
Tietojohtamisen tutkimus tänään

Kirjoitussarjassaesitellään suomalaista tietojohtamisen

tutkimusta,sentuloksiajatekijöitä eri puolilta maata.

OSA 1 TEKSTI: MIIA KOSONEN

Tampereenteknillinen yliopisto

Uudessakirjoitussarjassaesitellään suomalaista tietojohtamisen

tutkimusta, sen tuloksiaja tekijöitä eri puolilta maata. Sarjan avaa

Tampereenteknillinen yliopisto. Haastattelin tietojohntamisen professoreita

Nina Helanderia ja Samuli Pekkolaa.

TAMPEREENTEKNILLINEN YLIOPISTO on Lappeen-

rannanteknillisen yliopiston ohella ensimmäisiä yliopis-

toja, jotka alkoivattarjota tietojohtamisen koulutusta.

Varhaisimmatkoulutusohjelmat käynnistyivät vuositu-

hannenvaihteessa.Allekirjoittanutkin innostui aihees-

ta ensimmäisten joukossaja vaihtoi laskentatoimen

opinnot LUT:lla uuteen pääaineeseen.Tietojohtamisessa

houkuttelierityisesti tuoreus ja monialaisuus: valmius
ymmärtää ihmistentoimintaaja informaatioteknologian
avaamiauusia mahdollisuuksiarinta rinnan.

Yhdistelmä näkyy myös Tampereenteknillisen

yliopiston NOVI-tutkimusryhmässä,jossa laadullinen ja

määrällinen tietojohtaminenkulkevat rinnakkain. Tar-

kastelun kohteena on Choon kokoarvoketju. Helanderin

mukaan NOVIn hankkeitalinkittävä teema on Tiedosta

arvoa. Tutkimukset hyödyntävätuseita eritietolähteitä ja
menetelmiä sosiaalisen median datasta haastatteluihin,

havainnointiin ja mobi
set kaikkea tutkimusta ohjaavat kysymyksetovat, miten

tietoa saadaantarjolle ja kuinkasiitä saadaan arvoa.
Toimeksiantaja saattaa puhua data-analytiikasta,

mutta todellisuudessa tarvitaan toimintaa ennenvarsi-

naista analytiikkaa. Työ on erilaisten datavirtojen mah-

dollistamista, rakentamista,hallintaa ja hyödyntämistä

esimerkiksitietojärjestelmäinteoraatioita kehittämällä ja
tietohallintoyksiköiden toimintaa parantamalla.

  

Tietojohtaminen on tiedon hyödyntämistä
päätöksenteossa

  

Haastateltavani määrittelevättietojohtamisentietojen

hyödyntämiseksi päätöksenteossaja laajemmin kaikes-
sa toiminnassa.Tietoa on osattava hakeaerilähteistä,

kuten myösyhdistää,jalostaaja arvioidasitä. Lisäksi

tarvitaan tahtoa tiedon hyödyntämiseen. Vastauksissa
näkyvät hauskasti painotuserot Tampereen ja Lappeen-
rannan ”tietojohtamisten”välillä. Jälkimmäisen kasvatille
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tietojohtaminen on arvon luomista aineettomasta kuten

tiedosta ja osaamisesta, kun taas päätöksenteko-näkö-

kulmaeli tiedolla johtaminenon yksiosa tätä laajempaa

kokonaisuutta.

Vuonna2007julkaistiin laa-

jan kotimaisenkirjoittajakaartin
kokoamaperusteosTietojohtami-

nen tutkimusalueena (Lönngvist

ym., 2007). Kirjan anti mielessäni
pyysinkin professoreita vertaamaan

tutkimuksensisältöäja tavoitteita

vuosikymmenentakaiseen. Vastauk-

sissa korostui analytiikan kasvanut

rooli, arvonluonti ja verkostomainen

yhteistyö. Datan laatuvaatimukset
ovat näkyvämmin esillä.

Hieman kärjistäen kysyin myös,
mikäon paras tietojohtamista

tukevatyöväline tai menetelmä.

Avointenverkostojen,nettiyhteisö--

jen ja spontaanintiedonvirtauksen
ystävän vastausolisi Twitter. On

kuitenkin muistettava,että kyse on

tällöin sanojan henkilökohtaisesta

kokemuksesta ja omasta toimin-

taympäristöstä. Tiedolla on aina oma

konteksti, joten mitäänyleispätevää
"parhautta" ei ole mahdollista mi

ritellä. Pekkolan mukaantärkeintä

onkin löytää oikea työväline oikeaan

  

tarpeeseen. Helandernostaaesiin

Choonprosessimallin, joka on yksin-

kertaisuudessaan mainio apuväline

moniintilanteisiin.

Kampusareena. Kuva: Tampereen
teknillinen yliopisto, kuvan

käyttöoikeus: CC BY-NGSA 2.0. 



Konkreettisia tuloksia monenlaisille
yhteistyökumppaneille

Kiinnostava kysymysonsekin, ketkä tietojohtamisen

tutkimuksentuloksista ovat hyötyneetja miten. He-

lander mainitsee esimerkkinä VALIT-hankkeen,jossa

puolet mukanaolleista 10 yrityksestä sai oheen oman

Tekes-kehityshankkeen,ja yksiyrityksistä perusti uuden
tytäryhtiön hankkeentulosten ympärille syntyneen uuden

liikeidean myötä.

Pekkolanostaaesiin valmistavanteollisuudenyrityk-

sen,joka halusiintegroida ulkoisia datalähteitä sisäiseen

dataan tehdäkseenennakoivaaanalytiikkaa. Sisäinen data

osoittautuikuitenkinniin heikkolaatuiseksija hajanaiseksi,

ettei satojen tuhansien investointi uuteen teknologiaan

olisi ollut mielekäs. Tutkimusosoitti, että järkevämpääoli

keskittyä ensinsisäisiin toimintaprosesseihin ja toimin-

tatapoihin ennen uusien palvelukonseptien kehittämistä.
Yritys sekä säästi rahaa,että suojasi brändiään.

 

Digitaalisuus <3 tietojohtaminen

Lopuksikysyin, millaisena professorit näkevättietojoh-

tamisen tulevaisuudenjatarpeensille. Allekirjoittaneen
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tavoin Pekkola ennustaa,ettei 20 vuoden päästä enää

puhutatietojohtamisesta, vaan teematovat sulautuneet

osaksi muita johtamisteemoja. Tietojohtajien rooli muut-

tuu Chief digital oficer -toiminnaksi, jossa tietojohtami-
sen oppeja hyödynnetään esimerkiksi markkinoinnissa ja

asiakasrajapinnassa.
Helandermuistuttaa,että digitalisaatiokehitys lisää

entisestääntarvettatietojohtamisen osaamiselle. Niin

työelämäkuin koko yhteiskuntatarvitsee toimivia käy-

tänteitä ja menetelmiä tiedon hyödyntämiseen. Koulutuk-
sellinen tarveeisiis ole katoamassa mihinkään. Tämän

yliopistot ja ammattikorkeakoulut toivottavasti huomioi-

vat painotuksissaan.

Koska vanhantietojohtamiskliseen mukaisesti elämme

kompleksisessaja turbulentissa toimintaympäristössä,
myös tämänkirjoitussarjan tulevaisuus on epävarmuuden
sävyttämä.Ensiis paljasta etukäteen, millä paikkakun-

nalla seuraavaksivierailemme.Se selviää Tietoasiantun-

tija-lehden numerossa 2/2018!

 

Kirjoittaja on lehden toimituskunnanjäsen.

Tutkimusosoitti, että

järkevämpää oli keskittyä ensin

sisäisiin toimintaprosesseihin ja

toimintatapoihin ennen uusien

palvelukonseptien kehittämistä.
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