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losofian lähtökohdista kuin myös rakentamisen tiedonhallinnan ja tietomallien näkökul-

masta. Työn tarkoituksena on luoda tiedon alkeiskäsitemalli, jonka avulla voitaisiin koh-

deyrityksen tiedonhallintaa parantaa ja kehittää jatkossa.

Tutkimus toteutettiin kaksiosaisena. Ensimmäisenä toteutettiin tutkimuskysely (n=65) ja
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tiedosta liikkui edelleen sähköpostitse ja tiedon metatietoa ja kuvauksia kaivattiin enem-

män. Vastaajien mielestä tietämys vaatii tulkintaa, eikä sitä voida täysin siirtää digitaalises-

ti. Vastaajat kokivat hiljaisen tiedon jakamisen sosiaalisesti. Vastauksien perusteella saatiin

monia kehitysehdotuksia ja näistä muodostettiin lopulta käsitemalli.
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Knowledge and tacit-knowledge have become a key factors in determining the competi-

tiveness and performance of companies in the post-industrial society. Business knowledge

and tacit-knowledge are increasingly moving through digital information networks. Lack of

knowledge and availability are not organizational problems, but the challenge is to maxim-

ize the storage, search, sharing, and utilization capacity of the knowledge. However, it

should be noted that knowledge management is not just about increasing the quantitative

efficiency of knowledge and it is necessary to understand the conversions of knowledge

and its creation and transformation processes.

The  purpose  of  this  thesis  is  help  to  find  out  the  behavior  of  different  conversions  of

knowledge and the relationship of human understanding to them. The thesis deals with the

nature of the knowledge from the philosophical as well as knowledge management and

building information model (BIM) perspectives. The contribution of this thesis is to create

a conceptual model that will help improving and developing the knowledge management of

the case company.

The study was carried out in two parts. The first was a survey (n = 65) and the second ex-

pert interviews (n = 13). The respondents identified the conversions of knowledge. A lot of

the information is still transferred via email and metadata and descriptions of the



knowledge are needed more. Respondents feel that knowledge requires interpretation and

cannot be fully transposed digitally. Respondents recognized that tacit-knowledge  is

shared in social commerce. Based on the responses, many suggestions for development

were obtained, and finally a concept model was formed.
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MÄÄRITELMÄT JA SELITTEET

Abduktio Päättelyä parhaaseen saatavilla olevaan
selitykseen.

Abstrahoida Käsitteen erottamista läsnä- tai olemas-
saolosta. Tällöin käsitteellisen tiedon vas-
takohta oli välitön havainto ja intuitiivi-
nen tieto.

Eksplisiittinen Selvästi ilmaistu, julkilausuttu.

Existence to Enlightenment Epälineaarinen tiedonlajien malli, jossa
hierarkkista tiedon järjestystä ei ole.
(Faucher et al. 2008)

Implisiittinen Johonkin epäsuorasti sisältyvä, jostakin
pääteltävissä oleva. Ei julkilausuttu.

InfraBIM-nimikkeistö Nimikkeistössä esitetään infrarakenteiden
ja -mallien elinkaaren kattavat numeroin-
ti- ja nimeämiskäytännöt. Nimikkeistö
perustuu Infra-rakennusosanimikkeistöön
ja laajentaa sitä.  Julkaisun tavoitteena on
saada yhtenäinen numerointi- ja ni-
meämiskäytäntö, joka palvelee infrara-
kenteita ja -malleja koko elinkaaren ajan
sen eri vaiheissa.

ITO Information Takeoff, tietomallis-
ta/rakennusosista haetut määräluettelot
esim. Excel-muodossa.

KBI-malli (Knowledge-based Information ) Interaction-malli. Datasta syntyy infor-
maatiota tietämyksen kautta iteratiivises-
sa prosessissa.

Kompleksisuusteoria Kompleksisuusteoriassa korostetaan ko-
konaisvaltaista ajattelua, jossa erilaisten
ilmiöiden väliset riippuvuussuhteet näh-
dään osana yhteisöllisten ja taloudellisten
järjestelmien toimintaa. Osien välisestä
vuorovaikutuksesta johtuen järjestelmän
lopputulos on enemmän tai vähemmän



kuin osiensa summa.

Konstitutiivinen Kokemuksen mahdollisuutta koskeva
(Kant)

Kontingenssi Tarkoittaa filosofiassa ja logiikassa vält-
tämättömyydestä eroavaa satunnaisuutta
eli tapahtumaa, joka ei ole väistämätön.

Käsitemalli Kokonaisarkkitehtuurityössä käsitemalli
kuuluu käsitteellisen tason kuvauksiin.
Sen tarkoituksena on kuvata kohteensa
toiminnallista logiikkaa käsitteiden avul-
la. Mallissa voi olla mukana toiminnan
nykyisiä käsitteitä sekä käsitteitä, jotka
koskevat toiminnan tulevaisuuden tavoi-
tetilaa. Käsitemallin abstraktiotaso on eri
kuin tietomallin.

LandXML-tiedonsiirtostandardi Inframodel on kansallinen sovellusohje,
joka perustuu LandXML-organisaation
julkaisemaan LandXML v1.2 tiedonsiir-
tostandardiin. Sovellusohje kuvaa osako-
konaisuuksittain maarakentamisen tie-
donsiirrossa käytettävän Inframodel-
tiedonsiirron tarkemman sisällön ja sen
esitystavan.

Materialization-malli tietoàinformaatioàdata (Tuomi 1999)

Mekanistis-deterministisen Yhdistää mekaniikan ja deterministisen
ajattelun. Mekaniikka voidaan ymmärtää
joukkona yhtälöitä, jotka ilmaisevat kap-
paleitten tiettyjen piirteitten riippuvuuden
toisista fysikaalisista ominaisuuksista.
Determinismi tarkoittaa sitä, että maail-
massa myöhemmät tapahtumat ovat ai-
kaisempien määräämiä. Klassinen meka-
niikka on tässä mielessä deterministisen
teorian ihannemalli. Kaikki maailman il-
miöt mm. kvanttifysiikka, eivät ole seli-
tettävissä tämän mallin mukaan.

Mekanistis-korpuskulaarinen Ihmisen havaintokyvyn ulottumattomissa
oleva mekaaninen hiukkasmainen mikro-



rakenne, josta maailman koostuu vrt.
atomit.

Metatieto Tiedolle luodaan tietoa tiedosta, jota kut-
sutaan metatiedoksi. Metatietoja tallenne-
taan metatietokuvauksiin. Metatietoku-
vaus kuvaa jotain esitystapaa käyttäen
yhden tai useamman kohteen ominai-
suuksia.

Ontologia Filosofian osa-alue, joka tutkii olevai-
sen perimmäistä olemusta.

Par excellence Ei verrattavissa toiseen.

Partikulaarit Ainutkertaisia olioita (realismi).

PDM, Product Data Management Tuotemallin teknisenä ratkaisuna ovat
tuotetiedonhallintajärjestelmät. Ne tar-
koittavat ohjelmistoympäristöä, joilla
hallitaan keskitetysti yrityksen tuotteisiin
liittyvää tietoa ja tiedostoja. PDM on
osa tuotteen elinkaaren hallintaa.

Pragmaattis- ja sosiaaliskontekstuaalinen Tekemisen kautta oppiva.

Predikaatti-subjekti-logiikka Syllogistiikka on yksinkertaista yksipaik-
kaisten (subjekti-objekti-predikaatti) väi-
telauseiden logiikkaa, jonka on kehittänyt
Aristoteles. Se kehittyi myöhemmin pe-
rinteiseksi logiikaksi eli termien logii-
kaksi.

RDA Kuvailusäännöt (RDA = Resource Desc-
ription and Access). Kuvailusäännöt oh-
jaavat kirjastoaineistojen kuvailua mää-
rittämällä, mitä kuvailuelementtejä ku-
vailussa käytetään ja minkälaisia tietoja
kuvailuelementteihin tallennetaan.

RDF (Resource Description Framework) on
W3C:n standardoima malli tiedon vaih-
toon sovellusten välillä erityisesti web-
ympäristössä. Erityispiirteenä RDF mah-
dollistaa useisiin eri tietomalleihin



(skeemoihin) pohjautuvan tiedon integ-
roinnin sekä näiden tietomallien evoluu-
tion jo mallinnettua tietoa muokkaamatta

Reduktiivinen Pelkistettävä ajattelu. Yksinkertaistettu
näkemys.

SketchUp Mallinnusohjelma, joka sopii myös työ-
maahenkilökunnan käyttöön.

Substanssi Aktualisoitunutta potentiaalisuutta eli
muodon saanutta materiaa (Aristoteles).

Tacit knowledge Hiljainen tieto. Lähisukua tietämykselle.

Trooppi Yksittäinen ominaisuus.

Universaalit Toistettavia ominaisuuksia (realismi).

URI-tunniste (Uniform Resource Identifier) on merkki-
jono, jolla kerrotaan tietyn tiedon paikka
(URL) tai yksikäsitteinen nimi (URN).
Erityisesti URI:n erikoistapausta URL:ää
(Uniform Resource Locator) käytetään
osoittamaan WWW-sivuja.

Value-adding-malli Perinteinen tiedon lajien malli, jossa
alimpana on da-
taàinformaatioàtietoàtietämys (Nona-
ka & Takeuchi 1995).
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1. JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Työn tarkoituksena on kehittää tiedonhallintaa ja digitaalisen tiedon hyödyntä-

mismahdollisuuksia NCC Infrastructure -liiketoiminta-alueen näkökulmasta. NCC

Infrastructure haluaa omalta osaltaan kehittää toimintaansa digitalisaation ja tie-

tomallinnuksen osalta konsernin sisäisen tiedon, osaamisen ja hiljaisen tiedon

jakamisessa ja hyödyntämisessä. Työ keskittyy rakentamisen projektiliiketoimin-

nan tiedonhallinnan ja tietojohtamiseen. Työssä pureudutaan tiedon ja tietämyk-

sen muodostumisen, ymmärryksen ja siirron alkulähteille, mistä ponnistetaan ny-

kypäivän digitaaliseen tietoyhteiskuntaan ja tietomallinnettuun ympäristöön ja

rakentamiseen.

Jälkiteollisessa tietoyhteiskunnassa yritysten kilpailukyvyn määrittäjänä toimii

yhä enemmän tieto ja osaaminen. Ennen kun tiedosta ja sen saatavuudesta ja hyö-

dyntämisestä tuli yhteiskuntamme toiminnan kannalta kriittinen tekijä, on mentä-

vä ajassa taaksepäin tuhansia vuosia. Nykyisin tietopääoman strateginen johtami-

nen on monella toimialalla ainoa kilpailukyvyn lähde strategisen osaamisen joh-

tamisen kanssa (Vuorenmaa 2012, 25).

Tiedon käytöstä ja sen hyödyntämisen historiasta olemme saaneet näytteitä luon-

nollisesti siitä asti kun ihminen oppi kirjaamaan ajatuksiaan ja tietoa ylös. Varhai-

simpia esimerkkejä ovat Cro-Magnonin ihmiset, jotka käyttivät piktogrammikuvia

datana laskiessaan eläinten lukumääriä (Faucher et al. 2008, 8). Monien ensim-

mäisten kirjattujen symboleiden tarkoituksena oli auttaa arkipäivän askareissa,

esimerkiksi kuvatessa ja tallentamalla viljasatojaan ja muita taloudellisia tietoja

(Faucher et al. 2008, 8).

Tietoa on ollut saatavilla aina, mutta tiedon moninaiset määritelmät ajansaatossa

ja erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ovat sotkeneet sen yksinkertaisen tosi-

asian mitä tieto todella on?
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Arkikielessä kuulee puhuttavan tiedosta ja informaatiosta yleisesti ottaen samana

asiana. Tosin tavanomaisesti informaatiolla tarkoitetaan enemmän tiedotukseen,

epävarmuuden vähentämiseen ja tiedon semanttiseen tulkintaan liittyvää tietoa.

(Virtanen 1989 Stenbergin mukaan 2012,11.)

Tieto on keskeinen käsite monessa eri tieteessä, kuten tietojohtamisessa, tietojen-

käsittelyssä, sosiaalitieteissä ja filosofiassa. Filosofit määrittelevät yleensä käytet-

tävät termit tarkasti. On mielenkiintoista ja ehkä jopa yllättävää, että 1900-luvun

lopulle saakka monet filosofit käyttivät sanoja tietää ja tieto yrittämättä määritellä

niitä. Valitettavasti useimmat filosofit ajattelivat, että määritelmä olisi niin yksin-

kertainen ja ilmeinen, ettei se tarvitse lisämäärittelyä (Papineau 2004,75). Kuiten-

kin muun muassa Platon, Aristoteles, Akvinolainen, Kant, Comte, Popper, Witt-

genstein ja monet muut pohtivat tiedon saannin edellytyksiä ja tiedon oikeutuksen

kysymyksiä omasta maailmankatsomuksellisesta näkökulmastaan. Keskustelu

tiedon ontologisista periaatteista jatkuu vielä nykypäivänä, vaikkakin jotkin tiedon

omaksumistavat ja näkökulmat ovat jo yleisesti haudattu. Ontologiset ja maail-

mankatsomukselliset näkökulmat heijastuvat tiedon konversioitumisessa tiedon

sisältöön, arvottamiseen ja kategorisoitiin tänä päivänäkin. Tieto liikkuu nykyisin

valtavana volyymina pitkälle lyhennettynä, pakattuna digitaalisesti, mikä on aset-

tanut tiedon käyttämiselle, ymmärtämiselle ja sen käsittelyn aiheuttamille muun-

noksille omat vaatimuksensa.

Yleisesti puhuttaessa nykytutkimuksen perusteella tiedon käsitteiden määrittelyssä

on keskittynyt lähinnä sosiaalitieteisiin, liike- ja tuotantotalouteen ja informaatio-

tieteiden/tietojenkäsittelyopin tutkimuksiin. Esimerkiksi täsmähaut SpringerLink

ja ScienceDirect-Elsevier-tietokannoista hakusanalla knowledge transfer antavat

eniten vastineita sosiaali- tai käyttäytymistieteiden tutkimuksiin. Hakasanalla

knowledge management and knowledge transfer puolestaan saadaan samaisista

tietokannoista eniten vastineita tietojenkäsittelyopin tutkimuksista. Hakusanalla

”knowledge transfer” and tacit knowledge saadaan eniten tuloksia liike- ja tuotan-

totalouden tutkimuksista. ”Tietojohtamista” ja tiedon käyttöä käsitellään lähes

kaikilla aloilla omasta näkökulmasta. Esimerkiksi hakusanalla knowledge transfer
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antaa ScienceDirect-Elsevier-tietokannasta 20 eri tieteen alan tutkimuksia mukaan

lukien biofysiikan, fysiikan, liikenteen, maatalouden ja geomorfologian alat.

Tutkijoiden mukaan viime vuosikymmenien siirtymävaiheet maatalous- ja teolli-

suusyhteiskunnasta tietointensiiviseen yhteiskuntaan, on nostanut datan, tiedon ja

tietämyksen mielenkiintoa oppimis- ja organisaatioteorioissa. Stenberg (2012)

toteaa, että tietoyhteiskunnan kehittymisen muutospaineista huolimatta tiedon

käsitettä ja sisältöä ei ole analysoitu riittävästi. (Stenberg 2012, 11). Tietoyhteis-

kunnan vaikutus tiedon käsitteisiin on toteutunut lähinnä aika- ja paikkasidonnai-

suuden vähenemisellä. Tiedon esittäminen symbolisesti on omiaan aiheuttamaan

tulkintaongelmia. Websterin (1995) mukaan digiaikakauden ajattelulle on omi-

naista erityiset luokittelut ja painotukset yhteiskuntaa koskevissa asioissa sekä

jatkuvan kasvun myytti, joka koskee myös tietotyöläisten määrän jatkuvaa kas-

vua. (Webster Stenbergin mukaan 2012, 11.) Tämä on jo kuitenkin osoittautunut

virheelliseksi arvioksi muun muassa entisen Nokian nykyisen Microsoftin ulkois-

taessa tietotyöläisensä halvemman kustannustason maahan sekä muuntaen työteh-

täviä yhä enemmän automatisoiduiksi. (Parviainen 2006,71–72,74.)

Tietoyhteiskuntaohjelmien taustaintresseinä vaikuttavat monesti taloudelliset ja

kilpailupainotteiset tekijät, joiden tarkoituksena on luoda menestystekijöitä (Sten-

berg 2012,11–12). Tietoyhteiskunta käsitteestä ja sen olemassaolon oikeutuksesta

on käyty keskustelua. Esimerkiksi Jutin (2013) mielestä nykyisellä knowledge

management-ajattelulla, jolla tässä tarkoitetaan ilmiöiden laskennallista hallitta-

vuutta teknisin ratkaisuiden avulla muodostaen yhteiskuntarakenteita, ei ole mi-

tään tekemistä todellisen informaation kanssa. Tämän kutsuminen tietoyhteiskun-

naksi tai informaatioyhteiskunnaksi on Jutin mielestä merkki siitä, että ihmiset

eivät kykene hahmottamaan oman tiedollisen toimintansa perusteita. Määrällisten

syötteiden ja niiden riippuvuussuhteiden lisäksi ihmiset tarvitsevat käsitystä tut-

kimuksen (tiedon) tarkoituksenmukaisuudesta ja kelpoisuutta koskevista arvova-

linnoista. (Juti 2013, 422–423.)
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Tämä työ käsittelee tietoa sen nykyaikaisesta tietointensiivisestä ja digitaalisesta

viitekehyksestä käsin, kuitenkaan unohtamatta tiedon teoreettisen, ontologisen ja

yritysarkkitehtuurisen ja käsitteellisen muodostumisen näkökulmia. Tiedon teo-

reettinen ja käsitteellinen muodostumisen ja sen konversioiden syvällinen ymmär-

täminen vaatii tiedon teoreettista katsausta lukijaa edeltävään aikaan. Työn tarkoi-

tuksena on luoda alkeiskäsitemalli, jota voidaan hyödyntää yrityksen tiedonhal-

linnan kehittämisessä. Uudenlaisen tiedon käsitemallin muodostamiseksi on pu-

reuduttava aikaisempien tiedon määrittelyjen historiaan ja ontologiaan, koska siel-

tä voidaan saada käyttämättömiä syötteitä käsitemallin muodostamiseen. Olen

pyrkinyt pelkistämään oleelliset seikat työn kannalta, koska työn rajallisuuden

takia ei ole mielekästä keskittyä niihin niin syvällisesti kuin aihe välillä vaatisi.

Työ käsittelee laajaa, moninaista ja paikoin hankalasti ymmärrettävää aihetta.

Tämän näkyy työn vaiheittaisissa rajauksissa mitä pidemmälle työssä edetään

kohti soveltavaa osaa ja johtopäätöksiä.

Empiirisessä osiossa tehtiin kyselytutkimus (N=303 ja n=65) ja haastateltiin sy-

vällisemmin alan asiantuntijoita (n=13), jotka työskentelevät ja käsittelevät tietoa

ja tietämystä työssään rakentamisen digitaalisessa viestintäympäristössä. Haastat-

teluissa keskityttiin lähinnä räjähdysmäisesti kasvavan digitaalisen teknisen tiedon

(datan) käsittelyyn, lajitteluun, kategorisointiin ja hyödyntämiseen merkitykselli-

seksi tiedoksi organisaation käyttötarpeisiin.

Kirjallisuuskatsauksen, aikaisempien soveltavien tutkimusten, tutkimuskyselyn ja

asiantuntijahaastatteluiden avulla kehitettiin teoreettinen alkeiskäsitemalli, jonka

avulla kohdeorganisaatio voisi paremmin lajitella ja prosessoida tietoja. Sen avul-

la organisaatio voisi kehittää tulevaisuudessa yritysarkkituurin tiedonhallintame-

kanismejaan siten, että se voisi hyödyntää saatavilla olevaa tietoa ja tietämystä eri

konversioasteiden ja näkemyksellisten erojen sitä haittaamatta.
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1.2 Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tutkimuksen aiheeksi valitaan digitaalisen tiedon käsitemallin kehittäminen inf-

rarakentamisessa ja siihen liittyvät taustailmiöt, käsitteet, haasteet ja mahdolli-

suudet. Työn tarkoituksena on kehittää organisaation tiedonhallinnan rakenteita

rakentamisen näkökulmasta. Tarkoituksena on luoda teoreettinen alkeiskäsitemal-

li, jonka avulla voidaan kehittää tarkempi ja käytännöllinen tiedonkäsitemalli,

jonka avulla voidaan tallentaa, hakea, hyödyntää organisaation tietoa. Mallin tes-

taus rajataan työn ulkopuolelle. Vaikka työ rajataan käsittelemään infrarakenta-

mista, se soveltuu hyvin myös monelle eri rakentaminen ja teollisuuden alalle ja

periaatetasolla kaikkeen liiketoimintaan, koska tiedon omaksumisen periaatteet

ovat ihmisillä yleisesti samat.

Työssä paneudutaan suppeasti tiedon historiaan ja keskeisempiin tiedon filosofi-

siin vaikuttimiin ja tiedon käsitteisiin, mutta työn tarkoituksena ei ole esittää kat-

tavaa kuvausta niistä. Kirjallisuustutkimuksessa käsitellään tiedon lajeja laajasti,

mutta fysikaalisen ja syntaksisen tiedon todennäköisyys- ja loogis-matemaattinen

näkökulma jätetään maininnan tasolle. Kuitenkin tiedon lajien esittäminen edes

pelkistäen antaa syvyyttä tiedon määrittelemisen ja tiedon johtamisen haasteiden

ymmärtämiseen. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan dataa, informaatiota, tie-

don johtamista ja käsittelyä, hiljaista tietoa sekä tiedon jakamista ja niiden kon-

versioitumista aikaisemman ja nykytutkimuksen valossa.

Soveltavassa osassa on tarkoituksena tutkia digitaalisen tiedonhallinnan hyödyn-

tämismahdollisuuksia Työstä rajataan pois rakentamisen projektitoiminnan, tie-

donhallinnan, tietovarastoinnin (data warehouse), päätöksentekojärjestelmien

(DSS) ja tietomallin toiminnan peruskuvaukset. Myöskään NCC:n tietoteknisten

järjestelmien ja prosessien yksityiskohtainen tekninen kuvaus ja määrittely eivät

työn rajallisuuden takia ole kattavaa eikä yritysnäkökulma huomioiden edes mah-

dollista. Työn tarkoitus ei ole esitellä erilaisia 3D-mallintamiseen liittyviä laitteita

tai niiden ominaisuuksia, vaan pureutua enemmänkin tarkastelemaan mistä niiden

luomasta ja tuottamasta tiedosta on todella hyötyä organisaatiotasolla ja miten se

saadaan hyödynnettyä kun se joudutaan siirtämään päätelaitteesta järjestelmään ja
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lopulta päätöksentekijän käyttöön. Tiedon elinkaaren tarkastelunäkökulma joudu-

taan jättämään työn rajallisuuden takia vähemmälle huomiolle, vaikkakin sen

merkitys tiedonkäsitemallille on kiistaton.

Kirjallisuuskatsauksen ja tutkimustulosten johtopäätöksissä löydetty tieto analy-

soidaan ja lopulta syntetisoidaan kokonaisuudeksi. Aiheen ja näkökulmien valin-

taan on omiaan vaikuttamaan se, että työn tekijä työskentelee rakentamisen pro-

jektiliiketoiminnan parissa ja tutkimuksen teettävän kohdeyrityksen palvelukses-

sa. Tästä johtuvien ennakko-oletuksien vaikutukset ovat huomioitu ennen tutki-

muksen aloitusta ja niiden vaikutuksia analysoidaan johtopäätöksissä.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

Teema 1: Tiedon muodot ja lajit organisaation näkökulmasta.

1. Miten tiedon eri lajit tunnistetaan organisaatiossa?

1.1 Miten käsitellään ja hyödynnetään digitaalista tietoa ja

tietämystä/hiljaista tietoa organisaatiossa?

1.2. Mitä haasteita tiedon tunnistamiseen ja tiedon sekä tietämyk-

sen/hiljaisen tiedon hyödyntämiseen liittyy ja miten niihin voitaisiin

varautua?

1.3. Miten organisaation jäsenet tallentavat, hakevat ja jakavat digitaali-

sesti tietämystä ja osaamista organisaatiossaan ja miten sitä voitai-

siin kehittää?

Teema 2: Tiedonhallinta rakentamisen projektiorganisaatiossa.

2. Millainen digitaalinen tieto hyödyttää projektiorganisaatiota?

2.1. Miten projektihenkilökunta voisi käsitellä, siirtää ja hyödyntää

paremmin digitaalista/tietomallien sisältämään tietoa?

2.2. Miten projektihenkilökunta voisi käsitellä, siirtää ja hyödyntää pa-

remmin tietämystä/hiljaista tietoa digitaalisesti/tietomallien avulla?

Esiymmärryksen mukaan NCC:n tiedonhallinta on keskittynyt datan hallintaan,

jättäen vähemmälle tiedon eri muotojen huomioinnin ja niiden muodostumispe-
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rusteiden syntymekanismit. NCC:llä on suuri tarve saada kattava ja systemaatti-

nen tiedonhallintajärjestelmä kaikkia tietolajia varten tulevaisuudessa.

1.3 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusotteen valinta

Tutkimuksen teoreettinen käsittely suoritetaan kirjallisuuskatsauksena, jonka ai-

neisto saadaan aikaisemmista kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimuksista. Näis-

tä käytetään pääsääntöisesti tieteellisistä aineistoa kuten alan kirjoja, akateemisia

journal-artikkeleita, väitöskirjoja ja soveltuvilta osin opinnäytteitä, työpapereita

sekä oppikirjoja. Kohdeyritykseltä saatavaa liiketaloudellista ja teknistä tietoa

käytetään kirjallisuusosioissa nostamaan esiin tutkimusongelmallisia esimerkkejä.

Soveltavassa osassa tehdään kyselytutkimus ja haastatellaan asiantuntijoita

NCC:stä sekä muista yrityksistä. Näkökulman laajentamiseksi kyselyyn ja haas-

tatteluihin pyritään saamaan mukaan asiantuntijoita suunnittelualalta, tietomallien

kehittäjistä, projektihenkilökunnasta sekä infrarakentamisen että talonrakentami-

sen aloilta, tiedonhallinnasta, tutkimuslaitoksista ja mittauksen- ja tietomallioh-

jelmistojen kehittäjiltä.

Liiketaloustieteet ovat melko nuoria tieteitä, joiden metodia on varjostanut positi-

vistinen tiedekäsitys. Tämän näkemyksen mukaan tieteellinen tutkimuksen pitäisi

pohjautua havaittuihin tosiasioihin ja tuottaa arvovapaata ja objektiivista tieto

maailmasta. (Rolin et al 2006, 155.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että liiketalous-

tiede olisi tieteellisessä mielessä epäluetettavaa ja luonnostieteet varmoja. Kysei-

set tieteet käsittelevät eri asioita ja luonnollisesti myös eri tavoin. Näiden erojen

ymmärtäminen auttaa lukijaa oivaltamaan otsikkoaiheen moniparadigmaattisuutta.
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Kuva 1. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat (Kasanen et al.
1991,317), mukailtu.

Liiketaloustieteessä tutkimusotteet voidaan jakaa neljään suuntaukseen: Teoreetti-

seen, empiiriseen, deskriptiiviseen eli kuvailevaan sekä normatiiviseen eli ohjeita

kehitteleviin tutkimusotteisiin (Olkkonen 1994,59,78).

Tutkimusotteeksi valitaan nelijakoisesta tutkimusotetypologiasta toiminta-

analyyttisen ja konstruktiivisen tutkimusotteen yhdistelmä tapaustutkimuksena

kohdeyrityksen NCC:n näkökulmasta.

Konstruktiivisen tutkimusotteen tarkoituksena on tuottaa kontribuutio, jolla rat-

kaistaan jokin käytännön ongelma. Konstruktiiviselle tutkimusotteelle on tavan-

omaista, että tutkijan empiirinen interventio on voimakasta. Konstruktiivinen tut-

kimusote sopii pragmaattisen filosofian näkemykseen käytännön sovelluksesta.

Tutkimuksen ihanne tuloksena on tosielämän ongelman ratkaisu tutkimuksessa

kokeiltavilla uusilla konstruktioilla. (Rolin et al. 2006, 112–113.)

Tutkimuksen rajallisuuden takia edellä mainittu ihannetulos jää mitä luultavimmin

saavuttamatta, joten on tärkeää liittää tutkimukseen toiminta-analyyttisiä sekä

hieman normatiivisia piirteitä käytännön ongelman ratkaisun edesauttamiseksi

tutkimuksen jälkeen. Toiminta-analyyttisien elementtien tavoitteena on ilmiön
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ymmärtäminen reaalimaailmassa ja mahdollisen teorian kehittäminen ongelman

poistamiseksi. Empiirisen aineiston keruun tarkempi kuvaus löytyy luvusta 6.

Työ noudattaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylempien korkeakoulututkin-

tojen opinnäytteistä annettua diplomityön ohjeistusta 18.6.2014.

1.4 Raportin rakenne

Luvussa kaksi esitellään kohdeyrityksenä toimiva NCC Infrastructure. Luvun tar-

koituksena on kertoa taustoja miksi työ on juuri tarpeellinen NCC:lle. Luvussa

kolme käsitellään aikaisemmasta kirjallisuudesta saadut mallit ja ontologiat tie-

dosta. Alaluvuissa 3.1-3.3 taustoitetaan tietojohtamisen historiallisia juuria, tiedon

ontologiaa ja aiheen moniparadigmaattisuutta. Lukujen tarkoituksena on antaa

perusymmärrys tutkimuskysymysten haasteellisuuteen. Luvussa 3.4 käsitellään

miten kirjallisuuslähteet erottelevat tiedon lajit ja miksi malleja on useita. Luvussa

3.5 pureudutaan tiedon tulkinnallisuuden ja ymmärryksen haasteisiin monipara-

digmaattisesta näkökulmasta käsin. Luvussa 4 keskitytään tiedon talletuksen, ha-

kemiseen ja siirtoon digitaalisesti vaikuttaviin seikkoihin ja erilaisiin ratkaisuvaih-

toehtoihin. Luvussa 5. käsitellään rakentamisen tietomalleja ja erityisesti tiedon-

hallintaa niiden avulla. Luvussa 5 selvitetään lisäksi kirjallisuudesta saatavien

tapaustutkimusten avulla mitä hyötyjä ja haasteita tietomalleista on rakentamisel-

le. Luvussa 6 käydään läpi tutkimuksen metodologiset lähtökohdat. Luvussa 7

käsitellään empiirisen kyselytutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen tuloksia.

Luvussa 8 suoritetaan teoreettisen ja empiirisen osioiden tulosten johtopäätökset

ja työn pohdinta. Luvun 8.7 alaluvuissa muodostetaan koko työn aineiston pohjal-

ta tiedon alkeiskäsitemalli. Viimeisessä luvussa 9 pohditaan työn onnistumista ja

jatkotutkimusaiheita.
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2. YRITYS NCC SUOMI OY

2.1 Yleisesittely ja tunnusluvut

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yri-

tyksistä Pohjoismaissa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 5,7 miljardia euroa

ja henkilöstön määrä 16.000, ilman konsernista irtautunutta asuntorakennuttaja

Bonavaa.

NCC:n kotimarkkinat sijaitsevat Pohjoismaissa ja se toimii rakentamisen koko

arvoketjussa. Se kehittää ja rakentaa liikekiinteistöjä sekä rakentaa asuntoja, teol-

lisuuslaitoksia, julkisia rakennuksia, maanteitä, maa- ja vesihuoltorakenteita muun

tyyppisten infrastruktuurien lisäksi.

NCC tarjoaa lisäksi rakentamisessa käytettäviä materiaaleja ja vastaa päällystys-

ja tienhoitopalveluista. (NCC 2017.)

2.2 Visio ja Strategia

NCC:n visio on uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen

mukaisia ratkaisuja. Yleisesti, rakennus- ja kiinteistökehitystoimiala laahaa peräs-

sä muita teollisuuden aloja, eikä sitä sidosryhmissä välttämättä mielletä asiakas-

lähtöiseksi, innovatiiviseksi, proaktiiviseksi tai kestävien ratkaisujen tuottajaksi.

NCC:n tarkoituksena on olla edistyksellinen ja kilpailijoitansa edellä.

Uudistuminen voi kuitenkin tarkoittaa monia asioita. Se voi tarkoittaa vihreitä

konseptejamme, esimerkiksi NCC Recyclingiä tai lumenkäsittelylauttoja, jotka

säästävät energiaa sulattamalla ja puhdistamalla kerätyn lumen ja vähentävät lii-

kenteestä aiheutuvia päästöjä. Tulevaisuudessa uudistuminen voi tarkoittaa toi-

mistoratkaisuja, laatua, työmaiden siisteyttä ja ulkonäköä, tapaa, jolla asiakasta

lähestytään.

Yksi NCC:n edistyksellinen tapa toimia on VDC (Virtual Design and Constructi-

on). Se on NCC:n tapa hyödyntää tietomallinnusta hankkeissa. NCC:llä on use-

amman sadan projektin kokemus tietomallinnushankkeista, niiden kokonaiskoor-
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dinoinnista ja hallinnasta ilman ulkopuolista konsultointia. Tällöin on ollut mah-

dollista jopa, että rakennuksen ympäristöluokitusta on voitu nostaa suunnitellusta.

Kun suunnitelmien mahdolliset epäkohdat löydetään ajoissa, vältytään rakenta-

mista hidastavilta yllätyksiltä ja varmistetaan paras lopputulos.

Ympäristöystävällisyydessä pyritään koko ajan edistyksellisyyteen. Uusiutuvat

polttoaineet korvaavat fossiiliset NCC:n asfalttiasemilla. Jo 12 asfalttiasemalla

Ruotsissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta ja uusia käyttökohteita suunnitellaan

paranaikaa. Asfalttiaseman lämmöntuoton lähteenä polttoöljyn on osin korvannut

puupelletti.

NCC:n visionäärisyydellä ja edistyksellisyydellä on tarkoitus myös kehittää uusia

työmenetelmiä. Yhtenä esimerkkinä tästä on ainutkertainen 310 m pitkä sillan

korjaushanke Ruotsin Rotebro:ssa. Hankeen innovatiivisuus johtuu siitä, että

kaikki kuusi kaistaa pystyttiin pitämään auki vuorokauden ympäri 70 000 autoili-

jalle, koska uusi silta rakennettiin vanhan viereen ja valmistuttuaan uusi sillan

kansi siirrettiin vanhan tilalle. Hankkeen haasteellisuutta lisäsi se, että purettava

silta sijaitsi junaradan päällä. Kohde oli ensimmäinen infrastruktuuriprojekti, joka

on saanut ympäristömerkinnän Ruotsissa. (NCC 2017.)

Strategia:

Ne strategiset aloitteet, joita NCC tarvitsee saavuttaakseen asettamansa tavoiteta-

son, voidaan tiivistää kolmeen niin sanottuun Must-Win Battleen (MWB) eli asi-

oihin, joissa NCC:n on pakko menestyä.

· Operatiivinen erinomaisuus: NCC:stä tulee tehokkaampi ja kannattavampi

vahvistamalla osaamistamme, tehostamalla prosessejamme, keskittämällä

hankintoja ja lisäämällä digitaalisen tiedon hallintaa.

· Erinomaisuus markkinassa: NCC näkee suuren potentiaalin kasvaa infra- ja

korjausrakentamisen alueilla tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia elin-

kaaripalveluita markkinoimalla näitä palveluita jo varhaisessa vaiheessa sekä

olemalla asiakkaan ensimmäinen valinta.



12

· Investointimahdollisuudet: Edellyttäen, että uusi strategia parantaa NCC:n

tuottavuutta ja kasvua, NCC:n on mahdollista kasvaa myös investointien kaut-

ta esimerkiksi yritysostoilla, julkisen sektorin ja yksityissektorin välisillä PPP-

sopimuksilla (Private Public Partnership) ja projektikehityksellä.

NCC asettaa työturvallisuus- ja ympäristötavoitteet korkealle tasolle. Tavoitteena

on työtapaturmien määrän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä (verrattuna 2015

tilanteeseen) ja hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2020 mennessä (ver-

rattuna 2015 tilanteeseen). (NCC 2017.)

Kuva 2. NCC:n strategia ympyrä 2016–2010 (NCC 2017).

2.3 Infrastructure Suomen nykytila, haasteet ja tavoitteet

Nykytila:

Vuoden 2016 alussa organisaatiomuutos saattoi kaikki NCC:n infratoiminnot yh-

teen ja muodostettiin Infrastructure-liiketoiminta-alue.

Organisaatiomuutoksen taustalla oli ennen muuta halu keskittyä liiketoiminta-

alueittain niiden ydinliiketoimintoihin ja -asiakkuuksiin sekä lisätä maarajat ylit-

tävää yhteistyötä.

Verrattuna NCC:n muihin liiketoiminta-alueisiin (Industry, Building ja Property

Development) on Infrastructuren osalta toiminnan painopiste liikevaihdon näkö-

kulmasta ollut erittäin selvästi Ruotsissa ja Norjassa. (Hyyppä 2017.)
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Haasteet:

Toiminnan laajentamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kasvaa myös Suomes-

sa suurten infrarakentajien joukkoon tarjoamaan isompia hankkeita ja siten välttyä

kilpailusta pienempiä koneurakoitsijoita vastaan.

Jo pelkästään toiminnan laajentamiseksi tarvittavien resurssien saaminen on haas-

te, mutta se pelkästään ei riitä, vaan kilpailukykyä mitataan myös monilla muilla

saroilla. On selvää, että kilpailussa menestymisen ja siten kannattavan kasvun

edellytyksenä ovat erilaiset tyypilliseksi strategisiksi kilpailutekijöiksi tunnistetut

asiat ja ennen kaikkea kyky hyödyntää niitä. (Hyyppä 2017.)

 Tavoitteet:

On täysin selvää, että osa edellä mainituista strategisista kilpailutekijöistä on

mahdollista luoda konserniyhteistyöllä. Kokonaisuutena NCC Infrastructure on

mittaluokaltaan iso toimija (liikevaihto lähes 2 Mrd euroa) ja siten sillä on volyy-

mietua, joka pitäisi olla hyödynnettävissä esimerkiksi hankintojen osalta. Tästä

yhtenä hyvänä esimerkkinä on konsernin maailmanlaajuisestikin tunnustetun

VDC-osaamisen lisääminen myös Suomen infraliiketoiminnassa. Osatekijä tämän

tavoitteen saavuttamiseksi on nyt käsillä oleva diplomityö. (Hyyppä 2017.)
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3. KIRJALLISUUSKATSAUS

3.1 Tietoa ja tietämystä käsittelevät tutkimusohjelmat ja tutkimusparadig-

man hahmotus

Nykyaikaista 1990-luvulta alkanutta tutkimusta tiedosta, datasta ja tietämyksestä

on käsitelty monesta eri näkökulmasta ja se onkin osoittautunut haastavaksi ja

monimuotoiseksi tehtäväksi. Käyn läpi näitä syitä tekstissä tuonnempana. Tiedon

painopisteitä ovat siirtäminen, muuntaminen, sekä yksilötason että organisaatiota-

son näkökulmista. (Stenberg 2012,14). Tietoa on tutkittu tietojohtamisen ja tieto-

pääomanjohtamisen näkökulmista muun muassa Nonaka & Takeuchi 1995, Da-

venport & Prusak 1998, Edvinsson & Malone 1997,Sveiby 1997, Dragonetti &

Edvinson 1997, Blackler 1993, HRM ja CBM näkökulmasta Storey 1989, Wright

& Boswell 2002, Becker & Huselid 2000 ja oppivan organisaation näkökulmista

Argyris & Schön 1996, Popper & Lipshitz 2000, Garvin 1993 ja Senge 1990,

1996. (Hyrkäs 2009, 90).

Dataa, tietoa ja tietämystä ja niihin liittyviä asioita teoreettisella tasolla ovat käsi-

telleet Kolb 1984, Huber 1991, Nonaka 1994, Cook & Brown 1999, Niiniluoto

1989. Tiedon eri versioiden esiintymis- tai tallennusmuotojen kategorisointiin ja

olemuksen määrittelyyn ovat keskittyneet Blackler 1995, Boisot 1995, Nonaka &

Konno 1998, Cook & Brown 1999, Boisot 1998. (Stenberg 2012, 14.)

Yksi tiedon osa on tietämyksen ja osaamisen johtaminen, jotka sisältyvät tietojoh-

tamisen kokonaisuuteen. Työni käsittelee sekä tiedon että tietämyksen johtamista,

joista edellä mainitulla on korostuneempi rooli, sen korkeamman abstraktiotason

takia.

Kansainvälisesti osaamista ja tiedon johtamista ja sen hyödyntämisestä tutkitaan

seuraavista näkökulmista: liiketaloustieteellinen / strategisen johtamisen näkemys,

tietopohjainen käsitys organisaatiosta (knowledge-based view KBV), human re-

source management (HRM) ja strategisen johtamisen tutkimus – erityisesti osaa-

mispohjainen strateginen johtaminen ja organisaation oppimisen kirjallisuus.

(Hyrkäs 2009, 16.) Tiedon ja osaamisen johtamisen teoreettiset viitekehykset löy-
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tyvät tietojohtamisen eli knowledge management (KM), HRM:n ja oppivan orga-

nisaation tutkimustraditioista. Tietojohtaminen (KM) on alussa ollut hyvin tieto-

tekniikkapainotteista tiedon hallintaa, siirtämistä ja hyödyntämistä. Aluksi tietoa

on pidetty talouden resurssina. Tietojohtaminen on kehittynyt tiedon hallinnasta

kohti sosiaalisempaa käsitystä tiedosta ja knowledge-base view:n mukaan tieto on

kilpailukyvyn lähde. (Hyrkäs 2009, 16–17.) Tämän takia tietojohtaminen on mo-

nesti jaettu (Hansen et al. 1999) kahteen strategiaan; kodifiointi- ja personointi-

strategiaan. Jossa kodifiointistrategia keskittyy tietotekniikkaan, kun taas per-

sonointistrategia tiedon- ja tietämyksen siirtoon ihmisten välisenä kommunikaa-

tiona tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen. (Keränen 2015,21.)

Tämän lisäksi osaamisen johtamista ilmiönä tutkitaan keskeisesti myös human

resource management -tutkimuksen alueella, jossa keskiössä on, miten koulutta-

minen ja organisaation kehittäminen yleensä vaikuttavat organisaation strategises-

ti tärkeisiin tuloksiin. Strategisen johtamisen tutkimus oppivan organisaation nä-

kökulmasta antaa myös näkökulmaa osaamisen johtamiseen. Oppivan organisaa-

tion tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi järjestelmällinen ongelman ratkaisu, uusien

menetelmien kokeileminen, omista kokemuksista ja menneisyydestä oppiminen,

muiden kokemuksista ja parhaista menetelmistä oppiminen sekä nopea ja kattava

tiedonkulku organisaatiossa. (Hyrkäs 2009,17.)

Tietojohtaminen-käsitteen teknologiapainotus Suomessa johtuu sen alun tarkaste-

lunäkökulmasta, mutta ehkä ennemminkin suomenkielen käännöksen tuottamana

lieveilmiönä. Englanninkielinen termi knowledge management voi viitata sekä

tietoon että osaamiseen, eikä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tiedon- ja

osaamisenjohtamisen välillä ole välttämättä eroa. (Hyrkäs 2009, 17.) Kivisen

(2008) tekemän käsiteanalyysin mukaan tiedon ja osaamisen johtamisen keskuste-

lu on lähestynyt organisatorisen oppimisen keskustelua. Tutkimuksen mukaan

organisatorinen oppiminen on tiedon ja osaamisen johtamisen lähikäsite. (Kivinen

2008, 190,69.)

Tietojohtamista voidaan johtaa erilaisia alakäsitteitä kuten tietopääoma tai ainee-

ton pääoma eli Intellectual Capital (IC), joka on herättänyt yritysjohdon
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kirjallisuudessa suuresti huomiota. Tarkkaa suomalaista vastinetta sanalle ei ole,

mutta se on käännetty usein älylliseksi pääomaksi, tietopääomaksi tai aineetto-

maksi pääomaksi. Puolestaan aineeton pääoma voidaan jakaa monella tavalla ku-

ten kolmeen osa-alueeseen: inhimillinen pääoma, suhdepääoma ja rakennepää-

oma. (Hyrkäs 2009, 69.) Tutkijat ovat yleensä keskittyneet joko IC tai KM näke-

mykseen. Tutkijat ovat tunnistaneet niiden keskinäisen yhteyden, mutta heidän on

ollut vaikea asettaa IC:n ja KM:n väliset suhteet yhden suuntaiseksi staattiseksi

malliksi. Enemmistö pitääkin niiden suhdetta kahden suuntaisena, koska kyseessä

on niin tiedon luominen ja jakaminen kuin tiedon omaksuminen ja oppiminen.

Toisaalta IC:n ja KM:n keskinäistä suhdetta on tutkittu melko vähän. (Inkinen

2016,38.)

Osaamisenjohtamista on tutkittu sen aikaa, että eri sukupolville on kehittynyt pai-

notuseroavaisuuksia. Osaamisen johtamisen sukupolvet kuvaavat tiedon ja osaa-

misenjohtamisen kronologista kehitystä. Ensimmäinen sukupolvi korostaa me-

kaanista tiedon ja osaamisen kartoittamista. Toinen sukupolvi tuo esille yhdessä

oppimisen ja tiedon jakamisen. Kolmannessa sukupolvessa korostuu uuden tiedon

luominen ja innovatiivisuus. (Hyrkäs 2009,160.)

3.2 Orientaatio tietämisen haasteisiin ontologisessa ja historiallisessa viiteke-

hyksessä

Tieto ei ole valmiiksi paketoitua ja sille on ominaista ajatuksellinen läpinäkymät-

tömyys, epäjärjestys ja analyyttinen epätarkkuus. Platon kuvasi tätä tietämisen

piirteitä anamnesis-opissaan. Hänen mukaansa tietäminen, oppiminen ja tieto pe-

rustuvat mieleenpalauttamiseen eli se oli sisäistä vaellusta ihmisen järjestyksen ja

todellisuuden ulkoisten lainalaisuuksien keskinäisessä vastaavuudessa. (Juti 2013,

22.)

Käyn tässä luvussa suppeasti läpi tiedon ja tietämisen keskeisimpiä historiallisia ja

ontologisia kehityslinjoja ja tiedon ominaisuuksien näkemyksellistä monimuotoi-

suutta. Luvun tarkoituksena ei ole antaa kattavaa kuvaa tiedon käsitteellisestä tai

toiminnallisesta historiasta, vaan antaa lukijalle ymmärrystä tulevan työn aiheen



17

monimuotoisuudesta ja laajuudesta sekä sen aiheuttamasta työn rajausten aiheut-

tamasta reduktiosta. Sen tarkoituksena on lähinnä valottaa tiedon määrittelyn pit-

kää historiaa ja antaa perspektiiviä aiheen haasteellisuuteen ja monitulkinnallisuu-

teen tiedon tutkimuksen näkökulmasta.

Platonin kuuluisan ja paljon siteeratun tiedon määritelmän mukaan tieto on perus-

teltu tosi uskomus kreikaksi epistēmē. Platon kertoon oleellisen seikan tiedon

luonteesta Seitsemännessä kirjeessään. Hän esittää ajatuksen, jossa hän kertoo,

ettei esitä oleellisimpinaan pitämiä asioita koskaan kirjallisesti. Platon perustelee,

että pitkäaikaisen opettajan kanssa viettämän ajan jälkeen olennaisimmat oival-

lukset voivat singahtaa kuin kipinä sielusta toiseen. (Yrjönsuuri 2009,25.) Gould

(1972) tarkentaa, että Platonin syvällisemmät oivallukset ovat kyllä läsnä hänen

kirjoituksissaan, mutta niiden ymmärtäminen vaatii luopumista nykyisestä länsi-

maalaisesta ajattelutavasta, joka sisältää ”refleksejä ja valepukuja” (Mikkilä

2012,8). Platon erottaa Seitsemännessä kirjeessään kirjallisen tiedon ja tiedon,

jota ei voida kirjallisesti suoraan omaksua. Nykypäivänä näitä kahta tietolajia kut-

suttaisiin tietojohtamisessa luultavasti kodifioiduksi tai selkeäksi tiedoksi (kodi-

fied/ explict-knowledge) ja hiljaiseksi tiedoksi (tacit-knowledge.)

Historiassa tieto ja sen tarve määriteltiin pitkälle maailmanjärjestysopin mukaan.

Ensimmäiset kosmologis-filosofiset pohdinnat tiedosta kumpusivat halusta ym-

märtää ja hahmottaa maailmaa. Tässä kunnostuivat erityisesti kreikkalaiset ajatte-

lijat, egyptiläiset ja babylonialaiset antoivat tieteelle ja tutkimukselle paljon, mutta

vasta kreikkalaisten myötä kehittyivät tietoiset metodologiat.  Kreikkalaisille tie-

teille oli yhteistä mallien ja teorioiden testaus, vaikkakin operationaalinen testaus

kehittyi myöhemmin. (Juti 2013,34.)

Platon tunnisti jo aikanaan, että aistihavainto ei riitä tiedoksi, vaan se on jotain

syvempää. Myöskään arvaus tai taikausko ei ole tietoa. (Yrjönsuuri 2009,36–37;

Niiniluoto 1996, 57). Platon ei tee systemaattista erottelua sanojen tunteminen

(gnosis), tietäminen (epistémé) ja taitaminen (tekhné) merkitysten välillä. Yhden

Platonin tulkinnan mukaan kaikki tieto, joka ei perustu tuonpuoleiselle ideaopille
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on tuomittu Sokrateelta perittyyn määritelmään aporiaan eli ratkaisemattomaan.

(Juti 2013,54,59). Platon opetti, että muuttuvaisen aistimaailman yläpuolella oli

muuttumaton ideoiden maailma (kreik. eidos). (Niiniluoto 1996, 9.) Filebos-

dialogissaan Platon erotti kuitenkin käytännön taitoja, sen mukaan miten paljon

”tietoja ja tarkkuutta” niihin sisältyy. Esimerkkinä voidaan pitää sellaisia taitoja

kuten laivan- ja talonrakennus, joissa käytetään laskemista ja mittaamista ja toi-

saalta taitoja kuten huilunsoitto ja purjehdus, joissa taas työskennellään arviokau-

palla ja kokemukseen perustuvalla sormituntumalla. (Niiniluoto 1996, 51.) Platon

ei erottanut tiettävästi tietoa ja ymmärtämistä vaan puhuin niiden yhdistelmästä

epistēmē. Viljanen et al. (2012) mukaan innovaatio vaatii tietämisen ja ymmärtä-

misen yhdistämistä, joka merkitseekin siten eräänlaista paluuta käsitteeseen

epistēmē. Jos tiedon ”ymmärtämisen” tuottama hyvä on taloudellista ja tieto sisäl-

tää ymmärtävän elementin, niin se on tuotteistettavissa innovaatioksi.  Nykypäi-

vänä koherentin kokonaisuuden käsittämisen eli ”ymmärryksen” sijaan, on tullut

määreeksi tuotteistettavuus (innovoitu tuote), jolla on asianmukainen suhde ”hy-

vään” ainakin taloudellisessa mielessä. (Viljanen et al. 2012,10.)

Jutin (2013, 62) kertoo, että Aristoteles luotsasi hylomorfisen maailmankatsomuk-

sen ja kehitti tiedon saannin välineeksi logiikan. Aristoteles esitti, että Platonin

ideat eivät esiinny itsenäisinä ”tuonpuoleisina” olioina, vaan liittyvät aineellisiin

yksityiskohtiin muotoina. Tämä tarkoittaa, että jokainen hevonen on yhdistelmä

materiasta (kreik. hyle) ja muodosta (kreik. morfe). Havainnoissa aistimme tavoit-

tavat yksityisen olion, jolloin ymmärryksemme tajuaa olioissa olevan yleisen

muodon. (Niiniluoto 1996,9–10.)  Tämä tarkoittaa, että havainnolla ja ymmärryk-

sellä on rakenteellinen yhteys tai muodollinen samuus, hylomorfinen ulottuvuus

sielun ja sen kohteen välillä (Juti 2013, 113). Aristoteles erotteli käsitteellisesti

väitelauseiden propositionaalisen tiedon (epistēmē) ja tietotaidon (teknē) toisis-

taan. (Juti 2013, 62). Aristoteles erottikin käsitteet ’tietää että’ ja ’tietää miksi’,

joista jälkimmäiseen liittyy jonkin ilmiön tieteellisyyden ymmärtämiseen. Aristo-

teles tunnisti myös ihmismielen osana henkistä tarkastelua (kr. theoria) sekä har-

joittavan järjen (kr. nous). (Viljanen et al. 2012,2.) Aristoteles ymmärsi, ettei

pelkkä kokemus ja taito jostain asiasta tuo tietämystä ja asiantuntijuutta, vaan on



19

tunnettava asioiden ensimmäiset syyt ja prinsiipit, jotta tiedosta voisi muodostua

viisautta. Viisaus muodostuu yleisten asioiden hallinnasta, ennemmin kuin yksit-

täisten aistimusten ymmärtämisestä, koska se, joka ymmärtää kaukaisimmat syy-

yhteydet, tietää yleensä niille asioille alisteiset asiat. Henkilön tiedon ja tietämät-

tömyyden osoittaa monesti hänen kykynsä opettaa osaamansa tieto tai taito (Aris-

toteles 1990, 8-10.) Tämä on toinen esimerkki yhtymäkohdasta Platonin jälkeen

nykytieteeseen. Aristoteleen näkemys tiedon muodostumisesta on sekä rationalis-

tinen sekä empiirinen. Aristoteles painotti, että kaikki käsitteet hankitaan koke-

muksen kautta, mutta kokemusten sisältö ymmärretään vasta mielessä. (Yrjönsuu-

ri 2009,57.) Aristoteleen empirismi teki aistihavainnosta luetettavan. Sen ongel-

mana ovat kuitenkin keinot miten yksittäiset aistihavainnot saatetaan kokemukses-

ta (empeiria) ymmärryksen yleiskäsitteiden systematiaan. (Juti 2013,71.)

Hieman reduktiivisesti ilmaistuna Platonin idealismi ja Aristoteleen hylomorfinen-

maailmankatsomus antoivat pohjan ihmisten tiedon saannin tavoille, hahmottami-

selle sekä tiedon totuuden oikeutukselle valistuksen aikaan (1700-luku) saakka.

Aurelius Augustinus (354–430) oli ensin uusplatonisti, joka halusi löytää so-

pusoinnun maallisen terveen järjen ja kristillisen näkemyksen kanssa. Hänen mu-

kaan ihmissielu näkee arkipäiväisiä asioita ja saa niistä tietoa, mutta niitä koskevat

totuudet ovat yksilöllisiä ja suhteellisia, eikä niitä voida pitää sekoittaa sellaiseen

tietämiseen, jota intellektuaalinen valaistuminen edusti. (Juti 2013, 94–96.) Au-

gustinus myös erottaa viisauden käsitteen (sapentia) tieteestä (scientia) (Puolimat-

ka 2009,448). Hän lähtee elämänhistoriastaan, jota hän luonnehtii totuuden asteit-

taiseksi valkenemiseksi sisäiselle minuudelle. Huolimatta älyllisistä lahjoistaan ja

sivistyksestään, hän piti vuosikausien ajan kiinni käsityksistä, joita hän myöhem-

min päätyi pitämään väärinä. Totuuden avautumista hän kuvaa toisiaan seuraavina

murroksina, jotka eivät olleet pelkästään huolellisen ajatteluprosessin loogisia

johtopäätöksiä, vaan joita luonnehti oivalluksenomainen asioiden avautuminen ja

asioiden näkeminen uudessa valossa. Hänen mukaansa tätä oivallusta ei voi tuoda

pelkästään hyvä opettaja, vaan jotain täytyi tapahtua hänen sisäisessä maailmas-

saan, ennen kuin hän pystyi näkemään asiat oikeassa valossa. (Viljanen et al.
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2012, 37.) Augustinuksen näkemyksessä on yhteistä nykyisen hiljaisen tiedon

muodostumisprosessin kanssa.

Keskiajan filosofian skolastiikan suurhahmo oli 1200-luvulla vaikuttanut Tuomas

Akvinolainen (1225–1274) (Juti 2013, 109). Tuomas Akvinolaisen tarkoituksena

oli yhdistää Augustinuksen platonistinen, sävyinen ja tahdon merkitystä korostava

oppi Aristoteleen järkikeskeiseen filosofiaan. Keskeinen ero tiedon muodostami-

sessa oli skolastisen koulukunnan (empiristinen) ja rationalistien (Descartes) välil-

lä se, että skolastikot erottavat havaintoon perustuvan ”tuttuuden” ja yleiskäsittei-

siin perustuvan ymmärryksen (järjen). Tämä oppi, jota voidaan kutsua nimellä

confusa-distinctiva-erottelu, muodostui punaiseksi langaksi länsimaalaiselle tie-

don filosofialle. Akvinolainen selvensi asiaa siten, että selvästi tiedetty on ensin

tiedetty ”sekoittuneesti”, joka kertoo havainnon olevan erillään selitetystä. Aristo-

teleen tieto-opin pohjana oleva hylomorfisen näkemyksen ongelmana on se, että

havaintojen ja ymmärryksen rakenneyhtälö on havainnon kannalta hetkellistä ja

yksittäistä, kun taas ymmärryksen puolesta ajatonta ja yleistä. Tätä kutsutaan hy-

lomorfiseksi abstraktionismiksi, joka on tänä päivänkin yleisin tapa selittää Aristo-

teleen yleisyyksien käsitteistön peruste. Ratkaisu rakenneyhtälön ongelmiin oli,

että järki eriyttää, pelkistää tai abstrahoi ajattomia yleiskäsitteitä hetkellisistä ja

yksittäisistä aistihavainnoista. Tuomas Akvinolainen ei kiistänyt mallin ongelmaa,

että rajattomia ja jakamattomia totuuksia ei voinut tietää rajallisten aistimusten

perusteella ja tai niistä yleistämällä. (Juti 2013, 71,113,116.) Akvinolainen oli

omalla tavallaan empiristi, mutta tunnusti tiedon ”intuitiivisen” luonteen, vaikkei

tätä sanaa tällöin tiettävästi edes käytettykään. Samanlainen ajattelu voidaan tun-

nistaa nykyisessä tietojohtamisen holistisissa näkemyksissä.

Käsitykset oikeutetusta tiedon lähteestä on herättänyt kiivasta keskustelua uuden

ajan filosofiassa. Rationalistinen tietoteorian merkittävimpiä hahmoja oli Rene

Descartes (1596–1650), joka enneunensa perusteella halusi yhdistää metafysiikan

ja fysiikan toisiinsa, jonka hedelmänä syntyisi etiikka. Rationalistinen tietoteoria

painottaa pelkästään järjen käyttöä tiedon hankinnassa ja luomisessa. Se suhtautuu

aisteihin epäluuloisesti. (Yrjönsuuri 2009, 52–54.) Descartesin mielestä tiedon
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luominen ei tapahtunut puhtaasti havaintojen perusteella, vaan hän oletti niiden

olevan ainakin osittain mielen sisäisiä ja synnynnäisiä. (Forsman 2012, 23.) Des-

cartes oivalsi, että kaikkien väitteiden oikeuttaminen pohjautui aina vetoamalla

johonkin toiseen väitteeseen ja ketjun on päätyttävä lopulta johonkin varmaan

tietoon tai se ajautuisi loputtomaan regressioon. Epäilemällä kaikkea Descartes

päätyi ainoaan varmaan tietoon ajattelen, siis olen olemassa, cogito, ergo sum –

argumentillaan käyttäen näin skeptikkojen omia aseita heitä itseään vastaan. (Vai-

nio 2011,39.) Descartes kuvasi havainnoinnin mielen tarkasteluksi mentis inspec-

tio eli ymmärryksen havainnointia. Mielenkiintoista on, että Descartes jakaa ym-

märryksen havainnot kahteen: epämääräiseen ja epäselvään havaintoon (imperfec-

ta et confusa) ja tarkkaan havaintoon (clara et distincta). Descartes tarkoittaa tällä,

että havaitun kappaleen ominaisuudet eivät ole edellytyksenä havainnon muodos-

tamiseksi kappaleesta. Descartes pitää kappaleen abstraktioita, ulottavuutta kappa-

leen omana ominaisuutena. (Forsman 2012, 23.)

Rationalismin vastakohtana voidaan pitää empirismiä. Sen mukaan tiedonhankinta

edellyttää kokemusta. Empirismin yhtenä oppi-isänä voidaan pitää englantilaista

John Lockea (1632–1704). Locke perusti näkemyksensä väitteeseen, että ilman

kokemusta mielellä ei ole mitään ajateltavaa. Syntyessä ihmisen mieli on kuin

tyhjä taulu, latinaksi tabula rasa. (Yrjönsuuri 2009,55.) Locke jakoi tiedon kol-

meen kategoriaan. Tiedon tiukimpana muotona Locke piti tietoa (scientia), joka

voitiin ainoastaan saavuttaa esimerkiksi matematiikassa, johon hänen mukaansa ei

liittynyt lainkaan uskomuksia. (Vainio 2011, 42.) Hänen mukaan ihminen voi

saada tietoa (knowledge) kolmella eri tavalla. Tietoa voitiin saada (1) aistihavain-

noin. Toisena tietoa voitiin saada (2) ”intuition” avulla, tarkoittaen tietoisuutta

omasta olemassa olosta. Kolmas tiedon lähde on (3) demonstratiivinen eli jumala-

todistuksiin perustuva tieto (Juti 2013, 212; Vainio 2011, 42). Hän erotti myös

tiedon lähteenä ”höyrypäisyyden”, jolla hän tarkoitti ihmistä, joka sekoittaa omat

kuvitelmansa ja todellisen ilmoituksen todistusaineiston, tiivistäen tämän kuului-

saan lauseeseensa ”järjen tulee olla viimeinen tuomari ja opas kaikissa asioissa”

(Vainio 2011, 42). Niin ikään empiristi David Hume (1711–1776) kehitti Locken

filosofiaa ja vakiinnuttivat empirismin näkemyksen siitä, että ajattelu on prosessi,
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jossa mieli järjestelee ja vertailee kokemuksen mieleen tuomia ajatuksia. Toisaalta

empirismin mukaan aistihavainnoista riippumaton eli matematiikka perustuu puo-

lestaan ideoiden vertailuun. (Yrjönsuuri 2009,55.) Hume kritisoi Locken järkikä-

sitystä ja pitikin sitä vain tapana ja psykologisena tottumuksena, jossa tahdolla oli

suurempi merkitys uskomuksiamme muokkaavana tekijänä kuin järjellä (Vainio

2011, 44).

Edellä mainittuihin tiedonsaantitapojen vaikutti 1600-luvulla yleisenä maailman-

kuvana ollut mekanistis-korpuskulaarinen-näkemys, joka tarkoitti maailman kaik-

kien voimien liikkumisen, kuten painovoiman, perustuvan pienien aineellisten

hiukkasten mekaaniselle liikkeelle. Puolestaan Descartesin luotsaama kartesio-

lais-mekanistinen ”ratasmekaniikka”, joka erotti aineen ja materian toisistaan ol-

len vaihtoehtoinen maailmankuva. Kumpikaan näkemyksistä ei voinut hyväksyä

kaukovaikutusta, joka koitui niiden kohtaloksi kokeellisten luonnontieteiden ke-

hittyessä muun muassa Francis Baconin käynnistämän tiedeohjelman ja Galilei

Galileo ja Isaac Newtonin kehittämän painovoimateorian kehityksen myötä. (Juti

2013,202,244–245.) Nykyisen tieteellisen tutkimusohjelman käynnistäjänä pidetty

Francis Bacon lausui ilmoille lauseen” tieto on valtaa”, joka on tämän päivän or-

ganisaatiolle hyvin kriittisen doktriini (Husu 2008, 21). Francis Bacon loi ensim-

mäisen tieteellisen metodin, koska hänen mielestään ihmisen mieli on altis filoso-

fisille epäjumalille, päästäkseen niistä eroon. Hän vertasikin empiristejä muura-

haisiin, jotka keräsivät tietoa ja rationalisteja hämähäkkeihin, jotka rakentavat

verkkoja ”omasta” materiaalistaan. Baconin metametodin ”kuningasajatuksena”

oli rajata tieto matematiikkaan ja fysiikkaan ja erottaa teologia siitä antaen mo-

lemmin oman tärkeän erityistehtävän. (Vainio 2011, 37.)

Positivismi jatkoi empirismin ajatusten pohjalta 1800-luvun alkupuolta. Auguste

Comten (1798–1857) näkemyksen mukaan ihmiskunnan historia on jaettavissa

kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä mytologis-uskonnollisessa vaiheessa luonto

ymmärretään animaalisesti erilaisten jumalallisten voimien kenttänä. Toisen vaihe

on metafyysinen, jossa luontoa selitetään abstraktein käsittein ja kolmas vaihe on

ihmiskunnan huippu, jossa kaikki abstraktio on poistunut. (Yrjönsuuri 2009,97.)
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Positivistisen tietoteorian mukaan tiedon ongelmana on vain sen poissaolo eli sitä

ei ole saatavissa (Spender & Scherer 2007, 11). Comten mukaan kaikki tieto oli

peräisin aisteista paitsi matemaattinen, joka muodosti oman loogisen tiedon alu-

een. Brittiempirismistä positivismi erosi siten, ettei mitään sisäistä introspektiivis-

ta tietoa ollut olemassa ja Comten mukaan se oli silkkaa hölynpölyä. Tämän takia

hänen mielestään oli olemassa kolme hyväksyttyä tutkimustapaa; suora ulkoinen

aistihavainto, niille perustuvat kokeellinen tutkimus ja vertailuun perustuva ulkoi-

nen havainto. Tieteistä näitä edusti tähtitiede havainnoillaan, fysiikka kokeillaan

ja biologia vertailuillaan. (Juti 2013,330.) Positivismin ongelmana oli sen jyrk-

kyys luotettavasta tiedon lähteestä sekä kyvyttömyys selittää yhteisöllisen todelli-

suuden osatekijöiden palautumattomuutta yksilön henkisiin, biologisiin tai mate-

maattisiin ominaisuuksiin. (Juti 2013,330,362.) Empiristisen ja positivismin jatka-

jaksi ilmestyi 1900-luvun alussa Wienin piirin luotsaama looginen positivismi.

Yhden ryhmän keskeisen jäsenen Rudolf Carnapin (1891–1970) mukaan kaikki

väitteet pitäisi kääntää symbolisen logiikan kielelle, jos tämä ei onnistu, tiedämme

väitteen olevan mieletön. Tiedon ja ymmärryksen palauttaminen loogisiin muo-

toihin koki epäonnistumisen myös myöhemmin Gottlob Fregen ja Bertrand Rus-

sellin uudessa logiikassa, joka tosin meni huomattavasti pidemmälle kuin Aristo-

teleen predikaatti-subjekti-logiikka. Kuitenkin, jos järjestelmän totuusmääritelmiä

ei voida antaa järjestelmässä itsessään, ei semanttisia ominaisuuksia voida esittää

puhtaasti loogisin käsittein. Tässä suhteessa nykylogiikka on riittämätön ja se jää

odottamaan uutta menetelmää. (Juti 2001,108–109.) Tietojohtamisen kannalta

erittäin mielenkiintoisen väitteen esitti Ludwig Wittgenstein (1889–1951) Tracta-

tus-teoksessaan. Hänen mukaansa kukin kielen yksittäinen käsite kuvaa aina jota-

kin yksittäistä maailmantilaa ja hän lanseerasi lauseen ”kielen rajat ovat maailma-

ni rahat”. Myöhemmin Wittgenstein huomasi kuvateoriansa olleen liian suppea

kuvaaman kielen toimintaa ja muuttikin sitä pelin-käsitteeksi. Tarkoittaen että

kielenkäyttäjät pelaavat monimutkaista peliä, josta ei pääse selville ellei tarkastel-

la abstraktien käsitteiden lisäksi asioiden konkreettisia ulottuvuuksia sekä kon-

tekstisuhteita. Hän esitti esimerkin lauseesta ”sotilas liikkuu yhden askeleen

eteenpäin, mutta syö vinottain”, joka on mieletön lause, ellei sitä yhdistetä shakki-

peliin. Tämä esimerkki kertoo miten järki ja ymmärrys toimivat ja eroavat toisis-
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taan. (Vainio 2011, 55.) Loogis-positivistisessa-ajattelussa oli keskeistä löytää

mielekkyyden (logiikka) ja mielettömyyden (metafysiikka) raja. Tämä ohjelma

joutui kritiikin kohteeksi 1940- ja 1950-luvuilla, koska tämän rajan vetäminen on

osoittautunut toistaiseksi mahdottomaksi. (Juti 2013,400–401; Papineau 2004,92.)

Jutin (2013) mukaan tiedon filosofian kopernikaanisen kumouksen teki preussi-

lainen Immanuel Kant (1724–1804). Kant eli henkisesti ja älyllisesti ja ajallisesti

luonnontieteiden matemaattisessa kumouksessa. Kantin tavoitteena oli luoda ma-

temaattis-fysikaalistieteiden perustaa valaiseva metafysiikka ja sen varaan raken-

tuva luonnonfilosofian synteesi. Kant erotti aistikokemukset, noumenaaliseksi

maailmaksi, joka jää aina meidän saavuttamattomaksi. Puolestaan aistihavainnot

koetaan fenomenaalisessa maailmassa, joka on yksilön oma maailma, joka perus-

tuu sovittamalla havainnot laajoihin käsitteellisiin kategorioihin. (Papineau

2004,26,141.) Kant erotti ihmismielen kykyinä ymmärrys (Verstand), arvostelu-

kyky (Urteilskraft) ja järki (Vernunft). (Viljanen et al. 2012, 2). Kantin tiedollises-

ti mullistavin näkemys oli, ettei tieto riipu vain kohteesta. Tieto hankkivan mielen

edellytykset ja esitietoisuus vaikuttavat tiedon sisältöön. (Yrjönsuuri 2009, 102.)

Kant erotti siis toisistaan teoreettisen ja käytännöllisen järjen. Teoreettista järkeä

käytetään hänen mukaansa hankkimaan maailmasta tietoa ja puolestaan käytän-

nöllistä järkeä käytetään arvioimaan miten sen kanssa pitää toimia. Toisin sanoen

tieteellinen tieto ei kerro meille tiedosta sinänsä. (Vainio 2011, 47.) Kantin mu-

kaan jokainen ihminen hahmottaa itsenäisesti havaintonsa avaruus-ajallisesti, ei-

vätkä aika ja avaruus ole universaaleja ilmiöitä. Kant kutsui aikaa ja avaruutta

sanalla a prior (ennen,) joka tarkoittaa aistihavainnoiden ulkopuolista. Se siis oli

olemassa ennen havainnon tekemistä. Aistihavaintoja hän puolestaan kutsui ni-

mellä a posteriori (jälkeen). Kant kutsui tietoa joka perustuu vain käytettyihin

käsitteisiin analyyttiseksi ja tietoa aistihavainnon ja käsitteiden yhdistelmänä syn-

teettiseksi tiedoksi. Kant väitti näin ollen geometrian olevan synteettistä, koska

geometrian totuudet eivät palautuneet analyyttisiin totuuksiin subjekti-predikaatti

logiikan tavoin. Esimerkiksi ”kaikki kappaleet ovat ulottuvaisia”, kertoo kaikkien

kappaleiden olevan sidottuja avaruuden ulottuvuuksiin ilman havaintotodistetta.

(Juti 2013,283–285; Kant 2013,42,59,69–78). Kantin transsendentaalisessa idea-
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lismissa lähtölauseena on ajatus, jotta meidän olisi ylipäätänsä mielekästä pyrkiä

hankkimaan tietoa teoreettisen järjen keinoin, on meidän tehtävä lähtöoletus, että

maailma on järjestäytynyt. Puhtaat ja transsendentaaliset käsitteet voivat kummuta

vain ymmärryksestä ja että järki ei varsinaisesti tuota mitään käsitettä, vaan vapa-

uttaa ymmärryskäsitteen kokemuksen väistämättömistä rajoituksista, kuitenkin

empiriaan aina liittyneenä. Järki toimii loogisesti, jos ehdoton on annettu, niin on

annettu  myös  ehtojen  koko  summa,  siis  täysin  ehdoton.  Tämä  tarkoittaa,  että

transsendentaaliset ideat, jotka ovat ymmärryksen perusta, ovat vain ehdottamaan

saakka laajennettuja kategorioita. Tämän perustana ovat niin kuin edellä jo mai-

nittu kaksi kvanttia; aika ja avaruus. Aika on itsessään sarjan muodollinen ehto ja

avaruus eivät ole sarja, vaan se on aggregaatti eli ”osien yhteen liittäminen” ja

samalla rajoitusehto toisille avaruudellisille olioille, joka rajoittavat esimerkiksi

olioiden olemisen kahdessa paikassa samaan aikaan. Ja koska materia on ”vain”

avaruuden reaalisuus, muttei kohteen objekti, täytyy maailmanjärjestys perustua

”puhtaan järjen ideaan”, joka on olemassaolon selittäjä olematta kuitenkaan sa-

maan aikaan fysikaalisen kausaliteetin aiheuttaja. (Kant 2013, 269–271; Vainio

2011, 46–48.) Tämä sinänsä hieman vaikeaselkoinen kuvaus kertoo omalla taval-

laan varsin loogisen selityksen maailman ymmärryksen perustaksi, jossa itsel-

lämme ja kontekstisidonnaisuudella on merkittävä rooli ymmärryksemme jäsen-

tämisessä. Kantin luokittelu oli yksityiskohtainen ja tarkka sekä poikkeuksia sisäl-

tävä, jota ei tässä ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista käydä perusteellisesti läpi.

1800-luvun puolen välin jälkeen luonnontieteiden nopea kehitys teki vanhaksi

tietoa ja tieteitä hallinneen mekanistis-deterministisen maailmankuvan. (Juti

2013,349). Fenomenalismi tunnetaan 1900-luvulla vallinneesta ajatteluperinteenä,

jota tunnustuvat muun muassa Husserl, Heidegger, Sartre ja Derridan kaltaiset

filosofit. 1900-luvun loppupuolen filosofialle ominainen jako analyyttiseen ja

mannermaiseen koulukuntaan juontaa osaltaan uuskantilaisesta jaosta Marburgin

ja Badenin koulukuntiin. (Juti 2001,51.) Fenomenologia, joskaan yhtenäinen nä-

kemys, on päinvastainen näkemys kuin analyyttinen filosofia, joka perusti käsi-

tyksen puhtaasti analysointiin loogis-matemaattisin keinoin ja pyrki saavuttamaan

sen sopusointuun luonnontieteiden kanssa. Fenomenologia pyrki puolestaan otta-
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maan selvää mitä on ylipäätänsä mahdollista tietää ja mikä on niiden arvo laa-

jemmassa intellektuaalisessa kulttuurissa, eikä se pidä luonnontieteitä tiedon tär-

keimpänä lähteenä. Jean- Paul Sartren (1905–1980) kuuluisa näkemys ”olemassa-

olo edeltää olemusta” on perusteellisesti toisenlainen kuin Aristoteleen, joka ajat-

teli, että ennen kuin veitsi on olemassa, on idea veitsestä jo olemassa. (Papineau

2004,31,32, 156.) Kuuluisan fenomenalistin Heideggerin oppilas Dreyfus (1979)

sanoin, etteivät tietokoneet pysty ajattelemaan, tämän ajankohtaisuus tietojohta-

misessa on tunnustettava (Spender & Scherer 2007, 16).

Tietoteoria oli ajautunut vuosien varrella jatkuvaan metafyysiseen spekulaatioon,

jonka vuoksi totuus haluttiin arvioida lopputuloksen mukaan. Tästä ajatuksesta

syntyi pragmatismi. Sen perustivat 1900-luvun alussa filosofit, jotka hyväksyivät

valtaosan Immanuel Kantin näkemyksistä. Kantin mukaan mieli muokkaa koke-

muksen, jotta se on ymmärrettävä. Kant ei tosin selitä miten mieli sen tekee, joten

pragmatistit ajattelivat totuuden olevan sitä minkä ihmiset uskovat.  Pragmatismin

isänä on pidetty C. S Peirceä (1839-1914) (Papineau 2004,103). Peirce piti niin

matematiikkaa ja fenomenologiaa tärkeänä ja par excellence. Peirce kuvaili ma-

tematiikkaa logiikan mallina ja fenomenologiaa taas merkkitieteenä eli semiotiik-

kana, johon puhdas logiikka kuului. Peircen puhdas logiikka perustui kolmeen

päättelymuotoon; abduktioon, deduktioon ja induktioon. Uutena päättelymuotona

oli abduktio, jota Peirce kutsui kokemuksen idealisoinniksi tai nousevaksi päätte-

lyksi. Abduktio oli Peircen mukaan edellytys tieteellisen selittämisen aloittamisel-

le, josta seurasi tutkimuksen seuraava vaihe deduktio. (Juti 2013,37–375.)

1900-luvun tieteenfilosofian isänä on pidetty Karl Popperia (1902–1994). Hän

kutsui Arvauksia ja kumoamisia (1963) teoksessaan tieteellistä tietoa valistuneeksi

arvaukseksi. Popperin mukaan teoriat eivät perustu mihinkään. Saati sitten, että ne

olisivat aistihavainnoista johdettuja yleistyksiä, niin kuin empiristit ajattelevat.

(Yrjönsuuri 2009, 57; Juti 2013, 409.) Popperin (1995) mielestä tiedon ja tieteelli-

nen teoria on tosi, jos sitä ei pystytä kumoamaan eli falsifioimaan. (Yrjönsuuri

2009, 42–49; Papineau 2004, 99.) Popper oli Einsteinin edustaman 1900-luvun

tieteellisen maailmankuvan kasvatti. Einsteinin kriittinen kyky esittää suhteelli-
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suusteoriansa epätotena hypoteesina, joka sai olla jatkuvien kumoamisyritysten

kohteena, teki nuoreen Popperiin vaikutuksen. Teoriaa ei yritetty intuitiivisesti

mekanistisin malleihin tai välittömiin aistihavaintoihin vedoten oikeuttaa. Popper

sanoi Einsteinin ja ameban eroksi sen, ettei ameba kyennyt erottamaan arvauksi-

aan omasta itsestään oman kritiikkinsä kohteeksi. Popperin tiedon filosofia perusti

niin falsifiointiin eli vanhan teorian kumoamiseen mikäli parempi löytyi sekä teo-

rian ja todellisuuden vastaavuuteen eli korrespondenssiin. Popper ei kuitenkaan

hyväksynyt empiiris-loogista ajattelua loogisten merkkien palautumisesta käsit-

teelliseen ja elämismaailmaan. Hänen mukaansa totuus on riippuvainen palautu-

mattomuudesta huolimatta. (Juti 2013,409–410,414.)

Popper (1972) erotti ontologisesti kolme todellisuuden maailmaa. Ensimmäinen

maailma käsitti ajassa ja avaruudessa esiintyvät fysikaaliset objektit, tapahtumat ja

prosessit, aineen ja energian, epäorgaanisen ja orgaanisen luonnon, kuten tähdet,

kivet ja ihmisen ruumis. Toinen maailma piti sisällään yksilöllisen tajunnan tilat,

kuten mentaaliset tapahtumat ja psyyken esimerkiksi ajatukset ja tunteet. Kolmas

maailma sisälsi ihmisen sosiaalisen toiminnan kautta syntyneet esineet, kulttuurin,

abstraktiot ja yhteiskunta, kuten taideteokset, tieteelliset teoriat, yhdistykset, luvut

ja käsitteet. (Niiniluoto 1996,44; Piirainen & Gonzales 2015, 193; Juti 2013,413.)

Teoria tiedon kasvusta ja teorioiden kumoutumisesta oli Popperin omintakeisin

näkemys. Hän esitti vakavasti otettavan vaihtoehdon atomistien tai intuitionistien

uskomusjärjestelmälle, kääntämällä päälailleen tiedolliset konstruktiot. Intui-

tionistien mukaan tieto rakentuu yksilöllisestä näkökulmasta tiedollisesti etuoi-

keutetuista arvostelmista ja aistimuksista. Puolestaan Popperin mukaan maailman

kolme arvaukset, hypoteesit ja teoriat ovat ensisijaisia.  Tutkijayhteisölle jää teh-

täväksi löytää totuus evolutionäärisenä elonjäämistaisteluna, jossa teorioita muo-

dostetaan ja kumotaan paremmilla. Teorian pohjalla on Charles Darwinin evoluu-

tioteoria, ”kyvykkyys” edelsi ”ymmärrystä”, kun taas perinteisessä kognitiivisessa

selitysmallissa oli ajateltu asian olevan päinvastoin. Popper ajatteli samalla tavalla

kuin Darwin, sillä hänen järjestelmässään ymmärrys perustui maailman kolme

merkitysrakenteisiin, jotka säilyivät kumoutumattomia teorioiden ja hypoteesien
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elonjäämistaistelussa. Tämä tarkoittaa kääntäen, että menestyksellisyys edelsi

menestyksellisyyden ymmärrystä. (Juti 2013,415–416.)

Viimeisin itsenäinen tiedon filosofinen linjaus, jota käsitellään, on sosiaalinen

konstruktivismi, jälkistrukturalismi, joka liittyy vahvasti nykyiseen postmoder-

nismin aikaan. Sen juuret ovat monisyiset, mutta se on saanut vahvoja vaikutteita

eksistentialisti Søren Kierkegaardilta ja Johann Hamannilta. Tiedosta tuli entistä

subjektiivisempaa ja keskeisimpänä linjana oli ajatus tiedosta, joka oli sidottu aina

omaan historialliseen kontekstiinsa. (Vainio 2011,54.)

Sosiaalisen konstruktivismin mukaan ihmisten tavat hahmottaa ja ymmärtää arki-

todellisuutta ovat sosiaalisesti rakentuneita. Sosiaalinen konstruktivis-

min äärimmäinen muodon mukaan totuus rakennetaan sosiaalisten prosessien

myötä ja edustaa valtataistelua sosiaalisessa yhteisössä. (Rolin et al. 2006, 21.)

Konstruktionismin isänä on pidetty valistusfilosofia Giambattista Vicoa (1668–

1744), jonka käsialaa on Vermum Factum -periaate, jonka mukaan totuus todenne-

taan luomis- ja keksimistyöllä eli ihminen voi itse tietää totuuden ilman, että sitä

pitäisi aina todistaa ulkoisilla havainnoilla. Vico jakoi tutkimuksen ensimmäisenä

kvalitatiiviseksi ja kvantitatiiviseksi metodiksi. Vico erotti myös tiedon, jota

voimme saada fyysisestä maailmasta ja tiedon jota saamme sosiaalisessa kanssa-

käymisessä. (Spender & Scherer 2007, 19-20.)

Michel Foucaultin (1926–1984) ajattelussa on yhtäläisyyttä sosiaalisen konstruk-

tivismin näkökantaan. Hänen mukaansa valta muotoilee totuuden. Totuus vaihte-

lee eri aikoina eri yhteiskuntatapojen vallitessa. (Papineau 2004, 88; Viljanen et

al. 2012, 380–381.) Tällaiset ajatukset ilmaisevat relativistista (latinaksi relatio)

näkemystä järjen arvovaltaan.  Tämä tarkoittaa, että tieto pitää arvioida suhteessa

esittäjään ja ymmärrystapaan, joka johtaa useampien totuuksien olemassa oloon.

(Yrjönsuuri 2009, 103.) Michel Focaultin ajatukset linkittyvät nykypäivän tieto-

johtamiseen siinä mielessä, että vallalla on merkitystä tietoon. Voidaan varsin

luotettavasti sanoa, että yrityksen johdolla ja organisaation johdolla on merkitystä

yrityksen tiedon ja tietämyksen käyttämiseen. (Spender & Scherer 2007,13.)
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Tiedon filosofia ulottuu pitkälle historiaan ja monet tiedon filosofiaan vaikutus-

valtaiset henkilöt jäivät tämän esityksen ulkopuolelle. Tämän perusteellisempaa

läpikäyntiä ei ole työn osalta tarpeen esittää. Huomionarvoista työn osalta on kä-

sittää tiedon muodostamisen ja syntymisen moninaiset erilaiset vaiheet ja koulu-

kunnat, joiden muokkautumiseen ovat vääjäämättä vaikuttaneet historialliset sei-

kat. Toisaalta vielä nykyteorioissa on nähtävissä filosofien ymmärrys tiedon muo-

dostamisesta. Ilman sen ymmärtämistä ei ole mielekästä yrittää rakentaa uudistet-

tua mallia. Tänä päivänäkään ei olla lainkaan yksimielisiä siitä, miten tieto todella

muodostuu ja eritoten, miten se ymmärrys tapahtuu. Yleisesti voidaan sanoa, että

positivistinen näkemys vain aistien ja logiikan tuomasta tiedosta on suurimmalta

osalta hylätty. Vaikkakin yleisesti tunnustetaan aistimme normaalitapauksessa

luotettavaksi lähteeksi saada tietoa, pidetään myös ihmisten rationaalisen ajattelun

tuovan tiedon muodostamiseen oman merkittävän panoksensa. Uusimman post-

modernistisen konstruktiivis-relativistisen yksilökeskeisen näkemyksen lisäksi

pidetään ihmisten aisteja ja rationaalista ajattelua tietyn metodologian puitteissa

luotettavana tiedon lähteenä.  Edellä käsitellyt tiedon filosofiat positivismi, kon-

struktionismi, empirismin jälkeläisenä syntynyt realismi ja fenomenologia ja nii-

den erilaiset tiedon hankintamenetelmät antavan aiheen jatkaa keskinäistä väitte-

lyään, vaikka ne ovat lopulta erottamattomasti kietoutuneet yhteen (Spender &

Scherer 2007,15).

3.3 Tiedon ja tietämyksen tunnistaminen käytännöllisestä historiallisesta nä-

kemyksestä käsin

Ihmiset ovat aina käyttäneet tietoa eri muodoissa niin arkisessa toiminnassaan

kuin opillisessa tarkoituksessa ja se on toiminut niin vuorovaikutuksen edellytyk-

senä kuin mahdollistajana. On hyödyllistä ymmärtää tiedon muodostumisen abst-

raktin näkökulman lisäksi, miten tietoa ja tietämystä alettiin hyödyntää yhteiskun-

nan ja yksilön arkielämän ja liiketalouden kannalta.

Ensimmäiset konkreettiset merkit tiedon hyödyntämisestä antoivat meille Sumeri-

laiset noin 8000 eKr. kehittämällä oman kirjoitusmenetelmän käyttäen savitauluja,

joihin koodattiin erilaisilla symboleilla määriä ja kohteita kuvaavaa tietoa (Bey-
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non-Davies 2012,47). Perussa inkat käyttivät noin 1200-luvulla eKr. tiedonväli-

tykseen köysinippua (khipu), jossa köyden solmut ja niiden etäisyys, värit ja muo-

to sisälsivät merkityksen. Inkoilla tiedonvälitykseen saattoi osallistua viestin lä-

hettäjä, köyden solmujen tekijä eli nykykielellä koodaaja, viestin kuljettaja sekä

sen tulkitsija ja varsinainen vastaanottaja. Tämä varhainen kuvaus kertoo mielen-

kiintoisesti, että tiedon ja tietämyksen siirtämiselle on ollut välttämätöntä luoda

rakenteellisia kuvauksia, metamalleja ja järjestelmiä. Käytännössä näitä ovat pu-

he, kieli, säännöt ja toiminnan kuvaukset sekä symbolit ja välineet. (Beynon-

Davies 2007, 308–311.)

Esiteollisella ajan loppuvaiheilla ihminen alkoi hyödyntää merkittävissä määrin

luonnonvaroja, jolloin ruvettiin käyttämään pääomakäsitettä. Pääomaksi kutsuttiin

lähinnä kiinteää omaisuutta.  Inhimillinen pääoman eli tietopääoma tunnistettiin

alkeellisessa muodossa jo 1800-luvun orjayhteisöjen kirjanpidossa. Yhtiöt nimit-

täin kirjasivat yhtiön taseeseen orjien arvon sekä erittelivät tuloslaskelmissa orjien

ruuan, vaatteiden ja majoituksen kustannukset. (Eronen 1998,8-9.)

Tiedon näkökulmasta tietämys ja tieto ihmisten välillä liikkuivat ensiksi pitkälle

niin sanotusti mestarilta oppipojalle. (Gorman 2002, 219–220.) Asiantuntijakäsit-

teen vakiintuminen voidaan ajoittaa modernin yhteiskunnan kasvuun ja laajentu-

miseen 1800-luvulla, jolloin se käsitti aluksi lähinnä vakiintuneita ja suljettuja

asiantuntijakuntia, joilla oli tarkasti vartioidut toimintareviirinsä, kuten lääkärit ja

juristit. (Parviainen 2006, 57.)

Teollisen tuotannon kasvaessa yritysten kiinnostus johtajuuteen kasvoi taloudel-

listen intressien myötä. Syntyi tieteellinen liikkeenjohto eli taylorismi, joka vai-

kutti osaltaan T-Fordien liukuhihnatuotannon syntyyn ja nykyaikaisen teollisen

tuotannonjohtamisen. (Ståhle & Grönroos 1999,66; Vuorinen 2013,20–21.) Teol-

lisen tuotannon alkuaikana johtajuudelta tarkoitettiin lähinnä käskysuhteiden sel-

keyttä ja työnjaon määrittelemistä. Taylorismia seurasi tavoitejohtaminen, jonka

toi esille vahvasti Peter Drucker, joka korosti johtajuudessa hajautettua vastuuta,

jonka toteutumista kukin voisi seurata ennalta määrättyjen tavoitteiden avulla.
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Druckerin luotsaama malli huomioi työntekijöiden inhimillisyyden ja vahvat omi-

naisuudet kuten loogisen päättelykyvyn, eikä hän ajatellut työntekijöitä puhtaasti

robottimaisena resurssina. (Vuorinen 2013,20–21.) Peter Drucker sanoi legendaa-

risena lauseensa, ettei tuotannon keinona ole enää pääoma, luonnonvarat, eikä

työvoima, vaan tieto (Brahma & Mishra. 2015,1). Tämän jälkeen johtajuuden ym-

päristöolosuhteet ovat muuttuneet melkoisesti muun muassa globalisaation, vies-

tintäteknologian ja organisaatiomuutosten takia. (Vuorinen 2013,20–21.)

Inhimillinen ja henkinen pääoma tunnustettiin yritysten tuloksen kannalta oleelli-

seksi 1960-luvulla kun R. H. Hermanson totesi väitöskirjassaan 1964, että tilin-

päätökset eivät anna oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, koska hen-

kistä pääomaa ei raportoida. Henkisen pääoman raportointi ja mittaaminen, joka

aloitti tieteellisen johtamisopin kehittelyn ja monimuotoistumisen, ajoittui kuta-

kuinkin 1980-luvun loppuun ja yhtenä sen lähtöpaikkana pidetäänkin Ruotsalaista

vakuutusyhtiö Skandiaa, jossa perustettiin ensimmäinen inhimillisen pääoman

johtajan paikka. (Eronen 1998, 9-10.) Nykyisin monet tukijat pitävät inhimillistä

pääomaan yritysten taloudellisena menestystekijänä. (Ståhle & Bounfour 2008;

Zack 1999,125,142,143; Marr 2008,29.)

Teollinen tavaroiden massatuotanto synnytti tarpeen yrityksillä rakentaa suuria

organisaatioita, jolloin johtamisjärjestelmästä tuli välttämätön. (Laihonen et al.

2013,6.) Tämä teollistumisen modernisaatio synnytti tarpeen uudenlaiselle asian-

tuntijuudelle, vanhan esimerkiksi lääkäri-juristi-tyyppisen klassisen asiantuntijuu-

den rinnalle (Parviainen 2006,57). Organisoinnin avulla voitiin varmistua siitä,

että teollinen tuotanto oli tehokasta ja kannattava (Laihonen et al. 2013,6). Teol-

listumisen tuomat uudet asiantuntijakunnat kohtasivat uuden kasvupiikin jälkiteol-

listumisen aikakauden alussa noin 1960-luvulla, jolloin tietoyhteiskunnan ensias-

keleet otettiin, luultavasti hyvinvointiyhteiskunnan rakennustalkoiden siivittämä-

nä. (Bell 1973 Parviaisen mukaan 2008,58.)

Gormanin (2002)  mukaan modernia tiedettä ei voida siirtää puhtaasti kirjallisina

dokumentteina, vaikka oppineet yhteisöt luottavatkin dokumentoituun tietoon.
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Tästä on esimerkkinä Ranskan ja Englannin kilpaili teknisestä johtajuudesta 1700-

luvulla. Englanti oli teräksen valmistuksen tekniseltä osaamisella Ranskaa edellä.

Ranska yritti hankkia puuttuvan ammattitaidon varastamalla teräksen valmistuk-

sesta kertovia dokumentteja ja tarkkailemalla englantilaista teräksen valmistusta.

Tiedon ja osaamisen siirtäminen tällä tavoin ei kuitenkaan onnistunut. Ranskan

onnistui lopulta siirtämään teräksen valmistustaidon itselleen englantilaisten työn-

tekijöiden avulla. Ilman tätä englantilaisten hiljaista tietoa Ranska ei olisi kyennyt

omaksumaan teräksen valmistustaitoa itselleen. (Gorman 2002, 219–221.)

Nykyisin Suomen työpaikoista jo kaksi kolmasosaa on palvelusektorilla. Teolli-

nen ala ei koostu pelkästään koneista ja suorittavan tason työntekijöistä, vaan

merkittävä osa muodostuu erilaisista asiantuntijatehtävistä, kuten tuotekehitykses-

tä ja markkinoinnista, ja varsinainen teollinen tavarantuotanto on monilla aloilla

siirtynyt globaalissa työnjaossa Suomea halvemman kustannustason maihin. (Lai-

honen et al. 2013,6.) Suomalaisiin työpaikkoihin liitetään nyt ja tulevaisuudessa

yhä enemmän tietotyön elementtejä. Informaatioyhteiskunta määritellään monesti

siten, että yli puolet työtätekevistä toimii ”informaatioammateissa” tai ”tietotyös-

sä” (Niiniluoto 1996, 77). Tilastokeskuksen arvioiden mukaan jo puolet yli suo-

malaisista palkansaajista voidaan luokitella informaatiotyöläisiksi tai tietotyöläi-

siksi. (Viitala et al. 2011, 161.) Kaikki ammatit, johon voidaan liittää osaksi tieto-

tekniikkaa, ovat sen jo ottaneet käyttöön. Tilastokeskus ilmoitti 2003, että kolme

neljästä palkansaajasta hyödynsi tietotekniikka työssään ja 2008 sama luku oli 4/5

eli 80 %. (Parviainen 2006, 55; Lehto & Sutela 2008,169.)

Suurin muutos tietotyöläisten sisäisessä muutoksessa on informaation tuottajien

määrän kaksinkertaistuminen aikavälillä 1980- 2000. Sen sijaan tietoteknisten

koneiden käyttäjien ja korjaajien määrä on pudonnut samassa ajassa puoleen. Mi-

kä kertoo asiantuntijatyön lisääntymisestä tietotyöläisten keskuudessa. Todetta-

koon kuitenkin, että tietotyöläisten määrä on kääntynyt viime vuosina laskuun,

eikä sen kasvun odoteta jatkuvan, koska osa yrityksistä muun muassa Nokia (ny-

kyinen Microsoft) on siirtänyt ylempiä toimihenkilöitä ja tutkimus- ja kehitystyötä

ulkomaille ja automatisoinut toimintojaan. (Parviainen 2006,71–72,74.)
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Osaamisen johtaminen on saanut yhä enemmän huomioita ajankohtaisessa kes-

kustelussa. Siinä nähdään osaaminen ja tieto yhä merkittävämmin organisaation

tuloksellisuuteen vaikuttavana tekijänä. (Hyrkäs 2009, 15; Marr 2008,29.) Voi-

daan sanoa, että työn luonne on muuttunut entistä enemmän koneista tietoon ja

osaamiseen, joka itsessään on synnyttänyt asiantuntija-ammattiryhmän valtavan

kasvun. Pohjimmiltaan liiketoiminnan ansaintalogiikaksi on muodostunut kyky,

jossa mitataan kuinka hyvin tiedosta ja osaamisesta kyetään luomaan asiakkaan

arvostamia tuotteita ja palveluita. (Laihonen et al. 2013,6.)

3.4 Tiedon lajit

3.4.1 Oikea tieto ja tiedon oikeutus

Tiedon yleinen määritelmä, joka on peräisin Platonilta Theaitetos-dialogista, hyvin

perusteltuna tosi uskomuksena. Väittämä sisältää useita olettamia, sillä väittämän

mukaan uskomus sisältää perustellun totuuden. (Stenberg 2012, 33; Papineau

2004, 79; Yrjönsuuri 2009, 36–38.)

Millä perusteella oikeutamme uskomuksemme?

Fundamentalismi uskoo perususkomuksiin, joista muut uskomukset riippuvat.

Fundamentalismi on radikaalia, jossa kaikki tieto perustuu välttämättömään ja

ehdottaman toteen tietoon, jota ei tarvitse todistaa muulla tiedolla. Maltillinen

fundamentalismi ei pidä perususkomuksia erehtymättömänä, mutta antaa niille

prima facie -oikeutuksen, joka tarkoittaa niiden olevan tosia, kunnes toisin todis-

tetaan. Koherentismi uskoo, että tiedon olevan tosi kun se sopii yhteen muiden

uskomusten kanssa. (Lammenranta 1993, 143–156-157.) Reliabilismi uskoo tie-

don olevan luotettava, kun siihen käytetty tiedonhankinta prosessi on luotettava

(Lammenranta 1993,143–157; Klein 2007,5–10). Peter Klein (2007) lisää oikeu-

tusteoriaan vielä infinitismin, joka olettaa, että todistamaton uskomus voi saada

oikeutuksensa äärettömän ja ei-kehämäisen todisteketjun kautta (Klein 2007,5–

10).
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Kaikki tiedon oikeutusteoriat ovat osaltaan problemaattisia ja kohtaavat omat on-

gelmansa. Tutkijoiden pitää valita näistä joku ja päätyä tiedon oikeutuksen suh-

teen tietoiseen epävarmuuteen.

Tiedollisen uskomusten oikeutusteoriat ovat saaneet tieteessä omia näkökulmiaan,

joita vasten tiedon totuutta on verrattu. Redundanssiteorian mukaan sanomalla

väitettä todeksi, ei voida lisätä mitään sen sisältöön. Korresponditeoriaa (vertaa

Popper) pidetään klassisena totuusteoriana. Sen mukaan väitteen ja asiatilan välil-

lä pitää olla vastaavuus eli korrespondi. Toinen merkittävä totuusteoria on ol-

lut koherenssiteoria, jonka mukaan väittämän totuus riippuu sen ristiriidattomuu-

desta suhteessa saman aiheen tosiksi hyväksyttyihin lauseisiin. Pragmatismin mu-

kaan väite on tosi, jos suunniteltu asia toimii tuloksellisesti käytännössä. Karl

Popperin (1995) mielestä tietoon liittyy harkintaa ja testausta, jolloin sen to-

tuusarvo voidaan koetella falsifioinnin eli teorian kumottavuuden avulla. (Yrjön-

suuri 2009, 42–49.) Popperin mukaan kumottavuus on tieteellisten teorioiden kes-

keinen ominaisuus (Papineau 2004, 99).

3.4.2 Tiedon konversiot: data, informaatio, tieto ja viisaus

Tiedolla on erilaisia muotoja ja käyttötarkoituksia. Tässä luvussa käydään läpi

tiedon eri lajeja ja niiden muodostumisperusteita erityisesti tietojohtamisen know-

ledge management-näkökulmasta. Työssäni yritän kuvata miten tieto muuntuu.

Yleisesti voidaan sanoa, että tieto jota käsittelen työssäni, liikkuu mekanistisesti

tiedon alkupäässä. Kun tieto annetaan, halutaan sen pysyvän tässä tapauksessa

muuttumattomana. On myös tilanteita, jossa tiedon halutaan jalostua, työssäni

yritän taas löytää keinoja tiedon haitalliselle muuntumiselle.

Edellä mainittiin, että tiedon käyttötarkoitus voi olla tiedon oikeutuksen kannalta

oleellinen asia. Pragmatistit pitävät tietoa, joka toimii käytännössä oikeana tieto-

na. Esimerkiksi oikeilla mitoitustiedoilla ja periaatteilla tehdyt sillat kantavat ajo-

neuvot ja kestävät luonnonkuormat (Papineau 2004,35). Tietojohtamisessa kuten

työssäni lopputuotteen tarkoituksen pitäisi olla käytettävä, vaikka lähestymisnä-

kökulma työhön voi olla teoreettinen.
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Ståhle & Grönroos (1999) näkemyksen mukaa tieto on joko mekanistisessa tai

orgaanisena toimintaympäristössä. Mekanistisessa toimintaympäristössä tieto ei

muutu, eikä sen ei halutakkaan muuttua. Tieto annetaan esimerkiksi johdolta ja se

vyörytetään sellaisenaan suorittavalle portaalle. Tässäkin tapauksessa tieto käy

läpi muuntumismallit. Mekanistinen malli on yksinkertainen kuvaus tiedonannos-

ta, joka ei sisällä dialogia. Käytännössä tieto syntyy myös keskustelun tuloksena,

jossa tiedon tulkitsijoita on useampia. Tämän takia orgaaninen malli on huomatta-

vasti hankalampi hallinta. Ståhle & Grönroos (1999) kertovat, että monesta orga-

nisaatioista puuttuu keskusteleva organisaatiokulttuuri. (Ståhle & Grönroos

1999,94–95.)

Tiedon ja tietämisen muodot voidaan jakaa kolmeen eri muotoon: data, informaa-

tio ja tietämys niin kutsutun value-adding-mallin mukaan (Nonaka & Takeuchi

1995). Dataa eli raakaa tietoaineistoa käsitellään tyypillisesti teknisesti, eikä sitä

ole valmiiksi tulkittu ja se saa merkityksensä rajatussa tulkintakehyksessä. Niini-

luoto (1996) vertaa dataa aistihavainnon välittömään sisältöön (sense datum). In-

formaatio on erityistä tietoa sisältävä viesti, joka voi olla dokumentti, äänidoku-

mentti tai näkyvää kommunikointia. (Niiniluoto 1996,27.) Vastaanottaja voi so-

veltaa informaatiota tiettyyn tehtävään tai tilanteeseen. Tietämys tai tieto on taas

puolestaan informaatiosta rikastettua tietoa. (Hyrkäs 2009,55.) Tiedon kasvu ei

yksistään riitä lisäämään viisautta. Tositiedon lisäksi viisauteen kuuluu näkemys

asioiden laajemmista yhteyksistä ja merkityksistä sekä käsitys tiedon hankintata-

voista ja luotettavuuden asteista sekä omakohtaisesti harkittu ja ihmiskunnan ko-

kemukseen perustuva arvojärjestelmä hyvän elämän päämääristä. (Niiniluoto

1996, 62.)
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Kuva 3. Perinteinen Value-adding-käsitys tiedosta (Faucher et al. 2008,8).

Tietotekninen tietomallinnusnäkökulma määrittelee datan seuraavasti; se on in-

formaation kuvaus muodossa, joka soveltuu sekä ihmisten että tietokonesovellus-

ten toimesta tapahtuvaan kommunikointiin, tulkintaan ja käsittelyyn. Informaatio

määritellään siten, että se tulkitsee dataa, käännöksen tai muunnoksen kautta, jol-

loin se saavutetaan sen merkitys. (Serén 2014,4.) Tämä näkemys edustaa perin-

teistä value-adding -näkemystä tiedon kumuloitumisesta konversioasteittain.

Tiedon ja informaation määrittely on osoittautunut käytännössä ongelmalliseksi ja

on johtanut täten semanttiseen erotteluun, jossa informaatiota pidetään tiedon yh-

tenä alalajina (Virtanen 1989 Stenbergin 2012,32 mukaan).  Ihminen omaksuu

tietämyksen tietyssä kulttuurisessa viitekehyksessä ja tieto syntyy tietäjän mieles-

sä. Organisaatioissa tieto on monesti sulautunutta, ei yksin dokumentteihin ja tie-

tolähteisiin vaan myös organisaation rutiineihin, prosesseihin, käytäntöihin ja

kulttuuriin. (Hyrkäs 2009, 55.)

Niililuoto (1996) puolestaan näkee informaation perinteisen tiedon hierarkkisen

mallin laajempana yläkäsitteenä, jonka suppeampi alakäsite tieto on. Niiniluoto

(1996) liittää tietoon lisäehtoja, kuten menestyksen, totuudenmukaisuuden ja pe-

rusteltavuuden, jotta informaatio muuttuisi tiedoksi. (Niiniluoto 1996, 64.) Tuomi

(1999) kääntää perinteisen hierarkkisen näkemyksen datasta informaatioiksi ja

informaatiosta tiedoksi ja viisaudeksi päälaelleen materialization-mallissaan. Hä-

nen näkemyksen mukaan erityisesti digitaalisessa maailmassa tiedon suunta voi
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olla tietoàinformaatioàdata. Tuomen (1999) näkemyksen mukaan tietojohtamis-

ta ja organisaatiomuistia ei voida tarkastella itsenäisinä näkemyksinä, vaan ne

toimivat teknisten sovellusten kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toisinaan

liian rutinoituneet sosiaaliset prosessit haittaavat oleellisen tiedon tallentamista

järjestelmiin. (Tuomi 1999, 115.) Masuda (1980) väittää, että puhekielessä tietoa

omaksutaan kuuntelemisen kautta, jolloin tiedon ymmärrys on riippuvainen vas-

taanottajan tulkinnasta. Masudan ajattelu sivuaa Tuomen (1999) edustamaa mate-

rialization-mallia, jossa tiedosta tuotetaan dataa. (Stenberg 2012,39.)

Informaatio voidaan erottaa ei-kielelliseen informaatioon eli fysikaaliseen tietoon

ja kielelliseen informaatioon, jolla on kolme tasoa: syntaksinen, semanttinen ja

pragmaattinen.  Fysikaalinen informaatio ilmaisee aineellisten systeemien järjes-

tyneisyyttä, organisaatiotasoa ja monimutkaisuutta.  Tämän käsitteen lähtökohtana

on ollut termodynamiikan entropiasuure, jonka tarkoituksena on ilmaista fysikaa-

listen prosessien suuntaa ja sen hajautuneisuuden tasaisuutta. Tämä tieteenala pe-

rustaa pitkälle todennäköisyyslaskentaan ja loogis-matemaattisille todistuksille.

(Niiniluoto 1996, 18–19.) Olen rajannut pois työstäni tämän aihealueen käsittelyn.

Kuitenkin yleisesti ei-fysikaalinen informaatio on negatiivista entropiaa eli toisin

sanoen aineellisten järjestelmien järjestyneisyyttä. Tästä näkökulmasta voidaan

päätellä, että eliöt olevat luonnon ”paikallisia informaatiotihentymiä”. (Niiniluoto

1996, 20.)

Kielellinen informaation lähtökohta on se, että informaatiolla täytyy olla kantaja.

Se voi olla aineellinen olio, prosessi tai tapahtuma, joka kykenee välittämään tai

tallentamaan viestejä. Informaation kantajia voidaan ylimalkaisesti kutsua mer-

keiksi ja merkkijärjestelmiä kieliksi. Edellä mainittu syntaksinen informaatio kä-

sittää merkkien keskinäisten suhteiden tutkimista. Se vastaa luonnollisten kielen

tapauksessa kielioppia. Logiikassa syntaksiin luuluvat päättelysäännöt, joiden

avulla annetuista lauseista saadaan pääteltyä loogisesti eli dedusoimalla muita

lauseita. (Niiniluoto 1996, 25,64.)

Semanttisella informaatioilla tarkoitetaan syntaksiin lisättyjä viittaussuhteita kie-

len ulkopuolelle, joilla korostetaan väitteiden ilmaisuvoimaa. Pragmaattinen nä-

kemys korostaa mitä kaikkea kielen avulla voi tehdä ja mitä käytännön merkitystä
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sillä on. (Niiniluoto 1996, 25–26,64-65.) Amerikkalainen filosofi Charles Peirce

on jakanut merkit kolmeen ominaisuuteen, joiden perusteella merkki liittyy koh-

teeseensa. Hän ehdotti alun perin, että merkkijärjestelmän tutkimusta kutsuttaisiin

semiotiikaksi. Ensimmäinen niistä on ikoni, joka on jossain suhteessa samanlai-

nen kohteensa kanssa kuten kuvat, diagrammit ja metaforat. Toisena merkkiluok-

kana on indeksi, joka on kausaalisessa syys-vaikutus-suhteessa kohteeseensa, ku-

ten savu on tulen merkki. Kolmantena hänen järjestelmässä on symbolit, jotka

ovat kieliyhteisön sopimia merkkejä, samoin kuin kielen sanat ja lauseet ja Mor-

sen koodi aakkosille. (Niiniluoto 1996, 23–24.)

Tieto voidaan jakaa myös rakenteelliseen eli objektiiviseen ja prosessuaaliseen eli

toiminnalliseen näkökulmaan. Tiedon näkökulmat pohjautuvat alun perin raken-

teelliseen näkökulmaan, mutta muutamat uusimmat tutkijat ovat omaksuneet pro-

sessuaalista näkökulmaa tietoon. Rakenteellisessa näkökulmassa tieto on jotain,

mitä ihmiset ja organisaatiot omistavat. Nonakan (1994) malli tiedon luomisesta

hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon avulla on yksi esimerkki rakenteellisesta

näkökulmasta. Malli keskittyy yksilön vaiheisiin tiedon luomisessa ja jakamisessa

yhteisössä. (Hyrkäs 2009, 55; Nonaka 1994,2000.)

Kuva 4. SECI-malli (Nonaka et al. 2000.)

Nonaka (1994) on esittänyt käsittelevänsä tietoa ”oikeutettuna tosi uskomuksena”.

Sillä erotuksella kuitenkin, että siinä missä filosofinen tieto-opillinen käsitys kes-

kittyy tiedon totuuden määrittelyyn, hänen tarkoituksenaan on keskittyä tietoon

henkilökohtaisena uskomuksena ja korostaa tiedon oikeutusta. Nonaka esittää
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filosofisen tiedon oikeutusteorian ja hänen ajattelunsa välillä erona myös sen, että

hän näkee tiedon inhimillisenä prosessina, joka oikeuttaa henkilökohtaiset usko-

mukset, jolloin muuta perustelua ei tiedon oikeellisuudelle tarvita. Nonakan

(1994) mielestä yksilöt ovat oleellisessa asemassa organisaation tiedon luomisen

mallissa. (Hyrkäs 2009, 55.) Nonakan (1994,2000) SECI-malli perustuu tiedon

lajien perinteiseen muutosmalliin, jossa tiedon perusyksikkö on data, joka muut-

tuu merkityksen myötä informaatioiksi ja lopulta tiedoksi. Nonakan mallissa tie-

don muutos tapahtuu sosiaalisissa interaktioissa. (Kettinger & Li 2010,410.)

Prosessuaalista näkökulmaa esittää Spender (1996), joka korostaa eroa yksilölli-

sen ja sosiaalisen tiedon välillä. Spenderin mukaan yksilöiden eksplisiittinen tieto

ja sosiaalinen (organisationaalinen) tieto ovat laadullisesti erityppisiä. Hän koros-

taa organisaation jäsenten keskuudessa neljää organisaation tiedon tyyppiä: 1)

yksilö/eksplisiittinen (tietoinen) 2) yksilö/hiljainen (automaattinen) 3) organisaa-

tio/eksplisiittinen (havainnollistettu) 4) organisaatio/hiljainen (kollektiivinen).

Spenderin mallissa on kahdenlaista hiljaista tietoa. Yksilön hiljainen tieto on

Spenderin mukaan automaattista. Hiljainen tieto voi olla myös organisaation kol-

lektiivista tietoa. (Hyrkäs 2009, 56.)

Kirjallisuudessa yleisimmät (Cooley 1987, Slaughter 1995, Horton 1999) tiedon

muuntumisen solmupisteet noudattavat perinteistä tiedon mallia (Major & Cor-

dey-Hayes 2000,416).

Taulukko 1. Tiedon muuntomallit kirjallisuudessa (Major & Cordey-Hayes
2000,416).
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Kuva 5. Tiedon muuntumismalli (Major & Cordey-Hayes 2000,416).

Major & Cordey-Hayes (2000) lisäävät kirjallisuudessa esitettyihin tiedon muun-

tumismalleihin kaksi akselia, joihin on lisätty tiedon abstraktiotaso ja tiedon käy-

tettävyystaso (kuva 5). Major & Cordey-Hayesin (2000) malli huomioi yrityksen

ulkopuolelta saadun tiedon. Tämä tieto on yleensä tulevaisuusorientoitunutta ja

yrityksen kilpailukykyä edistävää. Major & Cordey-Hayesin (2000) mallin tarkoi-

tuksena on yhdistää tiedon antajan ja tiedon käyttäjän tieto, jotta voidaan varmis-

tua että alkuperäinen tieto on ymmärretty ja tulkittu oikein, jotta sitä voitaisiin

hyödyntää tarkoituksenmukaisesti. On merkillepantavaa, ettei kirjallisuudessa

esitetyissä malleissa ole tätä tehty aikaisemmin. Niissä on esitetty useita tiedon

muuttumisen malleja, mutta tiedon yhdistämistä lähtöpaikkaan ei ole esitetty.

Malli auttaa ymmärtämään miksi tulevaisuusorientoituneen tiedon hallinta ja hyö-

dyntäminen on niin vaikeata. Yrityksen haluavat toiminnallista, heti hyödynnettä-

vää ja konkreettista tietoa, mutta mallin mukaan onnistunut ulkopuolisen tiedon

siirto yrityksen hyödynnettäväksi, vaatii tiedon muuntumisen vaiheet abstraktista

ja strategiseksi tiedoksi, josta se voidaan lopulta omaksua yrityksen sisäiseksi
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konkreettiseksi tiedoksi ja lopulta toiminnaksi. (Major & Cordey-Hayes 2000,

416–420.)

Uusimmissa tutkimuksissa on esitetty, etteivät data, tieto, tietämys ja viisaus

muunnu toisiksi tiedonlajeiksi hierarkkisesti vaan epälineaarisesti tietämyssys-

teeminä (Kettinger & Li 2006, 595,(2010); Faucher et al. 2008,10–12).

Kuva 6. Kompleksisuusteorian mukainen kognitiivinen tiedon muuttumismalli,
E2E-malli (Faucher et al. 2008, 11).

Kettinger & Li (2006) korostavat tiedon luontia epälineaarisesti iteratiivisena eli

toistavana prosessina ongelmaratkaisun avulla. Tiedon luonti ja muuntoprosessi

edellyttävät ongelman havainnointia (1), tavoitteiden asettamista (2), tiedon han-

kintaa, joista luodaan alustavaa uutta tietoa (3). Siitä valitaan osa alustavaksi tie-

doksi (4) ja osa tästä vanhasta tiedosta palautetaan käyttöön (5), jotka se yhdiste-

tään taas uudelleen luotuun tietoon (3). Prosessin kolme viimeistä osaa toimivat

kiertäen ja tiedon luonti toimii iteratiivisesti niin kauan kuin tieto on lopulta tyy-

dyttävää. (Kettinger & Li 2006, 602.)

Faucher et al. (2008) kuvaavat datan, tiedon, tietämyksen ja viisauden holistisena

tietämys-systeemiä (knowledge system) (kuva 6). Heidän mukaan datan, tiedon ja

tietämyksen muunnosten ei tarvitse tapahtua vain hierarkkisesti. Data on olemas-

saolon perustason tulkintaa. Informaatio (tieto) on puolestaan olemassaolon mer-

kityksellistä tulkintaa. Heidän mukaan tietämys (knowledge) sisältää olemassa-
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olon merkityksen ja käsitteellistämisen. Viisauteen (wisdom) sisältyy merkityksen

ja mallintamisen lisäksi kokemukseen perustuva oikeaksi osoitettu käsitys ole-

massaolosta. Faucher et al. (2008) kertovat, että heidän mallinsa pohjalla oleva

idea olemassaolon liittämisestä tiedon viitekehykseen, on alkuaan ranskalaisen

filosofin Jean-Paul Sartren (kts. luku 3.2) käsialaa. Hänen klassinen fraasinsa

”olemassaolo edeltää olemusta” tarkoittaa, ettei ihmisyksilölle ole valmista kaa-

vaa, jota voidaan soveltaa kaikkiin ihmisiin (Faucher et al. 2008,8; Papineau

2004,156). Tämän sosiaalisen konstruktivismin näkemyksen ymmärtäminen tie-

don pohjalle muuttaa perinteisen tiedon konversioprosessia.

Faucher et al. (2008) väittävät, että tietämyssysteemi on rakenne, joka muodostuu

ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kognitiivisen perustan ja ym-

päristön välillä. Tietämyssysteemin ääripäät rajautuvat syvällisen ymmärtämisen

(enlightenment) ja todellisuuden (olemassaolo, existence) kokonaisuuksiin. Kaik-

ki tietämys kulkee näiden kahden ääripään välillä. Data, tieto, tietämys ja viisaus

sekä ymmärrys ovat todellisuuden eri olomuotojen muunnoksia (transformations).

Ne eivät ole erillisiä portaita, vaan ovat välittömässä vuorovaikutuksessa keske-

nään. He toteavat tietämyssysteemin perustuvan todellisuuden havainnointiin ja

mallintamiseen (Existence to Enlightenment, E2E- malli). Heidän mukaansa or-

ganisaation tiedolliset prosessit muodostuvat yksilön kognitiivisista osaprosesseis-

ta. Viisaus ei ole suoraan yhteydessä todellisuuteen, sillä viisaus perustuu elämän

kokemukseen aiheuttamaan tulkintaan (vertaa Augustinus ja Platon luku 3.2).

(Faucher et al. 2008, 10–12.)

Faucherin et al. (2008) mukaan perinteiset mallit ovat suoraviivaisia ja hierarkki-

sia eivätkä kuvaa tiedon palautteellisuutta. E2E-tietämyssysteemi sisältää positii-

visen ja negatiivisen palautesyklin. E2E-mallin mukaan datan, tiedon ja tietämyk-

sen välillä ei ole alisteista riippuvuussuhdetta, vaan niiden hankinta, käyttö ja

luominen tapahtuvat tilanteiden ja kontekstin mukaan sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa. E2E-mallin mukaisesti esimerkiksi tietoa voidaan tuottaa ymmärryksen

avulla myös ilman dataa. Puolestaan tietämyksen avulla voidaan luoda uutta da-

taa, tietoa, tietämystä ja viisautta muodostaen uusia yhteyksiä tiedon ominaisuuk-

sien välille. (Faucher et al. 2008, 11.)
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Tiedon omaksuminen E2E-mallin mukaan sisältää yhtymäkohtia fenomenologian

ja Sartren lisäksi osittain ja etäisesti ”rationalisti” Platonin Anamnésis-oppiin, jos-

sa kaikki tieto perustuu mieleen palauttamiseen. Tieto on Platonin mielestä si-

säsyntyistä, mutta kuitenkin ”haettua” muistamista, koska vain mielenpalauttami-

nen selittää miten voi etsiä ja löytäessään tunnistaa sen, mitä ei voi etukäteen tun-

tea (Juti 2013, 22). Kuitenkaan Faucherin et al. (2008) eivät kyseenalaista aistiha-

vaintojen luotettavuutta niin kuin Platon teki (Papineau 2004,79).

Kettinger & Li (2010) nimeävät KBI-mallin (Knowledge-based Information)

eräänlaiseksi alkeismalliksi englannniksi element model (vertaa Kant luku 3.2,9.3

Peircen semiotiikka luku 3.4.2), jossa annetut ehdot tai olosuhteet määrittelevät

tiedon merkityksen (kuva 7). Todellisuudessa tilanteet ja tapahtumat ovat moni-

mutkaisia, mutta ne voidaan kuvata alkeismallien verkostona. Kettinger & Li

(2010) määrittelevät tiedon luonnin prosessiksi, jossa tietoa johdetaan

(esi)tietämyksen avulla datasta. Mallissa tiedosta ja datasta muodostuu lopulta

informaatioita. Tiedon iteratiivisessa muunnosprosessissa käytetään heikompi

laatuista informaatioita syötteenä laadukkaamman informaation saavuttamiseen

(vertaa Descartes luku 3.2). Heidän mallia voidaan kutsua interaction-malliksi,

koska datan ja tiedon kontingenssista syntyy informaatiota. Toisin sanoen infor-

maatio on datan ja tiedon funktio. (Kettinger & Li 2010,413,415,418–419.)
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Kuva 7. KBI-malli (Kettinger & Li 2010), mukailtu.

Kettingerin & Lin (2010) mallin taustalla on Langeforsin (1973) infologinen yhtä-

lö. Sen mukaan informaatio on se tulkinta, jonka henkilö tekee aikaisemman esi-

tietämyksensä ja vastaanottavan havaintonsa avulla tietyllä hetkellä saamastaan

viestistä. Langeforssin (1973) mallin puutteita olivat datan käsittäminen pelkkinä

merkkeinä ja symboleina. Lisäksi se ei kerro täsmällisesti, mitä tarkoitetaan esitie-

tämyksellä ja vastaanottavalla rakenteella. Kettinger & Li (2010) poistaisivat info-

logisesta yhtälöstä ajan indikaattorin tai muuttaisivat sen ainakin alamääreeksi.

Langeforssin (1973) kanssa samalla linjalla on Drucker (1988), jonka mukaan

informaatio on dataa, joka on varustettu tiedollisella merkityksellä ja tarkoituksel-

la. Drucker (1988) kertoi, että datan muuttuminen informaatioksi vaatii tietoa.

Perinteisen dataàinformaatioàtieto-mallin tai sen muunnelman päinvastoin

(Tuomi 1999) ongelmana on, selittää miten virtuaalisessa ”aivoriihessä” tietoa

luodaan interaktiivisessa prosessissa informaation kanssa.

Erilaisten mallien ongelmaksi on muodostunut informaation merkitys ja hierark-

kinen asema. Onko informaatiossa merkitystä vai ei? Toisena informaation merki-

tys ymmärretään toimialakohtaisesti erilailla.

Telekommunikaatiotutkimuksessa informaatioiksi omaksutaan mieluummin

merkkisymbolit ja logiikan merkinnät, kun taas tietokoneperusteiset tutkijat pai-

nottavat informaation merkitystä ja käytännön näkökulmaa (Kettinger & Li

2010,410–413). Kettinger & Li (2010) jakavat tiedon neljään semiotiikan katego-

riaan, jotka ovat empiirinen/symbolinen, syntaksinen, semanttinen ja pragmaatti-

nen. Heidän jaottelun pohjana on Peirceltä vaikutteita saanut Charles Morrisin
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muotoilema jako. (Beynon-Davies 2012, 49–50.) He ehdottavat, että merkkien

tutkimus eli merkit ja niiden systeemit kuuluisivat joko empiirisiin tai syntaksisen

tiedon tasolle, kun taas data, informaatio ja tieto informaatiotutkimuksessa pitäisi

keskittyä semanttiselle ja pragmaattiselle tiedon tasolle. Kettinger & Li (2010)

eivät käsittele dataa merkkeinä ja symboleina, vaan he jättävät niiden tarkastelun

muulle tutkimukselle. (Kettinger & Li 2010,412.)

Kettinger & Li (2010) hakevat tiedon määritelmälle lisäpontta Karl Popperin filo-

sofiasta. Sitä on käsitelty jo edempänä luvussa 3.2, mutta tiivistettynä siinä on

kyse tiedon falsifioinnista. Esimerkiksi korpit ovat mustia, ei ole tietoa, vaikka me

yleensä niin luulemmekin. Täydellinen tieto vaatisi kaikkien korppien havainnoin-

tia, joka lienee mahdotonta. Joku voisi sanoa, että on olemassa ruskeita korppeja,

muttei se kumoa edellistä väitettä, ellei hän ole tosiaan havainnut kaikkia maail-

man korppeja. Väite on tosi niin kauan kuin siitä löytyy falsifioiva väite. (Kettin-

ger & Li 2010,412.)

Kettingerin & Lin (2010) KBI-mallissa tietämys esittää taustalla olevien käsittei-

den oikeaksi osoitettua suhdetta. Tietämyksen avulla tuotetaan datasta tiedon arvo

ja kuvaus, joten tiedon muuntaminen ja uuden luominen edellyttää tietämyksen

hyödyntämistä. Käytännön esimerkkinä on uuden tietämyksen tuottaminen tieteel-

lisen tutkimuksen tuloksena aineiston data-analyysin ja tulkinnan avulla. Tieto

sisältää merkityksen ja kehyksen, joka ennakoi ja tukee informaation syntymistä.

KBI-malli toimii heidän mielestä evolutionäärisesti, mutta ei kuitenkaan ole tie-

don kehä, jonka ongelmana on tiedon näennäinen regressio. (Kettinger & Li

2010,410,418–419.) KBI-malli keskittyy käsittelemään yksilötason toimijoiden

suhdetta dataan, tietoon ja tietämykseen. Kuten on aikaisemmin todettu tieto ja

tietämys voivat olla erilaisia yksilö- ja kollektiivisilla tasoilla ja näin ollen tietä-

myksen luonti- ja jakamisprosessitkin voivat vaihdella. (Kettinger & Li

2010,420.)

Stenberg (2012) vertaillessaan KBI-mallia E2E-malliin, on havainnut, että KBI -

mallissa tietämyksen sisältävän E2E-mallin viisauden ja ymmärtämisen element-

tejä sekä tukevan elementtien välistä muuntoprosessia. Molemmat mallit ovat

pohjimmiltaan erilaisia. E2E-mallin perustaa olemassa olon havainnointiin ja mal-



46

lintamiseen holistiseksi, kun taas puolestaan KBI- mallin pohjana on tiedon tul-

kinta semiotiikan avulla. Stenberg (2010) on kuitenkin, sitä mieltä että KBI- malli

täydentää E2E-mallia kuvaamalla täsmällisemmin tietämyksen muodostumista ja

roolia muuntoprosessissa. (Stenberg 2012, 36.)

KBI-mallin ja E2E-mallin merkittävämpänä erona on tiedon havainnoinnin luon-

ne. KBI-mallissa tieto muodostuu evolutionäärisesti kun taas E2E-mallissa tieto

muodostuu kehämäisesti ja iteratiivisesti. Kettingerin & Lin (2010) ja Faucher

et.al (2008) näkemykset perustuvat datan ja tiedon synteesiin. Kettingerin & Lin

(2010) mallissa se on iteratiivista ja viitekehykseen sidonnaista kun Faucher et.al

(2008) mallissa se on syklistä ja epälineaarista eri tiedon lajien välillä. (Stenberg

2012,39.) Stenbergin (2012) mielestä Niiniluodon fysikaalinen informaatio vastaa

yleisesti Kettingerin ja Lin (2010) datan käsitettä, ja semanttinen informaatio il-

mentää puolestaan jossain määrin tietoa (Stenberg 2012, 41).

Beynon-Davies (2012) viittaa tiedonkäsitteen ongelmissa Richard Bolandin

(1987) kirjoituksen, jossa hänen kritisoi monia itsestään selväksi oletettuja oletuk-

sia tiedon käsitteestä. Bolandin kritiikki kohdistuu erityisesti filosofisen feno-

menologisen metodin kehittäjän Edmund Husserlin (1859–1938)  tiedon käsityk-

siin. (Beynon-Davies 2012,61.) Husserlin tiedon käsitys edusti mannermaista kä-

sitystä (vertaa Faucher et al. 2008 E2E-malli), joka asettaa tiedon ja ymmärryksen

suurempaan intellektuaaliseen kulttuuriin (kts. luku 3.2). Tämä on päinvastainen

näkemys kuin analyyttinen filosofia, joka perusti käsityksen niin ikään tiedon ana-

lysointiin loogis-matemaattisin (vertaa value-adding-malli) keinoin ja tarkoituk-

senaan saada näin se luonnontieteiden kanssa sopusointuun. On kuitenkin mainit-

tava, että edellisen kaltaiset luokittelut ovat pelkistäviä ja joltain osin harhaanjoh-

tavia, mutta se kuvaa lukijalle riittävästi Hursserlin filosofian tiedon käsitystä.

(Papineau 2004,31.)

Tiedon muuntumismalleista on havaittavissa osaltaan tiedon filosofiset vaikutteet

ja vanhat jakolinjat analyyttisen ja mannermaisen sekä rationalistisen ja empiiri-

sen tiedon filosofian suhteen. Tietojohtamisen tietokäsitys ei ole syntynyt 1990-

luvun alussa tyhjästä vaan nojaa vahvasti perustuksiinsa.
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3.4.3 Hiljainen tieto

Hiljaisen tiedon ja tietämisen käsitteitä on tutkittu jo kauan eri tieteenaloilla.  Fi-

losofit, tieteenteoreetikot, teologit, kasvatustieteilijät, hoitotieteilijät ja informaa-

tiotieteilijät ovat ottaneet kantaa hiljaiseen tietoon ja tietämiseen. Myös liiketalo-

ustieteessä on käyty paljon keskustelua hiljaisesta tiedosta ja ennen muuta sen

hyödyntämisen tavoista ja merkityksestä organisaatioissa ja se poistumisesta or-

ganisaatioissa esimerkiksi eläköitymisen kautta. (Pohjalainen 2012, 1.) Sydän-

maalakan (2004) mukaan tiedoista ainoastaan 1/3 saadaan dokumenteista ja 2/3

kokemuksen kautta. Koivusen (1977) mukaan ihmisen välisissä kommunikaatiois-

sa vain noin 10 % tiedoista tapahtuu sanojen kautta ja noin 70 % kommunikaati-

osta välittyy sanattoman ruumiin kielen kautta. Nonakan ja Takeuchin (1995) mu-

kaan näkemykset, intuitio, ”näppituntuma” ja vaisto ovat hyviä näkemyksiä hiljai-

sesta tiedosta. (Husu 2008, 11, 17.)

Tietojohtamisen ohjelman tutkijat ovat nostaneet esille erityisesti tiedon erottele-

minen hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon. Kuitenkin ensin tämän jaon teki filoso-

fi Michael Polanyi (1891–1976) vuonna 1966, koska hän ei pitänyt positivismin

antamaa kuvaa tiedon arvovapaudesta riittävänä. Polanyin (1983) mukaan hiljai-

nen tieto on piilevää tietoa eli sitä, että ihminen osaa tehdä enemmän kuin minkä

hän osaa pukea sanoiksi. (Hyrkäs 2009,58; infed.org; Polanyi 1966,4.)  Polanyi

antaa käytännön esimerkin; tunnistamme ja tiedämme henkilön kasvot ja voimme

tunnistaa ne tuhansien tai jopa miljoonien joukosta. Kuitenkaan emme tavallisesti

osaa kertoa, miten tunnistamme tietämämme kasvot.  Hiljaista tietoa kutsutaan

tacit knowledge. Termi tacit tulee alun perin latinan kielen sanasta tacitus, joka

tarkoittaa ainakin seuraavia merkityksiä: hiljainen, vaiti, puhumatta oleva, mainit-

sematta, pohtimatta, käsittelemättä jätetty, sanaton tai huomaamaton. Yleisluon-

toisesti määriteltynä hiljaiseen tietoon voidaan katsoa sisältyvän kaikki se geneet-

tinen, ruumiillinen, intuitiivinen, myyttinen, arkkityyppinen ja kokemusperäinen

tieto, jota ihmisellä on ja jota on vaikea ilmaista verbaalisin käsittein. (Kurtti

2009,31–32.) Polanyin (1964) käsitys tiedosta eroaa kuitenkin kreikan epistēmē

totuuden käsitteestä. Tieto on henkilökohtaista ja yksilösidonnaista, mutta se on

kuitenkin sosiaalisesti rakennettua (Pohjalainen 2012,2). Polanyi yhdisti hiljaises-
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sa tiedossa datan, tarkoituksen tai toiminnan, jonka on saanut tukea muilta filoso-

feilta muun muassa Wittgenstein, Heidegger (kts. luku 3.2), Habernas ja Nisida.

Hänen painotuksensa hiljaisessa tiedon muodostumisesta ja sisällöstä on prag-

maattis- ja sosiaaliskontekstuaalinen. (Spender & Scherer 2007,14.)

Tietojohtamisen näkökulmasta hiljainen tieto käsitteenä yleistyi Nonakan & Ta-

keuchin (1995) SECI-mallissa. Piilevä tieto, jota kutsutaan myös hiljaiseksi tie-

doksi sisältää sekä kokemusta että osaamista. Nonaka & Takeuchi (1995) tuovat

mallissaan lisäksi esille tiedon jaon eksplisiittisen eli selkeän yleensä painetun ja

hiljaisen tiedon välillä. (Hyrkäs, 2009,58.) Yleisesti on puhuttu, että hiljainen tieto

ja eksplisiittinen tieto ovat toistensa vastapareja. Kuitenkin hiljainen ja eksplisiit-

tinen tieto voidaan nähdä saman kokemus- ja tietoperustan kahtena eri ulottuvuu-

tena eikä toisilleen vastakkaisina pois sulkevina lajeina. (Pohjalainen 2012, 9.)

Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedonluomisteorian lähtökohtana on erottaa hiljai-

nen tieto ja eksplisiittisen tieto toisistaan. Teoriassa kritisoidaan länsimaista pe-

rinnettä, joka on liikaa korostanut eksplisiittistä tietoa lähtökohtana organisaation

tiedon luomisprosessissa. Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen on innovaatioiden

luomisessa jopa eksplisiittistä tärkeämpää. (Kurtti 2009, 33; Spender & Scherer

2007,11.) Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan tiedon luominen perustuu ni-

menomaan hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja artikulointiin (Pohjalainen 2012, 2).

He jakavat hiljaisen tiedon tekniseen ja kognitiiviseen. Tekninen puoli pitää sisäl-

lään epämuodolliset ja vaikeaselkoiset tiedot ja taidot, joista esimerkkinä ovat

työnsä mestarit. Sitä on kuvattu esimerkiksi termillä ”know-how” eli ”tietää-

kuinka”, joka on siis ”näppituntumaa”. Kognitiivinen puoli koostuu puolestaan

mentaalimalleista, uskosta ja syvärakenteissa sijaitsevasta oivalluskyvystä. (Husu

2008, 18–19.) Toiset tutkijat, kuten Wilson (2002) taas katsovat, ettei hiljaista

tietoa ole mahdollista artikuloida eikä siirtää vaan hiljainen tieto ilmenee esimer-

kiksi yhteisen työskentelyn ja tiedonluonnin taustalla. Hiljaisen tiedon artikuloita-

vuudesta ja sen siirtämisen asteista löytyy erilaisia näkemyksiä. (Pohjalainen

2012, 2.)

Polanyi (1966) tunnisti hiljaisesta tiedosta kaksi eri ominaisuutta. Ensimmäistä

hän kutsui ”sähköshokiksi”, jonka tehtävänä on herättää varsinainen ”yhteysshok-
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ki” tuttuun asiaan aivossa. Hiljainen tieto toimii mielessä niin, että jo pelkkä sanan

kuuleminen laukaisee yhteyden tietämykseen, kuitenkaan ihmisen tietoisesti ym-

märtämättä tiedon loogista lähdettä. (Polanyi 1966,9–10.)

Polanyin (1983) mukaan tietoa ei ole olemassa, jos hiljaista tiedon ulottuvuutta ei

oteta huomioon. Tämä voidaan havainnollistaa esimerkiksi siten, että täysin eks-

plisiittinen tieto on puhdasta dataa ja sinänsä käyttökelvotonta ilman hiljaista ulot-

tuvuutta. (Hyrkäs 2009,58.)

Hiljainen tieto ja tietämisen käsitteiden päällekkäisyys on tunnistettu. Tarkastelta-

essa hiljaisen tiedon ja tietämisen eroa, hiljainen tieto voidaan nähdä ajattelun ja

toiminnan tuotteena sekä kasaantuneena tietopohjana. Se on implisiittistä tietoa,

joka kattaa taustalla vaikuttavat uskomukset, asenteet ja arvot, kun taas hiljainen

tietäminen voidaan taas määritellä prosessiksi, joka ilmenee taitavassa toiminnas-

sa. (Pohjalainen 2012,6.)

Koska hiljainen tieto perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen, ja se on sidottu

henkilön kompetenssiin muodostaen  yritykselle kilpailuedun, jota kilpailijoiden

on vaikea kopioida tai siirtää ilman suurta vaivaa (Inkinen 2016,25; Jin-Feng

2017,299).

Nurmisen (2000) mukaan intuitio liittyy olennaisesti hiljaiseen tietoon (Kurtti

2009,32). Intuitio sana on johdettu latinan sanasta intueri, joka tarkoittaa nähdä

sisäisesti (Nurminen 2000, 20). Sana intuitiivisesti tarkoittaa yleisesti ”välittö-

mään oivallukseen perustuva”, ”näkemyksellinen”. Intuitio on siis kykyä nähdä

sisäisesti ja kykyä tietää suoraan käyttämättä rationaalisia prosesseja (vertaa Pla-

ton, Kant, Descartes, Locke ja Akvinolainen luku 3.2). Hiljaisen tiedon katsotaan

tulevan ihmisen tietoisuuteen juuri intuition kautta. Polanyin (1966) mukaan intui-

tio liittää hiljaisen tiedon ja empiirisen ja käsitteellisen tiedon yhteen. Intuitio va-

laisee ”oivalluksenomaisena” kokemuksena yhteyden, joka on olemassa hiljaisen

tiedon ja empiirisen tiedon välillä. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan myös niin kut-

suttua implisiittistä tietoa, jonka taustalla ovat uskomukset, arvot, intuitiiviset kä-

sitykset ja asenteet. Olennaista on, että se koostuu etenkin ruumiin kautta saaduis-

ta kokemuksista. Tämä hiljaisen tiedon potentiaali on vain osittain yksilöiden ja
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yhteisöjen tiedossa, jolloin sen täydellinen ilmaisu saattaa olla vaikeaa. (Kurtti

2009,32.) Nurminen (2000) kertoo väitöstutkimuksessaan, jossa hän tutki hoitaji-

en intuition käyttöä työtehtävien hoidossa, että intuitio ja hiljainen tieto ilmenivät

hoitajien työssä kokonaisvaltaisena käsien taitona, herkkyyden, havaintojen ja

sisäisen kokemuksen harmonisena tasapainona. Tutkimus osoitti, että hoitajien

sisäinen tunne johdatti heidät käyttämään vaihdelleen tilanteesta riippuen intuitii-

vista ajattelua, analyyttis-intuitiivista ja analyyttistä ajattelua. Tämä konkretisoitui

tilanteissa, jossa piti tehdä pikainen päätös, jota ei pystytty tai ehditty heti perus-

temaan, antaen kuitenkin hoitajille sisäisen tunteen miten toimia ja mistä asioista

piti saada lisätietoa tai apua. (Nurminen 2000, 110.)

Kykenemme intuoimaan melkein mitä tahansa asiaa välittömästi, joskin vain ais-

timellisesti. Ajatellaan vaikkapa kuvauksen antamista jostakin suhteellisen yksin-

kertaisesta kohteesta kuten parkkipaikasta. Mitä monimutkaisemman kuvauksen

pyrimme antamaan siitä, kuinka monta autoa siinä on, mitä väriä löytyy eniten ja

niin edelleen, sitä hankalammaksi pyrkimys käy. Tämän vuoksi meille on muo-

dostunut erinäisiä konventioita siitä, miten vähän determinoiduin käsittein toi-

mimme arjessa. Jos yritämme palauttaa kuvaa parkkipaikasta mieleen, emme lop-

pujen lopuksi kykene ajattelemaan objektia kovin monimutkaisesti, emme aina-

kaan yhdeltä seisomalta. Intuitiivinen representaatiomme siitä on, sen sijaan har-

vinaisen selvä koko ajan: tuossahan tuo juuri tuollainen parkkipaikka on!  Intuitio

voi olla enemmän tai vähemmän tarkka (distinkti) riippuen siitä, miten paljon

kiinnitämme huomiota parkkipaikan lukuisiin yksityiskohtiin, mutta silti intuitii-

vinen tietoisuutemme kohteesta on jotakin enemmän kuin kuvauksemme kautta

kykenemme ikinä tuomaan esille. Aistimellinen intuitiomme antaa pienen häiväh-

dyksen tuollaisesta täydellisyydestä tai ainakin osoituksen siitä, että aistimellisuus

tarvitsee arvonpalautuksen. Tämän huomion ihmisen intuitiokyvystä teki jo aikai-

semmin Immanuel Kant. (Viljanen et al. 2012, 110–111.)

Ståhle & Grönroos (1999) painottavat, että inhimillinen tiedonkäsittely perustuu

aina moniulotteiseen prosessointiin. He kertovat, että mitä korkeampi asiantunti-

juuden taso on, sitä enemmän toiminta pohjautuu epälineaariseen ajatteluun (ver-

taa Faucher et al. 2008 ja Kettinger & Li 2010 luku 3.4.2). Asiantuntijat toimivat-
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kin monesti intuitionsa ja ammattikokemuksen kautta syntyneiden mallien pohjal-

ta, jotka perustuvat faktatiedon perusteelliseen osaamiseen. Tiedon elementit

muodostavat asiantuntijan mielessä moniulotteisen tietovarannon. Tämän kaltai-

nen tieto on sisäistetty ja mietitty monesta näkökulmasta kokemuksen karttuessa,

ettei asiantuntija pysty palauttamaan sen yksityiskohtia. Tämä onkin asiantuntija-

järjestelmien kehittämisen suurin ongelma, koska tietokoneohjelmien logiikka

käsitellä tieto asiantuntijoiden näkökulmasta on erilainen. Toisaalta orgaanisen

toimintaympäristön tietoa on yksinkertaisesti niin paljon vaikeammassa ja moni-

ulotteisemmassa muodossa kuin mihin koneen mekanistinen järjestelykyky kyke-

nee. Ståhle & Grönroos (1999) arvioivat, että yrityksen rikkain ja arvokkain tieto-

varanto on henkilöstön piilevän tiedon varastossa. Karkeallakin mittarilla mitatta-

essa hiljaisen tiedon osuus on 95 % kaikesta kilpailukyvyn vaatimasta tiedosta.

(Ståhle & Grönroos 1999, 90–91.) Vastaavasti Eisenhardt ja Santos (2002) väittä-

vät hieman maltillisemmin, että julkilausuttu tieto ei voi kokonaan korvata hiljais-

ta tietoa (Janhonen 2010, 38).

Stenbergin (2012) mukaan Kettingerin ja Lin (2010) kuvaamassa KBI-mallissa

näyttää olevan piirteitä hiljaisen tiedon käytöstä, koska tiedon luominen datasta on

prosessi, jossa hyödynnetään käyttäjän omaa tietämystaustaa (Stenberg 2012,41).

Hiljainen tieto ilmenee Kettingerin ja Lin (2010) mallissa ”esitietona”, joka toimii

ikään kuin työalustana datan ja tiedon yhdistämisessä.

Toomin (2008) mukaan hiljainen tieto voi ilmetä myös yksilö- että kollektiivisilla

tasoilla, jolloin se voi sulautua organisaatiokulttuuriin (Stenberg 2012, 42). Poike-

la (2002) tunnistaa hiljainen tiedon yksilöllisessä, yhteisessä ja kulttuurisessa

osaamisessa. Osaamisen mittaaminen on vaikeaa juuri siksi, koska hiljainen tieto

näkyy vain persoonallisen tai yhteisen toiminnan sujuvuutena. (Poikela 2002,44.)

Davenport ja Prusak 1998 pitävät hiljaisen tiedon jakamisen ehtona luottamusta

(Stenberg 2012, 41). Kollektiivinen hiljainen tieto perustuu jaettuihin arvoihin ja

yhteisöllisesti sisäistettyihin toimintatapoihin sekä keskinäiseen ymmärtämiseen,

mitkä on hankittu yhdessä oppimalla (Stenberg 2012, 42; Poikela 2002,70).

Hiljaista tietoa voidaan käyttää myös vallankäytön välineenä, koska se luo perus-

tan yrityksen kilpailuedulle. Tietämyksen käyttömahdollisuus on rajoitetumpi
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kuin datan tai tiedon, koska tietämys on sidottu aina toimijaan ja hänen tulkin-

taansa. Nonaka (1994) muistuttaa, että osaaminen ei aina kumuloidu, koska oppi-

misen poisoppiminen on osa uuden oppimista. (Stenberg 2012, 43.) Työntekijöi-

den havaitsemien toimivien käytäntöjen (best practice) siirtämisestä sellaisenaan

työyhteisöstä toiseen eksplisiittisesti kopioimalla ovat enemmän tai vähemmän

epäonnistuneet. Esimerkiksi laadusta tunnetun Toyotan tuotantomenetelmien imi-

toiminen näkyy usein lopputuotteen laadun heikentymisenä, mikä kertoo, ettei

hiljaista tietoa ole pystytty siirtämään ongelmitta. (Kurtti 2009, 33.)

3.5 Tiedon haasteena tulkinta ja ymmärrys

3.5.1 Tiedon tulkinta

Teknisen tiedon yhdistäminen subjektiiviseen tietoon vaatii tiedon tulkintaa. Tätä

tulkintaa ei voi tietokone täysimääräisesti tehdä, mutta se voi käsitellä ja yhdistel-

lä ihmisen ontologisesti määrittelemää aineistoa. Tässä luvussa paneudutaan tie-

don tulkinnan haasteisiin. Luvussa 3.4.1 käsittelin tiedon oikeusteorioita, jotka

kuvaavat tiedon perustelun lähtökohdat. Tulkittaessa tietoa ihminen on jo valinnut

tiedollisen strategiansa, miten hän tietoa käsittelee. Päättelyämme ohjaa joukko

kriteerejä, joilla on vaikutus, kuinka suhtaudumme erityyppiseen todistusaineis-

toon, miten arvotamme niitä ja kuinka ankaria ja sallivia olemme kullekin tyypil-

le. (Vainio 2011, 110–111.)

Näitä on luonnehdittu monella eritavalla, yksi näistä on Nicolas Rescherin malli,

joka vastaa lopulta kahteen kysymykseen: (1) kuinka moni kiistanalaisista kysy-

myksistä on varteenotettavia vaihtoehtoja ja (2) Kuinka moni kiistanalaisista ky-

symyksistä on hyväksyttävissä. Nicolas Rescherin mallin ääripäinä on nihilismi,

joka ei hyväksy mitään kiistakysymyksiä, eikä niistä ole mikään luonnollisesti

hyväksyttävissä. Toista ääripäätä edustaa synkretismi, joka pidättäytyy kannan-

otosta koska vastauksia on useita ellei äärettömästi. (Vainio 2011, 110–111.)

Riku Jutin (2013) mukaan tieto on läheisessä yhteydessä tietäjän tekemiin eettisiin

ja maailmankuvallisiin, metafyysisiin arvovalintoihin (Juti 2013,420). Pertti Kar-

kama (1974) kertoo kirjallisuustutkimuksen näkökulmasta, että metodit ovat maa-
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ilmankatsomuksen ja teorian funktioita ja että niillä tulisi olla selvä tehtävä ihmi-

sen historiallis-yhteiskunnallista paikkaa määritettäessä (Karkama 1974,110).

Tieteellinen tiedon ero arkitiedosta on sen abstraktiotasossa ja määrittelyn tark-

kuudessa. Kuitenkaan tieteellisyys ei takaa tiedon luotettavuutta. Dataa voi olla

paljon käytettävissä, mutta se ei muutu tiedoksi perustelujen, kontekstien ja luotet-

tavuuden puutteiden vuoksi. Tiedonhankinnassa tarvitaan harkittua kriittisyyttä,

koska on mahdollista, että tiedon muodostukseen voi vaikuttaa ideologia. Tämän

takia on tärkeää annetun tai saadun yleistiedon lisäksi hankkia laajempaa tietoa

aiheesta. Näin ollen olennaista ei ole tiedon (datan) lisääminen, vaan jatkuvan ja

kasvavan tietotulvan hallinta sekä oleellisimman tiedon valinta- ja suodatustaito

ymmärryksen lisäämiseksi. (Stenberg 2012, 39.) Janhosen (2010) mukaan aikai-

sempi tutkimus on osoittanut, ettei tiedonmuodostamista voida erottaa sitä ympä-

röivästä kontekstistaan. Nonaka ja Konno (1998) nimittävät tätä kontekstia nimel-

lä ”ba”. Se tarkoittaa jaettua tilaa, jossa vuorovaikutussuhteet ja käytännöt tapah-

tuvat. Nonaka ja Konno (1998) pitävät sitä tilana, jota yritysjohdon pitäisi edistää.

(Janhonen 2010, 24.)

Luonnostieteen piirissä on myös huomattu, ettei klassisiin luonnontieteisiin perus-

tuva todellisuuskäsitys ja ilmiömaailma tavoita kun erään puolen ilmiötodellisuut-

ta. Tästä on seurannut, että olemme tehneet tiedettä paljolti luonnontieteisiin sopi-

valla empiiris-positivistisella tutkimusotteella. (Venkula 1988, 8.)

Tiedon erilaisissa käyttötilanteissa tiedon tulkinta ja merkitys vaihtelevat. Tietä-

myksen soveltaminen riippuu myös käyttäjän arvoista ja tavoitteista. Näin ollen

merkit voivat olla datan synonyymejä, kun taas toisessa tilanteessa ne voivat olla

datan sisältämiä arvoja käytännöllisiä arvoja. (Kettinger & Li 2010, 413.) ”Ajatus

täysin arvovapaasta tutkimuksesta on kestämätön”, kertoo Rolin et al. (2006,16).

Tutkimuksen arvovapaudella ei tarkoiteta kuitenkaan vapautta tiedon arvoista,

joita ovat totuus, johdonmukaisuus ja rehellisyys. Oleellinen ja kiistanalainen ky-

symys on kuinka ei-tiedolliset arvot saavat sitten tieteelliseen tietoon vaikuttaa.

Rolin et al. kertovat, ettei soveltavassa tutkimuksessa perinteinen arvovapausihan-

teen toteutuminen ole mahdollista. (Rolin et al. 2006,16–17.)
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Marabellin & Newellin (2012) mielestä ajatus, jossa tieto on helposti siirrettävää,

ei ole riskitön. Kun yrityksen johto ajattelee, että tieto olisi helposti siirrettävää ja

kopioitavaa, unohtuu kenties tiedon kontekstisidonnaisuus. Marabellin & Newel-

lin tutkimuksessa on käyty läpi useita projekteja, jossa onnistuneesti sovellettu

tieto ei välttämättä sovellu sellaisenaan toiseen projektiin. Tämän takia tulisikin

jakaa prosesseja ja käytänteitä, jolloin tiedon tulkitseminen tulee mahdolliseksi

käynnissä olevan projektin näkökulmasta. (Marabelli & Newell 2012, 26-27.)

Ymmärtämisen vaatiessa merkityksen tulkintaa, selittäminen puolestaan edellyttää

syy-seuraus-suhteiden selvittämistä. Selittämistä on pidetty ennustamisen lä-

hisukulaisena, joka edellyttää pysyvien ja vakaiden säännönmukaisuuksien tunte-

mista. Selittäminen on joskus sekoitettu virheellisesti Wienin piirin positivismiin

(katso luku 3.2), jonka tarkoituksena oli korostaa luonnontieteiden ja yhteiskunta-

tieteiden menetelmällistä yhteyttä. Selittäminen eroaa kuitenkin positivismista,

koska sen perusta nojaa ankarasti empirismille, joka lähtökohtaisesti epäilee tie-

teen mahdollisuutta saavuttaa tietoa syy-seuraus-suhteista. Positivismi perustelee

epäilyään sillä, että selitys ylittää sen mitä voimme havainnoida. Positivismin nä-

kemyksestä huolimatta syy-seuraus-suhteiden tutkimisessa selittävällä tiedolla on

oleellinen rooli. Positivistinen näkemys kuitenkin olettaa, että syy-seuraus-suhteet

ovat säännönmukaisia. Kakkuri-Knuuttila ja Kuorikosken mukaan syy-seuraus-

suhteita koskeva tieto ylittää tutkijan kokemusperäisen aineiston ja saattaa johtaa

tutkijan arkikokemuksiin tai laadulliseen tutkimuksen tuloksiin. (Rolin et al.

2006,11–12.)

Jokaiselle tiedeyhteisöllä on omat paradigmansa, joissakin niitä voi olla useampia.

Tuomas Kuhn (1962) tarkoittaa paradigmalla sitä mitä jokainen tieteenala pitää

tieteellisesti hyväksyttävinä tutkimustuloksina. Toisekseen tiedeyhteisön para-

digmaan kuuluu hyväksytyn tutkimuksen taustalla vaikuttavat filosofiset usko-

mukset, jotka määrittelevät tiedon ja todellisuuden luonnetta ja sopivia tapoja saa-

da luotettavaa tietoa tutkittavista asioista. Kolmanneksi Kuhn mainitsee paradig-

man sisältävän käsitykset tieteellisen tiedon ominaisuuksista. (Rolin et al.

2006,13.)
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Tieteellinen käsitteen muodostus nojaa lopulta olettamuksiin, jotka ylittävät tie-

teellisen tiedon rajat. Tieteellisiä käsitteitä ei ole mahdollista muodostaa ilman

oletusta siitä, mihin todellisuuden eri osa-alueiden välinen yhteys perustuu. Tämä

edellyttää tiedon käyttäjän itsetuntemusta. Loogisen käsitteen ja tutkimuksen tai

tiedon kohteen yhdistäminen vaatii lähtökohtaa, jota kutsutaan Arkhimedeen pis-

teeksi. Se on ajattelun perimmäinen lähtökohta, johon viimekädessä vedotaan ja

jota ei tarvitse enää perustella millään. Matematiikka ja luonnontieteitä on pidetty

yleisesti tulkintavapaina tieteinä. Syvemmän tarkastelun jälkeen, on kuitenkin

selvää, että kyseisissä tieteenaloissa esiintyy tulkinnallista aspektia riippuen tutki-

jan elämänorientaatioista ja Arkhimedeen pisteestä. (Puolimatka 2009,528–

529,562.) Tsoukas (2002) väittää, että kaikkein teoreettisimmat tiedon muodot,

kuten matematiikka, eivät ole absoluuttisen kaavamaisia, koska ne perustuvat niin

ikään matemaatikon kykyyn soveltaa, kehittää ja käyttää matemaattisia kaavoja

käytännössä (Husu 2008, 34). Esimerkkinä tästä on kolmen tunnetun fyysikon

Ernst Machin, Albert Einsteinin ja Werner Heisenbergin eroavat näkemykset ma-

terian pienimmistä partikkeleista eli atomeista. Puhtaan matematiikan suhde todel-

lisuuden osa-alueisiin kuten lukumäärään, tilaan, aistihavaintoon, loogiseen ajatte-

luun ja symboliseen esittämiseen riippuu mihin viitekehykseen tutkija asian sijoit-

taa. Ainoa tapa välttyä tulkinnalta on absolutisoida kapea tieteen erityisala tausta-

oletuksistaan, joko johtaa hyvin kapea-alaiseen ja monesti tarpeettomaan tekni-

seen ”tietoon”. (Puolimatka 2009,488–492,562.)

3.5.2 Tiedon ymmärryksen haasteet

Ihminen havainnoi päivittäin huomaamattaan esineitä, henkilöitä, ominaisuuksia

ja suhteita ja niiden muodostamia asiatiloja, ajattelematta kuitenkaan miten se on

ylipäätänsä mahdollista. Ymmärtääksemme tiedon lajittelun haasteet, on meidän

ensin hahmotettava kaikille ihmisille yhteiset ymmärrykseen vaikuttavat perus-

teet.

Klassisen filosofian mukaan havaitut oliot eli substanssit omaavat ominaisuuden

tai ominaisuuksia, josta ne voidaan tunnistaa. Substansseille on luokiteltu kolme

yhteistä ominaisuutta; yksilöllisyys, riippumattomuus ja pysyvyys. Ongelmana on

antaa tunnistettavuusehto substanssin määrittelylle niin,että entiteetit toteuttaisivat
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substanssin kolme ominaisuutta. (Juti 2001,212–213.) Aristoteles kuvaa tätä ihmi-

sen ymmärtämisen haastetta seuraavasti: missä mielessä ne, jotka sanovat kaiken

olevan yksi, väittävät näin. Onko se niin, että substanssi, kvantiteetti tai kvaliteetti

ja niin edelleen ovat kaikki lopulta yksi, kuten hevonen, valkoinen ja nopea. Jos

nämä ovat olemassa, olevia on monta riippumatta siitä, ovatko ne toisistaan eril-

lään tai eivät. Ovatko osa ja kokonaisuus yksi tai useampi vai useampia kuin yksi

ja millä tavalla ne ovat useampia. Aikalaisesimerkkinä Aristoteles ottaa väitteen,

että ihminen on valkoinen, joka ei tarkoita samaa kuin ihminen on sivistynyt, mut-

ta se voi myös olla tätä. Tämän takia Aristoteles erotti, että yksi voi olla yksi sekä

potentiaalisesti että aktuaalisesti. (Aristoteles 1992, 9-10.)

Toisen näkemyksen mukaan tunnistettavia, riippumattomia ja yksilöllisiä sub-

stansseja ei ole olemassa, koska kaikkia ominaisuuksia ei voida taata muutokses-

sa, niin ne pitäisi korvata yksilöllisillä troopeilla eli ominaisuuskimpuilla, joiden

ominaisuutena on vain yksilöllisyys. Trooppiteoriasta seuraa ettei pysyviä ja puh-

taita kategorioita ole olemassa, mikä taas muodostaa ihmisen ymmärryksen para-

doksin.  Tästä päästään inhimillisen tiedonhankinnan ytimeen, jossa perusongel-

mana on miten käsitteellinen ajattelu ja ajallis-avaruudellinen kokemus kytkeyty-

vät toisiinsa. Klassisen näkemyksen mukaan käsitteet ovat universaaleja, kun taas

havaintomme kohteet ovat subjektien yksilöllisiä ominaisuuksia eli partikulaareja.

Tästä seuraa tiedon filosofiassa osioissa (luku 3.2) jo sivutut ongelmat empirismin

ja rationalismin koulukuntien suhteen. Miten on mahdollista tavoittaa ainutlaatui-

set ja riippumattomat yksilöoliot puhtaan ajattelun keinoin (rationalismi) tai miten

on mahdollista ymmärtää yleisyyksiä pelkän aistihavainnon perusteella (empiris-

mi). (Juti 2001, 222–223.)

Inhimillinen ymmärrys vaatii jatkuvaa synteesiä yksittäisestä ja yleisestä, täten on

oltava joku keino ylittää järjen ja havainnon välinen episteeminen aukko. Ongel-

man ratkaisu ratkaisisi substanssin ongelman, sillä substanssi on synteesi käsit-

teellisesti hahmotettavasta pysyvästä olemuksesta ja toisaalta käsitteellisesti ta-

voittamattomasta tunnistettavuudesta, yksilöllisyydestä ja riippumattomuudesta.

Kun olio sidotaan ominaisuuksien sijasta ajallis-avaruudellisien ominaisuuksien

kokonaisuudeksi, ongelmaksi syntyy sama tunnistettavuuden ehto. Jos ajallis-
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avaruudelliset ominaisuudet ovat universaaleja, eivät kyseiset ominaisuudet takaa

itsensä tunnistettavuutta. Puolestaan jos ne ovat trooppeja, ne takaavat itsensä

yksilöllisyyden, muttei tunnistettavuutta eikä riippumattomuutta. On myös näke-

myksiä, jossa perinteisistä substanssit ovat korvattu tapahtumilla. Tätä näkökul-

maa on edesauttanut Albert Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian yritys sisällyt-

tää painovoimailmiö erityiseen suhteellisuusteoriaan ja siten yleistää aika-avaruus

maailmanjärjestykseksi. Tämän onnistumiseksi Einstein uudisti aika-avaruuden

geometrian. Painovoimaa ei voida tulkita aika-avaruudessa vaikuttavaksi ylimää-

räiseksi voimaksi vaan se selitetään sisällyttämällä se geometriseen aika-

avaruuden rakenteeseen. Yleinen suhteellisuusteoria selittää, että kappaleiden vä-

lillä vaikuttavat vetovoimat palautuvat kaarevan aika-avaruuden geodeettisiin eli

muotoja noudattaviin ratoihin. Tämä tarkoittaa lyhykäisyydessään, että ajallis-

avaruudelliset entiteetit ovat tulkittu tapahtumiksi. Näkemyksen ongelmana on

muun muassa, että olioilla on muitakin ominaisuuksia kuin painovoimaan perus-

tuva kiihtyvyys, eikä yleinen suhteellisuusteoria kykene palauttamaan näitä omi-

naisuuksia kaarevaan aika-avaruuden geometriaan. (Juti 2001,16,222–223, 247–

248.)

Edellä käsitellyn filosofisen näkemyksen substanssin, partikulaarin ja tapahtuma-

aspektin avulla emme pystyneet selittämään inhimillinen ymmärryksen keinoa

ylittää järjen ja havainnon välistä episteemistä aukkoa. Tarkastellaan seuraavaksi

reduktionismin ja holismin antamaa selitysvoimaa ratkaista tämä ymmärryksen

ongelma. Ihmisen ymmärrystä ja tietämystä koskeviin kysymyksiin on etsitty vas-

tauksia monesta eri tieteen alasta ja näkemyksestä, näitä ovat muun muassa dua-

lismi, reduktionismi, materialismi, holismi, funktionalismi ja eliminatiivinen ma-

terialismi ja niin edelleen. Käsittelen työssäni vain ääripäitä edustavat näkökannat,

koska me antavat ymmärrettävät perusteet käsitemallin luomiselle.

Fysikalistisen näkemyksen mukaan kaikki ilmiöt myös tieto voidaan palauttaa

luonnon perusosasten välisiin vuorovaikutuksiin. Tätä näkemystä kutsutaan re-

duktionismiksi. Sen vastakohtana on holismi, jonka mukaan kokonaisuus on

enemmän kuin osiensa summa, sen kannattajia ovat muun muassa filosofit Aristo-

teles, W.V.O. Quine, Ludvig Wittgenstein, kvanttifyysikko David Boem, tietojoh-
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tamisessa ainakin, Faucher et al. 2008 (kts. luku 3.4.2). Materialismin nykyaikai-

sen version fysikalismin mukaan ihmisen ymmärrys ja mentaalinen tila heijastaa

vain ja ainoastaan aivojen tiettyjä sähkökemiallisia tiloja. Tämän näkemyksen

kannattajia ovat fyysikko Kari Enqvist, neurofilosofi Paul Churchland ja biologi

Francis Crick. (Enqvist 2014,17,21,52–53.)

Holistisen näkemyksen mukaan tietoisuutemme muodostuu emergentisti. Yksi

mahdollisuus selittää tämä on maailman ilmiöiden loogisella päällekkäisyydellä ja

ymmärtämisellä kategoriamaisesti eli uuden tiedon syntymisen kokonaisuuksien

summista toisin sanoen emergentisti. Ilmiönä emergenssi on osien kokonaisuudes-

ta nousevaa ja syntyvää uutta ilmiötä, ominaisuutta tai toiminnan tasoa, jota ei

alun perin ole ollut olemassa. Tämä tarkoittaa tiedon näkökulmasta uuden tiedon

syntymistä vanhasta tiedosta uudelleen järjestettynä tai uuden ja vanhan tiedon

synteesiä, josta syntyy laadullisesti uutta tietoa, jota ei ole ollut olemassa ennen

emergenssi-ilmiötä. Tätä on myös kuvattu sanonnalla, että kokonaisuus on enem-

män kuin osiensa summa. Fysikalistinen materialismi, joka uskoo että kaikki pa-

lautuu materialistisiin partikkeleihin lopulta atomeihin ja luonnonvoimiin, ei voi

hyväksyä emergenssiä siinä tiedollisessa merkityksessä, että ylimääräistä lisätie-

toa syntyy ikään kuin tyhjästä. (Kokko 2014, 92.) Erityisesti mielenfilosofiassa

tämänkaltaista näkemystä edustaa supervenienssi, joka tarkoittaa loogista päällek-

käisyyttä ja epäsymmetristä riippuvuutta. Tämän mukaan mikään ei voi muuttua

edellisessä jonkin muuttumatta myös jälkimmäisessä. (Juti 2001, 383.) Super-

venienssi ja emergenssi tarkoittavat karkeasti samaa kuitenkin sillä erotuksella,

että emergenssissä ylemmän tason käsitteet ovat uusia alempaan tasoon verrattui-

na. Fysikalismin (Enqvist 2014) mukaan ihminen havaitsee tällaista kaiken riip-

puvuutta ainoastaan karkeistuksen eli rajallisen resoluution takia. Tämä tarkoittaa

lyhykäisyydessään, että ihminen kokee ymmärryksensä, asioiden ja tiedon muo-

dostuvan loogisesti ja muodostavan niistä emergenttejä, vaikkakin maailman loo-

gisuus johtuu vain tarkastelunäkökulman eli resoluution rajallisuudesta. (Kokko

2014, 51–54.) Esimerkkinä tälle on, ettemme tunnista ihoamme pommittavia mo-

lekyylejä vaan lämpötilan. Vaikka todellisuudessa se ei ole ominaisuus, vaan se

on hiukkasjoukon energiaa, jota me kutsumme vain lämmöksi, joten se on vain

jonkin asteinen karkeistettu keskiarvo eli efektiivinen käsite todellisuuden ominai-
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suudesta. (Enqvist 2014, 84–85.) Tätä voidaan vielä havainnollistaa kohinalla

(eng. noise) joka on informaatioteorian käsite ja tarkoittaa kaikkea sitä epätark-

kuutta, joka syntyy, kun viesti ei välity kokonaisuudessaan. Hyvä esimerkki tästä

on radioviestejä kuunneltaessa kuuluva kirjaimellinen kohina, joka voi osittain tai

kokonaan peittää itsensä tarkoitetun viestin. Kohinaan liittyy myös eräänlainen

karkeistuminen, jossa relevanttia informaatiota häviää niin, että ei periaatteessa

ole mahdollista tietää, mikä useammista mahdollisista vaihtoehdoista oli alkupe-

räisen viestin tarkka sisältö. (Kokko 2014, 68,71–72.)

Sinänsä tämä varsin looginen ja vaikuttava selitys kohinan ja karkeistuksen vält-

tämättömyydestä ymmärryksen ja maailman riippuvuussuhteiden selittäjänä, on

kuitenkin varsin ongelmallinen näkemys, siinä mielessä, jos oletetaan ihmisen

ymmärryksen olevan puhtaan reduktiivisen ajattelun tulosta.

Reduktiivisuus on joko simpleksisyyttä ja komplisiittisuutta. Simpleksisyydessä

ylemmän tason yksinkertaiset säännöt syntyvät alemman tason säännöistä ja

komplisiittisuudessa monimutkaisuutta syntyy, kun useat systeemit vuorovaikut-

tavat keskenään, muuttavat toisiaan ja luovat kokonaan uusia mahdollisuuksia.

Fysikalismi edustaa simpleksisyyttä. (Kokko 2014,60.61.)

Jälkimmäisestä näkemyksestä seuraa ongelmia, kuten mikä, miksi ja miten tieto

karkeistuu pois siten, että efektiivisestä ilmiöstä syntyy universaali koherentti

ymmärrysmaailma, jossa ihmiset pystyvät toimimaan arkipäiväisen sujuvasti. Jos

taas oletetaan, että tätä mekanismia säätelee joku toiminto, täytyy sen toimia a

priori, jolloin fysikaalinen näkemys joutuu eittämättä vaikeuksiin.

Palaamme taas kerran lähtöpisteeseen ja ajaudumme moniin metafyysisiin ongel-

miin: miten rakennamme ymmärryksemme? miten ja miksi koemme maailmassa

säännönmukaisuutta ja kausaalisuhteita? onko todella ykseyttä-moneudessa, onko

substansseja olemassa? onko olemassa universaaleja vai partikulaareja, vai mo-

lempia vai ainoastaan partikulaareja?

Tiedon ymmärryksen tutkiminen on jatkunut psykologian puolella tiedon filosofi-

an pohjalta. Nykyinen kognitiotiede tutkii tietoilmiöinä havaitsemista, oppimista,

muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden taustalla olevia tiedonkäsittelyn
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mekanismeja. Kognitiotieteen esihistorian voidaan katsoa olevan yhtenäinen tie-

don filosofian historian kanssa. Tähän on ollut vaikuttamassa edellä mainitut filo-

sofit erityisesti Platon, René Descartes, Gottfried Leibniz, David Hu-

me ja Immanuel Kant, jotka ovat kognitiotieteen kehittymisen kannalta merkittä-

viä ajattelijoita. Tiedon filosofiasta on syntynyt kognitiotieteisiin kaksi valtavirtaa

empiristinen konnektionismi ja rationalistinen nativismi. David Humea voidaan

pitää tietyin ehdoin assosiationistisen konnektionismin isänä. Platonin, Descarte-

sin, Leibnizin ja Kantin vaikutus puolestaan näkyy kenties selvimmin erilaisis-

sa nativistisissa eli tiettyjen mielen piirteiden synnynnäisyyttä korostavissa teori-

oissa. (Callanan 2013,1-3; Brattico & Lappi 2008,1-2.)

Psykologinen nativismi on näkemys, jonka mukaan tietyt taidot ovat synnynnäisiä

ja sisäänrakennettuja aivoihin jo syntymähetkellä (Uljens 2006,6). Toisenlaista

näkemystä edustaa empirismi, joka voidaan muotoilla Tuomas Akvinolaisen Aris-

toteleelta omaksuttu peripateettiseen aksioomaan "nihil est in intellectu quod non

prius in sensu" eli "mielessä ei ole mitään mikä ei ensin olisi ollut aisteissa". Toi-

saalta Akvinolainen korostaa inhimillisten ulkoisten aistien tarvitsevan yleistä

sisäistä astia (erottelevaa aistia), joka yhdistää ulkoiset aistihahmot ymmärryk-

seen, pystyen kuitenkin erottelemaan ulkoiset ja havainnot ja aineettomat yleisen

ymmärryksen seikat. Aisti voi tunnistaa punaisen ja valkoisen eron, mutta enem-

pää makuaisti kuin näköaisti ei pysty erottamaan valkoista makeasta, jollei se tun-

ne näitä etukäteen. (Akvinolainen 2002, 110, 664.) Empiristisen näkemyksen mu-

kaan tieto perustuu kokemukseen ja aivoihin on sisäänrakennettuna ainoastaan

mekanismi, jonka avulla ne voivat oppia ympäristöstään. Empiristinen näkemys ei

kuitenkaan oleta, että aivot ja mieli syntyvät aivan tyhjästä. Esimerkiksi empiristi

David Hume hyväksyi, että joukko yksinkertaisia aistikäsitteitä, yksinkertaiset

ideat, joista tieto rakennetaan, on oltava valmiina ennen havaintoja. (Brattico &

Lappi 2008,1-2.)

Nativismin isänä on pidetty filosofi Immanuel Kantia, joka esitti teoksessaan Puh-

taan järjen kritiikki, että mieli on tietoinen asioista a priori. Kantin mukaan ihmi-

set syntymästä lähtien joutuvat kokemaan kaikki asiat suhteessa aikaan ja paik-

kaan. (Kant 2013, 69,-70,73.)
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Nativismin puolesta puhuva argumentti on ärsykkeen köyhyys englanniksi poverty

of the stimulus. Se on yhdysvaltalaisen kielitieteilijän Noam Chomskyn esittämä

argumentti, jonka mukaan lapsen kielellinen ärsykeympäristö ei yksin riitä selit-

tämään sitä, että lapsi suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti oppii käyttämään ja

ymmärtämään sekä puhumaan äidinkieltään. Ärsykkeen köyhyys on 1980-luvulla

käyttöön otettu uusi tietoteoreettinen argumentin muunnos Sokratesin, Descatesin

ja muiden rationalistien väitteestä, että ihminen omaa synnynnäistä tietoa, joka ei

voi olla peräisin ympäristöstä, koska ärsykkeet eivät vastaa sitä, mitä mieli tuottaa

oppimistilanteessa. (Chomsky 2010,4-5.)

Nykyisen empiristisen tarkennettuna konstruktiivisen näkemyksen kannattajan

Piaget´n vastaväite perustuu hänen havaintonsa siitä, että lasten kognitiiviset, eri-

tyisesti käsitteelliset kyvyt syntyvät nopeina hyppäyksinä aina toisiaan samassa

järjestyksessä seuraavissa jaksoissa. (Brattico & Lappi 2008,3.)

Kaikki kognitiotieteen teoriat olettavat tutkimuskohteekseen mentaaliset rep-

resentaatiot. On yhä epäselvää miten representaatiot ylipäätään toteutuvat aivois-

sa, ja miten niiden sisältö voi perustua sen enempää ympäristön kuin geenien ra-

kenteeseen sisältyvään informaatioon.

Nykypsykologian yhtenä uutena näkemyksenä perinteisen empiristisen ja nativis-

tistisen näkemyksen rinnalle on tullut komputationalismi. Tämän paradigman aja-

tuksena on, että voisiko ”tieto” olla periaatteessa poistettavissa aivojen tieteelli-

sesti tutkittujen ominaisuuksien listalta? Voisiko mieli tai äly olla selitettävissä

neuraalisina tiloina, tai muina sellaisina ilmiöinä, jotka eivät ”eroa laadullisesti”

muiden luonnontieteiden nykyään tuntemista olioista ja ominaisuuksista (materia).

Tämä tarkoittaisi, että tieto olisi pelkästään syntaktisia mekanismeja ja komputaa-

tiona ilman representaatiota. (Brattico & Lappi 2008,4-6.)

Toisaalta lähes järjestään kaikki kognitiotieteen teoriat joilla on vähänkin selitys-

voimaa olettavat tutkimuskohteekseen mentaaliset representaatiot, mikä puhuu

komputationalismia vastaan. (Brattico & Lappi 2008,4-6.) Koputationalismin isä-

nä on pidetty amerikkalaista Jerry Fodoria (s. 1935), jonka mukaan ihmisillä syn-

nynnäinen ajattelun kieli, joka toimii tietokoneen tavoin. Hänen mukaansa havain-
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tojärjestelmämme ovat modulaarisia ja ovat erillään ”keskusjärjestelmästämme”.

(Papineau 2004,52.)

Komputationalismi ei kuvaa sitä, miten aivot saavat aikaan sen, että olemme tie-

toisia subjekteja. Yleisen käsityksen mukaisesti pidetään todennäköisenä, että

syntyäkseen, tietoisuus tarvitsee aivoilta laskennan lisäksi joitakin muitakin omi-

naisuuksia. (Searle 1980,1,13–14.) Tätä mieltä on myös Dreyfus (kts. luku 3.2) ja

Ilkka Niiniluoto, joiden käsityksen mukaan tietokoneohjelma ihmismielen siirtä-

misestä ja uudelleenistuttamisesta kaatuu kuitenkin viimeistään siihen, että uusien

elämysten kokonaisuudelta puuttuisi koherenssi, joka on ihmisminän ja itsetietoi-

suuden edellytys. Niiniluoto kertoo, että ihmismieli ei ole vain bittien jonoa, vaan

monimutkaisesti ylläpidetty holistinen kokonaisuus, jonka kuvailussa hän siteeraa

Immanuel Kantin termiä  "tajunnan ykseys", joka on itsetietoisuuden prinsiippi.

Niiniluoto argumentoi, että ilman ihmisen historiaa ja sosiaalista vuorovaikutusta

ympäristönsä kanssa tieto on irrotettu kontekstistaan ja vailla mieltä ja mielen

digitalisointi tuottaisi tuloksenaan korkeintaan sekavaa tajunnanvirtaa. Tämä tar-

koittanee, ettei informaatiota ja mieltä ei voi irrottaa omaksi täysin itsenäiseksi

ontologiseksi tasokseen. (Niiniluoto 2003, 4-5.)

Myöskään nykypsykologia ei tuo ratkaisua tarkasteltavaan ongelman ja joudum-

me palaamaan taas klassiseen ongelmaan rationalismin ja empirismin välillä.

Toistaiseksi tämä ongelma jää odottamaan ratkaisuaan.



63

4. TIEDON JA OSAAMISEN TALLETUS, HAKU JA JAKAMINEN DIGI-
TAALISESTI

4.1 Tiedon kokonaisarkkitehtuuri ja tiedon käsitemallit

Yrityksen strategiassa sekä palveluihin että tuotteisiin kohdistuu kehittämistavoit-

teiden laajennettu elinkaari. Sen pitää ohjata pitkäkestoisia arkkitehtuurivalintoja

ja lukuisia eri toimijoiden projekteja. Strategisten pitkäkestoisten kehittämispon-

nistusten onnistuminen ratkaistaan kuitenkin yksittäisissä projekteissa ja niissä

tapahtuvassa prosessien, palvelujen, tuotteiden ja tekniikoiden yhteensovittami-

sessa. Tällaisen kokonaisuuden hallinnassa tarvitaan systemaattisia jäsennyksiä

sekä menetelmiä ja välineitä, joita hallinnoillaan kokonaisarkkitehtuurin (Enter-

prise Architecture, EA)  avulla. (Itälä et al. 2012,7.)

EA-käsitteellä ei ole vakiintunutta selkeää määritelmää. EA- käsitettä pidetään

abstraktisimman näkemyksen mukaan “kaikkena tietämyksenä yrityksestä”. EA-

käsitteen moniselitteisyys johtuu osittain informaatioteknologian nopeasta kehi-

tyksestä ja hyvin teknisestä näkökulmasta. Viimeisen 20 vuoden aikana kokonais-

arkkitehtuurin hallinta eli EAM:n idea on kasvanut tietotekniikasta ja IT-

arkkitehtuureista kohti hallinnollista innovaatiota, jolla ohjataan organisaation

talousasioita, tietojärjestelmien kehitystä ja strategian toteutusta. (Kimpimäki

2014, 6.)

Yritykset ovat listanneet kokonaisarkkitehtuurin hyötyjä seuraavasti: EA toimii

välineenä, jonka avulla tunnistetaan rakenteita, kuvataan toimintoja, lisätään uu-

delleen käytön mahdollisuuksia, vähennetään päällekkäisyyttä ja joka johtaa kus-

tannusten pienenemiseen ja lisäksi se kuvaa ja selittää kehittämisprojektien väliset

relaatiot ja auttaa muutosten hallinnassa. (Itälä et al. 2012,8.) Kokonaisarkkiteh-

tuurikuvauksen ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua esimerkiksi jatkuva tek-

ninen kehitys sekä kokonaisarkkitehtuurin eheys eli sen käyttöaste organisaatiois-

sa. Teknologiaa tulee päivittää kehityksen tahdissa, ja samalla päivitystä vaativat

sekä infrastruktuuri että kokonaisarkkitehtuurikuvaus. Kokonaisarkkitehtuurityö

tulisikin nähdä jatkuvana prosessina, ei niinkään projektina. (Kaisler et al. 2005

Suovon 2016, 24 mukaan.)
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Tietojärjestelmien suunnittelijat, rakentajat, käyttäjät ja ylläpitäjät ovat aina käyt-

täneet erilaisia kuvauksia työnsä tukena. Kulkukaaviot, lohkokaaviot, käsitemallit,

tietomallit ja niin edespäin ovat toimineet tyypillisinä kuvaustapoina. Tarkoituk-

sena on esittää ja havainnollistaa miten toimijat, tieto, tehtävät ja niiden suoritus-

järjestys liittyvät toisiinsa eli käytännössä kokonaisarkkitehtuurityön tuotokset

ovat erilaisia kuvauksia yrityksestä.  Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmassa tar-

kastellaan organisaation tietotarpeita, tietopääomaa, tietojen välisiä suhteita, in-

formaatioarvoketjua, tietojen rakenteita sekä informaation organisointia ja hallin-

taa. Kokonaisarkkitehtuurin alamalli on tietoarkkitehtuuri, joka kuvaa informaati-

on rakenteistamista, organisointia ja luokittelua sekä välitystä. Sen avulla tarkas-

tellaan organisaation tietotarpeita, tietopääomaa, tietojen välisiä suhteita, infor-

maatioarvoketjua, tietojen rakenteita sekä informaation organisointia ja hallintaa.

(Itälä et al. 2012,8,21,58,74.)

Tietovaraston tietokannan suunnittelu voidaan jakaa kolmeen suunnittelumene-

telmään: käsitesuunnitteluun, loogiseen suunnitteluun ja fyysiseen suunnitteluun.

Käsitesuunnittelussa tietokannan tiedot mallinnetaan korkean tason näkökulmasta

kaavioksi, joka on riippumaton toteutuksen yksityiskohdista, kuten laitteistosta,

ohjelmistoista, sovellusohjelmista ja ohjelmointikielistä. Tämän jälkeen tapahtu-

vassa loogisessa suunnittelussa käsitesuunnittelun aikana syntynyttä tietomallia

tarkennetaan ja siitä tuotetaan uusi tietomalli, jollaista tietokannan hallintajärjes-

telmä käyttää, esimerkiksi relaatiotietokanta. Loogisen tason tietomalli on vielä

riippumaton mistään nimetystä tietokannan hallintajärjestelmästä tai muista fyysi-

sistä yksityiskohdista. Fyysinen suunnittelu on tietokannan suunnittelun viimeinen

vaihe ja tällöin valitaan toteutukseen käytettävä tietokannan hallintajärjestelmä ja

suunnitellaan, kuinka looginen tietomalli toteutetaan valitulla järjestelmällä. (Sor-

jonen 2013, 10.)

Kokonaisarkkitehtuurityössä käsitemalli kuuluu käsitteellisen tason kuvauksiin.

Sen tarkoituksena on kuvata kohteensa toiminnallista logiikkaa käsitteiden avulla.

Mallissa voi olla mukana toiminnan nykyisiä käsitteitä sekä käsitteitä, jotka kos-

kevat toiminnan tulevaisuuden tavoitetilaa. (Aaltonen et al. 2014,10.) Käsitemal-

lissa pyritään kuvaamaan mahdollisimman tehokkaasti reaalimallin ilmiötä. Jotta
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tämä onnistuu, tulee käsitetason tietomallin olla riittävän ilmaisuvoimainen, ym-

märrettävä, mahdollisimman pienikokoinen ja yksikäsitteinen. Yleensä tietomalli

kuvataan kaaviona, joka sisältää sekä graafisia että sanallisia kuvauksia. (Sorjonen

2013, 10.) Käsitemalli toimii merkintätapana organisaation semanttisen yhteen-

toimivuuden toteuttamiseksi. Toiminnallinen käsitemalli kuvaa kohteensa toimin-

nallista logiikkaa toimintaympäristön käsitteiden avulla. Sitä voidaan käyttää refe-

renssimallina esimerkiksi tietojärjestelmätoteutuksissa. Käsitemallin abstraktiota-

so on eri kuin tietomallin. (Aaltonen et al. 2014,10.)

Kuva 8. Käsitemallin, IT- tietomallin, koodituksien ja sanaston suhde toisiinsa
(Aaltonen et al. 2014,10).

Käsitetason tietomalli on riippuvainen valitusta näkökulmasta ja valittu näkökul-

ma määrittää minkälaisiin osakokonaisuuksiin tietovaraston tietoa jaetaan. Erilai-

set mallit luokittelevat erilaisten käsitteiden avulla tietoa ja käsitteiden valinnasta

riippuu kuinka monipuolisesti tietoon liittyvät ominaisuudet näkyvät mallissa.

(Sorjonen 2013,73.)

Yleisen tietokannan käsitesuunnittelun perusteena on monesti käytetty Chenin

kehittämä ER-tietomalli (Entity-Relationship). Alkuperäinen malli sisältää ainoas-

taan käsitteet yksilötyyppi (Entity), yhteystyyppi (relationship) ja attribuutti (attri-

bute). Lisäksi yksilötyyppien ilmentymien määrää eri yhteyksissä voidaan kuvata

yhteyteen liitetyillä osallistumisrajoitteilla eli kardinaalisuudella. (Sorjonen

2013,10–11.)
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Kuva 9. Chenin (1976) Entity-Relationship -malli (Sorjonen 2013, 6, 73).

ER–mallia, joka on normalisoitunut käsitetietomalli, on jossain tauksissa pidetty

liian yksinkertaisena, joten sen laajennuksen lisäksi on kehitetty muita monimut-

kaisempia käsitemalleja, kuten moniulotteinen tietomalli esimerkiksi CGMD-

malli ja tietoholvimalli kuten C-DV-malli. (Sorjonen 2013, 6, 73.)

Edellä mainitut käsitemallit ovat tietokannan mallintamiseen tarkoitettuja käsite-

malleja, joilla on yhtäläisyyttä tämän työn tarkoituksena syntyvään alkeismalliin.

Eroavuutena on kuitenkin alkeismallin tarkoituksellinen tietoteknisten seikkojen

ohittaminen. En käy työn rajallisuuden takia enempää tietoteknisiä ominaisuuksia

läpi kuten työn rajauksessa mainitsin.

Yritysarkkitehtuurilla ja referenssimalleilla sekä standardeilla on merkittävä vai-

kutus yrityksen talouteen, toimintaan, ja siihen miten yrityksen prosessit ovat hoi-

dettu. Näillä on todettu olevan käytännön vaikutuksia empiirisessä tutkimuksessa.

Esimerkiksi SCOR-mallilla on todettu olevan vaikutusta varaston kiertoon, asia-

kastyytyväisyyteen, toimitusvarmuuteen, tuotantoprosessein tehokkuuteen ja posi-

tiiviseen rahavirtaan. Toimivan yritysarkkitehtuurin avulla tieto liikkuu oikea-

aikaisesti, jolloin saadaan aikaan keskustelua ja päätöksenteko mahdollistuu.

(Wang et al. 2010,13–14.)

Tiedon siirron helpottamista varten on kehitetty tiedon käsitemallin Context-

Invervention–Mechanism–Outcome eli CIMO-malli (liite 1). Sen perusmalli luo-
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kittelee tiedon kontekstin, intervention, mekanismien ja lopputuloksen mukaisesti.

Tiedon mekanismit kertovat syistä, jonka takia tietoa siirretään tai ei siirretä. Ne

toimivat tiedon siirrossa keskiössä. Tähän voivat vaikuttaa luottamus ja muut mo-

tivaatiotekijät. Tiedon interventio kertoo syistä kontekstin takana. Kontekstit

koostuvat interventioista, jotka vaikuttavat tiedon mekanismeihin ja lopulta tästä

muodostuu tiedonsiirron lopputulos. (Van der Westhuizen 2012, 4-5.)

Työni näkökulma on tiedon kokonaisarkkitehtuuriin tasolla, tiedon ja tietämyksen

luonnin, siirron ja muuntumisen toiminnallisen käsitemallin muodostamisessa.

Olen rajannut IT-järjestelmien tietomallit ja yksityiskohtaiset ”fyysiset” luokituk-

set pois ja keskityn tiedon sosiaalisen aspektin ja digitaalisen tiedon yhteensovit-

tamiseen yleisellä tasolla.

4.2 Tiedon ja osaamisen siirron ratkaisut ja haasteet

Rakentaminen on erityisesti mielletty projektiorientoituneeksi alaksi, minkä takia

tietoa käytetään yleensä väliaikaisessa projektiorganisaatiossa. Projektien henki-

lökunta joutuu sopeutumaan uusin toimintatapoihin, ja he voivat olla useassa eri-

lailla työskentelevässä projektissa samanaikaisesti. (Keränen 2015, 11.) Tämän

takia rakentamisen tuotteen suunnittelun, tuotannon, käytön, kunnossapidon ja

hävittämisen aikana luotua tietoa käytetään moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja

erilaisissa järjestelmissä ja organisaatioissa. Tällaisen ympäristön tukemiseksi

yrityksen täytyy pystyä esittämään tuotetietonsa yleisessä tietokoneilla käsiteltä-

vässä muodossa järjestelmästä riippumatta. Järjestelmät ovat kuitenkin monesti

kehittyneet itsenäisiksi siiloiksi ja seurauksena on, että tuotetietoa luodaan, jalos-

tetaan ja hallitaan useissa eri järjestelmissä ilman tietojen keskinäistä yhteyttä.

(Husu 2008, 56.) Ratkaisuna tähän on kehitetty tuotemallifilosofioita ja tiedonsiir-

tostandardeja, jotka keskittävät tiedon yhteen tietovarantoon, johon eri tuotetieto-

järjestelmät ovat yhteydessä. Tuotemallilla tarkoitetaan ratkaisua, jonka avulla

kaikki tuotteen kattavaan ja yksiselitteiseen määrittämiseen tarvittava tieto on sen

koko elinkaaren ajalta tallennettu käytössä olevaan tietokantaan. Tuotemallin tek-

nisenä ratkaisuna ovat tuotetiedonhallintajärjestelmät englanniksi PDM, Product

Data Management. PDM kattaa kaikki ne toiminnot ja järjestelmät, joilla tuotetie-
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toja järjestetään ja hallitaan. Tuotetiedonhallinnassa tavoitteena on tiedon ristirii-

dattomuus, ajantasaisuus, tietosuoja ja varmuus häviämistä vastaan. Yhä enem-

män järjestelmän keskeisenä ominaisuutena korostuu tiedon vaivaton käytettä-

vyys. (Salonen & Sääski 2005,6.) Yleisesti tiedonsiirrossa on oleellista kuka siir-

tää tietoa ja kenelle, mitä siirrettävä tieto on, millä tavoin se siirretään (media),

missä yhteydessä ja kontekstissa sitä siirretään. (Albino et al. 1999, 55.)

Digitaalisen tiedon määrämuotoisuutta varten on julkaistu ISO10303-21-formaatti

tuotetietojen siirtämiseksi sovellusten välillä ilman tietokone- tai ohjelmistoriip-

puvuutta. Lisäksi on julkaistu ISO 10303-standardi ISO-10303 Product data rep-

resentation and exchange-standardi. Se on standardiperhe, joka määrittelee tuote-

tietoteknologian perusteet ja joukon standardeja eri teollisuuden aloille tuotetieto-

jen siirtämiseen tietokonesovelluksilla tulkittavassa muodossa. Suomessa tämä

tunnetaan lähinnä STEP-standardina (Standard for the Exchange of Product Mo-

del Data), joka toimii ratkaisuna tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD), työn-

suunnittelun (CAPP) ja valmistuksen (CAM) sekä tietojärjestelmien yhdistämi-

seen eli CAD/CAM-integraatioon ja mahdollisesti tulevaisuudessa kasvavaan tie-

tokoneintegroituun tuotantoon CIM:iin (Computer Integrated Manufacturing).

(Serén 2014, 23.)

On kuitenkin huomionarvoista, että tuotannon teknisen prosessitiedon hallinta on

merkittävästi helpompaa kuin asiantuntijatiedon ja hiljaisen tiedon säilöminen ja

siirtäminen digitaalisiin järjestelmiin. Standardeilla on ratkaistu lähinnä homo-

geenisen suunnitelma-aineiston geometria- ja teknisten tietojen määrämuotoisuus,

mutta osa materiaalitiedosta tuodaan edelleen tietomalliin ulkopuolta, eivätkä

standardit juuri myöskään ota kantaa tiedon relaatioihin. (Patil et al. 2000,1.) Tar-

kastelen seuraavaksi moniulotteisen dokumenttipohjaisen tiedon ja tietämyksen

tiedonhallintaa. Dokumenttipohjainen tieto erotetaan mallipohjaisesta tiedosta

siten, että tietokone ei pysty tulkitsemaan dokumenttipohjaista tietoa automaatti-

sesti, vaan siihen tarvitaan ihminen suorittama tulkintaa (Serén 2014, 4).

Hiljaisen tiedon siirtäminen tietoteknologisia yhteyksiä myöten on vaikeaa tai

jopa mahdotonta. Tiedon jakaminen yhteiseksi hyödyksi on todettu monissa yri-

tyksissä ongelmalliseksi. Niin kuin edellä jo mainittiin ihminen tietää enemmän
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kuin pystyy kertomaan ja vielä vähemmän ihminen pystyy muodostamaan tästä

ymmärrettävään kirjalliseen muotoon. Siirrettävän tiedon muoto on yleensä eks-

plisiittistä, kun taas kokemuksellisen tiedon luontevin ilmenemismuoto on puhe

tai itse tekeminen. Tämän takia hiljaisen tiedon siirtäminen on erittäin haastavaa.

Hiljainen tieto muuttuu organisaation hyödynnettäväksi sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa. Ståhle & Grönroos (1999) ovat sitä mieltä, että piilevää tietoa voi vain

siirtää tekemisen tai puheen välityksellä. (Ståhle & Grönroos 1999,90-91,94.) Hil-

jaista tietämistä voidaan jälkikäteen tuoda näkyväksi toiminnan kehittämisessä ja

professionaalisuudella (Kurtti 2009,32). Polanyi (1966) kertoo, että hiljaista tietoa

voi siirtää ostensiivisesti eli kuvainnollisten esimerkkien kautta (Polanyi 1966, 5-

6).

Marttisen (2015) mukaan sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä on mahdollis-

tettava luomalla yhteinen vuorovaikutuskanava, ”tietoa siitä missä on tietoa” -

varasto.  Marttinen (2015) tutkimuksessaan toteaa, että hiljaista tietoa menetetään

puutteellisen kommunikaation ja viestintäkäytänteiden takia. Samalla on varmis-

tuttava, että tietoa synnytetään kaikkien toimijoiden kesken samoissa paikoissa,

eikä ”minun oma Excel – sinun oma Excel” -ongelmaa enää tule esiintymään.

(Marttinen 2015,105–106.)

Jing-Fen et al. (2017) mukaan informaatioteknologian avulla yritykset voivat

omilla tiedonhallintaprosesseilla sisäistää ja louhia hiljaista tietoa. Yritykset voi-

vat muodostaa virtuaalisia tiedonjakamisalustoja vahvistaakseen yrityksissä olevia

heikkoja tiedon siteitä. Tämä onnistuu keräämällä, tallentamalla ja siirtämällä in-

deksisoitua tietoa. Yrityksen pitää lisäksi luoda tiedon jakamisesta haluttua ja pal-

kittua. (Jin-Feng et al. 2017,295,297.)

Näkyvää ja hiljaista tietoa kuvataan usein jäävuorena, jossa jäävuoren huippu ku-

vaa eksplisiittistä tietoa, joka sijaitsee tietokannoissa ja dokumentteina. Puolestaan

veden alla oleva jäävuoren runko kuvastaa hiljaisen tiedon massamäärää. (Husu

2008,14.) Tässä voimme jo päätellä, että keinot löytää hiljaisen tiedon siirtomeka-

nismeja ovat yrityksen tiedon kannalta merkittäviä. Ståhle & Grönroos (1999)

kertovat, että tiedon visualisoinnit jäsentävät hyvin toimintaa ja todellisuutta ja

erityisesti silloin kun ne tehdään yhdessä ja niiden tulkinta tapahtuu yhteisen kes-
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kustelun avulla. (Ståhle & Grönroos 1999,90-91.) Davenportin ja Prusakin (1998)

mukaan tiedon siirtäminen koostuu kahdesta aktioista; siirtämisestä ja sisäistämi-

sestä. Tämän varsin itsestäänselvä totuus kertoo, ellei tietoa ole sisäistetty, se ei

ole siirtynyt. Joten tiedon pelkkä esilletuonti ei ole vielä tiedonsiirtoa. (Husu

2008, 33.) Hiljaista tietoa voidaan jakaa myös best practice eli parhain käytäntein,

mentorointiohjelmin ja yhteisin oppimistavoin. IT-järjestelmien integrointi ja yh-

teiset toimintatavat antavat mahdollisuuden hyödyntää potentiaalisen hiljaisen

tiedon. (Inkinen 2016,36.) Kurtti (2009) kertoo hiljaisen tiedon liikkuvan tiimior-

ganisaatioissa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Hiljaisen tiedon siirtäminen tekstin

muotoon on arveluttavaa, koska silloin katoaa suuri osa siitä monivivahteisesta

sosiaalisesta merkitysyhteydestä, joka omalta osaltaan juuri kantaa hiljaista tietoa.

(Kurtti 2009,33-34.) Voidaan olettaa, että Ståhle & Grönroos (1999) tulkinta hil-

jaisen tiedon siirtämisestä yhtyy filosofi Ludwig Wittgensteinin näkemykseen,

jonka mukaan kaikki mielekkäät lauseet ovat nimistä koostuvien elementaarislau-

seiden (Juti 2013,402) eli kuvien totuusfunktioita. Suur-Inkeroinen (2013) lisää

hiljaisen tiedon siirtämisen listaan mestari-kisälli-tavan, jonka avulla hänen tutki-

muksensa mukaan hiljainen tieto siirtyi ja muuntui näkyväksi eksplisiittiseksi tie-

doksi, välillä huomaamattakin kun ongelma ratkaistiin tekemisen kautta. Tutki-

muksessa todettiin lisäksi, etteivät informaatioteknologian välineet korvanneet

kokonaan fyysistä läsnäoloa tiedon siirrossa. (Suur-Inkeroinen 2013, 85–86.) Oi-

keanlainen johtaminen voi poistaa esteitä hiljaisen ja julkilausutun tiedon vuoro-

vaikutukselta. Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä tarvittavia resursseja, kuten an-

tamalla esimerkiksi aikaa organisaation tiedonmuodostustapahtumalle ja edistä-

mällä luottamusta tiedon jakajien välillä. (Janhonen 2010, 38.)

Hiljaista tietoa on vaikea siirtää, mutta kaikki tieto ei ole hiljaista. Miten voidaan

siirtää eksplisiittistä tietoa?

Tyrväinen & Päivärinta (1999) luokittelevat dokumenttien kategorisointia ja tal-

lentamista varten seuraavat näkökulmat (1) tuotannon eli tuottamistarkoituksen

(2) käyttötarkoituksen (3) tiedon prosessoinnin ja (4) tiedon varastoinnin. Tuotta-

mistarkoituksessa pitäisi ilmetä tiedon luomisen syy ja sen sisältö, tuotantoraken-

ne ja eliniänodote. Käyttötarkoitus on nimensä mukaan tiedon käyttämistarkoitus
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ja siihen sisältyvät tarkistukset. Tiedon prosessointiin kuuluvat tietoon kohdistu-

vat muutostoimenpiteet ja varastoinnin tiedonarkkitehtuuri ja kriteerit. (Tyrväinen

& Päivärinta 1999, 2.)

Van Eck (2011) ehdottaa tiedon siirron konversio-ongelmien ratkaisuksi yhtenäis-

tä käsiteformaattia. Tämän tapahtuisi niin, että organisaatio käyttäisi yhtenäistä

käsitteistömallia tiedostoissaan, vaikka aineisto olisi luotu alun perin millä tahansa

tavalla. Käsitteistömallit voidaan esittää myös graafisesti ja niiden alakäsitteet

voidaan yhdistää visualisoidusti tiedon löytämiseksi. Van Eckin (2011) mukaan

toiminnallisten käsiteformaattien käytöllä toiminnan rinnalla on hyötyä ainakin

suunnitelmatiedon siirrossa ja uudelleenkäytössä. Mallien ongelmat tulevat esille

silloin kun tieto siirretään ja muunnetaan, mikä aiheuttaa osan tiedon häviämises-

tä. Vermaas (2009) on tunnistanut viisi pääkäsitettä teknisten tuotteiden ja asioi-

den kuvaukseen. Ensimmäiseksi käsitteeksi hän nimeää (1) tavoitteet (goals), joita

halutaan saavuttaa tiedoston/asian avulla. Toinen käsite on (2) toiminta (actions),

jota halutaan saavuttaa tiedoston/asian avulla. Kolmantena tulee tiedoston/asian

aiheen (3) toiminnot (functions). Neljäntenä asiana on (4) tiedoston/asian käyttäy-

tyminen (behaviours) ja viidentenä on sen (5) rakenne (structures). Uudelleen-

suunnittelussa ei välttämättä tarvita kaikkia konsepteja. Esimerkiksi, jos halutaan

tarkastella suunnitelman käyttötarkoitusta, voidaan heti yhdistää tiedoston tavoit-

teen-määrittelyyn sen rakenne-määrittelyyn ja tarkistaa soveltuvuus uudelleen

käyttöä varten. Tarkoituksena tulevaisuudessa on, että tietokone pystyy toiminaan,

hakemaan ja yhdistämään tiedon älykkäästi ja automatisoidusti. (Van Eck

2011,841–844,847-848,855,857.)

4.3 Tiedon hakeminen tietokannoista, metatieto ja big data-tiedon hyödyn-

täminen

Kaikessa työssä edellytetään tiedon ja osaamisen dokumentointia mahdollisem-

man loogisesti ja kattavasti. Tämä on myös edellytys, että tieto voidaan hakea ja

hyödyntää uudelleen. Tiedon tallentamisen ongelmina ovat niin hiljaisen tiedon

tallentamisen vaikeudet kuin tallennettavan tiedon täsmällinen kuvaus niin, että

sen löytäisi tarvittaessa myös muut kuin itse tiedon luojat.
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Ståhle & Grönroos (1999) ehdottavatkin liittämään tiedon kuvaukseen projektin

tai tiedon luojan ja muokkaajien nimet sekä yhteystiedot, jotta heiltä saisi kysyttyä

tarvittaessa lisätietoja ja mahdollisuuden saada hiljaista tietoa, jota digitaalinen

tiedosta ei pysty välittämään. (Ståhle & Grönroos 1999,94.)

Big data-tietoa kuvataan kaikkien saatavilla olevaksi valtavaksi ja hallitsematto-

maksi datan määräksi, joka rikkoo liiketoiminta-alueiden rajoja sekä eri alojen

rajapintoja, tarjoten esimerkiksi mahdollisuuden kehittää olemassa olevia systee-

mejä tehokkaammaksi tai keksiä uusia tapoja kerätä ja hyödyntää tiedon paljous ja

ajantasaisuus. (bigdata.fi 2017.) Erilaisista lähteistä kerättävän ja tallennettavan

datan määrä kasvaa voimakkaasti, mutta tietoaineistojen laajamittainen hyödyn-

täminen on vasta aluillaan. Kehittyneet tiedon keruu-, tallennus- ja käsittelymene-

telmät mahdollistavat suurten, eri muodoissa olevien tietomassojen tarkan analyy-

sin. (Vakkuri 2015.)

Niin yrityksen sisäisistä tietolähteistä että avoimista tietolähteistä (big data) tiedon

keräämiseen tarvitaan semanttisia hakujärjestelmiä. Semanttisuudella tarkoitetaan

tässä yhteydessä tiedon luokittelua merkityksensä perusteella. Tiedolle pitää luoda

tietoa tiedosta, jota kutsutaan metatiedoksi. Metatietoja tallennetaan metatietoku-

vauksiin. Metatietokuvaus kuvaa jotain esitystapaa käyttäen yhden tai useamman

kohteen ominaisuuksia. Laajuudeltaan kuvaus voi vaihdella suuresti. Kuvaus voi

koskea esimerkiksi kohteen tekijää ja luomispäivää. Se voi olla myös yhteen ku-

vaukseen koottuja monien kohteiden ominaisuuksia, kuten esimerkiksi hakemisto,

jossa on julkaisukokoelman julkaisutiedot. (Salminen 2005,1.) Lötjösen et al.

(2013) mukaan paikkatietopohjaisuus yhdistettynä hyvin määriteltyjen metatieto-

jen kanssa on tehokas tapa hallita valtavaa tietomäärää (Lötjönen 2013,4).

Tätä tarvitaan esimerkiksi haettaessa tehokkaammin tietoa hakurobotilla. Perintei-

nen hakukone käsittelee lähimpänä hakusanaa tai sanoja olevat osumat, muttei

osaa yhdistää sanaan liittyvää merkitystä. Tällöin haku voi olla hidasta tai epä-

tarkkaa. Semanttisuutta voidaan hyödyntää niin sanotussa semanttisessa verkossa,

jossa hakutulokset löydetään kontekstuaalisen merkityksensä perusteella eikä pel-

kästään hakusanapohjaisesti. Semanttisuus vaatii tarkkoja kuvauksia ja rajauksia

kohteesta, jotta asian merkitys voidaan määritellä siten, ettei sitä sekoiteta johon-
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kin muuhun. Näitä määritelmiä kutsutaan ontologioiksi, joiden monimuotoisuutta

ja monipolvisuutta käsiteltiin jo aikaisemmin (kts. luku 3.2 ja 3.5). Näiden kuva-

usten kehittelyyn voidaan käyttää hyvin monenlaisia menetelmiä, joiden pohjana

on erilaisia algoritmeja. (Banzal & Chawla 2016.) Käytännössä tiedolle voidaan

luoda semanttisuus muun muassa esimerkin mukaisesti neljästä tekijästä: tiedon

tekijä, tiedon toimintatarkoitus, sääntö, joka erottaa kyseisen tiedon oikeaan for-

maattiin ja tiedon sijainti verkkosivulla. (Najmi et al. 2016.) Semanttisuus helpot-

taa tiedon löytämistä ja vähentää asian sekoittumista toiseen asiaan. Kirjallisuuden

perusteella semanttisuutta hyödyntävät eniten älykkäiden hakukoneiden sovelluk-

set, jotka hakevat entistä tehokkaammin tietoa isoista tietomassoista. (Auer et al.

2016.)

Digitaalisissa sovelluksissa tiedonlouhintatekniikat ja semanttinen tietoisuus aut-

tavat hakukonetta löytämään oikean tuotteen mahdollisimman monelta tuotteen

tarjoajalta (Jiang et al. 2016). Tavallinen hakurobotti ei osaa hyödyntää kaavioi-

den tuottamaa tietoa, mutta semanttisessa verkossa on mahdollista hyödyntää kaa-

vioiden sisältämään merkitystietoa (Choudhury et al. 2016). Yrityksille ja ammat-

tihenkilöille voidaan luoda oma personoitu hakujärjestelmä, jossa se hyödyntää

valmiiksi strukturoituja hakumalleja täsmällisemmän haun saavuttamiseksi (Sil-

velle et al. 2016).

Semanttisuudella on keskeinen merkitys teollisen internetin, Internet of Things

(IoT) ja Machine to Machine (M2M)-järjestelmien keskinäisissä kommunikaati-

oissa ja ymmärtämisessä. Semanttisuudella pystytään tehokkaammin kategorisoi-

maan ja yhdistämään tietoja niin, että niitä voidaan hyödyntää eri järjestelmissä.

(Kucenzky et al. 2016.) Yhdeksi IoT-toteutusten hidasteeksi on todettu tietojen

siiloutuminen eri järjestelmiin ja myös eri laitteisiin. Kun yritykseen hankitaan

valmisohjelmistoa, keskitytään usein siihen miten uusi järjestelmä tukee organi-

saation prosesseja. Tuloksena voi olla hankala ja joskus lähes loputon räätälöinti-

tarve ja sitä kautta raskas ylläpidon tarve. Laitteiden tietosisältöä ei kuitenkaan ole

välttämättä kuvattu kovin selkeästi. Hyvin suunniteltu yritysarkkitehtuuri ja käsi-

temallinnus on yksi varteenotettava keino vaikuttaa tiedon kertymisen ja pirstaloi-

tumisen aiheuttamiin ongelmiin. (Hovi 2015.)
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Tällä hetkellä tiedon luokitteluun käytetään monenlaisia menetelmiä ja formaatte-

ja esimerkiksi JSon-Ld, RDF (Kucenzky et al. 2016). Tiedon sujuvan liikkumisen

yleistymistä hidastaa konsensuksen puute tiedon syntaksimallissa ja tiedon esitys-

tavassa (Najmi et al. 2016).

Kirjastot ja erityisesti kansalliskirjasto ovat ottaneet uuden luettelointistandardin

RDA (RDA 2008) käyttöön vastauksenaan informaatioympäristön muutokseen.

Keskeinen uusi asia luettelointisäännöissä on kuvailu- ja hakutieto-ohjeiden pe-

rustuminen tiedonmallinnuksen teoriaan. RDA-käsitemallit määrittelevät tiedon-

hakijan mielenkiinnon kohteet, entiteetit ja näitä kuvailevat tiedot, attribuutit, sekä

entiteettien keskinäiset suhteet. RDA ei määrittele, miten metatiedot esitetään, ja

täten voidaan mallintaa avoimeen semanttiseen verkkoon. Avoin linkitetty data

rakentuu kielineutraaleille luokkien, ominaisuuksien ja arvojen URI-tunnisteille,

jotka mahdollistavat tietojen automaattisen linkittymisen yli organisaatiorajojen.

URI-tunnisteiden rekisteröityjen nimialueiden (namespace) avulla voidaan osoit-

taa metatiedon alkuperän eli provenienssin. Tiedonhakijat voivat osallistua tiedon

organisointiin luomalla uusia näkökulmia käsitteiden välille esimerkiksi as-

sosiatiivisin suhtein. (Autio-Tuuli & Seppälä 2010.)

Tiedon semanttisuutta luodaan siten, että tietoon lisätään sisällön merkitystä ku-

vaava tieto ja sisällön rakennetta kuvaava tieto. Jaon avulla voidaan metatiedot

jakaa kolmeen luokkaan semanttinen metatieto, rakennemetatieto ja kontekstuaa-

linen metatieto. Semanttinen metatieto on sisällön merkitystä kuvaavaa tietoa.

Esimerkkinä semanttisesta metatiedosta on tietovarannon sisältöjen käsitteistöä

kuvaava ontologia. Se ilmenee esimerkiksi asiakirjan asiasanoina. Myöskin asia-

kirjan nimeke, aihe ja tiivistelmä ovat esimerkkejä ilmentymätason semanttisista

metatiedoista. Rakennemetatieto on sisältöyksikön fyysistä tai loogista rakennetta

tai sisällön kieltä kuvaavaa tietoa. Tyypillisiä esimerkkejä rakennemetatiedosta

ovat rakenteisten dokumenttien, kuten esimerkiksi XML-muotoisten dokumentti-

tyyppimäärittelyt. Rakennekuvauksen sisältää rakenteen merkkauksen jollain

merkkauskielellä, tiedoston pituuden, sisällön kielen ja tiedostoformaatin. (Salmi-

nen 2005,6.)
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Kontekstuaalinen metatieto kuvaa sisältöyksiköiden ympäristöä jossain tietyssä

tilanteessa. ISO:n asiakirjojen metatietostandardissa (ISO, 2003) erotetaan asiakir-

jojen tuottamisympäristökonteksti ja käyttöympäristökonteksti. Ympäristöjen toi-

mintaprosesseissa puolestaan erotetaan asiakirjojen käsittelyprosessit ja liiketoi-

mintaprosessit. Kontekstuaalisilla metatiedoilla voidaan kuvata näihin prosessei-

hin, niiden toimijoihin ja niissä käytettäviin järjestelmiin liittyviä tietoja. Näitä

ovat muun muassa tapahtumatiedot, esimerkiksi asiakirjan luomisaika, sisältöyk-

siköiden tunnisteet tietyssä ympäristössä ja sisältöyksiköiden suhteet muihin sisäl-

töyksiköihin. (Salminen 2005,6.)

Tulevaisuudessa semanttisien sovelluksien mahdollisuutena on yritysten koko

tiedon ja osaamisen integroiminen ja hyödyntäminen yritysten tulevissa proses-

seissa (Auer et al. 2016).
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5. TIETO RAKENTAMISEN TIETOMALLEISSA

5.1 Yleistä rakentamisen tietomalleista

Rakentamisen tietomalliksi määritellään monesti teknologiaa, joka käsittelee ra-

kennuksen tietoja, erityisesti kolmiulotteisia (3D) arkkitehti-, rakenne-, LVI-, ja

sähkömalleja ja joihin voidaan sisällyttää rakennusosia koskevaa parametrista

tietoa. Oleellinen osa mallia on, että tätä tietoa voidaan jakaa ja vaihtaa näitä tieto-

ja eri toimijoiden välillä prosessin eri vaiheissa. Toinen tapa määrittää tietomallin-

tamista on korostaa uudenlaisia yhteistyön muotoja, joita se vääjäämättä näyttää

edellyttävän tai tuovan mukanaan. Tässä keskeisenä seikkana ja haasteena on tie-

tomallintamiseen liittyvä tietojen jakamisen ja vaihtamisen mahdollisuus, joka

liittyy pyrkimykseen muuttaa rakentamisen prosesseja ja kehittää yhteistyön muo-

toja. (Mäki et al. 2012, 3-4.) Tässä luvussa käydään läpi miten rakentamisen tie-

tomalleja voidaan hyödyntää ja miten tiedonhallintaa voidaan parantaa projekti-

tuotannon näkökulmasta.

Rakennuksen tietomalli BIM eli Building Information Model on rakennuksen ja

rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa

muodossa. Tietomalliin sisältää rakennuksen geometrian määrittämisen ja esittä-

minen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden takia.

Käytännössä hankkeessa tuotetaan useita tietomalleja, jolloin rakennuksen tieto-

mallikäsite korvataankin käsitteellä rakennuksen tietomallinnus (Building Infor-

mation Modeling). (Lehtoviita et al. 2015,15–16.)

Jotta tietomallien käyttö hankkeessa olisi mahdollisimman laajaa, kannattaa tie-

tomallinnuksessa käyttää niin sanottua avoimen tietomallinnuksen periaatetta

(Open BIM). Tämä tarkoitta, että eri osapuolten tuottamia tietomalleja siirretään

toisten käytettäväksi oikeassa muodossa olevan tiedonsiirron avulla. Eri suunnitte-

lijaosapuolet tekevät ensin omat suunnitelmansa mallintavilla suunnitteluohjelmil-

la ja muuttavat alkuperäismallit yhteisesti sovittuun tiedostomuotoon. Talonra-

kennusalalla avoimen tiedonsiirron lähtökohtana käytetään IFC-standardia, joka

määrittelee tietomalliohjelmistojen yhteisen mallien kuvaustavan. Tällä kirjainyh-

distelmällä tarkoitetaan usein myös avointa tiedonsiirtomuotoa, jolla voidaan mal-
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leja siirtää ohjelmistosta toiseen. (Lehtoviita et al. 2015,15–16.) Infrapuolella käy-

tetään puolestaan avointa LandXML-pohjaista tietomäärittelyä mallipohjaisten

infratietojen siirtoon (YIV2015,osa 2,6).

5.2 Tietomalleista saatavia hyötyjä ja haasteita rakennusprojektille

Käsittelen tässä luvussa mitä hyötyjä ja haasteita tietomallit ovat aiheuttaneet so-

veltavien tutkimuksien perusteella. Tarkastelu painottuu työn rajauksen mukaan

rakentamisen projektituotantoon niin teknologisen kuin henkilöstön osaamisen

lähtökohdista.

Organisaation omaksuessa tietomallien hyödyntämisen edut, pitäisi projektimai-

sesta näkökulmasta siirtyä jatkuvuutta korostavampaan prosessimaiseen ajattelu-

tapaan. Erillisten toisiinsa kytkeytymättömien projektien kesken tietomallinnus ja

tehokas tiedonhallinta luovat jatkuvuutta ja toiminnoista sekä tehtävistä projektis-

ta toiseen, syntyy jatkuvia prosesseja. (Häkkinen 2012, 40.)

Havainnollistaminen auttaa ymmärtämään suunnitelman sisällöllisiä ratkaisuja

tuottamalla selkeämpää, ymmärrettävämpää ja laadukkaampaa tietoa suunnittelun

tilanteesta. Kun ratkaisun kannalta keskeiset ominaisuudet kuvataan mallissa riit-

tävän selkeästi, voidaan havainnollistamalla edesauttaa suunnittelun johtamisen

ohjausta ja päätöksentekoa. Havainnollistamisella voidaan palvella projektiryh-

män ja käyttäjien lisäksi myös ulkopuolisia sidosryhmiä, kuten viranomaisia. Mal-

lissa esitettävät rakennusosakohtaiset laatuvaatimukset parantavat myös mahdolli-

suuksia rakentamisen laadun toteamiseen. Tämän tavoitteen toteuttaminen tuo

haasteita mallintamisteknologialle ja tiedonsiirrolle. (YIV2015, osa 1, 10–11.)

Tutkimusten mukaan tietomallien hyötyjä:

1) Tietomallien käyttö materiaalien esivalmistuksessa

2) Nopea reagoiminen suunnitelmamuutoksiin

3) Suunnitelmavirheiden ja puutteiden löytyminen ennen rakennusvaihetta

4) Rakennusvaiheen ajallinen ja tuotannollinen simulointi

5) Lean Construction -menetelmien parempi käyttöönotto

6) Hankintojen yhteensovittaminen suunnittelun ja rakentamisen kanssa
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Mäki et al. (2012) listaa tutkimuksessaan tietomalleja hyödynnettäväksi suunni-

telmien laadun tarkastamisessa, energia- ja olosuhdesimulaatioissa sekä määrälas-

kennan kautta muun muassa hankinnoissa, kustannuslaskennassa ja aikataulu-

suunnittelussa. Tämän lisäksi malleja hyödynnettiin työntekijöiden ohjaamisessa

sekä suunnitteluratkaisujen esittelyssä tilaajan edustajille. Suunnitelmien varhai-

sempi tuottaminen tai suunnitteluvirheiden löytäminen ennen rakentamista, eivät

kuitenkaan toteutuneet. Mallia ei myöskään käytetty ylläpitovaiheessa. (Mäki et

al. 2012, 5, 16.)

Parkkinen (2013) jakaa tietomallien hyödyntämisen kolmeen kategoriaan, joista

alin on mallin visuaalinen hyödyntäminen suunnitelmien paremmalla havainnoin-

nilla.  Seuraavana tasona on tietosisällön hyödyntäminen, joka tarkoittaa yleensä

tietomalleista vaivattomasti saatavien määrätietojen hyödyntämisenä, kuten kus-

tannusarvion, aikataulun ja hankintojen suunnittelussa sekä tuotannon tehtävä-

tasoisessa suunnittelussa, valvonnassa ja ohjauksessa. Korkeimpana tietomallien

hyödyntämistapana on toimitusketjun osallistaminen. Tämä voi tapahtua esimer-

kiksi malleista saatavien määrätietojen hyödyntämisessä ja sitä kautta hankinnan

ostovolyymin todentamisessa. Tilaus-toimitusketjussa löytyy vielä kuitenkin var-

sin vähän toimijoita, joilla on osaamista ja resursseja tietomallien hyödyntämiseen

edellä kuvatulla tavalla. Myös tilaajien että toimittajien ansaintalogiikassa tarvit-

taneen myös muutosta siten, että toimittajat tunnistaisivat roolinsa kokonaisratkai-

sujen toimittajina. (Parkkinen 2013, 123–126.)

Suovon (2016) suunnitteluyritys Optiplanin suunnittelutiimien tiedonhallintaa

koskevassa diplomityössä todettiin tietomallipohjaisen suunnittelun parantavan

tiedonjakamista. Hyvänä tiedonjakamisen tapana pidettiin project studio-

toimintamallia sekä suunnitelmailmoituksen tekemistä, minkä avulla määriteltiin

esimerkiksi suunnittelualakohtaisesti projektin suunnittelutilanne, puuttuvat lähtö-

tiedot ja päätöstilanne. Suunnitelmailmoituksen ongelmaan pidettiin sen harvaa

noin kerran kuukaudessa tehtävää päivitystä. Ongelmaksi koettiin myös doku-

menttien tallennuspaikkojen ja tapojen epäselvät ohjeistukset. Tietojärjestelmiin

kohdistuvaksi vahvuudeksi koettiin dokumenttihallintajärjestelmän käyttö, missä

tiedot luokitellaan metatietojen avulla. Toisaalta ongelmaksi koettiin myös samai-
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nen metatietojen heikko käyttö, tiedon pirstaleisuus ja hiljaisen tiedon hyödyntä-

mättömyys. (Suovo 2016,43-45.)

Häkkinen (2012) listaa tietomallinnuksen hyötyjä syvästabiloinnin suorittamises-

sa: työn aikaisen mittaustyön merkittävä vähentyminen, tuotantotarkkuuden pa-

rantuminen, tiedonsiirron nopeutuminen, tuotannonohjauksen nopeutunut reagoin-

ti poikkeamiin ja toteumadokumentoinnin korkeampi laatu.  Parannettavaa löytyy

kuitenkin tietotekniikasta ja erityisesti tiedonsiirron formaattimuunnoksissa. Tie-

toa joutuu käsittelemään usealla eri valmistajan ohjelmistolla ja verkkopalvelimel-

la, jotka eivät keskustele täysin samoilla tiedostomuodoilla. Tiedonsiirron välivai-

heita on useita ja tietojen manuaalista käsittelyä tarpeettoman paljon. (Häkkinen

2012, 56.)

Puuperän (2015) tutkimuksen mukaan inframalleissa erään haastateltavan arvion

mukaan noin 90 % työmaalle tulevasta malli-aineistosta aiheuttaa jonkinlaista

lisätyötä ennen sen hyödyntämistä. Taiteviiva-aineisto ei aina vastaa alkuperäistä

rakennussuunnitelmaa, mutta yleensä virheet on kuitenkin helppo havaita ja korja-

ta. Pintamallien kolmioinneissa on monesti virheitä. Ne voivat pahimmillaan py-

säyttää koko prosessin, mutta vähintäänkin ne aiheuttavat lisätyötä. Aineistoa kor-

jataan yleisesti urakoitsijan taholta itse, jotta siitä saadaan koneohjaukseen kel-

paavaa. Ongelmia aiheuttaa monesti myös se, että kolmioitu aineisto ei vastaa

taiteviiva-aineistoa eli aineistossa on ristiriitoja. Tämän lisäksi viivojen ja pintojen

jatkuvuudessa esiintyy epäjatkuvuutta. Tähän on kuitenkin alalla olemassa erilai-

sia näkemyksiä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden suhteen. Näitä voivat olla esi-

merkiksi pintojen aukot. Eräs näkemys on, että suunnittelijan ei ole järkevää mal-

lintaa kaikkea loppuun asti viimeistellysti ja esimerkiksi siirtymäkiilojen mallin-

taminen on tästä näkökulmasta suunnitteluvaiheessa turhaa. Puutteelliset kohdat

täytyy tällöin kuitenkin korjata jatkuviksi urakoitsijan toimesta ennen rakentamis-

vaihetta. Jos liittymäkohtiin on jätetty suunnittelijan toimesta aukkoja, voidaan

törmätä vastuukysymyksiin rakentamisen aikana tapahtuvien virheiden jälkeen.

Mallinnusvaatimusten mukaan kaikki siirtymäkiilat tulee mallintaa, jos niiden

tarkka sijainti on tiedossa suunnitteluvaiheessa. Muissa tapauksissa niiden mallin-

nus voidaan tehdä työmaalla. Puuperän (2015) haastatteluissa tuli esille yleisesti,
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että inframallien laadussa on vielä hyvin paljon virheitä ja puutteita. Ne aiheutta-

vat ristiriitoja ja ylimääräistä tarkistamista sekä korjailua ja ajanhukkaa, joka ai-

heuttaa koko suunnitelman tarkistamisen. Havaittuja tiedostotason virhetyyppejä

on havaittu tiedostojen nimeämisissä ja yleisesti esiintyvissä otsikkotietojen puut-

teissa. Ongelmalliseksi on koettu väyliin liittyvien suunnitelmamallien pilkkomi-

nen suureksi määräksi tiedostoja, joka hankaloittaa merkittävästi niiden käsittelyä.

Jokaisesta pinnasta tehdään oma tiedostonsa ja lisäksi inframalli joudutaan pituus-

suunnassa usein käsittelemään useassa osassa koneohjausjärjestelmien puutteelli-

sen kapasiteetin takia. Tämä aiheuttaa sen, että koneohjausjärjestelmien koetaan

olevan liian ohjaavassa osassa koko prosessia ajatellen. Lähtötietona saatavan

inframallitiedoston sisällön tarkkuustason jääminen epäselväksi on koettu myös

ongelmaksi. Ongelmaksi ei muodostu itsessään huono tarkkuus, vaan tiedon puute

siitä, kuinka tarkasti suunnittelu on missäkin tapauksessa tehty. (Puuperä 2015,

54–59.)

Vakkilainen (2015) toteaa, että urakoitsijat voivat hyödyntää tietomalleja materi-

aalitilauksiin, kustannustenhallintaan, rakentamisen aikataulutuksen vaiheistuk-

seen sekä rakennustyömaan logistiikan suunnitteluun. Lisäksi tietomallista voi-

daan tarkastaa esimerkiksi mittoja ja tietomallin avulla voidaan havainnollistaa

suunnitelmia. (Vakkilainen 2015,124.)

Kähkölän (2014) tapaustutkimuksessa tietomallinnus toi etua verrattuna perintei-

seen menetelmään aluesuunnittelun toteuttamisena havainnollisempana 3D-

muodossa, suunnitelmakatselmuksissa asioiden paremmalla havainnollistamisella

ja mahdollisuudella kommentoida yksilöidymmin juuri haluttua rakenneosaa, ra-

kentamisen helpottumisella tietomallien mahdollistamien ”rajattomien” leikkaus-

tarkastelujen vuoksi, kokousasioiden käsittelyn nopeutumisella, suunnitelmien

paremmalla havainnollistamisella sekä vanhojen rakenteiden mallintamisen asen-

nus- ja tuotantohäiriöiden vähenemisellä. (Kähkölä 2014,34.) Lund (2014) on

Kähkölän kanssa samoilla linjoilla tietomallin havainnollistamisen eduista. Hänen

mukaansa työmaan tehtävänsuunnittelun apuna pitäisi käyttää enemmän tietomal-

lia, koska sen avulla havainnoidaan paremmin ongelmakohtia suunnitelmista. Tie-

tomallin avulla voidaan havainnoida työturvallisuuden kannalta riskikohdat ja
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varautua niihin ajoissa. Sen avulla voidaan hahmottaa selkeämmin myös aikatau-

lun kannalta kriittiset työvaiheet. (Lund 2014,40-42.) Tietomallinnuksen haasteik-

si Kähkölä (2014) ja Lund (2014) mainitsevat työmaahenkilökunnan osaamispuut-

teet ja yhtenäisten toimintatapojen puuttumisen sekä negatiiviset ennakkoasenteet

(Kähkölä 2014, 38; Lund 2014,65). Myös teknologiset seikat, kuten usean näytön

tarkastelua sekä riittävän tehokkaiden tietokoneiden saatavuutta pidettiin tietomal-

lin hyödyntämisen kannalta tarpeellisena.  Haasteena pidettiin muiden osapuolten

esimerkiksi elementtitoimittajien antaman datan sopivuus tietomallipohjaisen ai-

kataulusuunnitteluun. (Kähkölä 2014, 39.)

Uusitalo (2014) sai työnsä haastattelujensa perusteella tietomallien haasteeksi

suurien tiedostokokojen aiheuttamat häiriöt tietomallien pyörittämisessä työmaa-

olosuhteissa. Toisena haasteena oli objektien tiedonsiirto eri ohjelmistojen välillä.

Tämä onnistumisen edellytyksenä olisi standardisoidun yhteisformaatin, joka tun-

nistaa eri ohjelmistoilla luodut objektit niin, etteivät yhteisformaattiin tallentaessa

objektin tiedot muutu. Tietomallien etuna Uusitalo (2014) mainitsee sen hyödyn-

tämisen viikkosuunnittelun työkaluna. Esimerkiksi Solibri Model Checker - oh-

jelmalla voidaan havainnollistaa suunniteltuja töitä maalaamalla suoritettavat ra-

kennusosat ja lisäämällä tarvittavat määrätiedot kuvaan. Työnjohtotehtäviä helpot-

tavia laitteita olivat mobiililaitteet, jotka toimivat mallien katseluun ja suunnitel-

mista mittaamiseen. Tosin mittaus- ja sijaintityökalut koettiin vaikeaksi käyttää.

Haasteena havaittiin myös työmaahenkilöstön tietomalliosaamisen taso. Raskai-

den tietomallien käyttö mobiililaitteissa koettiin ongelmaksi, johon kaivattiin uu-

denlaista käyttöliittymää tai erillistä riisuttua tietomallia, josta ylimääräinen tieto

olisi poistettu toimivuuden parantamiseksi. (Uusitalo 2014, 24–29.)

5.3 Tietomallien tiedonhallinnan periaatteet

Inframallin sisältö dokumentoidaan tietomalliselostuksen ja sisältöluettelon avul-

la. Sen sisällön on tarkoitus olla hahmotettavissa ilman erikoisosaamista ja ohjel-

mistoja. Tietomalliselostuksessa kuvataan suunnittelualoittain inframallia koske-

vat keskeiset lähtökohdat; mallin tarkoitus, sisältö, kattavuus, mallinnustavat ja

tarkkuustaso sekä mahdolliset rajaukset ja poikkeamat yleisistä vaatimuksista.
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Selostuksen avulla muut osapuolet voivat tulkita mallin yleistä rakennetta, ni-

meämiskäytäntöjä ja mallin valmiusastetta. Tietomalliselostus päivitetään aina

kun malli julkaistaan muiden osapuolten käyttöön. (YIV2015,osa 1,10–11, 13.)

Huolellisesti luotu selostus helpottaa tietomallin hyödyntämistä hankkeen koko

elinkaaren läpi. Tarkoituksena on, että uusi käyttäjä ymmärtää tietomallin tark-

kuuden aikaisemmalla suunnitteluvaiheella ja pystyy tulkitsemaan mallia sen vaa-

timalla tasolla. Mikäli aineistoon sisältyy yhdistelmämalli, on selosteesta käytävä

ilmi myös yhdistämistapa, formaatti ja poikkeamat. (YIV2015,osa 2,13–14.)

YIV 2015 mukaan mallitiedostot ja -kansiot nimetään kuvaavasti siten, että tie-

dostoista käy selvästi ilmi, mistä aineistosta on kyse. Hakemistojen ja tiedostojen

nimien tulee olla mahdollisimman lyhyitä, mutta myös kuvaavia. Nimeämiskäy-

tännöt on kuitenkin sovittava aina hankkeen alussa. (YIV2015,osa 2,15.)

Tietomalliin voidaan syöttää tietoa useisiin eri paikkoihin. Tietomallissa on ID-

kenttiä, selitekenttiä ja objektien sisäisiä listauksia, joihin voidaan lisätä vapaassa

muodossa tekstiä. Tästä aiheutuukin vaara, etteivät projektinosapuolet enää tiedä

mistä oleellinen tieto löytyy. Tämän takia tiedon tallennuksen yhteinen vakiointi

olisi erittäin tärkeää. (Piensoho 2015,13.)

InfraBIM-nimikkeistön avulla määritellään infrarakenteiden ja -mallien ni-

meämis- ja numerointikäytännöt määrämuotoisesti hankkeesta tai suunnittelijasta

riippumatta.  Inframallissa nimeämis- ja numerointikäytännöt ilmenevät suunni-

telman rakennepinnoista visuaalisesti. Jokaisella rakennepinnalla on oma numero-

sarja ja nimi, perustuen voimassa olevaan rakennusosanimikkeistöön. Rakenne-

pinnat koostuvat taiteviivoista, joissa käytetään omaa nimeämiskäytäntöä. Taite-

viivalla erotetaan esimerkiksi ojan pohjan taso ja ojan luiskan reunat. Näitä tietoja

erityisesti rakentaja tarvitsee työmaalla. Rakennusosaan liittyvien varusteiden- ja

järjestelmien kuten putkien ja kaivojen ominaistiedot eli attribuuttitiedot nimetään

erikseen. (InfraBIM nimikkeistö 2016.) Liikennevirasto on vaatinut hankkeissaan

käytettäväksi heidän omaa ohjeistustaan (Liikennevirasto 2014).

Infrahankkeen tietomallien hyödyllisyys ilmenee yhdistelmämallissa. Tietomalli-

en yhdistelmillä voidaan suorittaa havainnollistamisen lisäksi myös törmäystar-



83

kastelua eri tekniikkalajien välillä.  Tällöin voidaan ennakoida tulevia ongelmia

yleensä huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin paperikuvien kanssa, jolloin

törmäilyt selviät monesti vasta rakentamisen yhteydessä. (Äikäs 2017, 8.)

5.4 Tietomallien tiedonhallinta tarjouslaskenta- ja projektituotantovaiheessa

Tietomallista teknisen tiedon kuten määrätietojen saanti on verrattain ongelmaton-

ta, mikäli ne ovat sinne mallinnettu. Niiden käyttämisestä ja luotettavuudesta mää-

rälaskentaan on oltu montaa mieltä muun muassa Nyström 2015,28; Piensoho

2015, 35. Esimerkiksi vuonna 2015 eräs iso rakennusliike ei vielä itse käyttänyt

tietomalleja määrälaskentaa, vaan tilasi määrät sitä tekevältä ulkopuoliselta kon-

sultilta (Nyström 2015,28). Osaltaan tähän on vaikuttanut se, ettei kaikkien suun-

nittelualojen määrätietoja ole yleensä mallinnettu (Piensoho 2015, 20). Sittemmin

tämän työn aikana on havaittu positiivista kehitystä tietomalleista tehtävään mää-

rälaskentaan.

Työn tekohetkeen mennessä määrälaskentaa inframalleista on pääosin tehty vain

suunnitteluohjelmilla, joilla itse mallikin on luotu. Tästä on seurannut käytännön

haaste urakoitsijoille, joilla ei tavanomaisesti ole käytettävissä kyseisiä ohjelmia

vähäisen käytön ja kalliiden lisenssimaksujen vuoksi.

Malliin voidaan lisätä laskentavaiheessa sitä helpottavia ja käytettävyyttä paranta-

via attribuutteja. Näin ollen suunnitelmamallin suodattamisen jälkeen tarjouslaski-

jat lisäävät malliin ominaisuustietoja eli ”rikastavat” mallia. Näitä voivat olla ra-

kennusosan materiaalitieto, määrätieto, linkki voimassa olevaan työselostuksen

kohtaan, linkki hankinnasta saatuun ennakkotarjoukseen ja linkki lupadokument-

teihin. Jotta linkkien tiedot pysyisivät revisioiltaan ajantasaisena, on niiden hallin-

taa varten oltava verkko- tai pilvipohjainen tiedonhallintajärjestelmä, jossa tieto-

mallin uusin versio on aina käyttäjien saatavilla. Linkitetyn dokumentaation revi-

sioinnin ajantasaisuuden yhtenä ratkaisuna on revisiotaulukko, josta selviää link-

kien luontipäivämäärät. Tiedostojen nimeämiskäytännöt on sovittava huolella,

niin, että ne pysyisivät vakioina, jotta mallin määrämuotoisuus ja tiedon siirron

laatu voidaan varmistaa. Malliin lisättyihin tietoihin ja dokumentteihin sisältyy

tiedonsiirto-ongelma, joka johtuu pitkälle käytettävistä sovelluksista. Monesti
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ohjelmat, joissa tällaista mallin rikastamista voidaan suorittaa, eivät pysty tuotta-

maan enää uudelleen IM3-formaatissa olevaa tiedostoa. Tämän takia jokaisen

yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden pitää luoda ainakin tällä hetkellä omat

tiedonhallinta ohjeistuksensa. (Äikäs 2017,22–25.)

Laskennassa käytettyä tietomallia voitaisiin käyttää tuotannonsuunnittelun pohja-

na nopeuttaen tuotannon käynnistämistä ja sujuvoittaen sitä. Ideaalitilanteessa sen

avulla saataisiin rakennettavien materiaalien määrä ja laatutiedot aika-

paikkasidonnaisesti, visualisoituna aikakomponenttiin yhdistettynä. (Äikäs

2017,22–25.) Tarjouslaskentaan koettiin saavan lisäarvoa tietomallintamisesta

arvioitaessa työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia. Tässä hyödynnettiin apuna

Trimple SketchUp -ohjelmaa, jolla tehtiin yksinkertainen malli työmaasuunnitel-

masta. Tällä tavoin voidaan havainnollistaa työmaan logistiikkajärjestelyjä, jotka

auttoivat käyttö- ja yhteiskustannusten laskennassa. Tätä mallia voidaan käyttää

myös alustavan yleisaikataulun suunnittelussa. Tästä on hyötyä rakennuksen loh-

kojakoa mietittäessä ja rakennusjärjestystä määrittäessä. SketchUp-mallista voi-

daan tehdä havainnollisia videoita siitä miten rakennus on tarkoitus toteuttaa.

(Nyström 2015,38.)

Yhtenä keinona rakentamisen aikana on yhdistää eri alojen suunnittelijoiden ja

projektihenkilökunnan tietoa ja jopa hiljaista tietoa malliin, on yhteinen työskente-

ly projektistudiossa. Yhteisessä big room -työskentelyssä on tärkeää se, että jokai-

sella työskentelyyn osallistuvalla on paitsi tietoa ja taitoa omalta alaltaan myös

valtuuden tehdä päätöksiä. Tietomallien käyttö ei voi rajoittua vain suunnittelu- ja

toimihenkilötasolle, vaan myös käytännön rakennustyötä tekevät voivat hyötyä

niistä. Tulevaisuudessa tulevat luultavasti yleistymään niin sanotut virtuaaliseinät

eli CAVE-tilat (Cave automatic virtual environment), joissa kuva heijastetaan

katselijaa ympäröiville seinille, jota katsellaan virtuaalilaseilla kolmiulotteisen

vaikutelman saamiseksi. (Lehtoviita et al. 2015,30,32–33.)

Käytännön rakennustyöstä tulevaa tietoa voidaan lisätä mallien avulla mobiiliso-

velluksilla. Teklan BIMsightin tärkeimpinä ominaisuuksina ovat mallin visuaali-

nen tarkastelu ja yksittäisten rakennusosien sisältämän tiedon hakeminen. Sovel-

luksella voidaan lähettää viesti matkapuhelimen välityksellä jostain työmaalla
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havaitusta ongelmakohdasta, jolloin havainto voidaan sitoa suoraan mallin anta-

maan paikka-, suunnittelu- ja tuotetietoon asian selvittämisen nopeuttamiseksi.

Liitetiedostona siirtyy BIMsightista otettu kuvakaappaus ja BIMsightissa kuvaan

liitetty viesti. BIMsight Noten avulla voidaan viestiin myös vastata, jolloin vies-

tintä on kahdensuuntaista. (Kiviranta 2017; Lehtoviita 2015.)

Toinen hyödyllinen käytännön ominaisuus ja tieto, jota tarvitaan tuotannon ja

suunnittelijoiden yhteistyössä, on Autodesk BIM 360 Glue pilvipalveluihin perus-

tuva sovellus, jolla esimerkiksi iPadissa toimivalla sovelluksella malleista voidaan

hakea tietoja yksittäisistä rakennuselementeistä ja tehdä yksinkertaisia mittauksia.

Autodesk BIM 360 Layoutin avulla voidaan rakennustyömaalla tehtyjen mittaus-

ten tulokset siirtää suoraan mittalaitteesta tietomallin liitteeksi ja sitä kautta suun-

nittelijoille. Näin saadaan suoraan mallin mukana siirrettyä tieto mittapisteiden

todellisesta sijainnista. Näin saadaan toteumasuunnittelun tietoa reaaliaikaisesti ja

sen aiheuttamat vaikutukset voidaan ottaa huomioon rakentamisen edetessä. (Leh-

toviita et al. 2015,30,37,41.)

Urakoitsija voi parantaa tietomallien avulla myös työmaan tuotantoprosessin ja

rakennusosien esivalmistusprosessien välistä tiedonkulkua. Esimerkiksi elementti-

tehtaan tuotannonohjausjärjestelmä voi hyödyntää suoraan tietomalleista saatavaa

tietoa rakennusosien ominaisuuksista, määristä ja aikataulutiedoista. (Lehtoviita et

al. 2015,44.)

5.5 Tietomallinnuksen edut NCC:llä

Tietomallinnuksen etuna on se, että tietomallien visuaalisuuden ja erilaisten ana-

lyysien avulla kaikki projektin osapuolet pääsevät osallistumaan päätöksentekoon

yhdenvertaisesti. VDC-tiimi muun muassa kokoaa yhdistelmämallin ja päivittää

sen viikoittain projektin käyttöön koko hankkeen ajan. (VDC 2016.)

NCC:n tietomallinnuksen käyttöedut voidaan karkeasti jakaa suunnittelunohjauk-

sessa käytettyihin visualisointimalleihin, kustannuslaskentaan ja aikataulutukseen,

hankintaan, työnsuunnitteluun ja laadunvalvontaan. Visualisointien avulla voidaan

havainnollistaa rakennuskohdekohde paremmin kuin 2D-kuvista. Suunnittelualo-
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jen yhteensovitus paranee kun rakenteiden ja järjestelmien ”törmäilyt” havaitaan

jo suunnittelupöydällä. (Kiviranta 2017.)

Urakkalaskentavaiheessa sekä rakentamisaikana määrien laskenta hankintoja ja

tuotannonsuunnittelua ja aikataulutusta varten nopeutuu merkittävästi. Tietomal-

lista saadaan määrätietoja information takeoff (ITO)-toiminnolla Excel-muodossa.

Työmaavaiheen tuotannonohjauksen lähtökohtana toimii tuotantomalli, johon

voidaan lisätä esimerkiksi rakennuksen tietomallit, työmaan aluesuunnitelma, tie-

tomallipohjainen putoamissuojaussuunnitelma ja muut käytettävissä olevat tiedot

ja aikataulut yhdeksi kokonaisuudeksi. (Kiviranta 2017.)

Tuotannon laadunvalvonta tehostuu kun työmaakierroksilla voidaan esimerkiksi

mobiilisovelluksella tehdä muistiinpanoja ja merkata huomiot suoraan malliin

kyseiseen rakennusosaan ja alueen vastuuhenkilön tietoon. Kyseinen

vastuuhenkilö saa ilmoituksen huomioista suoraan sähköpostiin ja voi tarkastella

kohtaa suoraan mallista ja huomioon liitetystä paikkatarkasta valokuvasta. Kun

kyseinen puute on korjattu, voi vastuuhenkilö kuitata huomion tehdyksi, jolloin

huomion tekijä pystyy käydä tarkastamassa onko kyseinen korjaus tehty

asianmukaisesti. Mikäli näin on toimittu, hän voi sulkea tehtävän ja näin ollen

kaikki työvaiheet ja korjaukset tulevat automaattisesti dokumentoiduksi.

(Kiviranta 2017.)

Mallin avulla saadaan tarkempia ja havainnollisempia esityksiä rakennusalueen

käytöstä ja työmaan tilapäisistä kulkureiteistä esimerkiksi jalankulkijoille. Mallilla

voidaan simuloida työmaan tulevaa logistiikkaa, esimerkiksi tarkastamalla

pystyykö nosturi nostamaan suunniteltulta paikalta elementit tai pystyykö

kuorma-autot kääntymään suunnitellulla työmaat reitillä. (Kiviranta 2017.)
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Kuva 10. Tietomallinnuksen hyödyntäminen aluesuunnittelussa (NCC/VDC 2017).

5.6 Tietomallien tiedonhallinta NCC:llä

NCC toimii tietomallinnusprojekteissa VDC -toimintatapojen mukaisesti. VDC-

tiimi on luonut NCC:lle tietomallinnuksen yleiset ohjeet. Ohjeissa kerrotaan, että

VDC-projekteissa noudatetaan tietomallintamisen yleisiä vaatimuksia (YTV

2015) sekä NCC:n omia suunnittelualakohtaisia mallinnusohjeita, jotka täydentä-

vät yleisiä ohjeita. NCC:n tietomalliohjeet kuvaavat tietomallinnukset keskeisim-

mät vaiheet ja siihen liittyvän ohjeistuksen. Hankkeen projektipankkiin luodaan

erikseen oma kansio jokaisen suunnittelualan tietomallin tallentamista varten.

(Kiviranta 2017.)

Kuva 11. Tietomallien toimitus projektipankkiin (NCC/VDC 2015).

Suunnittelijat nimeävät tietomallien tiedostot ja päivittävät ne aina edellisen ver-

sion päälle samalla nimellä. Projektipankkiin tallentuu automaattisesti tiedostojen

revisiot. VDC-projekteissa yhdistelmämalli katselmoidaan säännöllisin väliajoin.

Tämän tarkoituksena on löytää ratkaisuja tarkasteltavan alueen ongelmiin ja risti-

riitoihin. Jokainen katselmukseen osallistuja tutkii tietomallia omasta vastuualu-

eensa näkökulmasta käsin. Katselmuksessa käydään yhdessä läpi kunkin osapuo-
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len esittämät kohdat, ja huomiot kirjataan muistioon, joka talletetaan kokouksen

jälkeen projektipankkiin. Mallien yhteensovitusta ja tarkistamista varten kaikki

mallit tallennetaan IFC-muotoon, jolloin suunnittelijan on varmistettava, että

kaikki tarpeellinen siirtyy IFC-tiedostoon ja toisaalta, ettei sinne mene mitään

ylimääräistä. Vastuu oman mallin oikeellisuudesta on jokaisella erikoisalan suun-

nittelijalla itsellään. Mallien yhteensovituksesta vastaa kohteen pääsuunnittelija eli

yleensä arkkitehti. (Kiviranta 2017.)

Mallin jokaisella osalla tulee olla looginen selite tai tunnistetieto, joka on määri-

tetty tietomallinnusohjeissa. Malli toimitetaan aina, ellei muuta ilmoiteta IFC-

tiedostomuodossa. (Kiviranta 2017.) Tietomallin mukana toimitetaan aina tieto-

malliselostus (Liite 2). Siitä selviää mallin tunnistetiedot, kuten mitä projektia se

koskee, kuka mallin on tehnyt, revisiot, suunnitteluala, yritys, mallin vastuuhenki-

lö ja yhteystiedot ja mallinnusohjelma ja versio. Tietomalliselostuksesta selviää

myös mallin käyttötarkoitus. Onko se tarkoitettu, ehdotussuunnitteluun, yleis-

suunnitteluun, hankintoja palvelevaan suunnitteluun vai toteutussuunnitteluun.

Edellä mainitut valmiusasteet on jaettu vielä visuaaliseen tarkasteluun että NCC:n

tietomallinohjeistuksen mukaiseen määriteltyyn laatuvaatimuksen mukaiseen

käyttötarkoitukseen. (Kiviranta 2017.)

Niin kuin edellisestä luvuista voidaan todeta, tietomallien hyödyllisyys on raken-

nusalalla yleisesti tunnustettu.

Jossakin uusimmissa rakennushankkeissa perinteistä kansiomallia ei enää käytetä.

Tämä on vielä harvinaista, mutta ei välttämättä lähitulevaisuudessa. Tällaisissa

”paperittomissa” mallinnuskohteissa on siirrytty metatietopohjaiseen dokumentti-

en hallintatapaan. (Marttinen 2015, 28.) Teknisen tiedon kuten sijainti- ja määrä-

tietojen saanti on helppoa ja merkittävästi nopeampaa kuin ilman mallinnusta.

Kuitenkin tuotannonsuunnittelun työkaluja on vielä vähän ja ne tulevat kehitty-

mään lähitulevaisuudessa merkittävästi.
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6. TUTKIMUS

6.1 Tutkimusmetodologia

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Siinä oli lisäksi määrällisen

osuus, joka toteutettiin tutkimuskyselyn avulla.

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa on päämääränä kuvata todellisen

elämän ilmiötä. Siinä pyritään kuvaamaan tiettyä toimintaa tai ilmiötä tai anta-

maan teoreettisesti tarkoituksenmukaisin tulkinta jostakin ilmiöstä. Kohdetta pyri-

tään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, perusajatuksena se, että to-

dellisuus on moninainen. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on paljastaa

tai löytää tosiasioita, ei niinkään todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi,

Remes & Sajavaara 2013, 160—161.)

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on tuoda esiin ihmisen itselleen merki-

tyksellisinä pitämiä asioita ja tärkeitä asioita elämässä tai omia kokemuksia todel-

lisuudesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohderyhmä valitaan tarkoituksenmu-

kaisesti. Päämääränä on valitun kohderyhmän kautta pyrkiä löytämään uusia asi-

oita ja vahvistamaan mahdollisia ennakko-oletuksia. (Vilkka 2005, 97—98.)

Kuten kirjallisuusosioissa todettiin, tiedon luonti ja sen muodostuminen on moni-

selitteinen prosessi. Siihen vaikuttavat tutkijasta riippuvaiset tekijät osittain tie-

dostamatta ja osin tiedostetusti. Tähänkin tutkimukseen vaikuttavat omat ennak-

ko-oletukseni ja perususkomukseni, näitä ei voi kukaan tutkija täysin poistaa tai

sivuuttaa. Kun ne tunnistetaan, voidaan niiden vaikutusta tietoisella tasolla huo-

mioida analyysissa ja suhteuttaa niiden vaikutusta johtopäätösten uskottavuuteen.

Tutkijaan vaikuttaa perususkomustensa eli paradigman vaikutus (kts. luku 3.5.1).

Ne perustuvat ontologisiin, epistemologisiin ja metodologisiin oletuksiin.  Nämä

uskomukset ovat ensisijaisesti ”uskon asioita”, joiden todellisuutta ei voida osoit-

taa, vaikkakin ne ovat monesti hyvin perusteltuja. Ontologialla tarkoitetaan mil-

lainen on todellisuuden olemus ja mitä voimme tietää siitä. Epistemologialla puo-

lestaan tarkoitetaan millainen suhde tutkijalla ja tutkittavalla on ja mitä ylipäätän-

sä voidaan tietää. Metodologialla tarkoitetaan tutkimuksessa sitä, miten tutkitta-
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vasta asiasta voidaan saada tietoa. Metsämuuronen (2001) jakaa laadullisen tutki-

muksen metodit kolmeen: positivismi tai nykyään postpositivismi, kriittinen teoria

ja konstruktivismi. Positivismin, kriittisen teorian, joka esiintyy postmodernismin

sateenvarjoteoriana ja konstruktivismin filosofisista siteistä on puhuttu luvussa

3.2. On kuitenkin huomioitavaa, että edellä mainitut tieteelliset metodologiat

eroavat tietyiltä osin niiden filosofisista perusteista. (Metsämuuronen 2001,10-12.)

Tutkimuksen metodologiaksi valitaan konstruktivismi ja liiketaloustieteellisenä

tarkoituksena toiminta-analyyttinen ja konstruktiivisen tutkimusote. Metodologia

kuuluu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttisiin filosofioihin, tarkoittaen

että tutkimus perustuu tutkijan tulkintaan eli hermeneutiikkaan. (Metsämuuronen

2001,10-12.) Vaikkakin konstruktivismissa todellisuus on henkilöiden suhteellista

todellisuutta, voidaan siitä saada hyödyllistä tietoa tapauskohteen kanssa saman-

kaltaisiin tilanteisiin. Työn tarkoitus on saada konkreettista tietoa tutkimuskohteen

kaltaisiin tilanteisiin kohdeorganisaatiossa.

Soveltavan tutkimusfilosofian näkemyksen mukaan sosiaalista prosessia voidaan

ymmärtää niiden ihmisten kautta, jotka synnyttävät kyseisen prosessin. Tässäkin

tutkimuksessa joudutaan tutkimuksen aineisto oikeuttamaan ihmisiltä saadulla

tiedolla. Konstruktivismin mukaan todellisuus on suhteellista ja tutkijan ja tutkit-

tavan sosiaalinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus on tutkimusprosessissa mer-

kittävä onnistumistekijä. (Stenberg 2012, 81.) Konstruktiivista tutkimusote on

saanut kritiikkiä muun muassa sen tieteellisyyden asteesta. Kasanen et al. (1991)

ja Virtanen (2006) kuitenkin erottavat konstruktiivisen tutkimuksen perinteisestä

työelämän kehittämistyöstä eli niin sanotusta konsulttityöstä siinä, että konstruk-

tiivinen tutkimusote perustuu juuri teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. (Kurtti

2009, 36.)

6.2 Aineiston keruumenetelmä

Aineiston keruumenetelmäksi valittiin sekä kyselytutkimus että haastattelututki-

mus.
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Kysely on tapa, jossa tietoa kerätään standardoidusti ja jossa kohdehenkilöt muo-

dostavat otoksen tietystä perusjoukosta. Kyselyn etuna pidetään yleensä sitä, että

sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Toisaalta sen heikkoutena pide-

tään vastausten pinnallisuutta ja teoreettista vaatimattomuutta. (Hirsjärvi, Remes

& Sajavaara 2013, 160—161.) Tämän takia toteutettiin myös asiantuntijahaastat-

teluja. Haastattelu voi olla strukturoitu- tai puolistrukturoituhaastattelu tai avoin

haastattelu. Puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua voidaan pitää

avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun välimuotona. Siinä haastattelu etenee

keskeisten teemojen varassa. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Haastat-

telun aihepiirit eli teema-alueet olivat kaikille haastateltaville samat. Teemahaas-

tattelu ei ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelu, vaan siitä puuttuu kysymysten

tarkka määrämuoto ja järjestys, mikä on puolestaan ominaista strukturoidulle

haastattelulle. (Hirsjärvi ja Hurme 2004, 47—48.) Teemahaastattelussa haastatte-

lun teema-alueet on määrätty etukäteen. Haastateltavan tulee varmistua, että etu-

käteen päätetyt teema-alueet käydään kunkin haastateltavan kanssa läpi kokonai-

suudessaan. Teema-alueiden laajuus ja järjestys voivat kuitenkin vaihdella eri

haastatteluissa. (Eskola ja Suoranta 2003, 86.) Haastattelun hyvä puoli on se, että

siinä haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys tai selventää ilmausten sa-

namuotoa haastateltavalle, jos epäselvyyttä ilmenee. Haastattelun etu on myös se,

että haastateltaviksi voidaan valita sellaiset ihmiset, joilla on tietoa tai kokemusta

tutkittavasta aiheesta. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 73—74.)

Haastateltavat valittiin niin kutsutulla lumipallo-otannalla, snowball-metodilla.

Lumipallo-otanta tarkoittaa sitä, että tutkija etsii ensin niin kutsuttuja avainhenki-

löitä haastateltaviksi. Tämän jälkeen tutkija pyytää näitä haastateltuja henkilöitä

ehdottamaan muita henkilöitä, jotka voisivat antaa lisää tietoa tutkimukseen sa-

malla täydentäen jo kerättyä tietoa. Tämä niin kutsuttu lumipalloilu voi jatkua

siihen asti, että haastattelija on saanut haastateltua kaikki ne henkilöt, jotka osaa-

vat antaa tutkimusongelman kannalta oleellista tietoa ja tieto täydentyy haluttuun

laajuuteen ja lopputulokseen.  Tämän kaltainen aineistonkeruu tapa parantaa tut-

kimuksen luotettavuutta, koska täten voidaan olettaa, että on saatu haastateltaviksi
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juuri oikeat henkilöt kyseisen tutkimuksen aihepiirin kannalta. (Hirsjärvi ja Hur-

me 2004, 61-62.)

6.3 Tutkimuskyselyn ja asiantuntijahaastatteluiden toteutus

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksella ja haastattelemalla asiantuntijoita NCC

infra-, talonrakennus-, VDC-yksiköistä sekä eri yritysten ja oppilaitosten henkilö-

kuntaa, jotka käyttivät työssä tietomallinnusta tai olivat projektitiedonhallinnan

kanssa tekemisissä.

Tutkimuskysely toteutettiin 6.4.2017-20.4.2017 Webpropol-työkalulla sähköpos-

titse lähetetyllä linkillä. Tutkimuskysely lähetettiin NCC:n talonrakennus-, infra-,

tietohallinto- ja VDC-yksiköissä työskenteleville ihmisille sekä oppilaitoksissa,

tietomallinnus- ja suunnitteluyrityksissä työskenteleville. Kyselylomakkeessa oli

kaksi osioita molemmille teemoille. Kyselytutkimuksen kysymykset olivat kvanti-

tatiivisia, jossa vastausvaihtoehdot olivat likert-asteikon 1-5 mukaiset, pois lukien

muutamia puolistrukturoituja kysymyksiä. Tutkimuskysely lähetettiin yhteensä

303 (N=303) henkilölle, joista vastasi 65 (n=65) vastausprosentin ollessa 21,4 %.

Kyselytutkimuksen henkilöiden yhteystiedot saatiin pääosin BuildingSmart Fin-

landin eli infrarakentamisen tietomallinnuksen yhteistyöfoorumin kuuluvien yri-

tysten ja yhteistyökumppaneiden sähköpostituslistalta. Tältä osin valitun perus-

joukon voitiin olettaa edustavan suuntaa-antavasti tietomallinnuksen kanssa työs-

kenteleviä henkilöitä. Epävarmuustekijänä otoksen edustavuuden kannalta on kui-

tenkin alhainen vastausprosentti. Rakentamisen tietomallien kanssa säännöllisesti

työskentelevien henkilöitä vuonna 2014 arvioitiin olevan Suomessa 400-500 (Sito

Oy 2017). Täten tutkimuskyselyn vastaajakunnan voidaan katsoa edustavan Suo-

men tiemalliasiantuntijoita riittävän varteenotettavasti.

Varsinaisia asiantuntijahaastatteluja varten kävin kaksi esihaastattelua 25.1.2017

ja 14.2.2017 VDC-yksikön tietomalliasiantuntijan Heidi Kivirannan kanssa. Haas-

tatteluissa sain yksityiskohtaista tietoa VDC-yksikön toiminnasta ja heidän tuot-

tamastaan palvelusta ja tiedosta varsinaisille rakentamisyksiköille. Esihaastattelut

avasivat näkökulmaa erityisesti teeman 2 osalta ja se toimi luontevana pohjana

asiantuntijahaastatteluille. Tämän lisäksi kävin esihaastattelun NCC:n Infrastruc-
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turen rakennuspäällikön Ilmo Hyypän kanssa 3.2.2017, koskien NCC:n yritysta-

son ja Infratructuren toimintaa. Molemmista esihaastattelusta sain myös ehdotuk-

sia ketkä voisivat mahdollisesti toimia asiantuntevina haastateltavina.

Haastattelut pidettiin 3.5.2017-15.5.2017 välisenä aikana ja heitä oli yhteensä 13

(n=13). Kuuden asiantuntijan kanssa järjestettiin henkilökohtainen tapaaminen ja

seitsemän kanssa haastattelu toteutettiin puhelimitse tai Microsoft Lynchin väli-

tyksellä. Haastattelut perustuivat tutkimuskyselyn lailla kahteen teemaan ja sen

tarkoituksena oli täydentää ja syventää kyselyssä avoimeksi ja pinnalliseksi jää-

neitä kohtia. Haastattelukysymykset olivat luonteeltaan kvalitatiivisia puolistruk-

turoituja kysymyksiä. Tutkimuskysely ja haastattelu jaettiin kahteen teemaan.

Ensimmäisessä teemassa (1) tiedon muodot ja lajit yrityksen näkökulmasta keski-

tyttiin tiedon muodostamiseen vaikuttaviin seikkoihin, tiedon ja osaamisen siirron

ja jakamisen mahdollisuuksiin ja tiedon erinäisiin lajeihin ja muotoihin enemmän

yleisellä tasolla. Toinen teema (2) koski tiedonhallintaa rakentamisen projektior-

ganisaatiossa keskittyen enemmän käytännön kysymyksiin. Siinä kartoitettiin

minkälaista ja minkä muotoista tietoa ja tietämystä asiantuntijat tarvitsevat työs-

sään. Käytännön osion keskeisenä viitekehyksenä on digitaalisessa muodossa ole-

va tieto/tietämys ja erityisesti rakentamisen tietomalleissa oleva tieto. Teeman 2

lopussa kartoitettiin miten yritykset hyödyntävät big datasta / avoimesta datasta

saatavaa tietoa sekä mitä tietoa he tarvitsevat, jos se olisi heille järjestelmistä es-

teettä saatavissa. Haastatteluiden keskeisenä tarkoituksena oli selvittää miten

oleellinen tieto pitäisi tallentaa ja kategorisoida, jotta sitä voitaisiin hyödyntää

tulevaisuudessa. Tämä toimi yhtenä lähdeaineistona käsitemallin rakentamista

varten.



94

7. TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI

7.1 Tutkimuskysely

Tässä luvussa käyn läpi empiirisen tutkimuksen keskeisimmät tilastolliset ja laa-

dulliset tulokset. Tilastolliset prosenttisosuudet, korrelaatiot ja p-arvot on saatu

Webropol-ohjelmasta.

Taulukko 2. Tutkimuskyselyn vastaajat jakautuivat seuraavasti (n=65)

Tutkimuskyselyyn vastasi monipuolisesti eri rakentamisen tehtävissä työskentele-

vät asiantuntijat. Vastaajista suurimpana ammattiryhmä oli edustettuna rakennut-

tamis- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät henkilöt (31 %). Rakennuttamisteh-

tävissä työskentelevät olivat edustettuna sekä yksityisen että julkisenhallinnon

palveluksessa. Ohjelmisto- ja mittalaitemyynnissä sekä siihen liittyvissä kehitys-

tehtävissä työskenteli vastaajista 20 %. Seuraavaksi suurimpina ryhmänä olivat 17

% -osuudella yritysten kehitys- ja johtotehtävissä työskentelevät ja projektiorgani-

saatioissa tai siihen välittömästä liittyvissä tukitoiminnoissa kuten tietomallinnus-

tukena työskentelevät. Tutkimuskyselyyn vastasi myös tutkimuslaitoksien ja tieto-

ja taloushallinnon sekä hankinnan ammattilaisia. Kysely antoi varsin monipuoli-

sen otoksen tietomallien ja tiedonhallinnan parissa työskentelevistä asiantuntijois-

ta. Yksikään ammattiryhmä ei ollut niin merkittävästi edustettuna, jotta kysely

voitaisiin yleistää kyseisen ammattityhmän mielipiteeksi, vaan tulosta voidaan

pikemminkin pitää enemmän suuntaa-antavana alan yleisenä mielipiteenä. Tutki-

muskyselyn vastaajista valtaosa 89 % työskentelivät muualla kuin NCC-

konsernissa. Mainittakoon, että haastatteluosio keskittyi suurimmalta osin

NCC:llä työskenteleviin asiantuntijoihin.



95

Tutkimuskyselyn vastaukset on esitetty jokainen omana kohtanaan. Osaan vasta-

uksista on liitetty prosentti- ja korrelaatiokuviota, eikä niitä ole numeroitu erik-

seen. Ensimmäinen varsinainen kysymys alkaa numerosta kolme.

Kysymys 3. Vastaajat eivät olleet väitteen kanssa samaa mieltä. Vastaajista 73,8

% (n=48) oli asiasta täysin eri mieltä ja jonkin verran samaa mieltä oli 21,9 %

(n=14), mikä kertoi vahvasti, että vastaajat pitivät tiedon eri lajeja todellisina ja

havaittavina. Väitteellä oli havaittavaa korrelaatioita väitteen 13 kanssa Tietämys

voi muodostua ja siirtyä toiselle sosiaalisessa kanssakäymisessä R= 0,36 ja

p=<0,001. Tulos viittaa siihen, että ne vastaajat, jotka eivät pitäneet dataa, infor-

maatiota ja tietoa (..) synonyymeinä uskoivat, että tietämys voi siirtyä sosiaalises-

sa kanssakäymisessä.
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Kysymys 4. Valtaosa vastaajista 83,1 % kertoi tunnistavansa tiedon eri lajit jon-

kinasteisesti.

Kysymys 5. Vastaajat tunnistivat informaation luonteen; 81,54 % vastasi, joko 4

tai 5 eli olivat jonkin verran samaa meiltä tai täysin samaa mieltä.
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Kysymys 6. Enemmistö (50,8 %) vastaajista eivät pitäneet suurta määrä dataa

tietämyksenä. Lisäksi merkittävä osa vastaajista (29,2 %) olivat jonkin verran

samaa mieltä, ettei suuri määrä dataa ole tietämystä. Tämä vastaus korreloi väit-

teen 29. kanssa Tietomallit parantavat suunnitelmien laatua merkittävästi.

R=0,43, p=<0,05. Vastaajat, jotka eivät pitäneet suurta määrä dataa tietämyksenä,

olivat sitä mieltä, että tietomallit parantavat suunnitelmien laatua. Tämän voidaan

tulkita tarkoittavan, jos varovasti yleistetään, ettei tietomallien avulla siirry tietä-

mystä, mutta dataa ja informaatioita siirtyy, jotka parantavat suunnitelmien laatua.

Tämä voidaan myös tulkita näkemyksenä, ettei vastaajien mielestä tietomallin

mukana kuulukaan siirtyä tietämystä vaan tietoa, jonka asiantuntija vastaanottaa ja

muuttaa oman ammattitaidon kautta tietämykseksi. Tämä voi siis kertoa asiantun-

tijoiden käsityksestä, mitä varten tietomalli ylipäätänsä tehdään, mutta tällä kyse-

lyllä en voi vastata tähän, vaan se jää jatkotutkimuksen aiheeksi.
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Kysymys 7. Enemmistö (48/64) vastaajista ei pitänyt pelkästään mitattavaa tietoa

hyödynnettävänä tietona.

Kysymys 8. Enemmistö (58,5 %) vastaajista oli väitteen kanssa täysin eri mieltä

tai jonkin verran samaa mieltä. Tämä viittaa siihen, että suurin osa vastaajista saa

tietämyksen muualta kuin aistihavainnoista saaduista tiedosta.

Kysymys 9. ”Minä en käsittele työssäni tulkittua tietoa ainakaan siinä määrin,

että joku toinen alan ammattilainen voisi ymmärtää se eri tavalla.” Vastaajista

enemmistö 42/65 (64,6 %) käsitteli työssään tulkittua tietoa.

Kysymys 10. Vain harva vastaajista 19/65 (29,2 %) oli täysin sitä mieltä, että tie-

tämystä täysin objektiivisesti mittaamaan.

Kysymys 11. ”Tietämykseni muodostuu lopulta päättelyni perusteella, riippumat-

ta mistä tieto on alun perin peräisin.” Reilu enemmistö (70,8 %) vastaajista olivat

väitteen kanssa jonkin verran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että hei-



99

dän tietämys muodostuu lopulta päättelyn perusteella. Väite korreloi havaittavasti

väitteen käytän työssäni paljon tietomalleista saatavaa tietoa kanssa. R=0,35

p=<0,05. Monet vastaajat, jotka käyttivät paljon tietomalleja työssään, uskoivat

tietämyksen muodostuvan lopulta päättelyn avulla, riippumatta mistä tieto oli pe-

räisin.

Kysymys 12. Valtaosa (49/65) vastaajista olivat joko täysin samaa mieltä tai jon-

kin verran samaa mieltä, että tietämys perustuu lopulta tulkittuun tietoon.
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Kysymys 13. Reilusti suurin osa vastaajista 90,8 % (59/65) uskoivat, että tietä-

mystä voivan siirtyä toiselle sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tällä väitteellä ha-

vaittiin merkittävää sekä pienellä tilastovirhemarginaalilla olevaa korrelaatiota

väitteen Tietomallit parantavat suunnitelmien laatua merkittävästi kanssa. R=0,4

ja p=<0,01. Tämä viittaa siihen, että vastaajat, jotka uskoivat tietämyksen voivan

siirtyä sosiaalisessa kanssakäymisessä, uskoivat tietomallien parantavan suunni-

telmien laatua. Lisäksi oli havaittavissa korrelaatioita niiden vastaajien kanssa,

joilla ei ollut käytössä automatisoitua tiedonhallintajärjestelmää. R= -0,29 ja

p=<0,05.

Kysymys 14. ”Työtehtäviini sisältyy haastavaa ongelmaratkaisua tiimityönä.”

Lähes kaikkien vastaajien (61/65) työtehtäviin kuului ongelmanratkaisua tiimi-

työnä.
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Kysymys 15. ”Työtehtäväni hoitamisessa tarvitaan hiljaista ja kokemusperäistä

tietoa, joista muodostuu tehtävän vaatima ammattitaito.” Lähes kaikkien vastaaji-

en (64/65) työtehtäviin hoitamiseen tarvittiin hiljaista tietoa.

Kysymys 16. Vastaus jakoi vastaajien mielipiteet lähes tasan. Vastaan oli 27 ja

puolesta 33 sekä 5 ei ollut samaa eikä eri mieltä.

Kysymys 17. ”Jos organisaatioistani poistuu avainhenkilöitä, poistuu samalla

kriittistä tietoa organisaation toiminnan kannalta. ”Merkittävä osa vastaajista

86,1 % (56/65) oli sitä mieltä, että mukaan organisaation avainhenkilöiden pois-

tuminen vähentää organisaation kriittistä tietoa ”paljon” tai ”jonkin verran”.

Kysymys 18. Puolet vastaajista (32/65) lajitteli työssään tiedon lähteen ja merki-

tyksen mukaan. Kuitenkin useat (10) eivät pystyneet muodostamaan asiasta mieli-

pidettä.
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Kysymys 19. Vastaajista 66,2 % oli työssään käytössä tiedonhallintajärjestelmä.

Kuitenkin merkillepantavaa on, ettei 35.9 % tietotyöläisistä ollut käytössä toimin-

nanohjausjärjestelmään integroitua tiedonhallintajärjestelmää.

Kysymys 20. Vastaajista niukka enemmistö olivat sitä mieltä, ettei organisaation

tiedonhallinta toiminut erinomaisesti. Tässä kysymyksessä on huomioitava, että

vain 66,2 %:lla vastaajista oli ylipäätänsä tiedonhallintajärjestelmä käytössä. Väit-

teen vastaukset olivat hyvin hajautuneita. Väitteellä oli selvää korrelaatioita väit-

teen tietomalliaineistossa ei ole yleensä tulkinnallisuutta tai epäselvyyttä kanssa

R=0,48 p=<0,05. Vastaajat, joiden mielestä organisaation tiedonhallinta toimi

hyvin, olivat enemmän sitä mieltä, ettei tiemalliaineistossa ole tulkinnallisuutta.
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Kysymys  21.  Vastaajista  vain  vähemmistö  4,7  %  (3)  uskoi,  että  kaikki  tieto  ja

tietämys voidaan siirtää toiselle digitaalisesti ja edes jonkinasteiseen siirtoon us-

koi vain 16,9 %.

Kysymys 22. ”Millä järjestelmällä työsi kannalta oleellinen digitaalinen tieto

siirretään?” Suurin osa 37/65 (56,9 %) vastaajista ilmoittivat tiedon siirtyvän

sähköpostilla ja he pitivät sitä edelleen yhtenä merkittävänä tiedonsiirtovälineenä.

Seuraavaksi eniten käytettyjä teknologioita tiedonsiirtoon olivat projektipankit,

verkkolevyt, pilvipalvelut (Google drive, onedrive, dropbox) ja tämän jälkeen

eniten käytettiin toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP, CRM), joita käyttivät muu-

tamat sekä myös LinkedIn:ä tai muita sosiaalisenmedian palveluita käyttivät muu-

tamat yksittäiset vastaajat.
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Taulukko 3. Tiedon kategorisointi tutkimuskyselyn mukaan.

Kysymys 23. Vastaajien perusteella merkittävin kategoriointitapa oli metatiedot ja

muut ennalta sovitut tiedonhallintamenettelyt. Projektikohtainen tiedonhallinta

nähtiin myös toimivana tapana, tosin se sai myös kritiikkiä kyselyn muissa vasta-

uksissa. Vastaajista muutamat pitivät käsitemallien käyttöä ja tiedon kuvauksia

hyvänä tiedon kategorisointitapana. Varteenotettava ehdotuksena muutaman vas-

taajan mielestä tieto pitäisi kategorisoida tuttujen ja vakioitujen litteroiden perus-

teella.
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Kysymys 24. Vastaajista valtaosa 75,4 % käytti tietomallia joskus tai useasti.

Kysymys 25. ”Käytän työssäni paljon tietomalleista saatavaa tietoa.” Ne, jotka

vastasivat edelliseen kysymykseen myöntävästi työskentelevänsä tietomallien

kanssa, vastasivat myös tähän kysymykseen sekä kaikkiin seuraaviin kysymyk-

siin. Ne jotka ilmoittivat, etteivät työskentele tietomallien parissa hyppäsivät suo-

raan kysymykseen 33. Vastaajista suurin osa 44,9 % käytti työssään tietomalleista

saatavaa tietoa paljon ja 34,7 % oli lähes samaa mieltä.

Kysymys 26. ”Tietomalliaineistossa ei ole yleensä tulkinnallisuutta tai epäsel-

vyyttä.” Vastaajista (n=49) 30,6 % oli täysin erimieltä ja jopa 40,8 % jonkin ver-

ran eri mieltä väitteen kanssa. Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että tietomal-

leissa on tulkinnallisuutta.

Kysymys 27. Kysymys jakoi vastaajat puoliksi, kuitenkin niukka enemmistö oli

sitä mieltä, ettei osaamista ja tietoa voinut siirtää onnistuneella tietomallilla.
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Kysymys 28. ”Mallinnusaineisto tallennetaan lähes aina tietokantoi-

hin/tiedonhallintajärjestelmiin systemaattisesti ja määrämuotoisena.” Niukan

enemmistön (puolesta 23 ja vastaan 20) mielestä mallinnusaineisto tallennetaan

aina tietokantoihin määrämuotoisena.

Kysymys 29. Vastaajien mielestä tietomallit parantavat suunnitelmien laatua mer-

kittävästi 34 (69,4 %) tai jonkin verran 12 (24,5 %).

Kysymys 30. ”Tietomallit parantavat projektituotannon/rakentamisen teknistä

tehokkuutta merkittävästi.” Vastaajien mielestä tietomallit parantavat tuotannon

laatua merkittävästi ka=4,35, joka yltää lähes edellisen kysymyksen tasolle

(ka=4,61), joka koski suunnitelmien tason parantumista tietomallien käytön avul-

la. Väitteellä havaittiin pienellä tilastovirhemarginaalilla olevan vahvaa korrelaa-

tiota väitteen tietomallit parantavat suunnitelmien laatua merkittävästi kanssa.

R=0,80 ja p=<0,001. Valtaosa vastaajista jotka olivat sitä mieltä, että tietomallit

parantavat suunnitelmien tasoa, olivat sitä mieltä, että tietomallit parantavat myös

tuotannon laatua.
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Kysymys 31. ”Tietomallit parantavat projektituotannon/rakentamisen taloudellis-

ta tehokkuutta merkittävästi.” Enemmistö vastaajista 85,7 % olivat sitä mieltä,

että tietomallit parantavat tuotannon taloudellista tehokkuutta merkittävästi tai

jonkin verran ka=4,16. Tämä jää kuitenkin hieman tuotannon laadun parantami-

sesta k=4,35 ja suunnitelmien laadun parantamisesta 4,61.

Kysymys 32. ”Mitä erityistä tietoa ja minkälaista tietoa tarvitsisit tietomalleista

tai yrityksen tietojärjestelmistä, jos teknologia, aika, raha tai muut seikat eivät

asettaisi esteitä sen saamiselle?” Tietomalleista kaivattiin aika, kustannus, tekijä

ja versiotietoa ja kuka sen tiedon on malliin laittanut, missä vaiheessa. Tietomal-

leista haluttiin saada luotettavasti rakennusosien ja suoritteiden määrät siistissä

muodossa sekä hankkeen lähtötiedot eri tahoilta kuten valtio, kunnat ja niin edes-

päin. Tietomalleista kaivattiin tietoa työjärjestyksestä ja aikataulusta, tavarantoi-

mittajista ja aliurakoitsijoista. Vastaajien mielestä ideaalitilanteessa tietomalliin

olisi jo suunnitteluvaiheessa liitetty laatu- ja toleranssivaatimukset. Kun työn to-

teumatiedot syötetäisiin rakentamisen yhteydessä tietomalliin, saataisiin auto-

maattisesti poikkeamakohdat. Tuotantotiedon aikana syntyvää tietoa eikä tuotetie-

toa vielä syötetä malliin ja, joka olisi tärkeää käytettyjen rakennustarvikkeiden ja

materiaalien jäljittämiseksi. Tilastollisesti analysoitua tietoa kaivattiin tietomal-

leista. Yhtenä keskeisenä kehitysasiana tuli ilmi, että tiedonhallinnan tulisi olla

helppokäyttöistä. Vastaajat halusivat vertailla helposti erilaisia mahdollisia ratkai-

suja simulointien avulla, joissa voitaisiin huomioida turvallisuus-, kustannus-,
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riski- ja aikatauluvaikutukset. Melko yleisenä toiveena oli, että kaikkien tietomal-

lien tietoja toivottiin voivan käytettävän yhden järjestelmän kautta.

Kysymys 33. ”Yrityksemme hyödyntää älykkäitä (semanttisia) verkkoja tai tie-

donhakujärjestelmiä.” Vastaajista 41,5 % ilmoittivat hyödyntävänsä älykkäitä

verkkoja tai tiedonhakujärjestelmiä paljon tai jonkin verran. Täysin eri mieltä oli-

vat 16,9 % ja täysin samaa mieltä vain 4,6 %. Vastaajista peräti 30,8 % eivät otta-

neet asiaan kumpaakaan kantaa.

Kysymys 34. Vastaukset menivät melko tasan big datan käyttäjien ja ei käyttäjien

suhteen. Vastaajista eniten 19 (29,2 %) ilmoittivat, että heidän yrityksensä hyö-

dyntää jonkin verran big data-tietoa monipuolisesti sovelluksesta toiseen. Vastaa-

jista 8 (12,3 %) ilmoittivat käyttävänsä monipuolisesti big data-tietoa ja 7 (10,8 5)

ei  hyödyntänyt  ollenkaan.  Huomionarvoista  on,  että  jopa  15  vastaajaa  (23,1  %)

eivät olleet samaa eivätkä eri mieltä. On mahdollista etteivät kaikki vastaajat ym-

märtänyt mitä big data-tiedolla tarkoitetaan.

Kysymys 35. ”Miten sinun työssäsi käyttämä tieto pitäisi lajitella tietokantoihin,

jotta se olisi uudelleen hyödynnettävissä nykyistä paremmin?” Vastaajista 12 %

(8/65) eivät osanneet vastata kysymykseen tai eivät olleet miettineet asiaa. Puoles-

taan monet 18 % (12/65) korostivat metatietojen ja loogisesti yhtenäisen tiedon

kategorisoinnin tärkeyttä. Osa vastaajista korosti tiedon lajittelua projektien mu-

kaan, kun taas osa piti projektikohtaista tiedonhallintaa nimenomaan alan suurim-

pana tiedonkäsittelyn ongelmana. Tiedolle kaivattiin myös selkeitä prosessikulku-

ja ja linkitystä toisiinsa. Osa vastaajista piti kansiopohjaista tiedonhallintaa van-
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hentuneena ja tietomallipohjasta tiedonhallintaa tulevaisuuden työkaluna. Osalle

vastaajista riitti teemoihin jaettu kansiopohjainen tiedonhallinta. Osa vastaajista,

luultavimmin suunnittelijana työskentelevät korostivat tiedon lajittelua litterakoh-

taisesti.

- Käytän ja lajittelen yrityksemme yksityisessä pilvessä Archi-
CAD/BIMcloud tietomallitietokantaa joka päivä. Suurin ongelma alal-
la on projektipohjainen lähestyminen, sitten kun opimme että pilvessä
tietoa ei laiteta purkkiin niin mennään eteenpäin. Tällaisesta pilvessä
olevasta ArchiCAD mallista voi tehdä tietokannan ominaisuuksien,
(joita voimme itse muokata) mukaisia hakuja. Esimerkiksi toimistomme
tietomallin ominaisuudet kehittyvät kokoajan koska meillä tavoitteena
on sen hyödyntäminen 24/7 elinkaarimallina. Tämä ajatus on mukana
tietomallien ja IFC- kehityksen perusteissa

- Minun työssäni käyttämä tieto lajitellaan tietokantoihin liitettynä aika
ja paikkatietoon, jotta sitä voidaan käyttää ylivuotisesti

- Mallitiedon nimeämisessä tulisi käyttää alalla yhteisesti sovittuja ni-
meämiskäytäntöjä ja nimikkeistöjä, jotta tiedon haku tietokannoista
olisi toimivaa.

- Parempi teemoittainen kansiointi ja selkeät työtiloihin ja suunnitelmiin
liittyvät suunnitteluohjeet.

- Haasteena on rakennusalan dokumenttipohjaisuus, tiedot ovat isolta
osin dokumenteissa, eikä "älykkäässä" muodossa tietokantojen kautta
hyödynnettävissä

7.2 Haastattelut

Haastateltavien työtehtävät jakautuvat taulukon 4 mukaisesti.

Taulukko 4. Haastateltavien työtehtävät.

Kaikilta haastateltavilta kysyttiin kahdeksan samaa kysymystä työtehtävästä riip-

pumatta. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 4 ja haastateltavat liitteestä 5.

Kysymykset jaettiin kahteen teemaan samoin kuin tutkimuskyselyssä. Ensimmäi-

nen teema käsitteli tiedonhallintaa yleiseltä tasolta ja toinen teema käsitteli tie-
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donhallintaa puolestaan projektituotannon näkökulmassa. Haastatteluja tehtäessä

kyseiset teemat sekoittuivat vastaajien taustan mukaan. Vastaajien työtehtävät

vaihtelivat merkittävästi, joten määrämuotoisten vastauksien saanti oli käytännös-

sä mahdotonta. Toisaalta monipuolisen taustan omaavilta vastaajilta saatiin yri-

tysnäkökulmasta kattavampi ja yleistettävämpi otos.

Kysymys 1. Käsitteli miten hiljaista tietoa voidaan jakaa organisaatioissa digitaa-

lisesti ja voiko sitä ylipäätänsä jakaa?

Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että hiljaista tietoa voidaan jakaa, vaik-

kakin kaikkea tietoa ei pystyä siirtämään tai jakamaan digitaalisesti. Monien mie-

lestä hiljaisen tiedon jakaminen on paljon ihmisistä itsestään kiinni. Vastaajien

mielestä hiljaisen tiedon jakamiseksi löytyi seuraavia keinoja:

- mentorointiohjelmat, mestari-kisälli-malli
- Best practice-metodi
- jälkianalyysi-kyselyt jossa analysoidaan onko urakan taloudellisella me-

nestyksellä yhteyttä urakan tiettyihin vaikuttaa lupaavalta
- semanttiset hakujärjestelmät jotka hakevat big data
- videoneuvottelut ja muuta tavat jossa voidaan yhdistää kuvaa ja ääntä
- pikaviestisovellukset esimerkiksi WhatsApp, Google Hangouts ja projekti-

en yhteisportaalit
- innovaatioportaali Nero
- erilaiset yhteispalaveri ja yksikköpäivät
- ohjevideot ja ”Help yourself”-koulutuspalvelut, joita kukin voisi käyttää

kun parhaaksi katsoo
- projektin käytössä oleva toimintajärjestelmä
- kahvipöytäkeskustelut
- referenssitietokanta, jonka kautta voidaan löytää yrityksestä avainhenki-

löitä

Kysymys 2: Kysymyksessä pyydettiin vastaajia mainitsemaan viisi tiedon ominai-

suutta tai asiaa, joiden mukaan vastaajat kategorisoisi yrityksen tiedon tietojärjes-

telmiin. Vastaukset on koottu taulukkoon 5. Tämä kysymys esitettiin teema 1 eli

yritysnäkökulmasta, mutta osa haastateltavista vastasi enemmän työmaan tai pro-

jektin näkökulmasta.

Taulukko 5. Tiedon kategorisointi viiden ominaisuuden avulla.
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Haastateltavien vastaukset erosivat tutkimuskyselyn vastuksista yksityiskohtai-

suudellaan. Tutkimuskyselyssä ei tunnistettu merkittävissä määrin tiedon katego-

risointia tiedoston/projektin nimi/projektin paikan nimen, julkisuustiedon, tiedos-

totyypin, sopimustavan, tiedon luojan organisaatiotiedon mukaan. Tiedon katego-

risoinnissa yhteisiä ominaisuuksia kyselyn ja haastattelun suhteen olivat tiedon

aika ja versiotieto, tiedon luoja/omistaja, tuote- ja käyttötarkoitustieto ja tiedon

lajittelu vakionimikkeistön esimerkiksi litteroinnin mukaisesti. Tiedon tarkkuus ja

yhteydet muuhun tietoon tunnistivat vain yksittäiset vastaajat molemmissa.

Kysymys 3. Käsitteli miten big data-tietoa hyödynnettiin, käsiteltiin ja analysoin-

tiin yrityksessä. Olen ottanut tähän vain NCC:n työskentelevien vastaukset, jotta

jatkojalostuksen tarve kohdeyrityksessä selviäsi paremmin vastauksista.

Yleisesti vastaavat olivat sitä mieltä, että big data-tietoa ei käytetty merkittävissä

määrin ja sen hyödyntäminen olisi numeerisella arvoasteikolla alle puolen välin.
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Myös big data-tiedon määritelmä oli joillekin vastaajille vieras ja hieman epäsel-

vä. Joidenkin vastaajien mielestä big data-tietoa ei käytetä ollenkaan. Ne, jotka

pystyivät vastaamaan yrityksen näkökulmasta kertoivat, ettei yrityksellä ole vielä

käytössään yhtenäistä hakujärjestelmää, eikä varsinaisia semanttisia hakujärjes-

telmiä. Melko yksinkertaisia ja osastoittain personoituja hakuja pystyi suoritta-

maan yrityksen intranetissä. Haku koko yrityksen tietovarannoista mahdollistaisi

yrityksen tietovarantojen eli big datan hyödyntämisen laajemmassa määrin. Haas-

tateltavien perusteella big data-tietoa hyödynnetään eri yksiköiden toimesta hyvin

eritasoisesti. Big data-tietoa hyödynnetään muun muassa ostamalla avainasiakas-

ja kilpailijatietoa, käyttämällä tietokannasta saatavia talousraportteja ja projektien

toteutuneita kustannustietoja. Projektit hyödyntävät omissa työsuunnitelmissaan

maanmittauslaitoksen pohjakarttoja, maastomallia, laserkeilaustietoja, rajatietoa

sekä ilmakuvia sekä työnsuunnittelussa työkoneiden sijaintitietoa ja säätietoa.

Jonkun verran hyödynnettiin myös toiminnanohjausjärjestelmä Pro3:en tietohaku-

ja, mitkä todettiin vielä riittämättömäksi. Projektitasolla tiedon analysointi tapah-

tuu vielä manuaalisesti esimerkiksi Excel-ohjelman avulla. Elinkaarihankkeissa

big data-tietoa hyödynnetään enemmän todentamaan erinäisten toimintojen suori-

tuskelpoisuus. Tästä yhtenä esimerkkinä on lämpötilasensoreiden tuottama data,

jonka avulla voitiin osoittaa rakenteelle sopivan lämpötilan toteutuneen.

Kysymys 4. Aloitti teeman 2 eli projektinäkökulman kysymyksellä miten tiedon-

hallintaa voitaisiin parantaa rakennusprojekteissa?

Tähän saatiin seuraavia vastauksia:

- pitäisi päästä dokumenttitiedosta rakennepohjaiseen tiedon rakentamiseen
- mobiilityökalut parantavat tiedonhallintaa projekteissa. Tiedonhallinnan en-

simmäisessä vaiheessa tuodaan mobiililaitteet työmaalle. Toisessa vaiheessa
tuodaan palautetietoa työmaalta. Viimeisessä kolmannessa vaiheessa tehdään.
enemmän prosessointia työmaakopissa ja työmaalla käydään vain suoritta-
massa ennalta suunniteltu toimenpide

- tietokoordinaattori
- tiettyjä asioita vakioimalla ja standardoimalla ja niin että tieto löytyy samasta

paikasta ja samassa formaatissa. noudatetaan yhteisiä toimintatapoja
- tietoliikenneyhteydet pitäisi toimia paremmin, koska isoja tiedostoja lähete-

tään
- VDC:n päälle pohjautuvat toiminnanohjausjärjestelmät ovat tulevaisuutta
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- avoimuutta lisäämällä
- standardoinnilla (Inframodel) ei rinnakkaisia järjestelmiä
- rakennusalan ihmisissä on asenneongelma
- järjestelmien helppokäyttöisyys. Käyttäjien ei tarvitse tietää miten tietojärjes-

telmät toimivat
- tiedon käyttö riippuu paljon ihmisten ”vastarinnasta” uutta teknologiaa koh-

taan
- sähköpostiliikennettä pitäisi saada vähemmäksi. Tieto pitäisi olla projektipan-

kissa ilman, että sitä välitetään viestinä
- Ihmisten toimintatavat ratkaisevat, tehdään mitä on sovittu. Järjestelmät ovat

uusia ja monet haluavat käyttää vielä sähköpostia eikä projektiportaaleja
- kaikki tieto pitäisi hallinnoida Pro3-toiminnanohjausjärjestelmän kautta
- ei järjestelmä edellä, vaan työkulttuuri edellä. tällöin tieto ja tarve kohtaavat

Kysymykset 5 ja 6. Käsittelivät tietomallien tulkinnanvaraisuutta, jota aikaisem-

min suoritetun kyselytutkimuksen mukaan malleista löytyy. Kysymyksessä tie-

dusteltiin miten tulkinnanvaraisuutta voidaan vähentää niin suunnittelu- kuin tuo-

tantomallissa.

- kun tieto tulee suunnittelijalta siihen pitäisi luokitella tiedon tarkkuus eli level
of information

- vakioidaan tieto
- toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään liian vähän Rakentaminen on niin pai-

kallista. Tulevaisuudessa kaikki tieto menee ERP-järjestelmiin
- NCC pitäisi antaa suunnittelijalle ohjekirjaston esim. NCC:n kausisopimus-

toimittajan tuotekansion mukaan
- talonrakennus: NCC voisi viedä etukäteen objektien tietoja malliin
- infra: Viiva-aineisto pitäisi tehdä paremmin
- standardointi samat sisällöt kaikilla. Automaattiset ristiintarkastelut (virheil-

moitukset), joten ei olisi mahdollista tehdä väärin
- tiedon rikastaminen tutuilla langoilla, kuten talo -80 tai muu litterajärjestelmä
- kun työmaalla lisätään tietoa, sen pitäisi olla vakioitua ja käyttöliittymä rooli-

kohtainen. Pitäisi olla valmiit suljetut vakiokentät, johon saa lisätä tietoa
- visuaalinen aspekti, kaikki olisivat kaikissa ohjelmissa samannäköisiä
- nimikkeistö
- infra: pinnat pitäisi nimetään samalla tavalla
- osapuolet laittaisivat samat tietosisällöt ja attribuutit ifc-malliin
- tehtäisiin informaatiotalteenoton sisältökuvaus
- urakoitsijapalaverit, joissa käydään läpi mallin ongelmia
- pitäisi saada oikeat meta-luokitellut lähtötiedot, koska on niin paljon muiden

omistamaa lähtötietoa, että pitäisi tietää tiedon ”tarkkuustaso” ja ”oikeelli-
suustaso”. Pitäisi määritellä esimerkiksi Level of detail, level of development,
level of information, level of geometry. Monesti määritelmiä käytetään sekai-
sin
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- jos joku on piirtänyt viivan, niin toisen henkilön pitäisi tietää, onko se ensim-
mäinen ehdotus vai lopullinen. Nykyisin sitä ei näe tietomallista

- suunnittelunohjaus, liikkeellelähtö on tärkeä eli aloituspalaverit. Level of in-
formation pitäisi määritellä

Kysymys 7. Käsitteli mitä tietoa tietomalleista pitäisi saada nyt ja tulevaisuudessa.

Millaisesta tiedosta olisi hyötyä vastaajalle työtehtävän kannalta ja miten tieto-

malleja pitäisi kehittää, jotta ne palvelisivat paremmin teknisesti sekä tiedonhal-

linnan kannalta tuotantoa. Kysymyksessä yritettiin painottaa vastaajille työ-

maanäkökulmaa ja sitä kautta mahdollisen tuotantomallin kehitystä.

- hololasien käyttö auttaisi visualisointia
- määrätietoa, työmenekkitieto, aikataulutus, asennuspäivätà4D—

automatisointiàvärikoodein ehkä mahdollista
- ominaisuustietoa ja materiaalitietoa
- jäljitettävyys mistä on rakennettu, kuka tehnyt, sensoritietoa, kuka vastaa

työstä ja onko takuu voimassa
- pitäisi olla kaikkien sidosryhmien kommunikaatiotyökalu
- infra: Vapaata tietoa kaupungeilta ja muilta sidosryhmiltä
- tiedon tarkkuus pitäisi tietää
- aika, raha logistiikka, hankinta, turvallisuus, laatu
- tietomalli on geometrinen kanava tiedolle
- massamäärät, aikataulut, kustannukset
- infra: Massansiirron optimointi olisi tärkeätä tietoa. Metatietoa pitäisi

saada kun työskennellään lähellä objektia, esimerkiksi minkälainen kaivo
on kyseessä

- mallia voidaan kehittää ohjeistusta ja formaattia tarkentamalla. Osa da-
tasta hukkuu järjestelmästä toiseen

- automatiikkaa ja helppokäyttöisyyttä pitäisi lisätä
- mallista pitäisi nähdä kun tehdään muutos, mitä se vaikuttaa aikaan ja

kustannuksiin
- tietomalliin pitäisi lisätä linkattua dataa (linked data), kuten huoltokirjo-

jen tietoa ja vaatimusmalleja
- malliin pitäisi lisätä tiedon lisääjien työkulut ja tiedon lisäämisen hyväk-

symismenettelyt
- information takeoff  ITO vakiointi määrämuotoiseksi

Suunnittelun tilannetieto voitaisiin syöttää kappaleille

Kysymys 8. Viimeinen kysymys käsitteli big data-tiedon ja semanttisen haun

mahdollisuuksia tulevaisuudessa työmaan kannalta.

- työn suunnittelun avuksi referenssikohteet, mitä haasteita on tullut aikai-
semmin vastaan

- suunnitelmien ja asiakirjojen esiskannaus automaattisesti riskianalyysiin,
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jolloin voidaan hyödyntää vertailutietoa vanhoista projekteista
- infra:Koneohjausta käytettäessä maanmittauslaitoksen taustakarttoja kiin-

teistörajakarttoja ja nykyisten kaapeleiden sijaintitietona voitaisiin hyö-
dyntää siten, että kaivuriin voisi kytkeä hälytysäänen kun lähestytään kaa-
pelia tai muuta varottavaa asiaa

- VDC:n päälle rakentuva tietomaailma
- hyödynnettäisiin paremmin säätietoa, sensoritietoa ja olosuhdetietoa, ku-

ten liikennemäärätietoa
- tieto pitäisi sitoa lisätyn todellisuuden sovelluksiin (augmented reality)
- helpompi haku, jolla voitaisiin nopeasti ja joustavasti niputtaa tietoa mistä

näkökulmasta tahansa
- tietomalleissa pitäisi olla yhteinen metadatastandardi
- laserkeilauksien ja lennokkien tuottamat pistepilvet mahdollistavat uuden-

laiseen rakentamisen mittauksen
- linkitetään rakentamisen vaatimukset ja laatudokumentit esimerkiksi QR-

viivakoodin avulla tietomalliin
- järjestelmistä olisi kätevästi saatavissa jälkilaskentatieto
- hiljaisen tiedon jakaminen olisi tärkeää
- on mahdollista, että päästään rakentamiseen, jossa robotti käy läpi urak-

kaohjelman tai piirustukset ja tunnistaisi niistä edellisten projektien koke-
mat riskit. Apuna tässä olisi kuva- ja tekstintunnistustekniikat
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tässä luvussa muodostetaan työn eri osioista (kirjallisuusosio ja aikaisempien

soveltavien tutkimusten tulokset sekä empiirinen osuus) johtopäätökset ja pohdi-

taan, miten tutkimus vastasi tutkimuskysymyksiinsä sekä arvioidaan miten niiden

tietojen pohjalta pystytään muodostamaan tiedon alkeismalli. Varsinainen alkeis-

käsitemalli kootaan alaluvussa 8.7. Johtopäätösten ja pohdinnan alaluvut on jä-

sennelty työn edellisen osan otsikoita vastaavaksi. Tämä luku sisältää kirjoittajan

pohdintaa keskeisimpien aiheiden osalta.

8.1 Empiirisen tutkimuksen perustiedot ja lähtötilanne

Tutkimuskysely lähetettiin 303 henkilölle, joista vastasi 65. Kyselyn vastaajat

työskentelivät muun muassa suunnittelun-, rakennuttamisen-, projekti-, johto-,

kehitys-, tutkimus, ohjelmisto-/mittalaitemyynnin ja – kehityksen työtehtävissä

monissa eri yrityksissä ja oppilaitoksissa (kts. taulukko 2) Tarkentavia haastattelu-

ja tehtiin 13 asiantuntijalle, joista suurin osa työskenteli kohdeyrityksessä

NCC:llä. Heidän taustansa oli niin suunnittelun-, tuotannonprojekti-, tietohallin-

non kuin kehitys- ja johtotehtävissä (kts. taulukko 4). Empiirisessä tutkimuksessa

yhtenä yllättävänä tuloksena oli se, että tietoa siirrettiin vieläkin useimmiten (58

%) sähköpostin välityksellä. Tiedonsiirrossa sähköpostin merkittävän käytön oli

havainnut myös Keränen (2015) NCC:n tytäryhtiön suunnitteluyritys Optiplan:lle

kohdistuvassa diplomityössään (Keränen 2015, 62). Useat vastaajat käyttivät pil-

vipalveluilta ja projektipankkeja, mutta automatisoituja ja vakioituja tiedonhallin-

nan toimintajärjestelmiä (ERP, CRM, PDM) käyttivät vastaajista vain reilut puo-

let. Nykypäivänä voisi olettaa, että lähes kaikissa organisaatioissa, varsinkin kun

on kysymys tietotyöläisistä, että heillä olisi käytössä toiminnanohjausjärjestelmä,

joka hallinnoi ja automatisoi tiedonhallintaa. Toisaalta kun kysymyksessä on ky-

sely, ei voida täysin sulkea pois sitä vaihtoehtoa, etteivät vastaajat ole täysin yhte-

näisesti ymmärtäneet, mitä tarkoitettiin tiedonhallintajärjestelmällä ja tiedonsiir-

rolla. Tätä vaihtoehtoa pidän kuitenkin epätodennäköisenä.
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8.2 Tietoteoreettinen historia ja tiedon lajit

Tässä alaluvussa esitän työn tulokset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, joka

oli seuraava: (1.0) Miten tiedon eri lajit tunnistetaan organisaatiossa?

Kysymyksen laajuuden ja monimuotoisuuden takia, joudutaan kattavan vastauk-

sen antamiseksi tarkastella tiedon ontologisia kysymyksiä tiedonfilosofian alku-

metriltä saakka. Näitä on perusteellisemmin käyty läpi luvussa 3.2. Kirjallisuus-

katsauksen perusteella voidaan todeta, että tiedon eri lajit on tunnistettu jo ennen

tietoteknistä aikakautta. Nykyiset tiedonlajien konversioilmiöt pohjautuvat pitkäl-

le historialliseen tietoteoriaan. Voimme todeta empiirisen tutkimuksen perusteella

tiedon lajien muuntumisen olevan tosielämän ilmiö, jonka vaikutus näkyy tieto-

työläisen arkielämässä selkeästi. Tutkimuskyselyn vastaajat tunnistivat tiedon

lajien perusteet melko varmasti, koska vain 1,6 % piti dataa, informaatioita, tietoa

ja tietämystä samoina tiedon lajeina. Tämän lisäksi valtaosa vastaajista 83,1 %

kertoivat itse tunnistavansa tiedon eri lajit jonkin asteisesti. Tiedon lajien konver-

siosta ollaan pitkälle samanmielisiä, mutta niiden muuntumisjärjestyksestä ollaan

monimielisiä, erityisesti tietojohtamisen tutkijoiden kesken. Kirjallisuuskatsauk-

sen mukaan perinteinen hierarkkinen value adding tiedon muuntumismalli, jossa

datasta muodostuu informaatiota ja siitä tietoa, ja lopulta näistä muodostuu tietä-

mys, on monin verroin ongelmallinen ja sinänsä kaiken kattavaksi malliksi yksin-

kertaistus. Onkin luontevaa olettaa, että tiedon muuntumista tapahtuu myös epä-

lineaarisesti ja lisäksi on huomioitava tiedon ymmärryskonteksti. Tämän suunnan

osoittivat uudet tietojohtamisen tutkimusnäkemykset.

Nämä teoriat ovat saaneet perustuksensa tietoteorian historiasta. Platon yhdisti

tiedon ja ymmärtämisen sanaan epistēmē. Viljanen (2012) linkittää Platonin tie-

tämisen ja ymmärtämisen yhdistämän epistēmē-tiedon nykyaikaiseen innovaa-

tiokykyyn. Aristoteles erotteli huolellisemmin tiedon lajit toisistaan (Juti 2013,

62). Aristoteles erottikin käsitteet ’tietää että’ ja ’tietää miksi’, joista jälkimmäi-

seen liittyy jonkin ilmiön tieteellisyyden ymmärtämiseen (Viljanen et al. 2012,2).

Aristoteleen mukaan pelkkä kokemus ja taito toimia ei tuo tietämystä ja asiantun-

tijuutta, vaan on tunnettava asioiden ensimmäiset syyt ja prinsiipit, jotta tiedosta



118

voisi muodostua viisautta (Aristoteles 1990, 8-10). Augustinus puolestaan havait-

si, että tietämys ja viisaus syntyvät toisiaan seuraavina murroksina, jotka eivät

synny ainoastaan loogisen ja huolellisen ajattelun tuloksena, vaan se edellyttää

asioiden näkemistä uudessa valossa (Viljanen et al. 2012, 37). Augustinuksen

mallissa on yhtäläisyyttä tietojohtamisen paradigmaan kuuluvan Kettingerin &

Lin (2010) mallin kanssa, jossa tietämys ja konteksti muuttavat datan todelliseksi

informaatioiksi. Augustinuksen näkemys edustaa Kettingerin & Lin (2010),

Faucherin et al. (2008) ja Ståhle & Grönroos (1999) kanssa tiedon lajien muuntu-

mista epälineaarisesti. Tuomas Akvinolainen havaitsi havainnon olevan erillään

selitetystä tiedosta kertoen, että selvästi tiedetty on ensin tiedetty” sekoittuneesti”

(Juti 2013, 71,113,116). Myös rationalisti Descartes jakaa havainnot kahteen ka-

tegoriaan epäselvään ja selvään havaintoon, jolla hän tarkoitti, että havaitun kap-

paleen ominaisuudet eivät ole riippuvaisia kappaleen ominaisuuksista (Forsman

2012, 23). Tiedon filosofiassa tiedon hankintatavat voidaan jakaa karkeasti kah-

teen; empiristi uskoo tiedon saannin muodostuvan ulkoisista aisteista ja rationalis-

ti puolestaan uskoo tiedon muodostuvan päättelyn tuloksena. Tiedon hankinnan

kahtiajako edellä mainittuihin, on vain pelkistys, mutta se kuvaa karkeasti jakolin-

jaa ihmisten näkemyksissä perustella tiedon alkuperä. Tutkimuskyselyn vastaajis-

ta reilu enemmistö 75 % ei pitänyt pelkästään mitattavaa tietoa hyödynnettävänä

tietona. Vastaajista enemmistö 57,8 % ilmoitti muodostavansa tietämyksensä

muualta kuin aistihavainnoin saadusta tiedosta. Lisäksi vastaajista jopa 64,6 %

käsitteli työssään tulkittua tietoa. Tällä perusteella voidaan olettaa, että suurin osa

vastaajista ei hyväksynyt perinteistä ja tiukkaa empirististä tai positivistista näke-

mystä, jossa vain aistihavainnoin saavutettava tieto olisi luotettavaa ja tiedon tul-

kintaa ei tarvitse tehdä. Tuloksen suuruus oli mielenkiintoinen ja hieman yllättävä

tekniikan alan vastaajien keskuudessa. Tämän lisäksi vain 27,7 % vastaajista us-

koi, että tietämystä pystytään jonkin verran tai täysin mittaamaan objektiivisesti,

mikä kertonee realismista tiedonhallinnan nykykapasiteettiin. Toisaalta olisikin

mielenkiintoista esittää kysymys niille vastaajille, jotka uskoivat tietämyksen ob-

jektiiviseen mittaamiseen, että miten se tapahtuisi. Tutkimuksessa havaittiin var-

sin selkeästi, ettei tietämys ole dataa, eikä tietämystä voida täysin siirtää digitaali-

sesti. Tutkimuksen empiirisen osion perusteella tuli ilmi, että tarvitaan niin empii-
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ristä aistihavaintoa kuin rationaalista päättelyä. Tämä tuli esille myös kirjallisuus-

katsauksessa muun muassa Kantin (2013) mallissa. Tietoa hankkivan mielen edel-

lytykset ja esitietoisuus vaikuttavat tiedon sisältöön (Yrjönsuuri 2009, 102).

Tietojohtamisen malleja vielä syvemmin vertailemalla voidaan havaita, että Bey-

non-Daviesin (2011) ja Faucherin et al. (2008) näkökulmat yhtyvät enemmän syk-

lisenä tapahtumana tiedon eriasteiden välillä kuin Kettingerin & Lin (2010) näkö-

kulma etenee puolestaan lineaarisemmin, vaikkakaan lähtöpistettä ei ole lukittu

tiettyyn tiedon lajiin. Kettingerin & Lin (2010) ja Niiniluodon (1984) mallit pitä-

vät informaatioita tiedon ylimpänä lajina. Perinteinen tiedon lajien malli ja muun

muassa Faucher et al. (2008) pitävät tietämystä tiedon huippuna, kun taas Tuomi

(1999) esittää tiedonmallin, jossa data on ylimmäisenä. Kettingerin & Lin (2010)

malli antaa uutta tietoa tiedon syntymisen prosessista. Mallissa esitietämystä ja

tietämystä pidetään datan ja tiedon työskentelyalustana ja tiedonluonnin viiteke-

hyksenä. Myös Faucher et al. (2008) tunnistavat esitietämyksen merkityksen tie-

don muuntumisessa. Tietojohtamisen mallit Faucherin et al. (2008) ja Kettingerin

ja Lin (2010) sekä Blacklerin (1995), Niiniluodon (1984) ja Beynon-Daviesin

(2011) näkökulmat täydentävät toisiaan datan, tiedon ja tietämyksen perustan,

talletusmuodon, rakenteen käyttö-, hankinta-, luomis- ja jakamisprosessien sekä

niihin liittyvien metajärjestelmien osalta (Stenberg 2012,46). Olen samoilla lin-

joilla siinä, että heidän mallit täydentävät toisiaan. Toisaalta ne ovat hyvinkin eri-

laisia tiedon lähtötilanteiden, muodostumisen ja tiedon konversioiden suhteen.

Yhteistä niissä on, että ne tunnistavat hiljaisen tiedon ja tiedon siirron sosiaalisen

aspektin. Tutkimuksessa vastaajista lähes kaikki 90,8 % (59/65) uskoivat, että

tietämystä voi siirtyä toiselle henkilölle sosiaalisessa kanssakäymisessä. Erona

muihin malleihin Kettingerin & Lin (2010) mallissa on se, että tieto on vain aja-

tuksellinen viitekehys, joka yhdistää datan, ennakkotiedot ja motiivit ja lopulta

syntetisoi ne informaatioiksi. Perinteisissä tiedon hierarkiamalleista poiketen Ket-

tingerin & Lin (2010) ja Faucherin et al. (2008) mallissa ei välttämättä tarvita

alemman tason tietoa ylemmän tason tiedon tuottamiseen, vaan heidän mallin

mukaan tiedon tuottaminen voi tapahtua myös ilman keskinäistä hierarkiaa.
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Mielestäni tiedon lajien laadut riippuvat oikeastaan ajallisesta näkökulmasta. Siksi

Tuomen (1999) malli pitää paikkansa tilanteissa, jossa tietämys on syntetisoitu

datan muotoon. Malli kääntyy toisin päin tilanteessa, jossa dataa ei ole jalostettu

tietämykseksi tai tiedon ”silta” tiedon liikkeellelaskijaan on katkennut. Tämän

ongelman on tunnistanut Major & Cordey-Hayes (2000) mallissaan. Tutkimuksen

mukaan niukka enemmistö 50,8 % vastaajista ei pitänyt suurta määrä dataa tietä-

myksenä. Kuitenkin vastaukset menivät melko tasan, joka voi kertoa samanlaises-

ta tulkintavaikeudesta tiedonlajien muuntojärjestyksen suhteen kuin tutkijat ovat

havainneet.

8.3 Hiljainen tieto

Tässä alaotsikossa esitän työn tulokset toiseen tutkimuskysymykseen, joka oli

seuraava: (1.1) Miten käsitellään ja hyödynnetään digitaalista tietoa ja tietämys-

tä/hiljaista tietoa organisaatiossa?

Tutkimuksen perusteella 66,2 % vastaajista on käytössään toiminnanohjausjärjes-

telmä, joka automatisoi tiedonhallintaa. Toisaalta tietotyöläisille tehdystä tutki-

muksesta voisi olettaa korkeampiakin lukuja. Tutkimuksen mukaan todelliseksi

haasteeksi on muodostunut tietämyksen/hiljaisen tiedon siirto, jakaminen ja hyö-

dyntäminen digitaalisesti. Se oli tutkimuksen mukaan kohdeyrityksessä NCC:ssä

varsin heikolla tasolla.

Ståhle & Grönroos (1999) arvioivat, että yrityksen rikkain ja arvokkain tietova-

ranto on henkilöstön piilevän tiedon varastossa (1999, 90-91). Sydänmaalakan

(2004) mukaan yritysten tiedosta ainoastaan 1/3 saadaan dokumenteista ja 2/3

kokemuksen kautta ja Koivusen (1977) mukaan ihmisen välisissä kommunikaati-

oissa vain noin 10 % tiedoista tapahtuu sanojen kautta ja noin 70 % kommunikaa-

tiosta välittyy sanattoman ruumiin kielen kautta (Husu 2008, 11, 17). Empiirisen

tutkimuksen perusteella merkittävä osa vastaajista (56/65) oli sitä mieltä, että or-

ganisaation avainhenkilöiden poistuminen vähentää organisaation kriittistä tietoa.

Wilsonin (2002) ja Honkan & Ruohotien (2003) näkemysten mukaan hiljaista

tietoa on erittäin vaikea artikuloida ja siirtää, koska hiljainen tieto on lähes tiedos-
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tamatonta ja se ilmenee esimerkiksi yhteisen työskentelyn ja tiedonluonnin taus-

talla (Pohjalainen 2012,2; Honka & Ruohotie 2003, Kurtin 2009,34 mukaan).

Asiantuntijat toimivat monesti intuitionsa ja ammattikokemuksen kautta syntynei-

den mallien pohjalta. Tämän kaltainen tieto on sisäistetty ja mietitty monesta nä-

kökulmasta kokemuksen karttuessa niin, ettei asiantuntija pysty palauttamaan sen

yksityiskohtia. Tietokoneohjelmien kehittäminen asiantuntijoille, on vaikeaa kos-

ka tietokoneohjelmien logiikka käsitellä tietoa asiantuntijoiden näkökulmasta on

erilainen. (Ståhle & Grönroos 1999, 90–91.)

Tutkimuskyselyn vastaajista 72 % olivat joko ehdottomasti tai jonkin verran sitä

mieltä, ettei kaikkea tietoa ja tietämystä ei voida siirtää digitaalisesti vaikka se

olisi lajiteltu hyvin. Polanyin (1966), Nonaka & Takeuchin (1995) ja Ståhle &

Grönroosin (1999) ja Kurtin (2009) mukaan hiljaista tietoa voidaan siirtää sosiaa-

lisessa kanssakäymisessä. Tästä olivat saamaan mieltä tai jonkin verran samaa

mieltä noin 91 % työn tutkimuskyselyyn vastanneista. Polanyi (1966, 5-6) mu-

kaan hiljaista tietoa voidaan siirtää ostensiivisesti eli kuvainnollisten esimerkkien

kautta. Jing-Fen et al. (2017) mukaan informaatioteknologian avulla yritykset

voivat omilla tiedonhallintaprosesseilla sisäistää ja louhia hiljaista tietoa. Yrityk-

set voivat muodostaa virtuaalisia tiedonjakamisalustoja vahvistaakseen yrityksissä

olevia heikkoja tiedon siteitä (Jing-Feng et al. 2017; Marttinen 2015,105–106).

Käytännössä tämä onnistuu keräämällä, tallentamalla ja siirtämällä indeksisoitua

tietoa (Jin-Feng et al. 2017,295,297). Ståhle & Grönroos (1999, 90-91) mukaan

hiljaista tietoa voidaan visualisoida kuvina, taulukkoina ja malleina. Visualisoinnit

jäsentävät hyvin toimintaa ja todellisuutta, jos ne tehdään yhdessä ja niiden tulkin-

ta tapahtuu yhteisen keskustelun avulla. Davenportin ja Psusakin (1998) ottavat

esille varsin tärkeän vaikkakin itsestään selvän argumentin, että tiedon siirtäminen

koostuu kahdesta aktioista siirtämisestä ja sisäistämisestä. Näin ollen pelkkä tie-

don siirtäminen ei takaa tiedon omaksumista. Työni kirjallisuusosion ja empiirisen

osion perusteella hiljaista tietoa voidaan jakaa sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tämä voi tapahtua toisen malliesimerkin (Inkinen 2016,36) avulla niin kutsutuin

todettujen hyvien käytänteiden (best practice) mallintamisella ja sisäistämisellä.

Hiljainen tieto voi välittyä myös mentoroinnin ja mestari-kisälli-perinteen mukai-
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sesti (Suur-Inkeroinen 2013, 85–86). Tutkimuksen vastaajat ilmoittivat siirtävän

tietämystä/hiljaista tietoa esimerkiksi referenssitietokannan avulla, josta löytyy

projektien avainhenkilöiden yhteystiedot. Muina keinoina kerrottiin olevan best

practice-menetelmät ja jo edellä mainitut mentorointiohjelmat, mestari-kisälli-

malli. Digitaalisesti hiljaista tietoa kerrottiin parhaiten pystyttävän jakamaan pi-

kaviestisovelluksilla, innovaatioportaali Neron avulla, puhelu- ja videoneuvotte-

luiden avulla sekä yksikkö- ja työhyvinvointipäivillä. Yhdeksi hyväksi menetel-

mäksi hiljaisen tiedon jakamiseksi tulevaisuudessa kerrottiin muun muassa itse-

opiskeluun tarkoitettujen ohjevideoiden käytön. Tutkimuksessa esille tulleet hil-

jaisen tiedon digitaalisen siirron menetelmät perustuvat joko tiedon jakamiseen

visuaalisesti tai ne edesauttoivat digitaalisten apuvälineiden avulla hiljaisen tiedon

jakamista sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tietojohtamisen näkemys ja tutkimuksen asiantuntijoiden vastaukset hiljaisesta

tiedosta yhtyvät kirjallisuusosioista saadun tiedon kanssa, muun muassa filosofi

Ludwig Wittgensteinin näkemykseen, jonka mukaan kaikki mielekkäät lauseet

ovat kuvien totuusfunktioita (Juti 2013,402). Wittgenstein täydensi tätä siten, että

kielenkäyttäjät pelaavat monimutkaista peliä, josta ei pääse selville ellei tarkastel-

la abstraktien käsitteiden lisäksi asioiden konkreettisia ulottuvuuksia sekä kon-

tekstisuhteita. Edellä mainittu esimerkki kertoo siitä miten järki ja ymmärrys toi-

mivat ja eroavat toisistaan. (Vainio 2011, 55.) Polanyi kertoo hiljaisen tiedon ja-

kamisesta, joka ilmenee muun muassa siinä, että ihmiset käyttävät hiljaisesti sym-

boliikkaa vuorovaikutusprosessissa ilmaistakseen vastapuolelle tunteitaan (Kurtti

2009, 32). Platon tunnistaa hiljaisen tiedon, ainakin kirjoittajan näkemyksen mu-

kaan, yli 2000 vuotta sitten esittäessään ajatuksen, ettei hän koskaan esitä oleelli-

simpia asioita kirjallisesti. Platon kertoo, että oleelliset asiat voivat singahtaa kuin

kipinä sielusta toiseen, kun opettajan kanssa on vietetty riittävän pitkä aika (Yr-

jönsuuri 2009,25). Tutkimusosion haastattelut puhuivat visuaalisen viestinnän

vahvuudesta hiljaisen tiedon siirrossa. Haastateltavat ehdottivat videoneuvottelui-

ta ja opetusvideoita tietämyksen siirrossa. Toisaalta Augustinuksen mukaan tietä-

myksen ja viisauden omaksuminen ei onnistu pelkästään sosiaalisen kanssakäymi-

sen seurauksena, koska tiedon siirtäminen vaatii aina yksilön sisäisen maailman
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muuttumista (sisäistäminen) ja tiedon kontekstuaalisuuden ymmärtämistä, johon

myös nykytutkijat Davenportin ja Prusakin (1998) viittaavat. Tutkimuskyselyn

vastaajista vain vähemmistö 4,7 % (3) uskoi, että kaikki tieto ja tietämys voidaan

siirtää toiselle digitaalisesti ja edes jokin asteiseen siirtoon uskoi vain 16,9 %.

Empiirisessä tutkimuksessa ei erikseen käyty läpi intuition osuutta, mutta tietojoh-

tamisen kirjallisuudessa se on tunnistettu nimenomaan hiljaisen tiedon ”sisällä”

vaikuttavaksi tekijäksi. Myös tiedon filosofian esimerkit osoittavat intuition kal-

taisen tavan saada oikeutettua tietoa. Tämän on huomioitu tietojohtamisen tutki-

joista Kettingerin & Lin (2010), Polanyi (1966), Honka & Ruohotie (2003) ja No-

naka & Takeuchin (1995). ”Intuitiokyvyn” merkityksen ihmisen ymmärrykseen

ovat huomioineet filosofeista ainakin Kant, Platon, Descartes, Augustinus, Ak-

vinolainen ja Locke (kts. luku 3.2 ja 3.4.3).

Siinä missä Descartes epäili kykyään saada varmaa tietoa cogito ergo sum-

argumentillaan, ja missä Husserl ja Habernas epäilivät ihmisen rationaalisuutta,

on tietojohtaminen tehtävänä epäillä tietointensiivisen organisaation ja sen johdon

järkevyyttä (Spender & Scherer 2007,15). Tämän takia meidän pitää palata tarkas-

telemaan työntekijöiden, ja sitä kautta koko yrityksen kykyä omaksua ja ymmär-

tää tietoa, jotta voimme digitoida sen ja kehittää tiedonhallintaa paremmaksi.

8.4 Tiedon haasteena tulkinta ja ymmärrys

Tässä alaluvussa esitän työn tulokset kolmanteen tutkimuskysymykseen, joka oli

seuraava:(1.2) Mitä haasteita tiedon tunnistamiseen ja tiedon sekä tietämyk-

sen/hiljaisen tiedon hyödyntämiseen liittyy ja miten niihin voitaisiin varautua?

Monet filosofit olivat aikaansa edellä havaitessaan ihmisen ymmärryksen koostu-

van lopulta mielen representaatiokyvystä ja todellisten aistihavaintojen yhdistel-

mästä. Tämän lisäksi emme voi ohittaa maailmankatselmuksellisia tekijöitä, koska

niin kuin edellä on mainittu, ilman Arkhimedeen pistettä, emme voi jäsentää tie-

dollista aineistoamme (Puolimatka 2009,528–529,562). Typistetysti tiedon filoso-
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fian jännite rationalistien ja empiristien kesken katkesi hetkeksi Kantin ajattelun

vallankumoukselliseen ”ideaan”. Jatkuen kuitenkin analyyttisessä ja fenomenolo-

gisessa ajattelussa, kohdaten lopulta kaiken suhteellistavan postmodernin näke-

myksen, jossa ainoana pysyvänä elementtinä on asioiden suhteellisuus-

argumentti. Joku voisi kysyä mitä tällä on tekemistä tietojohtamisen kanssa? Niin,

metafysiikan lentävä lause sanoo, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin tässäkin.

Tiedon oikeutukseen ja omaksumiseen vaikuttavat ajatusrakennelmamme, maail-

mankatsomuksemme sekä yhteiskunnalliset seikat. Tietojohtamisen epälineaarisen

tiedon muuntumismallin Faucher et al. (2008) mallin pohjalla on filosofin Jean-

Paul Sartren näkemys ”olemassaolo edeltää olemusta”, mikä puolestaan on pohja-

na holistiselle näkemykselle maailmasta. Holistinen maailmankatsomus voidaan

tiivistää lauseeseen ”kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa”. Vastakkais-

ta näkemystä edustaa fysikalistinen näkemys, joka olettaa kaiken, myös ajatte-

lumme, koostuvan lopulta materialistisista pienhiukkasista ja erinäisistä voimista.

Tämä rajalinja on historiallisesti pitkä ja sen syitä on sivuttu työssä tarkkuudella,

joka on sille mahdollista. On selvää, että mainitsemani esimerkit edustavat ääri-

päitä ja niiden välistä löytyy lähes lukemattomia variaatioita. Näiden ”ismien-

kirous tai siunaus” antaa kuitenkin lähtökohdat tiedolliselle oikeutuksellemme,

joten edes teoriassa uskottavan mallin teossa, niiden mainitsematta jättäminen

olisi epätäsmällisyyttä. Se, miten se pitäisi huomioida alkeismallissa jää luulta-

vimmin osaltaan tietoteknisen keskustelun ulkopuolelle. Vaikkakin komputationa-

lismin kannattajat vertaavatkin ihmisen mieltä tietokoneen toiminta-analogiaan,

on tämän näkemyksen ongelmallisuus esitetty edellisissä luvuissa. Sen, miten

ihmiset muodostavat ymmärryksen, ja miten yleiset käsitteet sekä yksittäiset käsit-

teet toimivat ja mikä on niiden tosiasiallinen relaatio. Työ esitti tälle vain mahdol-

lisen näkökannan superveniessin, joka tarkoittaa maailman loogista päällekkäi-

syyttä ja epäsymmetristä riippuvuutta. Toisaalta tämän aiheen keskustelu pureutuu

niin syvälle ja laajalle alueelle, ettei yksikään työ voi saavuttaa siitä kuin pinta-

raapaisun ja kuitenkaan näköpiirissä ei ole mitään varmaa totuutta saavutettavissa.

Työn lukija tehköön tästä omat johtopäätöksensä.

Empiirisen tutkimuksen perusteella vastaajat pitivät hiljaisen tiedon jakamista

tietoverkkoja pitkin haastavana, muttei mahdottomana. He kertoivat muun muassa
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tiedon hyödyntämisen esteenä olevan muun muassa se, miten olemassa oleva tieto

kohtaa tietoa tarvitsevan. Ansioluettelot löytyvät referenssitietokannasta, mutta

”ota opiksi” – tietoa ei järjestelmistä ole saatavilla. Yhtenä ongelmana havaittiin,

ettei vanhempi työntekijä välttämättä tunnista, että hänellä on hiljaista tietoa, jota

voisi jakaa nuoremmille. Eräs vastaaja ehdottikin, että ennemmin kehitettäisiin

yhteisiä toimintamalleja, jotka edistävät oppimista kuin pelkästään tietojärjestel-

miä. Useat vastaajat pitivät kohdeyrityksen monia tietojärjestelmiä ongelmallisena

ja tietoa pirstaloivana ja tätä kautta tiedon tulkinnallisuutta lisäävänä. Tämän on-

gelman korjaamiseksi ehdotettiin tietojärjestelmien yhdistävää hakutoimintoa.

Useammat vastaajat kertoivat, ettei tietoa ole pistetty digitaaliseen muotoon, kos-

ka ihmisten toimintatavat eivät edesauta sitä. Haastatteluissa ilmeni tarve tieto-

kannoista saatavaan analyysitietoon pelkän haun lisäksi. Eräs vastaajista oli val-

mis laittamaan tiedonhallinnan kansiorakenteen ”romukoppaan” vanhentuneena

tapana. Vastauksista tuli esille myös, että tiedon ja tietämyksen/hiljaisen tiedon

laittaminen digitaaliseen muotoon onnistuu, mutta tiedon vastaanottoja joutuu

aina kuitenkin tulkitsemaan sitä omista lähtökohdistaan, joka on omiaan aiheutta-

maan sekaannusta.

Tiedon tulkinta pitäisi huomioida tiedon käsitemallissa muuttuvana tekijänä. Niin

kuin kirjallisuudesta sekä haastatteluiden perusteella voidaan todeta, tiedon var-

muus pitäisi tietää. On eri asia onko tieto varmaa tiedon luojalle vai koko organi-

saatioille.

8.5 Tiedon ja osaamisen talletus, haku ja jakaminen digitaalisesti

Tässä alaluvussa esitän työn tulokset neljänteen tutkimuskysymykseen, joka oli

seuraava: (1.3) Miten organisaation jäsenet tallentavat, hakevat ja jakavat digi-

taalisesti tietämystä ja osaamista organisaatiossaan ja miten sitä voitaisiin kehit-

tää?

Avoimen datan eli niin kutsutun big data -tiedon hyödyntämisestä on tullut yhä

vahvemmin kilpailukyvyn edellytys alasta riippumatta. Big dataa voidaan hyö-

dyntää muun muassa aikajana-analyysien, klusterianalyysien ja regressiotestauk-
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sien, hahmontunnistuksen, simuloinnin, koneoppimisen ja tekoälyn avulla. (Vak-

kuri 2015.)

Niin yrityksen sisäisistä tietolähteistä että avoimista tietolähteistä (big data) ke-

räämään tarvitaan semanttisia hakujärjestelmiä. Semanttisuudella tarkoitetaan

tiedon luokittelua merkityksensä perusteella. Tiedolle pitää luoda tietoa tiedosta,

jota kutsutaan metatiedoksi. Metatietoja tallennetaan metatietokuvauksiin. Meta-

tietokuvaus kuvaa jotain esitystapaa käyttäen yhden tai useamman kohteen omi-

naisuuksia. Laajuudeltaan kuvaus voi vaihdella suuresti. Kuvaus voi koskea esi-

merkiksi kohteen tekijää ja luomispäivää. (Salminen 2005,1.)

Tiedon semanttisuutta luodaan siten, että tietoon lisätään sisällön merkitystä ku-

vaava tieto ja sisällön rakennetta kuvaava tieto. Jaon avulla voidaan metatiedot

jakaa kolmeen luokkaan semanttinen metatieto, rakennemetatieto ja kontekstuaa-

linen metatieto. (Salminen 2005,6.)

Yhtenä potentiaalisena meta-malliesimerkkinä on kirjastojen käyttämä RDA-

metajärjestelmä. Funktionaaliselle tiedonmallinnukselle pohjautuva RDA muo-

dostaa ontologiarakenteisen, merkityksellisten (semanttisten) suhteiden verkoston.

RDA ei määrittele, miten metatiedot esitetään, ja ne voidaan mallintaa avoimeen

semanttiseen verkkoon. (Autio-Tuuli & Seppälä 2010.)

Tutkimuskyselyn vastaajien niukan enemmistön mukaan big data- tietoa hyödyn-

netään jo monipuolisesti big data- tietoa sovelluksesta sovellukseen. Toisaalta

asiantuntijahaastatteluiden perusteella, mitkä kohdistuivat pääosin NCC:n työnte-

kijöihin, big data-tietoa ei juurikaan hyödynnetty. Big data-tiedolla on yrityksen

tiedonhallinnan näkökulmasta valtava mahdollisuus. Toisaalta se asettaa tiedon

lajittelulle ja kategorisoinnille toisenlaiset vaatimukset. Älykkäät tiedonhakurobo-

tit, niin kutsutut semanttiset hakut, mahdollistavat tiedon paremman hyödyntämi-

sen ja uudelleen käytön, kunhan tieto on lajiteltu oikein ja systemaattisesti. Työn

vastaajilla oli jo osalla käytössä kyseisiä järjestelmiä, mutta noin kolmasosa ei

hyödyntänyt älykkäitä hakujärjestelmiä lainkaan. Tiedonhallinnan hyödyntä-

misaskel kannattaisi kohdistaa osaltaan niin tiedon käsitemalleihin kuin älykkäi-
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den hajujärjestelmien kehittämiseen. Kyselyn ja haastattelujen perusteella suurin

osa organisaatiosta on vielä tämän osalta alkutilanteessa.

Tutkimuskyselyn vastaajista vain 41,5 % ilmoitti hyödyntävän älykkäitä semantti-

sia verkkoja ja tiedonhakujärjestelmää paljon tai jonkin verran. Puolestaan 27,7 %

vastaajista ei käyttänyt niitä ollenkaan tai käytti jonkin verran. Tämän perusteella

voidaan olettaa, että semanttisten verkkojen ja hakujen kehittäminen lähitulevai-

suudessa on yksi selkeä ja merkittävä kehitysaskel yrityksille.

Vastaajista vain niukka enemmistö oli sitä mieltä, ettei organisaation tiedonhallin-

ta toimi erinomaisesti. Vastaukset näyttivät jakautuvan melko tasan molempien

joko tiedonhallinnan toimivuuden tai toimimattomuuden kannalle. Huomautetta-

koon, ettei kysymyksessä ollut minkäänlaista määritelmää mitä toimivuus tarkoit-

taa, vaan sen pohdinta jäi yksin vastaajien mietittäväksi.

8.6 Tieto rakentamisen tietomalleissa

Yleistä:

Tässä alaluvussa esitän työn tulokset viimeisiin tutkimuskysymyksiin, jotka olivat
seuraavat:

(2.0) Millainen digitaalinen tieto hyödyttää projektiorganisaatiota?

(2.1) Miten projektihenkilökunta voisi käsitellä, siirtää ja hyödyntää paremmin
digitaalista/tietomallien sisältämään tietoa?

(2.2) Miten projektihenkilökunta voisi käsitellä, siirtää ja hyödyntää paremmin
tietämystä/hiljaista tietoa digitaalisesti/tietomallien avulla?

Rakentamisen tietomallit toimivat nykyään pitkälle kolmiulotteisena rakennus-

suunnitelmana, joista yleisimpiä ovat arkkitehti-, rakenne-, LVI-, ja sähkömallit,

joihin voidaan sisällyttää rakennusosia koskevaa parametrista tietoa (Mäki et al.

2012, 3-4). Tämän takia olisi oletettavaa, ettei tietomalleissa olisi tämän takia tul-

kinnallisuutta. Kuitenkin kirjallisuusosioin perusteella sekä työn empiirisen osion

perusteella todettiin, että tietomalleissa löytyy tulkinnallisuutta ja puutteita. Asian-

tuntijoiden mielestä tietomallien käyttömahdollisuuksia halutaan laajentaa entistä
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enemmän havaintotyökalusta koko rakennusprojektin tietomalliksi. Tämäntapai-

nen tietomallinnus korostaa uudenlaisia yhteistyön muotoja, joita se vääjäämättä

näyttää edellyttävän tai tuovan mukanaan. Tässä keskeisenä seikkana ja haasteena

on tietomallintamiseen liittyvä tietojen jakaminen ja vaihtamisen mahdollisuus,

joka liittyy pyrkimykseen muuttaa rakentamisen prosesseja ja kehittää yhteistyön

muotoja. Tiedonhallinnan prosessin ymmärrys on vielä monesti vajavaista niin

kuin Suovon (2016) diplomityön tuloksista ilmenee. Tiedonhallinta nähdään

yleensä vain tiedon tallennuspaikkana, johon tieto tallennetaan ja haetaan kun sitä

tarvitaan (Suovo 2016, 49).

NCC:n tietomallinnuksen suorittaa Virtual Design Construction eli VDC-tiimi..

NCC:llä tietomalleja käytetään suunnittelunohjauksessa, tuotannon valmistelussa,

–ohjauksessa (tuotantomalli) ja -seurannassa sekä hankinnan apuna esimerkiksi

määräluetteloiden laadinnassa. (VDC 2016.) VDC-tiimistä kerrotaan, että tuotan-

tovaiheessa työmaatekniikka helpottuu kun mallista saadaan määrätietoa, laatutie-

toa, sijaintitietoa, ominaisuustietoa ja paikkatietoa. Lisäksi tietomallin avulla voi-

daan havainnoida tulevaa rakennetta ja niiden kokonaisuuksia paremmin kuin 2D-

suunnitelmista. Tuotannon laadunvalvonta tehostuu kun työmaakierroksilla voi-

daan esimerkiksi mobiilisovelluksella tehdä muistiinpanoja ja osoittaa huomiot

mallissa suoraan kyseiseen rakennusosaan ja alueen vastuuhenkilön tietoon. Työ-

maan projektihenkilökunta voi hyödyntää tietomallia myös viestinnässä, alue-

suunnittelussa ja työmaalogistiikassa. Tietomallin avulla saadaan tarkempia ja

havainnollisempia esityksiä alueiden käytöstä ja työmaan tilapäisistä kulkureiteis-

tä esimerkiksi jalankulkijoille. (Kiviranta 2017.)

Tietomallien tiedonhallinta NCC:llä toimii VDC tiimin ohjeiden mukaisesti.

VDC-tiimi on luonut NCC:lle tietomallinnuksen yleiset ohjeet. Tietomallin tark-

kuus- ja laatuvaatimuksista on laadittu erillinen suunnittelualaa koskeva tietosisäl-

tö- ja ohjeistus-dokumentti. VDC-tiimi asettaa tietomallille ja sen tiedonhallinnal-

le omat vaatimuksensa, joiden toteutumista he voivat seurata.

Empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin rakentamisen tietomallien hyödyntämistä,

jota seuraava tutkimuskysymys käsittelee.



129

(2.0) Millaisesta digitaalisesta tiedosta on hyötyä yrityksesi projektiorganisaatiol-

le?

Esimerkiksi tietomalleista haluttiin saada rakennuksen tai rakenteen geometrian

lisäksi luotettavasti rakennusosien ja suoritteiden määrätiedot luokitellussa ITO-

muodossa. Useat haastateltavat eivät täysin luottaneet tietomallien määrätietoihin.

Toisaalta tietomallien tarkkuus riippuu minkä suunnitteluvaiheen tietomallia käy-

tetään. Tämän lisäksi vastaajat kaipasivat tietomalliin enemmän materiaalien omi-

naisuustietoa. Tietoa kaivattiin hankeen lähtötiedoista kuten maastomalleista ja

tontinrajoista. Tietomalleista kaivattiin tietoa työjärjestyksestä, menekeistä ja ai-

kataulusta, ympäristöstä, turvallisuus- ja laatuvaatimuksista sekä tavarantoimitta-

jista ja aliurakoitsijoista. Vastaajien mielestä tämä tieto pitäisi olla automatisoitua

ja käyttäjälle helppokäyttöistä. Massojen ja kustannusten optimointityökalut olivat

haluttuja. Tietomallin ideaalitilanteessa siihen olisi jo suunnitteluvaiheessa liitetty

laatu- ja toleranssivaatimukset. Tällä tavoin saataisiin toteutumatietojen ja tole-

ranssien avulla automaattisesti poikkeamatiedot. Rakentamisessa käytettyjen tar-

vikkeiden ja materiaalien jäljittämiseksi kaivattiin tietoa. Lisäksi tietomalleista

haluttiin saada tilastollisesti analysoitua tietoja. Eräiden vastaajien mielestä tieto-

mallipohjaiset lisätyn todellisuuden (augmented reality) työkalut voisivat auttaa

rakentamisen tiedonhallinnassa, sekä toisena uutena digitaalisen tiedon lähteenä

pidettiin kopterikartoituksia. Niiden avulla voitaisiin kartoittaa ja valvoa vaivat-

tomammin isompia työalueita verrattuna perinteiseen mittaukseen.

(2.1) Miten projektihenkilökunta voisi käsitellä, siirtää ja hyödyntää paremmin

digitaalista/tietomallien sisältämään tietoa?

Muutamat vastaajat pitivät dokumenttipohjaista tiedonhallintaa vanhentuneena ja

ehdottivatkin rakennepohjaisen tiedonhallinnan käyttöönottoa. Monet vastaajat

pitivät kuitenkin projektikohtaista tiedonhallintaa parhaana tapana.  Monet vastaa-

jat kertoivat mobiilityökalujen parantavan tiedonhallintaa rakennusprojekteissa.

Vastauksista yleisin keino digitaalisen tiedon hyödyntämiseksi oli yhteisesti sovit-

tujen tiedonlajittelun prosessointi ja sen kurinalainen noudattaminen. Yhdeksi

tiedon lajittelutavaksi ehdotettiin yleisiä standardeja kuten Inframodel-

tiedonsiirtoformaattia. Toiset ehdottivat yhteistä metatietostandardia. Monet piti-
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vät ihmisten kirjavia käytänteitä ja haluttomuutta suurimpana esteenä tiedon siir-

ron ja hyödyntämisen kehittymiseen. Eräs vastaajista ehdotti tietokoordinaattoria

tiedonhallinnan parantamiseksi ja toinen kaipasi parempia tietoliikenneyhteyksiä.

Erään vastaajan mielestä VDC:n päälle rakentuvat toiminnanohjausjärjestelmät

parantaisivat projektien tiedonhallintaa tulevaisuudessa. Myös monet muut vastaa-

jat tunnistivat nykyisen sähköpostiliikenteen runsauden tiedonhallinnan kannalta

negatiiviseksi asiaksi. Useat vastaajat pitivät nykyistä toiminnanohjausjärjestel-

mää tai vastaavaa järjestelmää kehittyessään tulevaisuuden tiedonhallinnan työka-

luna.

(2.2) Miten projektihenkilökunta voisi käsitellä, siirtää ja hyödyntää paremmin

tietämystä/hiljaista tietoa digitaalisesti/tietomallien avulla?

Vastaajien mielestä tietomallit parantavat suunnitelmien tasoa, rakentamisen tek-

nistä tasoa että taloudellista kannattavuutta. Tietämyksen ja hiljaisen tiedon jaka-

misen onnistuminen tietomallien avulla jakoi vastaajien mielipiteet. Niukka

enemmistö oli sitä mieltä, ettei tietämystä pystyttäisi siirtämään tietomallien avul-

la.

Asiantuntijahaastatteluissa saatiin muutamia ehdotuksia miten projektihenkilö-

kunta voisi hyödyntää tietämystä/hiljaista tietoa digitaalisesti/tietomallien avulla.

Esimerkkinä oli, että käytettäisiin hyväksi kattavaa referenssikohdetietokantaa,

josta voisi saada apuja samankaltaisiin haasteisiin kun käynnissä olevissa kohteis-

sa ilmenee. Tämä vaatisi kuitenkin nykyisen referenssitietokannan uusimista. Toi-

sena ehdotuksena oli, että tarjottavien urakoiden asiakirjojen riskianalysoinnissa

käytettäisiin hyväksi kuva- ja tekstianalytiikkaa, jonka pohja-aineisto perustuisi

yrityksen suoritettuihin ja analysoituihin projektitietoihin.

Keskeisenä haasteena tietomalleissa on yhdistää tekninen määrämuotoinen tieto ja

subjektiivinen tietämys yhdeksi toimivaksi malliksi. Toinen haastava seikka on,

että mallinnuksen tiedollista aihepiiriä käsitellään lähes poikkeuksetta informaa-

tiotekniikan näkökulmasta. Teknisen tiedon yhdistäminen sosiaaliseen aspektiin

vaatii poikkitieteellistä lähestymistapaa, joka on mallinnusalan asiantuntijalle mo-

nesti vieras. Toisaalta mallinnuksen tekniset puolet ovat monesti yhtä tuntemat-
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tomia ihmistieteiden edustajalle. Tiedon toimivan ja yhtenäisen arkkitehtuurin

luomiseksi tarvitaan useiden näkökulmien yhdistämistä.

8.7. Tiedonkäsittelyn alkeismalli

8.7.1 Alkeiskäsitemallin muodostamisen lähtökohdat

Työn tarkoituksena oli kehittää digitaalinen alkeiskäsitemalli organisaation tie-

donhallinnan aputyökaluksi. Alkeiskäsitemalli on yritysarkkitehtuurin ja tietoark-

kitehtuurin alamalli, jonka tarkoituksena on kuvata tiedon organisointia, luokitte-

lua sekä välitystä (Itälä et al. 2012,8,21,58,74). Esimerkiksi tietokannan suunnitte-

lussa tietokannan tiedot mallinnetaan korkean tason näkökulmasta kulkukaaviok-

si, lohkokaavioiksi, ja käsitemalliksi, jotka ovat riippumattomia toteutuksen yksi-

tyiskohdista, kuten laitteistosta, ohjelmistoista, sovellusohjelmista ja ohjelmointi-

kielistä (Sorjonen 2013, 10). Jotta tietotekninen alkeismalli voisi olla toimiva,

pitäisi se toimia samalla tavalla kuin ihmisen ymmärrys ja tiedon prosessointi ih-

mismielessä toimii. Tämän takia työ on lähtenyt ihmisen ymmärryksen muodos-

tumisen alkumetreiltä kohti nykyajan tiedon maksimaalisen hallittavuuden aikaa.

Nykyaikaisen teknis-taloudellisten tehokkuuden maksimointiin tähtäävän tiedon-

hallintaohjelman ongelmana on valitettavan usein ihmisen todellisen ymmärryk-

sen ymmärtämättömyys. Ihmisen inhimillisen ymmärryksen keino, joka ylittää

aistin ja järjen välisen episteemisen aukon, on yhä edelleen selvittämättä. Ihmisten

aivoissa toteutuvien representaatioiden syntymisen mysteerin lisäksi emme nyky-

tiedon valossa pysty paikallistamaan niitä yksin geeneihin tai ympäristöön. Tut-

kimuskyselyn perusteella monet eivät olleet edes miettineet miten tieto todella

pitäisi lajitella tietokantoihin. Tiedon filosofiasta kumpuavat näkemykset ja ny-

kyisen tietojohtamisen tiedon muuntumisen eri näkemykset ja siitä syntyneet aja-

tusrakennelmat selittävät tätä ongelmaa omalta osaltaan. Näistä näkemyksistä seli-

tysvoimaltaan uskottavimmista saadaan tärkeitä syötteitä tiedonkäsitemallin ra-

kentamiseen. Tiedon määrällinen tehokkuuden parantaminen on vain tiedonhal-

linnan yksi aspekti. Todellinen tehokkuus muodostuu kun ymmärretään tiedon

laadullinen ulottuvuus. Se mahdollistaa tiedon luokittelun käyttökontekstinsa mu-

kaan. Tiedon käyttötarkoituksia on monia ja karkeimpana ääripäinä ovat koko

yrityksen näkökulma verrattuna yksittäiseen projektinnäkökulmaan. Aikaisempien
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soveltavien tutkimusten perusteella tiedonlajittelua varten pitäisi olla vakioidut

prosessit, joita työntekijöiden pitäisi noudattaa. Tätä mieltä olivat myös tämän

tutkimuksen vastaajat. Se miten se tullaan toteuttamaan, onkin sitten haastavampi

seikka. Tiedonhallinnassa on oleellista toteuttaa se systemaattisesti koko yrityksen

kannalta. Yksittäiset projektihenkilöt voivat pärjätä ”omalla tiedollaan” varsin

hyvin, mutta jos yritys ja johto mielii hyödyntää myös projektien tietoa ja eritoten

tietämystä on korkea aika luoda organisaation tiedonhallinnasta selkeät käsitemal-

lit. Olen pyrkinyt hyödyntämään alkeiskäsitemallin muodostamisessa koko työni

aineistoa tiedon lajeihin keskittynyttä kirjallisuuskatsausta, tiedonhallintaan ja

rakentamisen tietomalleja koskevaa  osuutta sekä työn tutkimuskyselyä että asian-

tuntijahaastatteluja. Työ on otsikoitu Digitaalisen tiedon käsitemallin kehittämi-

nen infrarakentamisessa. Yhtälailla otsikosta voisi jättää pois maininnan infrara-

kentamisesta, koska kyseistä mallia ei ole vielä olemassa talonrakentamisessa-

kaan. Työtäni varten löydetty aineisto ja empiiriset esimerkit ovat pitkälle talon-

rakennuspuolelta siitä yksinkertaisesta syystä, että talonrakennus on ainakin tie-

tomallintamisessa jonkin verran infrarakentamista edellä. Omiaan on asiaan vai-

kuttamaan luvussa kaksi kerrottu halu ja tarve NCC:n sisäisen osaamisen jakami-

nen muille liiketoimintayksiköille, kuten tässä tapauksessa esimerkiksi talonra-

kennuspuolen VDC-osaamisen jalkauttaminen infrarakentamiseen. Talonraken-

nuspuolen esimerkeistä voidaan näin hakea syötteitä ja parhaita käytänteitä infra-

puolelle. Tutkimuksessa selvisi edellä mainittujen toimialojen eroja, mutta en näe

niiden luottelemisen olevan tässä niin oleellista ja merkittävää.

Alkeismallin kehittäminen on lähtenyt siitä lähtöoletuksesta, että maailman ra-

kennelmat, myös ajattelumme, on järjestäytynyt loogisesti ja täten se hylkää ny-

kyisen postmodernin näkemyksen tiedon puhtaasta relativistisesta ominaisuudes-

ta. Vaikka tiedon kaikkivoipaisen suhteellisuuden kannattajat korostavat kaikkien

mahdollisuuksien olevan samalla viivalla, he samalla hylkäävät fundamentaalisen

näkemyksen tiedosta ja tiedon universaalin luonteen. Tämä johtaakin tiedon oi-

keutuksen perustelemattomuuteen, ja täten perususkomuksiin, Arkhimedeen pis-

teeseen ei voida tai ei ole mielekästä palata. Tämän takia tiedon parhaaksi oikeu-

tusvaihtoehdoksi jää Karl Popperin falsifiointi-tekniikka, jossa kaikki tieto on vain

”sivistynyttä arvausta” tai hypoteesia ja voimassa niin kauan kuin se kumotaan
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paremmalla ”arvauksella”. Se, mikä on taas peruste tiedon kumoamiselle, onkin jo

toisen työn aihepiirissä.  Tämä oletus on tehty pragmaattisen esiymmärryksen

takia, jotta löytyisi järkiperusteet yrittää edes muodostaa alkeiskäsitemalli, koska

vastakkaisen, myös mahdollisen esiymmärryksen avulla, voisimme yhtälailla to-

deta, että jokaisella tiedon käyttäjällä tai vähintäänkin pienehköllä yhteisöllä olisi

oma käsitemalli, eikä yleistä käsitemallia olisi edes mielekästä muodostaa. Työssä

muodostettu tiedon alkeismalli ottaa nämä yksilötekijät ja ryhmävaikutukset kon-

tekstitekijöinä huomioon, eikä aiokaan väittää, että tiedon portaat olisivat lukitut

yksityiskohtaisesti.

Edellä mainittujen seikkojen takia olen pyrkinyt kokoamaan alkeiskäsitemallia

varten kirjallisuudesta tietojohtamisen uusimpien näkemysten kokonaistarkaste-

lussa, selitysvoimaltaan uskottavat näkemykset, jotka antavat työlle sen määrälli-

sen ja konkreettisen tarkastelun ja yhdistänyt ne laadullisesti syvempään ja abst-

raktimpaan tiedon filosofiseen näkemykseen ja syntetisoinut nämä tietoasiantunti-

joiden peripragmaattisiin näkemyksiin. Uskoakseni tiedonkäsitemalli tarvitsee

kaikki nämä kolme ulottuvuutta, tullakseen toimivaksi perustaksi vahvana osana

onnistunutta tiedonkäsittelyä.

8.7.2 Empiirinen ulottuvuus

Tutkimuskyselyn mukaan keskeisimmäksi tiedon lajitteluperustaksi nousivat tie-

don metatiedot ja projektitiedot (kts.taulukko 3). Metatietojen nouseminen ykkös-

kriteeriksi ei ollut yllätys. Sehän on alkeismallin keskeisin tarkoitus. Asiantuntija-

haastattelut (kts. taulukko 5) avasivat tarkemmin mitä tutkimuskyselyssä metatie-

dolla varsinaisesti tarkoitettiin. Näitä olivat muun muassa aikatieto, versiointitieto,

tuotetieto, ominaisuustieto ja tiedon tarkoitus, lajittelu tekijän mukaan, tiedon

tuottajan ja käyttäjän mukaisesti, tiedoston tai projektin paikan tai nimen mukaan.

Myös soveltava kirjallisuus tuki ajatusta tiedon sitomisesta paikkatietoon esimer-

kiksi (Lötjönen 2013). Hiljaista tietoa pidettiin keskeisenä tiedonlähteenä organi-

saatiolle ja sen siirtämistä kokonaan digitaaliseen muotoon ei pidetty mahdollise-

na.
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Niin kyselyssä kuin haastattelussa nousi esille tarve vakioida tieto yhteisesti sovi-

tulla tavalla esimerkiksi alan vakiolitteroiden mukaisesti. Yksi vastaajista mainitsi

valmiin tiedonlajittelumallin CIMO-mallin ja muutaman vastaajan mielestä tieto

pitäisi lajitella vielä tiedostotyypin tai julkisuustiedon tai sopimustyypin mukai-

sesti.

Empiirisen tutkimusten vastaukset eivät olleet yllätyksiä, sillä kirjallisuuskatsel-

muksen ja aikaisempien soveltavien tutkimusten perusteella kyseiset tiedon lajitte-

lun tavat olivat jo tulleet esille (kts. tietojohtamisen ulottuvuus).

Empiirisen tutkimuksen kohdeyrityksen vastaajat eivät kertoneet juurikaan käsi-

temallien käytöstä. Yleisenä tiedonhallinnan ongelma havaittiin tiedon kapseloi-

tuminen ainoastaan muutamien henkilöiden käyttöön ja tiedon ja tietämyksen laa-

jempi jakaminen ja hyödyntäminen jäivät vähäiseksi.

8.7.3 Tiedon filosofian ulottuvuus

Olen aikaisemmissa luvuissa kertonut tiedon filosofian monimuotoisuudesta ja

tiedon käsitteiden runsaudesta, joten en rupea niitä tässä toistamaan. Oleellista on

kuitenkin kirjoittajan valinta käyttää tämän työn alkeismallin runkona Kantin tie-

don arvostelmataulukkoa, joka on tämä työn puitteessa perusteellisin ja selitys-

voimaltaan uskottavin yhtenäinen tiedon ajatusrakennelman poikkileikkaus.

Immanuel Kant (2013) jakoi Aristoteleen käsityksen siitä, että kategoriat kuvaavat

olioiden fundamentaalisia ontologisia ominaisuuksia. Hän puolestaan ajatteli tä-

män perustuvan sille, että ne ovat itse asiassa perustavia tapoja ajatella. Koska

Kantin transsendentaalisen idealismin mukaan osallistumme olioiden konstituoi-

miseen ilmiöinä, olioiden tiedostamisen välttämättömät ennakkoehdot muodostu-

vat samalla niiden itsensä välttämättömiksi ennakkoehdoiksi, näin ollen niistä

muodostuvat universaalit ontologiset muodot. Ihmisen jokainen tiedostus edellyt-

tää näin sekä ymmärryksen aktiivista toimintaa että aistimellisuuden passiivista

reseptiivisyyttä. Kantin kuuluisin sanoin, ”ajatukset ilman sisältöä ovat tyhjiä,

havainnoinnit ilman käsitteitä ovat sokeita”. Kantin vastaus siihen mitä ajattelu

oikeastaan on, se että ajattelu on pohjimmiltaan usean mielteen yhdistämistä yh-

den mielteen alle eli mielteiden organisoimista kategorioihin. Kun kokoamme
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aistimellista materiaa käsitteiden alle, järjestelemällä käsitteitä toistensa suhteen

arvostelmissa sekä kytkemällä arvostelmia toisiinsa esimerkiksi loogisen seuraus-

suhteen avulla ja lopulta päättelemällä niistä uusia arvostelmia toisten arvostelmi-

en avulla, muodostamme yhä järjestäytyneemmän kuvan maailmasta. (Viljanen et

al. 2012, 84–85.)

Kant (2013) selvittää kognition perusongelman yksittäisen vieraan representaation

(vertaa partikulaari) yhdistämisen kokonaisuuteen (vertaa universaali) siten, että

hän liittää aistiin synopsiksen ja tämän takia aisti sisältää intuitioissaan moninai-

suuden, niin että synopsista vastaa aina synteesi, josta muodostuu kognitio. (Kant

2013,112.)

Immanuel Kant (2013) esittää arvostelmataulukon, jossa kaikki mahdolliset itse-

näiset loogiset muodot esitetään neljän pääotsikon alla. Hän jakaa tiedon muodot

(1) kvantiteetteihin, (2) kvalitetteihin, (3) relaatioihin, (4) modaliteetteihin. Perus-

ideana on, että loogisessa käytössä, arvostelmia tehdessään ymmärrys yhdistelee

valmiita käsitteitä ja arvostelmia. (Kant 2013, 28.)

Kuva 12. Kantin arvostelmataulukko (Kant 2013,28), mukailtu.

Kantin (2013) malli on tarkoitettu jaottelemaan ymmärryksen luonnetta. Kant

(2013) väittää, ”että kun abstrahoimme kaikesta sisällöstä ja kiinnitämme siinä

huomion vain pelkkään ymmärryksen muotoon, niin huomaamme, että siinä oleva
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ajattelun funktio voidaan tuoda neljän otsakkeen alle, josta kukin sisältää kolme

momenttia kts. kuva 12. Se kuvaa tiedon hankintamallia, joten oletettavasti se

soveltuu myös tiedon purkamiseksi luonnollisiin komponentteihinsa. Tämä kysei-

nen ajattelun funktio antaa eri representaatioille ykseyden arvostelmassa sekä eri

representaatioiden synteeseille intuitioissa. Tätä voidaan kutsua yksikertaisesti

puhtaaksi ymmärryksen käsitteeksi. Tämä sama ymmärrys siis tuo samoilla toi-

minnoilla, jolla se sai aikaan analyyttisen ykseyden välityksellä arvostelman loo-

gisen muodon, tuo se intuitioissa yleisesti olevan moninaisuuden synteettisen yk-

seyden välityksellä representaatioihin sisällön. Nämä puhtaat ymmärryskäsitteet

soveltuvat objekteihin a priori. Tästä ei yleinen logiikka suoriudu. (Kant 2013,

94,98–99.)

Kantin (2013) arvostelmataulukkoa on kritisoitu Kantin pakonomaisesta arkkiteh-

tonisuudesta. Kantin taulukko oli ehdotus, joka oli tarkoitettu niin ikään alkeis-

malliksi. Kriitikoiden argumentit siitä, että ihmiset hahmottavat maailman erilail-

la, ei kuitenkaan ole riittävä peruste kaatamaan Kantin mallia. Kriitikot eivät ole

pystyneet osoittamaan parempaakaan mallia. He eivät ole pystyneet osoittamaan,

että on tosiaan mahdollista käsitteellistää maailmaa erottelematta esimerkiksi oli-

oiden lukumääriä ja ominaisuuksia sekä syitä ja seurauksia. Myöskään kriitikoi-

den tarttuminen Kantin mallin jälkeen kehittyneeseen matematiikkaan ja Kantin

geometrisiin puutteisiin ovat melko epäoleellisia. (Viljanen et al. 2012,83,93.)

Jos kyseisen malli on paikkansapitävä, on se todennäköisesti varteenotettava tapa

koostaa tiedon elementit myös digitaalisessa tiedon rakenteessa. Mallissa tieto

tallennetaan kolmeen perusominaisuuteen, joista syntyy neljäs ominaisuus. Tieto

voidaan tallentaessa jakaa näihin ominaisuuksiin, jonka avulla tiedot järjestäyty-

vät luonnollisiin semanttisiin merkityssuhteisiinsa. Tämä tekee tiedon hausta

yleispätevää organisaatiosta riippumatta. Kantin (2013) mallista puuttuu kuitenkin

tiedon viitekehys, joka määrittelee tiedon tarpeellisuuden motiivit ja yksilönäke-

myksien vaikutukset tietoon ja tiedon dynaamisuus. Yksilönäkemyksiä ei saada

täysin pois tiedosta ja Kantin mallin tiedon modaliteetti ottaakin siihen tietyssä

mielessä kantaa, koska se nimittäin arvio tiedon suhteen todelliseen maailmaan.

Tiedon motiivit eli miksi tietoa ylipäätänsä luodaan, on oleellinen seikka yrityk-



137

sen ja organisaation kontekstin kannalta. Tällöin meidän pitää edetä alkeismallista

kontekstisidonnaiseen erityismalliin (vertaa Kettinger & Li 2010.) Lisäksi pitää

huomioida esitietämys, hiljainen tieto, joka voi ilmetä intuitiivisesti ilman järjen

funktiota.

Vaikka Kant on kritisoinut mallia kehittäessään edeltäjiään Platonia ja Aristoteles-

ta, hän on myös antanut niille tunnustusta. Kantilta on saanut vaikutteita puolesta

tai vastaan hänen myöhemmät kollegat muun muassa Hamann, Peirce, Wittgen-

stein, Heidegger sekä näiden jälkeen soveltavin osin tietojohtamisen tutkijat esi-

merkiksi Faucher et al. (2008) ja Kettinger & Li (2010).

8.7.4 Tietojohtamisen ulottuvuus

Tiedon tallennuksessa ja siirrossa tieto ”pakataan” mahdollisimman tiiviiseen

muotoon, kuitenkin niin että se on vastaanottajan ymmärrettävissä. Täten voimme

tehdä oletuksen, jotta tieto voitaisiin siirtää digitaalisesti ja vastaanottaa ymmär-

rettävästi, pitää tiedon uudelleen kokoaminen tapahtua yleisesti hyväksytyllä ta-

valla. Tiedon muuntumisen järjestyksestä ja tavoista ei filosofian, psykologian

eikä tietojohtamisen kirjallisuudessa ole päästy selvyyteen ja yhteisymmärryk-

seen. Tietojohtamisen uudet tutkimukset korostavat tiedon muuntumista epäline-

aarisesti ja syklisenä tapahtumana muun muassa Faucher et al. (2008), Kettinger

& Li (2010), Niiniluoto (1996) ja Nonakan & Takeuchin (1995) SECI-malli. Tä-

män takia on huomioitava, että tieto ei muodostu pelkästään hierarkkisesti ja em-

piirisesti value-adding -mallin mukaisesti, vaan on huomioitava tiedon luojan esi-

tietämys ja konteksti.

Tiedonhallinnan ratkaisuna yritykset ovat kehittäneet yritysarkkitehtuurimalleja,

tuotemallifilosofioita ja tiedonsiirtostandardeja, jotka keskittävät tiedon yhteen

tietovarantoon, johon eri tuotetietojärjestelmät ovat yhteydessä (Salonen & Sääski

2005,6). Organisaatiot ovat luoneet tätä varten tietoteknisiä käsitemalleja tiedon-

hallintaansa varten, josta yhtenä esimerkkinä on ER-malli, joka on keskittynyt

lähinnä tietotekniseen näkökulmaan (Sorjonen 2013,10–11). Tiedon siirron hel-

pottamista varten on kehitetty tiedon käsitemallin Context-Invervention–

Mechanism–Outcome eli CIMO-malli (Van der Westhuizen 2012,4-5). Digitaali-
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sen tiedon määrämuotoisuutta varten on julkaistu ISO10303-21-formaatti tuotetie-

tojen siirtämiseksi sovellusten välillä ilman tietokone- tai ohjelmistoriippuvuutta.

Tästä esimerkkinä on ISO:n asiakirjojen metatietostandardissa (2003). (Serén

2014, 23.) Tietojohtamisen kirjallisuudesta löytyy tiedon luokittelutapoja esimer-

kiksi Tyrväinen & Päivärinta (1999) ja Vermaas (2009), mutta ne ovat keskitty-

neet lähinnä eksplisiittisen tiedon siirtoon ja hallinnointiin. Näistä saadaan kuiten-

kin syötteitä käsitemallin luomiseen. Keskeisinä kahdessa jälkimmäisessä mallissa

ovat tiedon tuottamistarkoituksen ja käyttötarkoituksen tunnistaminen. Muilta osin

mallit jäävät mielestäni liian pragmaattisen tarkastelun tasolle. Edellä mainittu

pitkälle tietotekninen lähestyminen kertoo yritysten tarpeesta luokitella käyttä-

määnsä tietoa tietoteknisestä lähtökohdista käsin. Ongelmana tietoteknisissä mal-

leissa on niiden yksinkertaisuus ja sopimattomuus koko yrityksen käyttöön sekä

hiljaisen tiedon huomioimattomuus.

8.7.5 Alkeiskäsitemallin muodostaminen

Alkeiskäsitemalli perustuu Kantin (2013, 94) ymmärryksen loogisesta funktiosta

käsitemalliin, mutta se ottaa huomioon kirjallisuuskatsauksen ja työn empiirisen

tutkimuksen ehdotukset. Tiedon tarpeet vaihtelevat organisaation prosessista riip-

puen. Täten tiedon alkeismalli pitäisi ankkuroida viitekehykseen, joka tarkoittaa

myös esitietämystä aiheesta. Esimerkiksi tietoa voidaan käyttää rakennustyön ai-

kataulutukseen. Viitekehys on tällöin määritetty kyseiseen rakennustyömaahan,

rakennustyömaalla tarvittaviin resursseihin, resurssien tehoihin ja niin edespäin.

Ilman tiedon sitomista viitekehykseen jää se irralliseksi ja hukkuu järjestelmään.

Kun rakennusprojektin aikataulutusta toteutetaan, oletetaan, että tiedon käyttäjällä

on esitietämystä rakennusprojektin aikataulutuksesta tai hän voi hankkia apua sen

ymmärtämiseen. Haastatteluissa ilmeni vahvasti, että tieto pitää sitoa paikka- ja

aikatietoon. Rakentamisessa se on rakennuskohde eli itse talo tai tie mitä rakenne-

taan. Digitaalisessa tiedonhallinnassa tästä rakennuskohteesta muodostetaan geo-

metrinen tietomalli. Tämä voi toimia niin kuin yhden haastateltavan sanoin tiedon

”geometrisenä kanavana”. Tämä geometrinen tiedon kanava sitoo kaiken tiedon

rakennuskohteeseen spatiotemporaalisesti eli aika-paikka-sidonnaisesti. Raken-
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nuskohdetta koskevan tiedon käyttäjät mieltävät ajatteluoperaationsa tämän kon-

tekstin avulla.

Tämän takia tiedon alkeismallia on tarkennettava ja määriteltävä kontekstisidon-

naisuuden tuottamis- ja käyttöympäristö. Esimerkiksi niin kuin ISO 2003-

metatietostandardissa erotellaan tuottamisympäristö- ja käyttöympäristökonteksti

(katso luku 4.3.). Ilman tiedon viitekehyksen tarkkaa määrittelyä ja tarkoitusta, jää

tieto monesti irralliseksi ja lopulta hyödyntämättä. Tämän takia täytyy mennä

Kantin (2013) alkeismallia pidemmälle. Tässä voidaan hyödyntää Kettingerin &

Lin (2010) ja Faucher et al. 2008 tiedon malleja. Kettinger & Li (2010) määritte-

levät tiedon luonnin prosessiksi, jossa tietoa johdetaan (esi)tietämyksen avulla

datasta. Kant tunnisti prior-tiedon, mutta mieli sen ”vain” Ehdottaman kategoria

laajennukseksi. Kettinger & Li (2010) mallissa tiedosta ja datasta muodostuu lo-

pulta informaatioita. Heidän mallissa datan ja tiedon kontingenssista syntyy in-

formaatiota. Toisin sanoen informaatio on datan ja tiedon funktio (Kettinger & Li

2010,413,415,418–419).

Eri organisaatiot, yksiköt ja osastot voivat määrittää alaotsikoita ja toimintoja eli

tiedon viitekehyksen ankkuroinniksi kyseisten otsikoidensa alle. Näin ollen tiedon

käyttäjä voi mahdollisesti hyödyntää tietoa, johon hänellä ei välttämättä ole henki-

lökohtaista sidosta. Käsitemalli voi toimia referenssimallina yritysarkkitehtuurin

suunnittelussa, edesauttamalla tiedonhallintajärjestelmän kehitystä esittämällä

tiedon lajittelun systemaattisen mallinnuksen. Tulevaisuudessa tämä malli voi

edistää algoritmien suunnittelua älykkäiden semanttisten tiedon haku-, jako- ja

hyödyntämistoimintoja varten, minkä tarkoituksena on luoda yritykselle parem-

mat tiedon hallinnointi- ja hyödyntämismekanismit.

8.7.6 Alkeismallin käyttö

Tieto jaetaan kolmen pääotsikon (1) määrä, aika ja paikka alle (kts. empiirinen

ulottuvuus) (2) ominaisuustieto (kts. empiirinen ulottuvuus) (3) yhteys (kts. filosofinen

ja tietojohtamisen ulottuvuus), joista syntyy neljäs pääotsikko (4) tiedon varmuus

(kts. kaikki kolme ulottuvuutta). Tiedon lajittelun vaiheistus on konteksti- ja esitie-

tämyssidonnaista (kuvassa harmaa kehys), joihin vaikuttavat tiedon tuottamisen
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seikat, käyttötarkoitus, hiljainen tieto ja intuitio. Näiden tekijöiden takia tiedon

konversoituminen on epälineaarista (kts. tietojohtamisen ulottuvuus). Tiedon tuotta-

mistarkoitus voi olla esimerkiksi rakentaminen tai rakenteen käyttö, jolloin tietoa

etsitään eri syistä. Viitekehys/esitietämys/hiljainen tieto/”intuitio” voi kumota

(XOR) kolmen päälajin (ominaisuus, yhteys, varmuus) muodostaman tiedon, jos

niiden oletetaan olevan ristiriidassa jonkun edellä mainitun kanssa (kts. Arkhime-

deen piste luku 3.5). Mallissa oletetaan, ettei konteksti voi kuitenkaan kumota

määrä-, aika- ja paikkatietoa. Tiedon määrätiedon valintaan vaikuttavat niin mää-

rällinen yhteys; kaikkia koskevaksi, tai yksilöllisyys tiettyyn ryhmään liittyväksi,

tai yksittäisyys. Tiedon ominaisuuden valintana ovat tiedon ominaisuuden hyväk-

syttävyys tiettyyn joukkoon (A on B), kieltäminen, ettei tieto kuulu ainakaan tä-

hän  ryhmään (A ei  ole  B)  tai  rajoittava  ja  varma tieto  ettei  kyseinen  tieto  kuulu

tähän (A on ei-A). Yhteys muihin asiatiloihin voi olla tekijän suhde tekemiseen,

yksittäinen syy-seuraus-suhde tai varma kausaalinen vuorovaikutus. Näiden tieto-

jen valossa muodostuvat tiedon varmuutta koskeva tieto. Tieto voi olla; mahdol-

lista, tiedon luojalle oikeaa tietoa tai kolmantena tieto voi esiintyä yrityksen kan-

nalta toimivana totuutena.
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Kuva 13. Työn muodostama alkeiskäsitemalli (Sirén 2017).
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9. TYÖN LUOTETTAVUUS, TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN JA
JATKOTOIMENPITEET

Tutkijalla on merkittävä rooli laadullisessa tutkimuksessa. Tutkijan maailmankat-

somus, ihmiskäsitys ja intentionaalisuus ohjaavat tutkimusprosessia ainutlaatuisel-

la tavalla. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä ei käytetä määrällisestä tutkimus-

perinteessä syntynyttä validiuden käsitettä. Validius koskee kuitenkin tämän tut-

kimuksen tutkimuskyselyn määrällistä osuutta, vaikka kokonaisuudessaan työ on

laadullinen ja tästä näkökulmasta tarkasteltava. Tästä huolimatta kvantitatiiviseen

tutkimukseen kohdistuu yleinen validiuden ja reliabiliuden vaatimus. Näitä pitää

pystyä arvioimaan tietyillä luotettavuuskriteereillä. Näitä kriteerejä ovat muun

muassa uskottavuus, puolustettavuus ja vakuutettavuus. Tärkeätä on pystyä kyt-

kemään teoria- ja empiiriset määritelmät yhteen. Lukijaa ei saa jättää pelkästään

tutkijan intuition ja tulkinnan varaan. Lukijalle tulee kuvata mahdollisimman tar-

kasti kaikki tekniset toimenpiteet ja ajatusoperaatiot, jotka ovat johtaneet johto-

päätöksiin. Kuvauksen perusteella lukija voi avoimesti seurata tutkijan päättelyä

ja tulkintaa, jolloin lukijalle on mahdollisuus yhtyä tai riitauttaa ne. Tutkija ei kui-

tenkaan voi päästä täysin irti kulttuurisista intuitioista ja ennakko-oletuksistaan,

joten siitä johtuen on tekstiä luettava kriittisesti arvioiden. (Raasumaa 2010,75,77;

Hirsijärvi et al. 2003, 214-215.)

Käsitykseni mukaan tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti ovat tehtävätasoon

nähden riittävällä tasolla. Työ käsittelee otsikon aihetta ja tutkimuskysymyksiä

kattavasti useasta laadukkaasta lähteestä. Empiiriseen osuuteen vastasi määrälli-

sesti melko paljon, vaikkakin vastausprosentti jäi valitettavan alhaiseksi. Vastaaji-

en (N=303, n=65) voidaan olettaa edustavan suuntaa-antavasti perusjoukkoa, mut-

ta yleistyksiin on suhtauduttava kriittisesti, joskin vakavasti.  Työn aihe on mie-

lenkiintoinen, laaja ja monipolvinen, mikä osaltaan näkyy myös työn pituudessa ja

monien laajojen aiheiden käsittelyssä. Olen pyrkinyt käsittelemään näitä typiste-

tysti, jotta saavutettaisiin jollain tavalla koherentti aihekokonaisuus. Tämä on kui-

tenkin tutkimuksellinen riski, koska pahimmillaan työ sivuaa lukuisia aiheita,

kiinnittymättä ja syventymättä mihinkään. En näe, että työ olisi edellä mainitun

kaltainen, mutta vaakakupista löytyy paljon asiaa ja sitäkin vähemmän tilaa selit-

tää kaikkea sillä tarkkuudella, jolla kirjoittaja olisi halunnut. Tämän takia työn



143

lukijan ennakkoperehtyminen aihealueisiin antaa lukijalle antoisamman lukuko-

kemuksen. Niin kuin jo edellä mainittiin työn otsikko käsittelee infrarakentamista.

Todellisuudessa työ käsittelee talonrakennusta yhtä paljon kuin infrarakentamista,

koska siltä on haettu parhaita käytänteitä infrarakentamisen kehittämiseen. Tutki-

muskysymyksiin saatiin kattavat vastaukset, jotka voitiin todentaa useammasta

kuin yhdestä lähteestä. Tutkimuksen vahvuutena on sen lähdeaineiston monimuo-

toisuus, joka kertoo aineistotriangulaatiosta. Tietomallien haasteista ja hyödynnet-

tävyydestä ei löytynyt useita yleistettäviä määrällisiä tutkimuksia ja tapaustutki-

muksiakin löytyi verrattain niukasti. Tällöin ongelmaksi voi tulla tapaustutkimus-

aineiston polarisoituminen hyvinkin erilaisille näkemyksille. On mahdollista, että

yleistettävien johtopäätösten tekemistä tämän kaltaisen aineiston pohjalta on väl-

tettävä. Tutkimuksen tekijän tausta kohdeyrityksessä ja tutkimuksen tekijän vahva

interventio tutkimukselle oli huomattava. Sen ei voida kuitenkaan katsoa olleen

merkittävässä osassa työn tuloksiin nähden, sillä tutkimuskyselyn vastaajat ja

haastateltavat olivat tutkijalle entuudestaan tuntemattomia.

Työn tavoitteena oli uutuusarvon luominen eli kontribuutio. Konkreettisesti tar-

koituksena oli kehittää infrarakentamisen alkeiskäsitemalli. Tämä kehitettiin työn

tuloksena. Siinä yhdistyvät tietojohtamisen filosofiset juuret, nykyisen tietojohta-

misen paradigma sekä empiirisestä tutkimuksesta saadut tulokset. Näiltä osin työ

saavutti tavoitteen ja synnytti kontribuution. On kuitenkin muistettava, vaikka

mallin empiirinen pohja on uskottava, sitä ei ole testattu, joten sen toimivuudesta

ei voida olla varmoja. Tämän takia esitetyn mallin toimivuus ja käyttökelpoisuus

selviävät mahdollisissa jatkotutkimuksissa.

Tulkitseva tutkimus käsittelee säännönmukaisuuksien sijaan yksityiskohtia, joita

on mahdollista arvioida myös muissa tutkimuskohteissa. Siirrettävyys tarkoittaa

tämänkaltaisessa tutkimuksessa sitä, että tuloksia voidaan ikään kuin siirtää, koska

tutkimuksen yksityiskohdat on kuvattu yleisten käsitteiden kautta. (Kakkuri-

Knuutila & Heinlahti 2006, 175.) Vaikka kyseistä mallia ei sellaisenaan pantaisi

täytäntöön, on sen pohjalla olevat asiat esimerkiksi tiedon komponentit käyttökel-

poisia uudenlaisen alkeismallin kehittämiseen. Tutkimuksen ei tarvitse olla yleis-
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tettävä, niin kuin se ei tässäkään tapauksessa välttämättä sitä ole, ainakaan tiu-

kimmassa muodossaan.

Alkeismallin tarkoituksena ei ole olla kaiken kattava malli, vaan se yhdistää ele-

mentit, joissa varsinaisen mallin elementit syntyvät. Niin kuin empiirisessä tutki-

muksessa todettiin, malli pitää lopulta räätälöidä käyttötarkoituksen mukaan, joten

jatkokäyttäjät muodostavat näköisensä käsitemallin ja se onkin oiva jatkotutki-

musaihe.
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