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Työssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista tiedonhallinta-strategiaa; kodifiointia ja

henkilöltä henkilölle -strategiaa. Molempia strategioita analysoidaan, ja pohditaan

organisaation päätöksentekoperusteita strategian valinnalle. Kodifiointi-strategiaa

tutkitaan henkilöltä henkilölle -strategiaa perusteellisemmin. Strategioita tutkitaan muun

muassa SWOT –analyysin avulla, sekä organisaation että käsiteltävän tiedon

erityispiirteitä silmällä pitäen. Työssä tutustutaan myös tiedonhallinta-strategian

suunnitteluun ja toteutukseen, sekä hahmotellaan tiedonhallinta-strategian evoluutiota.

Myös tietoa ja sen luonnetta tarkastellaan yhtenä organisaation tärkeimmistä resursseista.
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1 JOHDANTO

Nykypäivänä monet eri toimialat ovat kehittymässä yhä enemmän tietointensiivisiksi ja

niin sanottujen tietotyöläisten osuus yritysten työvoimasta kasvaa kovaa vauhtia (Foss,

2005). Kuten Teece (2000) toteaa: ”Uudessa taloudessa kilpailukyky syntyy tiedon

luomisesta, omistamisesta, suojaamisesta ja vaikeasti kopioitavissa olevasta

tietovarallisuudesta”. Tieto on kehittynyt yhdeksi organisaation tärkeimmistä

perusresursseista (Garavelli et al., 2002). Drucker (1991) näkee tiedon tuottavuuden

nostamisen tärkeimpänä yritysjohdon tehtävänä kehittyneissä maissa, niin yritysten kuin

kansallisen ja kansainvälisen kehityksen ja tuottavuuden takaamiseksi. Monet

organisaatiot pitävät tietoa jopa tärkeimpänä strategisena resurssinaan (Scheepers et al.,

2004).

Organisaatioissa olevaa tietoa on kuitenkin vaikea havaita ja hallita. Tietoa pitäisi pystyä

jakamaan, monistamaan ja luomaan tehokkaasti. Organisaatiot kohtaavat toiminnassaan

samankaltaisia ongelmia ja oikeanlaisella tiedon hallinnalla voidaan välttyä ’pyörän

uudelleenkeksimiseltä’. Tiedon hallinta on siis organisaation oppimisen kannalta

olennainen kysymys. Tiedon hallintaan liittyy kuitenkin monenlaisia ongelmia.

Valmistavissa pk -yrityksissä oikean tiedon löytäminen tiettyyn tilanteeseen saattaa olla

ongelmallista, puhumattakaan globaaleilla markkinoilla toimivista konsultointiyrityksistä.

Tiedon hallinnan, jakamisen ja monistamisen tueksi tarvitaan monia toimintoja, lähtien

tietoa ja osaamista arvostavasta yrityskulttuurista aina konkreettisiin tietojärjestelmiin ja

atk -laitteistoihin.

Aluksi työssä käsitellään tietoa, sen luonnetta ja kodifiointia. Sitten perehdytään tiedon

hallintaan ja kahteen vastakkaiseen strategiaan tiedonhallinnassa; kodifiointiin ja

henkilöltä henkilölle–strategiaan. Sen jälkeen pohditaan oikean strategian valintaa ja

vertaillaan strategioita keskenään muun muassa SWOT–analyysillä. Lopuksi

hahmotellaan tiedonhallintaa kokonaisuutena ja osana organisaation toimintaa ja

strategiaa.
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1.1 Tutkimusongelma ja aiheen rajaus

Tämä työ pyrkii ymmärtämään tiedon hallintaa organisaatioissa, keskittyen pääosin

tiedon kodifiointiprosessiin ja tarvittavissa määrin sen vastakohtaan, henkilöltä henkilölle

tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Tässä työssä jätetään tarkoituksella kaikki välimuotostrategiat

ja tarkentavat strategiat, kuten esimerkiksi Schulz & Jobe (2001) käsittelemät kodifiointi-

ja hiljaisen tiedon strategiat pois tarkastelusta. Näin pyritään luomaan selkeä käsitys

kahdesta ääripään strategiasta, jotta organisaation olisi helpompi lähteä haravoimaan

strategiaviidakkoa. Tässä työssä tutustutaan myös tiedonhallintaan prosessina. Näin

pyritään ymmärtämään tiedon-hallintaprosesseja ja -strategioita kokonaisuudessaan

paremmin. Työ pyrkii vastaamaan kysymyksiin: mitä kodifiointi on? Miten tietoa

voidaan hallita ja jakaa organisaatioissa? Minkälaisia ominaisuuksia

kodifiointistrategiassa ja henkilöltä henkilölle tapahtuvassa tiedon-siirtostrategiassa on

löydettävissä? Millaisia heikkouksia ja vahvuuksia strategioista löytyy? Millaiselle

organisaatiolle em. strategiat sopivat ja miten strategia tulisi valita?

Tässä työssä keskitytään organisaation sisällä tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Täten

tutkimuksen kohteeksi tulevat osittain myös tiedonsuojaamiskysymykset. Tiedonsiirto

organisaation rajojen ulkopuolella oleviin sidosryhmiin jätetään tämän tutkimuksen

ulkopuolelle.

1.2 Tutkimustapa

Työssä yhdistellään ainutlaatuisella tavalla eri lähteiden tietoja kirjallisuudesta ja

tieteellisistä artikkeleista. Tiedot yhdistellään tutkimuskysymysten vastauksiksi ja tätä

kautta yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin pyritään luomaan avarakatseista kokonaiskuvaa

tutkittavasta aiheesta ja tarkastelemaan aihetta monitahoisesti ja syvällisemmin.
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2 TIETO ORGANISAATION RESURSSINA

2.1 Tiedon tutkimisen ja kehittymisen taustaa

Jo antiikin kreikassa pohdittiin kysymystä ”mitä tieto on?”. Platon edusti aikanaan

ensimmäisenä länsimaista filosofiaa ja rationalismia. Hänen oppilaansa Aristoteles oli

ensimmäisenä luomassa länsimaisen filosofian toista päähaaraa, empirismiä. Nämä kaksi

länsimaisen filosofian pääsuuntaa alkoivat yhdistyä 1800–luvulla Saksalaisen filosofin

Immanuel Kantin ajatusten myötä. Tietoa, sen merkitystä ja määrittelyä ovat

talousteorian puolella pohtineet muun muassa uusklassisen talousteorian tunnettu

edustaja Marshall. Myös Hayek ja Schumpeter, yrityksen teoriaa kehittänyt Penrose ja

evolutionäärisen taloustieteen edustajat Nelson ja Winter ovat antaneet suuren panoksen

(muun muassa) tiedon käsittelyyn taloustieteissä. (Nonaka, Takeuchi, 1995).

1960 ja 1970–luvuilla tiedonsiirto organisaatioissa rajoittui lähinnä tutkimus- ja

kehitystoiminnan ympärille. Tietoa siirrettiin vain yhteen suuntaan; tutkimusyksiköistä

pois organisaatioon ja sitä kautta toimialalle ja maailmalle. (Teece, 2000). Tänä päivänä

tietovirtoja on havaittavissa joka paikassa. Organisaation tiedon lähteet ovat jakautuneet

maantieteellisesti laajalle alueelle ja tieto virtaa kaikkialle sekä kaikkialta. Tieto voi

virrata organisaation sisälläkin moneen eri suuntaan: ylös, alas, horisontaalisesti, sekä

ulos ja sisään yksiköistä (Schulz & Jobe, 2001). Enää T&K –tiedon siirto ei riitä, vaan

tietoa esimerkiksi kilpailijoista, asiakkaista, alihankkijoista, toimintatavoista jne. tulee

pystyä siirtämään tehokkaasti. (Teece, 2000).

Vaikka yksilöt luovat tietoa, jää organisaation tehtäväksi luodun tiedon välittäminen ja

jakelu kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön (Albino et al., 2001).
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2.2 Tieto ja informaatio -käsitteet

Tieto voidaan jakaa moneen eri kategoriaan monella eri tavalla. Se voidaan luokitella

eksplisiittiseksi ja hiljaiseksi, yksityiseksi ja julkiseksi, tai organisaation ja yksilöin

tiedoksi. ( Rajaniemi, 2005).

Jotta voitaisiin todella ymmärtää tiedon luomista, siirtämistä ja uudelleenkäyttöä, on tieto

ensin määriteltävä ja erotettava informaatio -käsitteestä. Tieto ja informaatio määritellään

monesti tieteellisessä kirjallisuudessa toisensa poissulkevasti, eli tiedon määritellään

olevan jotain mitä informaatio ei ole ja päinvastoin. Tiedolle on löydettävissä monia

erilaisia määritelmiä. Foray (2004) määrittelee tiedon1 olevan informaatiota

syvällisempää, ihmisissä olevaa osaamista ja ymmärtämistä. Hänen mukaan tieto

vahvistaa omistajaansa ja tiedon avulla informaatiota voidaan käyttää hyväksi erilaisissa

tilanteissa. Informaatio hänen mukaansa puolestaan on passiivista, ennen kuin se jolla on

tietoa, käyttää informaatiota hyväkseen. Informaatio on dataa, jota on helppo tallentaa.

Tietoa sen sijaan on vaikea tallentaa tai siirtää ja se on helposti katoavaa. Tieto on

monesti myös polkuriippuvaista, eli tietyn spesifin tapahtumaketjun tuloksena syntynyttä

ja tätä kautta vaikeasti kopioitavissa ja monistettavissa olevaa. (Foray 2004).

Cowan et al. (2000) puolestaan määrittelevät informaation viestiksi, joka sisältää

jäsenneltyä dataa ja se saa vastaanottajan toimimaan tietyllä tavalla (ei kuitenkaan

ainoastaan viestin perusteella). Vastaanottajan kognitiiviset ominaisuudet määrittävät

osaltaan viestin sisältöä ja viestin aikaansaamia seuraamuksia. Sama tieto voi toisille olla

hyvin merkityksellistä ja ajatuksia herättävää, kun taas toisille mahdotonta ymmärtää ja

tulkita. Tiedon Cowan et al. (2000) määrittelevät ei-informaatioksi, jota ihmiset ’vain

tietävät’.

1 Vrt. engl. ”Knowledge”
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Tieto voidaan jakaa eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon. Hiljainen tieto2 on ei-kodifioitua

tietoa, eikä sitä lueta informaatioksi. Hiljaista tietoa ei voida nähdä, eikä muuntaa

symboleiksi, esityksiksi, eli toisin sanoen sitä ei voida (ainakaan helposti) kodifioida.

Taloustieteissä hiljainen tieto on usein määritelty ei-kodifioiduksi tiedoksi. Hiljaista

tietoa esiintyy esimerkiksi toistettavissa laboratoriokokeissa: ilman ensimmäistä koetta ja

kokeen suorittaneita henkilöitä, ei koetta voida toistaa samanlaisena uudelleen. Hiljainen

tieto on jotain sellaista, mitä mikään algoritmi ei voi kopioida, ja vain ihmisen älykkyys

voi sen ymmärtää ja hyödyntää. (Cowan et al., 2000).

Nonaka (1994) puolestaan määrittelee hiljaisen tiedon olevan henkilön hallussa olevaa,

syvään juurrutettua tietämystä, kokemuksia, kykyjä ja toimintoja. Hiljaisen tiedon

vastakohtana  voidaan  pitää  eksplisiittistä  tietoa.  Eksplisiittinen  tieto  on  sellaista  tietoa,

joka voidaan määritellä tarkasti ja tallentaa kirjastoihin, arkistoihin ja tietokantoihin.

(Nonaka, 1994). Eksplisiittinen tieto on siis kodifioitavissa olevaa tietoa.

Hiljaisen tiedon avulla kodifioitu eksplisiittinen informaatio saa merkityksen ja sitä

pystytään tulkitsemaan, sekä purkamaan ja käyttämään hyväksi. Tämän prosessin avulla

voidaan luoda uutta tietoa sitä kautta lisää voittoja. (Balconi, 2002).

Organisaatioissa ongelmia voi tuottaa tiedon liikkuvuus ja pysyvyys. Toisaalta tiedon

tarvitsee päästä liikkumaan vapaasti esim. yksiköiden, sisaryhtiöiden ja henkilöiden

välillä. Toisaalta taas syvällä organisaatiossa oleva tieto, joka on pysyvää eikä (ainakaan

helposti) liikuteltavaa, luo organisaatiolle ainutlaatuista lisäarvoa. (Schulz & Jobe, 2001).

2 Vrt. engl. ”tacit knowledge”
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3 KODIFIOINTI -STRATEGIA

3.1 Kodifiointi

Tiedon kodifioinnilla tarkoitetaan informaation tallentamista ja ”koodaamista”

tietokantaan, tai esimerkiksi käyttöoppaaksi tai manuaaliksi. Tiedon kodifiointiin liittyy

olennaisesti myös tiedon muuntaminen informaatioksi. Tiedon kodifioinnissa tietoa

hajotetaan osiin, esimerkiksi viesteiksi tai ohjeiksi. Tiedon osista muodostetaan

informaatiota, joka voidaan esittää erilaisilla symboleilla ja merkityksillä. (Cowan, 2001).

Tietoa voidaan esittää, siirtää ja kodifioida monella tavalla. Foray (2004) määrittelee

kolme tapaa tiedon siirtämiseen: demonstroinnin, tiedon irrottamisen haltijastaan ja

audiovisuaalisen tallentamisen. Demonstroinnilla tarkoitetaan opettajalta tai mestarilta

oppilaalle tai oppipojalle annettavaa tietoa. Opettaja tai mestari määrittelee aluksi

sääntöjä, jotka hän demonstroi tai puhuu henkilökohtaisesti oppilaalleen / oppipojalleen.

Tiedon irrottamisella tarkoitetaan tiedon mallintamista tai ”koodaamista” esimerkiksi

sääntökirjaksi tai käyttöohjeeksi. Audiovisuaalisella tallenteella tiedonsiirto toteutetaan

osittain demonstroimalla, osittain tiedon irrottamisella, kun tieto tallennetaan nauhalle

ääneksi, kuvaksi ja tekstiksi. (Foray, 2004). Tässä työssä tiedon kodifiointi–strategia ei

määritelmäviidakon selkeyttämiseksi sisällä ihmiseltä ihmiselle henkilökohtaisesti

tapahtuvaa kodifiointia, toisin kuin Forayn (2004) laaja kodifiointikäsitys ymmärtää.

Kodifioinnilla tulisi pyrkiä välittämään ja kehittämään sekä know how- että know why-

tietoa oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Lisäksi kodifiointi tarvitsee tuekseen opastusta

ja kodifioinnin kanssa tulisi tietoisesti harjoittaa oppimista, eli virheistä tulisi oppia ja

tietoa niistä tulisi kodifioida. (Zollo & Winter, 2002). Virheistä oppiminen ja niiden

tallentaminen auttaa organisaatiota oppimaan ja muistamaan.
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Kodifioitavaa tietoa voivat olla esimerkiksi:

- kehitysideat

- asiakastiedot

- toimintatavat ja ohjeet

- projektisuunnitelmat ja toteutukset

- tiedot tuotteista / tuotteet

- markkina- ja toimialatiedot

- yhteystiedot

- tiedot kilpailijoista ja alihankkijoista

- valmistusprosessit

- ongelmaratkaisumallit

(Mukailtu Falk, 2005).

Rajat kodifioitavalle tiedolle asettavat kodifioitavan tiedon tarkoituksenmukaisuus, tarve

kodifioida, sekä tiedon luonne; onko se ylipäätään kodifioitavissa.

3.2 Kodifiointiprosessi

Garavelli et al. (2002) kuvaavat tiedon kodifiointiprosessia seuraavalla tavalla. Aluksi

tieto on tiedon haltijalla. Tiedon haltija kodifioi tiedon oman kognitiivisen kykynsä

mukaan esimerkiksi yrityksen tietokantaan. Sieltä tiedon vastaanottaja hakee

informaatioksi muuttuneen tiedon ja käsittelee sen oman kognitiivisen kykynsä mukaan.

Tässä vaiheessa tietokannasta haettu informaatio muuttuu vastaanottajalle tiedoksi tai jää

informaatioksi, riippuen miten vastaanottaja haettua informaatiota käyttää ja mikä on

hänen kognitiivinen kontekstinsa. Mikäli informaatiota käytetään uuden ongelman

ratkaisemiseen, on informaatio muuttunut tiedoksi. Näin tieto siirtyy lähettäjältä

vastaanottajalle. (Garavelli et al., 2002).
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kodifiointi
objekti

tulkinta
Tieto
lähteessä

Tieto
käyttäjällä

Kognitiivinen
systeemi

Kognitiivinen
systeemi

Tieto muuttuu informaatioksi Informaatio muuttuu tiedoksi

Kuva 1. Tiedon kodifiointiprosessi

(Muunneltu Garavelli et al., 2002)

Kuvassa 1 lähdetään liikkeelle vasemmasta reunasta, jossa tieto on haltijallaan. Sieltä

tieto kulkee kodifioinnin ja tulkinnan kautta tiedon vastaanottajalle / käyttäjälle.

Koska tieto muunnetaan informaatioksi kodifiointiprosessissa, on erittäin tärkeää että

tiedon haltijan ja tiedon vastaanottajan välillä vallitsee yhteisymmärrys.

Yhteisymmärryksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tiedon kodifioijan ja tiedon

vastaanottajan yhtenevää kognitiivista kontekstia, yhteisesti jaettuja arvoja, kulttuuria,

uskomuksia ja koulutusta. (Garavelli et al., 2002).

Cowan et al. (2000) ovat puhuneet kognitiivisen kyvykkyyden, eli ihmisen

ymmärryskyvyn, kyvyn purkaa ja hyödyntää informaatiota, vaikutuksesta tiedon

tulkintaan ja kodifiointiprosessin onnistumiseen. Tässä työssä kognitiivisella kontekstilla

tarkoitetaan sekä arvoja, kulttuuria ja uskomuksia, että ihmisen ymmärryskykyä.

Tiedonsiirtoprosessin kriittisiksi avaintekijöiksi voidaan kuvion perusteella nostaa kolme

asiaa: kodifiointi, tulkinta ja tiedon luovuttajan ja vastaanottajan yhteisymmärrys

(Garavelli et al., 2002). Jotta kodifiointiprosessi olisi onnistunut, on avaintekijöihin

kiinnitettävä erityistä huomiota. Itse kodifiointitapahtuma vaatii kodifioijalta taitoa esittää

tieto selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi kodifiointimenetelmien tuntemus ja

tehokas hyväksikäyttö ovat kriittisiä tekijöitä kodifioinnin onnistumisessa.
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Kun tieto on kerran muutettu informaatioksi ja kodifioitu esim. käyttöoppaaksi tai

tietokantaan, siirtyy vastuu tiedon tulkitsijalle. Tiedon tulkitsijalla tulisi olla riittävästi

kompetenssia tulkita informaatio oikein, sekä soveltaa että muokata sitä. Tiedon

tulkinnan helppoutta edesauttaa tiedon luovuttajan ja vastaanottajan yhtenevä

kognitiivinen konteksti (Garavelli et al., 2002). Näihin asioihin voidaan vaikuttaa monilla

tavoin. Esimerkiksi samankaltaisen kognitiiviseen kontekstiin voidaan vaikuttaa

oikeanlaisella rekrytoinnilla, työilmapiirillä, henkilöstöjohtamisella sekä kannustimilla.

Yrityksen tulisi rekrytoida henkilöitä, joilla on valmiiksi esim. tietotekniikkaosaamista tai

muuta teknistä osaamista ja suuntautumista. Henkilöstöjohtamisella tulisi pyrkiä tiedon

jakamiseen kannustavaan ilmapiiriin ja luoda kannustimia tehokkaaseen tiedon

tallentamiseen, hyväksikäyttöön ja jakeluun.

Kodifioidun tiedon tulkitsemista puolestaan voi helpottaa esim. hyperteksti. Mikäli tieto

on kodifioitu yrityksen tietokantaan, voi linkitys ja hyperteksti antaa tarvittaessa

lisäohjeita tai selvennystä tiedon tulkitsijalle (Garavelli et al., 2002).

Jos organisaatio on suuri kansainvälinen toimija tai omaa muuten hyvin erilaisia

toimintoja, osastoja tai ihmisryhmiä, ei kaikkien henkilöiden välillä (todennäköisesti)

vallitse sama kognitiivinen konteksti. Esimerkiksi konsultointiyrityksessä voi olla eri

aloihin erikoistuneita konsultteja, tai valmistavassa yrityksessä eri alan osaajia, jotka

kaikki käyttävät mahdollisesti samoja tietokantoja. Tällöin on hyvä perehtyä tarkemmin

organisaation erilaisiin kognitiivisiin konteksteihin, joita voitaisiin tässä tapauksessa

kuvata osaamisryhmittyminä tai erilaisina asiantuntijaosastoina.

Mikäli yhtenäistä kognitiivista kontekstia ei löydy, organisaation kannattaisi tutkia

erilaisia osaamisryhmiä ja sitä, miten osaamisryhmien välinen tiedonsiirto ja tehokas

hyväksikäyttö toimivat (Garavelli et al., 2002). Tämä voi olla tarpeen myös pienemmässä

mittakaavassa, esimerkiksi vain kahden ihmisen välillä tapahtuvassa tiedonsiirrossa,

missä noviisi tarvitsee tietoa asiantuntijalta.
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Jos oletetaan kodifioinnin, tulkinnan ja kognitiivisen kontekstin olevan avaintekijöitä

kodifiointiprosessin onnistumisessa, on hyvä tutkia prosessia hieman tarkemmin. Jos

epäonnistumiset tiedonsiirrossa kodifiointimenetelmän kautta johtuvat pääasiassa tiedon

luovuttajan ja vastaanottajan erilaisesta kognitiivisesta kontekstista, niin on tärkeää

perehtyä kognitiivisiin konteksteihin hieman tarkemmin. (Garavelli et al., 2002).

Kognitiivisen kontekstin hahmottamisessa voidaan ottaa avuksi Garavelli et al. (2002)

esittelemä puudiagrammi. Se auttaa ymmärtämään tiedonsiirron ongelmaa nimenomaan

kognitiivisen kontekstin osalta. Sen perusteella saadaan tietoa kodifioinnin ongelmista

yhteisymmärryksen osalta tapauskohtaisesti.

1) Tunnettu
kognitiivinen kehys

2) Samanlainen
kognitiivinen kehys

3) Erilainen
kognitiivinen kehys

Tulkinnassa ei ongelmia,
kodifiointi voi olla ongelma

Tulkinnassa ja
kodifioinnissa ongelmia

Kuva 2. Puudiagrammi kognitiivisen kehyksen analysointiin tiedon siirrossa.

(Mukaillen Garavelli et al., 2002).

Kuva 2 havainnollistaa niitä ongelmia, mitä organisaatiossa voi esiintyä kognitiivisen

kontekstin osalta. Alkutilanteessa 1 oletetaan, että organisaatiossa tunnistetaan erilaiset

kognitiiviset ryhmittymät, vaikkapa eri asiantuntijaosastot, joilla jokaisella on eri

kulttuuri ja osaamistausta.
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Mikäli kognitiiviset kontekstit (yleistäen esimerkiksi asiantuntijaosastot) ovat ”samalla

viivalla” tai ”aaltopituudella” (kohta 2), eli jakavat samankaltaisia arvoja, koulutuksen,

kulttuurin ja uskomukset, ei kodifioidun tiedon tulkinnassa esiinny ongelmia (Garavelli et

al., 2002). Ainoaksi sudenkuopaksi jää huonosti suoritettu kodifiointi. Tällaisen tilanteen

vallitessa organisaatiossa, tulisi kodifiointiin kiinnittää erityistä huomiota. Tämä voidaan

toteuttaa esimerkiksi koulutuksella tai palkkaamalla tukihenkilöstöä kodifiointiin

vastaavaan tapaan kuin atk -tukihenkilöt. Mikäli eri osastot (kognitiiviset kontekstit) ovat

erilaisia uskomuksiltaan, arvoiltaan ja kulttuuriltaan (kohta 3), voi ongelmaksi muodostua

sekä tulkinta että kodifiointi (Garavelli et al., 2002). Tällöin tieto tulisi muokata

vastaanottajan kontekstiin sopivaksi. Eli tieto tulisi esittää siten, että vastaanottajan on

mahdollisimman helppo tulkita sitä. Tässä tapauksessa organisaation on panostettava

esimerkiksi koulutukseen tiedon muokkaamisessa ja rakennettava mahdollisimman

”universaali” tietojärjestelmä, mistä tietoa on helppo tulkita. Myös itse kodifiointiin tulee

keskittyä samalla tavoin kuin kohdassa 2. Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli

organisaatio on pieni tai / ja omaa yhtenäisen yrityskulttuurin ja henkilöstöllä on samat

arvot, kulttuuri ja koulutus, on kodifiointi edullisempaa ja tehokkaampaa toteuttaa.

3.3 Tieto ja tiedon suojaaminen

On myös huomioitava, että kodifioitu tieto on helpommin kilpailijoiden kopioitavissa ja

monistettavissa. Tieto jota ylipäätään pystytään helposti kodifioimaan, ei ole luonteeltaan

kovin vaikeasti käsiteltävää ja kompleksisista. Tiedon kodifiointi voi siis vaatia

yritykseltä lisäponnisteluja ja resursseja tiedon suojaamiseksi ja pitämiseksi yrityksen

sisällä.

Tietoa on vaikea kontrolloida, sillä on julkishyödykkeen piirteitä ja se on luonteeltaan

kumulatiivista. Kilpailullisilla markkinoilla syntyy paljon tietoa ja markkinat voidaan

nähdä ”tietoaltaana”, jonne kaikilta toimijoilta valuu tietoa niin tahallisesti kuin

tahattomastikin. (Foray, 2004).
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Nykyteknologia on tässä mielessä kaksiteräinen miekka: yhtäältä se helpottaa tiedon

kodifiointia, siirtämistä ja jakelua, toisaalta edesauttaa tietovuotojen syntymistä. Toisaalta

taas tiedon tehokas hyväksikäyttö voi vaatia demonstrointia tai muuta opetusta, sekä

komplementtikykyjä. Komplementtikyvyt ovat niin sanottuja ”lisäkykyjä”, joiden avulla

tieto saa merkityksen ja sitä voidaan käyttää hyväksi tai ylipäätään tulkita. Täten kaikki

kodifioitu tieto ei automaattisesti ole ulkopuolisten (kilpailijoiden) hyödynnettävissä.

(Foray, 2004). Tiedon hallinta on siis hyvin monitahoinen kysymys ja sisältää monia

erilaisia ongelmia.

Foray (2004) listaa tietoyhteiskunnan tiedonsuojaamiskeinoiksi muun muassa patentit,

mallisuojat, teollisen muotoilun suojat ja copyrightit. Tiedon suojaaminen on kuitenkin

ongelmallista, sillä tietoa on usein ylipäätään vaikea paketoida, saati paketoida

turvallisuusnäkökulmasta tehokkaasti. Patentointi on kallista ja sitä vaikeuttavat erilaiset

kansalliset patentointilait ja patentointiprosessin hidas eteneminen. Lisäksi patentin

todellinen voima ja suoja voi olla hyvinkin heikko. Patentin hakeminen voi kuitenkin

toimia eräänlaisena markkinatestinä uudelle tuotteelle. Jos tuote vietäisiin avoimesti

markkinoille testattavaksi, se altistuisi kopioinnille, mutta patenttiprosessissa tuote pysyy

suojassa ja tuotteen toimivuudesta voidaan saada informaatiota. (Foray, 2004).

Toisaalta patentoinnissa tuote kodifioidaan, ja tämä mahdollistaa tuotteen ja siihen

sisältyvän tiedon kopioinnin. (Cowan et al., 2000).
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4 HENKILÖLTÄ HENKILÖLLE -STRATEGIA

4.1 Tiedonsiirto henkilöltä henkilölle

Henkilöltä henkilölle–tiedonsiirto tarkoittaa nimensä mukaisesti kahden tai useamman

henkilön välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Henkilöltä henkilölle–strategiassa tieto siirtyy

haltijalta vastaanottajalle henkilökohtaisen kontaktin ja tapaamisen avulla. Tällaisissa

organisaatioissa tiedon tarvitsija voi joutua matkustamaan tuhansia kilometrejä

päästäkseen oikean tiedon omistavan henkilön luokse. (Hansen et al., 1999).

Tiedonsiirto voi tapahtua hyvinkin hitaasti. Tämän strategian valinneissa organisaatioissa

tieto voi olla niin monimutkaista ja hiljaista, että sen välittäminen kodifioidusti ei ole

mahdollista. Monimutkaisten ongelmien ratkaisuun voidaan tarvita useita työntekijöitä,

jotka omaavat erilaista hiljaista tietoa. Tiedon artikuloiminen tai muu esittäminen voi olla

hyvin vaikeaa.

Henkilöltä henkilölle–strategiaa voidaan toteuttaa esimerkiksi:

- brainstormin ynnä muun vastaavan tiedonjaon ja kehittämisen keinoin

- henkilökohtaisten tapaamisten / ryhmätapaamisten avulla

- video- ja puhelinneuvotteluilla, sekä sähköpostin välityksellä

(Hansen et al., 1999).

Rajat strategian toteuttamiselle asettaa aika, budjetti ja ihmisten liikuteltavuus. Erilaisia

tiedonjako- ja tiedonluomismenetelmiä löytyy lähes rajaton määrä. Tämän strategian

valinneessa organisaatiossa tietotekniikka on enemmänkin apukeino välittää tietoa, ei

niinkään varastoida sitä.
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Henkilöltä henkilölle–strategiaa toteuttavassa yrityksessä tietotekniikkaa voidaan myös

käyttää hyväksi henkilötietokannan luomisessa. Tällainen tietokanta voi sisältää

tuhansien ihmisten yhteystiedot ja mahdollisesti muuta pientä informaatiota. Monesti

tämän strategian valinneilla organisaatioilla on korkeasti räätälöity kallis tuote, esim.

korkeatasoinen konsultointipalvelu. (Hansen et al., 1999).
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5 OIKEAN STRATEGIAN VALINTA

5.1 Aiempaa tutkimustietoa

Tiedonhallinta-strategian valitsemisessa on kiinnitettävä moneen eri seikkaan huomiota,

aina organisaation tuotteesta kilpailustrategiaan asti. Hansen et al. (1999) tutkivat

konsultointiyritysten tiedonhallinta–strategioita. Tutkimuksen mukaan

konsultointiyrityksissä on havaittavissa kaksi hyvin erilaista strategiaa:

kodifiointistrategia ja henkilöltä henkilölle tapahtuva tiedonhallinta -strategia3.   Päätös

näiden strategioiden väliltä kohtaa käytännössä lähes kaikkia yrityksiä tiedon johtamisen

osalta tehtävissä päätöksissä. Hansen et al. (1999) mainitsevat artikkelissaan Ernst &

Youngin käyttävän kodifiointistrategiaa tiedonhallinnassa ja tiedon johtamisessa. Heidän

kodifiointiprosessinsa etenee seuraavasti. Ensin poistetaan asiakkaiden luottamukselliset

tiedot ja lopusta tiedosta tehdään ”tieto-objekti”, joka sisältää tärkeimmän tiedon. Tärkeä

tieto voi olla esimerkiksi haastatteluopas, työaikatauluja, benchmarking–dataa tai tietoa

markkinasegmenteistä. Tieto laitetaan yrityksen tietokantaan, mistä kaikki voivat sitä

vapaasti käyttää hyödykseen. Näin tiedosta saadaan skaalatuottoja ja tiedon

uudelleenkäyttö on sekä tehokasta, että aikaa säästävää. Tieto voidaan hakea

tietokannasta ilman pitkiä konsultointitapaamisia kollegoiden kanssa, tai matkustamista

jopa toiselle puolelle maapalloa tapaamaan konsulttia, jolla olennainen tieto on.

Parhaassa tapauksessa tiedon löytyminen tietokannasta voi säästää suuressa

konsultointiprojektissa jopa vuoden työn, sanoo Randall Love, Ernst & Youngilta,

Hansenin et al. artikkelissa. Ernst & Youngilla on yli 40 henkilöä palkattuna kodifioinnin

tukitehtäviin. He avustavat konsultteja tiedon kodifioinnissa ja varastoinnissa.  (Hansen et

al., 1999).

Hansen et al. artikkeli (1999) esittelee henkilöltä henkilölle–strategian edustajina Bain:n,

Boston Consulting Group:n, ja McKinsey:n konsultointiyritykset.  Näissä

organisaatioissa tietoa siirretään henkilöiden välillä, ei kodifioinnin kautta tietokannoista.

(Hansen et al., 1999).

3 Vrt. engl. ”personalization”
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Henkilöltä henkilölle tapahtuva tiedonsiirto voi toteutua esimerkiksi brainstormin,

aivoriihen, tai keskustelun muodossa joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai

videokonferenssin avulla. Henkilöltä henkilölle–tietostrategian valitsevat organisaatiot,

kuten Bain, ovat rakentaneet henkilötietokannan, mistä konsultit voivat etsiä kollegan

jolla on juuri oikeaa tietoa tiettyyn ongelmaan. Myös verkostojen luominen henkilöltä

henkilölle–strategian valinneessa yrityksessä on elintärkeää, sekä yrityksen sisällä

kollegojen välillä, että ulkoisiin sidosryhmiin. Tutkimuksessa selvisi, että myös

esimerkiksi valmistavilla yrityksillä tai terveydenhoitopalveluilla tulisi olla tiedonhallinta

-strategia. Strategian valinta ei siis ole ainoastaan konsultointiyritysten, korkean

innovointiasteen tai tietointensiivisyyden omaavia yrityksiä koskeva päätös. (Hansen et

al., 1999).

Hansen et al. (1999) tutkimuksessa selvisi myös, että yritykset jotka ovat valinneet

jommankumman tietostrategian, olivat huomattavasti tehokkaampia kuin yritykset jotka

toteuttivat molempia strategioita rinnakkain. Molemmat strategiat osoittautuivat hyvin

tuottoisiksi ja onnistuneiksi. Kodifiointi -strategian valinnut yritys pystyy tuottamaan

asiakkaalle lisäarvoa tarjoamalla nopeaa, luotettavaa ja korkealaatuista konsultointia

edulliseen hintaan. Kodifiointi–strategia perustuu ”uudelleenkäytön etuihin”4. Tällä

tarkoitetaan tiedon uudelleenkäytön alhaisia kustannuksia, mikä nostaa yrityksen

tehokkuutta. Tiedon uudelleenkäyttö säästää työtä, vähentää kommunikointikustannuksia

ja mahdollistaa useampien projektien samanaikaisen toteuttamisen. (Hansen et al., 1999).

Henkilöltä henkilölle–strategia puolestaan perustuu ”asiantuntemuksen etuun”5. Tällä

tarkoitetaan korkean räätälöintiasteen ja asiantuntemuksen mahdollistamaa suurempaa

tuottoa. Tämän strategian valinnut yritys voi tarjota asiakkaalleen syvällistä hiljaiseen

tietoon perustuvaa konsultointia. Tämä on hyvin aikaa vievää, kallista ja työlästä

toteuttaa, joten strategiaa ei voida toteuttaa siinä mielessä tehokkaasti, kuin kodifiointi–

strategiaa. (Hansen et al., 1999).

4 Vrt. engl. “Economics of reuse”
5 Vrt. engl. “Expert economics”
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Henkilöltä henkilölle–strategian valinneiden yritysten konsultointipalvelut ovat täten

myös kalliimpia asiakkaalle. Yhden räätälöidyn projektin toteuttaminen voi vaatia useita

henkilökohtaisia tapaamisia monien ihmisten kesken viikoittain. (Hansen et al., 1999).

5.2 Päätöksentekoperusteet ja sopivan strategia valinta

Yrityksen tuote voi olla yksi päätöksentekoperuste tietostrategiaa valittaessa. Yritykset

joiden tuote6 on massatuote, vähän räätälöity tai muulla tavoin yksinkertainen, kannattaisi

tämän perusteella valita kodifiointistrategia. Yksinkertaista tietoa on helpompi kääntää

informaatioksi ja täten kodifioida. Korkean räätälöintiasteen, asiantuntemuksen tai

monimutkaisen tuotteen ollessa kyseessä, kannattaa yrityksen valita henkilöltä

henkilölle–tiedonhallinta-strategia, sillä tällaiseen tuotteeseen liittyvää tietoa on vaikea

muuntaa informaatioksi ja kodifioida.

Hansen et al. (1999) päätyivät tutkimuksessaan 80 / 20 jakoon strategioiden välillä.

Heidän mukaansa yrityksellä tulisi olla jompikumpi strategia hallitsevana ja toinen

tukevana. Eli mikäli yritys valitsee henkilöltä henkilölle–strategian (80 %), tulisi heillä

olla 20 % kodifiointistrategiaa mukana. Tällaisen strategiayhdistelmän avulla henkilöltä

henkilölle tapahtuvaa päästrategiaa tuetaan esimerkiksi yhteystieto–tietokannalla.

Hansen et al. (1999) mukaan yrityksen kilpailustrategian tulisi tukea tietostrategiaa ja

tietojohtamista. Nämä strategiat yhdistyvät pohdittaessa millaista tuotetta yritys tarjoaa,

onko tuote innovatiivinen vai ns. kypsä tuote. Myös henkilöstön rekrytointi ja johtaminen

liittyvät läheisesti tietostrategiaan: toimiiko yrityksen henkilökunta hiljaisen tiedon vai

eksplisiittisen tiedon varassa. Tietostrategian valinnalla on vaikutusta myös

innovaatiotoimintaan. Mikäli yritys pyrkii saavuttamaan innovaatiovoittoja, ei

kodifiointistrategia ole paras vaihtoehto. Se ei kannusta ihmisten väliseen

kanssakäymiseen ja tiedonsiirtoon samalla tavalla kuin henkilöltä henkilölle–strategia.

(Hansen et al., 1999).

6 Tuotteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tuotetta että palvelua
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Scheepers et al. (2004) ovat kritisoineet Hansen et al. (1999) tutkimusta. Heidän mukaan

20 / 80–tietostrategiayhdistelmän sijasta tietostrategian valinta pitäisi nähdä eräänlaisena

matkana. Heidän mukaan matkan alkupisteessä kumpikaan strategia ei ole vallitsevana,

eikä vahvasti esillä. Yritys valitsee henkilöltä henkilölle–strategian tai

kodifiointistrategian ja alkaa toteuttamaan valitsemaansa strategiaa vahvistamalla sitä

organisaatiossa. Päästrategian vierellä tulisi olla pieni, mutta kasvava osuus toista

strategiaa. Heidän mukaan matkan päämääränä on molempien strategioiden tehokas

yhteiskäyttö. Scheepers et al. (2004) toteavat myös, että organisaation kasvaessa ja

ikääntyessä kaksi strategiaa sekoittuvat siis enemmän, kuin mitä Hansen et al. (1999)

ehdottivat. 20 / 80–strategiasekoitus toimisi siis varhaisen vaiheen yrityksissä, mutta

kypsemmissä mix sekoittuisi enemmän, esimerkiksi 40 / 60.

korkea

matala

korkean riskin
sisältävä lähestymistapa

strateginen polku 2

strateginen polku 1

henkilöltä henkilölle
-strategia

kodifiointistrategia korkea

Kuva 3. Organisaation tietostrategian evoluutio.

(Scheepers et al. 2004).
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Kuvassa 3 strateginen polku 1 kuvaa henkilöltä henkilölle–strategian valintaa ja

kehittymistä organisaation kypsyessä. Strateginen polku 2 kuvaa kodifiointistrategian

valintaa ja kehittymistä. Scheepers et al. (2004) tutkimuksessa käsiteltiin neljää

organisaatiota, joista yhdessä käytettiin sekä henkilöltä henkilölle–strategiaa, että

kodifiointistrategiaa. Kyseessä oleva organisaatio oli tutkimusalan yritys ja se oli

tuloksekkaasti ja tehokkaasti onnistunut yhdistämään molemmat strategiat. Tämän

perusteella voidaan kuitenkin vetää vain se johtopäätös, että näiden kahden strategian

yhdistämisessä ei ole poikkeuksetonta nyrkkisääntöä. Strategiasekoituksenvalinta tulisi

siis tehdä organisaatiokohtaisesti.

Foray (2004) esittää strategian valintakriteereiksi yrityksen tuotteen (onko se räätälöity

vai massatuote), kehitysvaiheen ja sen, ovatko yrityksen rakenteet ”löysiä”. Löysällä hän

tarkoittaa sitä, että molempien strategioiden toteuttaminen on mahdollista. Tiukka

yritysrakenne puolestaan mahdollistaa hänen mukaansa vain toisen strategisen

suuntautumisen valinnan.

Se kuitenkin on selvää, että molemmat strategiat tukevat hyvin toisiaan. Pelkkä

teknologiaan tukeutuminen ei edistä tiedon luomista, hankintaa ja hyväksikäyttöä ja

monet organisaatiot käyttävätkin teknologiaa tiedon hallinnan tukena (Milton et al.,

1999).  Henkilöltä henkilölle–strategiaa voidaan siis tehostaa kodifioinnilla: esimerkiksi

luomalla henkilö–tietokanta minkä avulla tarvittavan tieto löytyy helposti tai

rakentamalla taustatieto–tietokanta alustavaan tiedonhakuun. Kodifiointi–strategiaa

voidaan tehostaa henkilökohtaisella keskustelulla esim. sähköisessä foorumissa tai e-

mailin välityksellä. Täten varmistetaan, ettei väärää tietoa käytetä väärässä tilanteessa, ja

pyritään minimoimaan väärin tulkitsemista. (Hansen et al., 1999).

5.3 Strategioiden vertailua

Organisaation toimiala tai koko ei välttämättä kerro kumpi strategia tulisi valita. Se on

kuitenkin selvää, että päätös strategiasta on kannattavaa tehdä. Ilman strategiaa tiedon

hallinnan tehokkuus ei nouse niin korkealle tasolle, kuin strategian myötä.
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Mikäli tietoa pyritään hallitsemaan ei-organisoidusti ilman päämäärää, ei päästä samaan

tehokkuuteen kuin organisoidussa, jäsennellyssä ja päämäärätietoisesti toteutettavassa

strategiassa.

Molemmista strategioista on löydettävissä yhtäläisyyksiä ja eroja. Jokaisen organisaation

kohdalla strategiavalintaa tulisi pohtia tapauskohtaisesti monista eri lähtökohdista.

Esimerkiksi organisaation tuote, yrityskulttuuri, hallittavan tiedon laatu ja

kilpailustrategia vaikuttavat tiedonhallinta -strategian valintaan.

Vaatii organisaatiolta /
henkilöstöltä

Liikkuvuutta ja joustavuutta, aikaa,
matkustusvalmiutta, kompetenssia
ratkaista ongelmia, kykyä jakaa ja
luoda vaikeasti siirrettävissä olevaa
tietoa

Taito kodifioida ja hyödyntää
tietojärjestelmiä,
kodifiointimenetelmien tuntemus,
kompetenssi tulkita ja hyödyntää
informaatiota

Kriittiset tekijät
tiedonhallintaprosessissa

Kognitiivinen konteksti, kyvykkyys
hallita hiljaista tietoa

Kodifioinnin onnistuminen,
kognitiivinen konteksti, tulkinta

Tiedon laatu
Hiljainen tieto, vaikeasti siirrettävissä,
kodifiointi hankalaa / mahdotonta, tieto
jopa kertakäyttöistä

Tieto käännettävissä helposti
informaatioksi, helppo kodifioida ja
tallentaa tiettyyn muotoon, saman
tiedon hyväksikäyttö useasti

Tuote
( + kilpailustrategia )

Monimutkainen, korkea räätälöintiaste,
monivaiheinen / vaikeasti toteutettava,
innovatiivinen, korkea hinta

Yksinkertainen, massatuote, alhainen
räätälöintiaste, kypsä tuote, alhainen
hinta

Yrityskulttuuri
Tietoa jakava, vastaa tiedusteluihin,
avustava, avoin, innovatiivinen

Tietoa jakava, panostaa kodifiointiin,
tietotekniikka ja sen hyödyntäminen
vallitsevana piirteenä

Kustannukset

Tapaamiset, matkakulut, video- ja
puhelinneuvottelut,
kannustinkustannukset, aivoriihet,
ajankäyttö, palkkakustannukset
(monen henkilön työpanos yhden
ongelman ratkaisuun / tiedon siirtoon
ja luomiseen)

Atk-laitteet, tietokannat ja –
järjestelmät, tukihenkilöstö,
henkilökunnan koulutus,
kannustinkustannukset, tiedon
suojaamisesta aiheutuvat
kustannukset

Henkilöltä henkilölle
-strategia

Kodifiointi
-strategia

Kuva 4. Kodifiointi- ja henkilöltä henkilölle–strategian vertailua.

Kuvassa 4 on hahmoteltu kodifiointi- ja henkilöltä henkilölle–tiedonhallintastrategioiden

piirteitä kustannusten, yrityskulttuurin, tuotteen ja tiedon laadun osalta.
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Myös molempien strategioiden kriittisiä tekijöitä, kompastuskiviä on pohdittu, sekä

hahmoteltu muutamia vaatimuksia mitä kumpikin strategia organisaatiolta ja sen

henkilökunnalta vaatii. Kuvan avulla voidaan hahmottaa strategioiden erityispiirteitä, ja

kuvaa voidaan käyttää apuna strategian valinnassa.

5.4  SWOT –analyysi strategioista

Strategioiden heikkouksia ja vahvuuksia, sekä mahdollisuuksia ja uhkia on hyvä

tarkastella organisaatiokohtaisesti strategiapäätöstä tehdessä. Kuvassa 5 on listattu

kodifiointi–strategian heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat.

Organisaatiokohtaisessa tarkastelussa nämä listaukset täydentyvät ja auttavat strategian

valinnassa.

-tiedon valuminen kilpailijoille
-henkilöstöllä ei kannustinta kodifioida, ja
tietovarannot eivät kasva
-laajentumisen ja kasvun myötä
yrityskulttuuri ja yhtenäinen kognitiivinen
konteksti voivat kadota tai heikentyä

-kodifioitua (paketoitua) tietoa helpompi
patentoida tai muuten suojata
-strategian toimiessa täydellisesti
tukitoimintoja ei tarvita ja organisaation
toimijat toimivat itsenäisesti ja
tehokkaasti tulosta tehden

UhatMahdollisuudet

-vaatii panostusta tietotekniikkaan ja
tietojärjestelmiin
-mahdolliset ongelmat kodifioinnissa
-mahdolliset väärinymmärtämiset
tulkinnassa

-aikaa säästävä
-tieto pysyy organisaatiossa
-voidaan toteuttaa useita samanaikaisia
toimintoja
-tiedon uudelleenkäyttö tehokasta
-tieto aina ajasta ja paikasta riippumatta
saatavilla
-henkilöstön sisäänajo ja
perehdyttäminen edullista ja nopeaa

HeikkoudetVahvuudet

Kuva 5. SWOT–analyysi kodifiointi–strategiasta.
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Kodifiointi – strategian vahvuuksiin kuuluvat kustannussäästöt, tehokas tiedonkäyttö ja

tiedon irrottamisen mahdollisuus ajasta, paikasta ja henkilöstä. Heikkouksiin lukeutuvat

panostukset tietotekniikkaan, sekä kodifioidun tiedon tulkinta- ja kodifiointiongelmat.

Mahdollisuuksina voidaan nähdä todella tehokas organisaatio täynnä itsenäisiä ja

riippumattomia toimijoita ja tätä kautta tehokkuudeltaan äärimmilleen viritetty

organisaatio. Uhkia kodifiointi–strategiassa ovat mm. tiedon valuminen kilpailijoille,

väärä yrityskulttuuri ja tietovarantojen pienuus tai tietovarantojen kasvun tyrehtyminen.

Henkilöltä henkilölle–strategian vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia on

pohdittu SWOT–analyysin avulla kuvassa 6.

-Jos yrityskulttuuri ei tue strategiaa, ei
tehokkuutta saavuteta
-tieto kävelee ulos ihmisten mukana, kun
kattavia tietokantoja ei ole
-epätäydelliset henkilötietokannat
saattavat estää oikean tiedon löytymisen

-innovaatiot
-oikeanlaisella toteutuksella innostaa
henkilökuntaa aina parempaan
suoritukseen
-suuret organisaation rajojen yli ulottuvat
verkostot luovat synergiaetuja

UhatMahdollisuudet

-aikaa vaativa tiedonsiirto
-henkilökohtaiset tapaamiset useiden
ihmisten kesken kalliita
-samaa tietoa ja henkilöitä voidaan
käyttää vain yhteen asiaan kerrallaan

-monimutkaisten ongelmien ratkaisu
-suuria panostuksia tietojärjestelmiin ja
tietotekniikkaan ei tarvita
-suuret tuotot
-väärinymmärtämisen mahdollisuus
pieni, kun tietoa siirretään
henkilökohtaisessa kanssakäymisessä

HeikkoudetVahvuudet

Kuva 6. SWOT–analyysi henkilöltä henkilölle–strategiasta.

Henkilöltä henkilölle–strategian vahvuuksiin kuuluu monimutkaisen tiedon käsittelyn

mahdollisuus, väärinymmärtämisten minimoituminen sekä suuret tuotot. Tässä

strategiassa tiedon käsittely on aikaa vievää ja vaatii useidenkin henkilöiden

kiinnittämisen yhteen asiaan. Suuret kustannukset ovat myös tämän strategian heikkous.



23

Mahdollisuudet henkilöltä henkilölle–strategiassa ovat suuret. Innovaatiovoitot ja

henkilöstön toiminta tiedon ja oikean yrityskulttuurin ohjaamina voivat johtaa

menestystarinaan. Lisäksi suuret organisaation rajojen yli ulottuvat verkostot luovat

synergiaetuja. Suurimmat uhat tälle strategialle ovat vääränlainen yrityskulttuuri ja tiedon

häviäminen organisaatiosta ihmisten mukana.
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6  TIEDONHALLINTA–STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

6.1 Tiedonhallinnan rakenne

Tiedonhallinnan rakenne ja evoluutio voidaan nähdä nelivaiheisena (Falk, 2005). Kuva 7

esittää mukailtua Accenturen tiedonhallinnan evoluutiota. Aluksi rakennetaan tarvittava

infrastruktuuri. Kodifioinnin tapauksessa se on esimerkiksi tietojärjestelmät ja

tietokannat, kun taas henkilöltä henkilölle–strategiassa esimerkiksi kontaktijärjestelmä ja

ihmisten liikkuvuutta kuvaava prosessi. Seuraavassa vaiheessa tietoa jaetaan luodun

infrastruktuurin avulla. Tästä seuraa organisaation oppimista ja tallennuksen avulla

muisti. Toiseksi viimeisessä vaiheessa tietovarastoja hallinnoidaan aktiivisesti ja pyritään

saamaan tieto oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja oikeaan tarpeeseen. Koko tästä ketjusta

tuloksena on henkilöstö, jota voi nimittää ”tietotyöläisiksi”. Onnistuneen evoluution

seurauksena tieto alkaa johtaa ihmisiä ja organisaation toiminnasta tulee rutiini, joka voi

ainutlaatuiseksi muodostuttuaan tulla yhdeksi organisaation dynaamisista

ydinkyvykkyyksistä.

Tarvittavan
infrastruktuuri
n luominen,
tuloksena
kommunikoin-
tiverkosto

Tiedon
jakaminen
verkostoissa,
tuloksena
organisaation
oppiminen ja
muisti

Tiedon aktiivinen
hallinta,
tuloksena oikea
tieto oikeassa
paikassa
oikeaan aikaan

Tieto-
organisaatio,
tulos: tieto
johtaa ihmisiä

Tiedon
jakaminen

Tiedon hallinta TietotyöläinenInfrastruktuuri

Kuva 7. Tiedonhallinnan kehittyminen.

(Mukailtu Falk, 2005).
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Dynaamisella ydinkyvykkyydellä tarkoitetaan organisaation kykyä yhdistää, rakentaa ja

uudelleen muokata omaa osaamistaan, kyvykkyyttä, nopeasti muuttuvan ympäristön

vaatimusten mukaisiksi. Dynaamisilla ydinkyvykkyyksillä saavutetaan suurta

kilpailuetua suhteessa muihin alalla oleviin organisaatioihin. (Teece et al., 1997).

6.2 Tiedonhallintajärjestelmän ja -strategian hahmottaminen

Kun organisaatiossa on saatu käsitys kumpi strategia, tai millainen yhdistelmä strategioita

sopisi toimintaan parhaiten, voidaan alkaa pohtia strategian toteuttamista. Apuvälineeksi

tiedonhallintajärjestelmän hahmottelussa ja strategian tarkemmassa suunnittelussa

voidaan käyttää Junnarkar & Leversin (2005) esittelemää, Hewlett – Packardin käyttämää

tietojohtamisprosessia.

Kuva 8 esittää alkuperäisteoksessa tietojohtamisen projektin arvioinnin ja

implementoinnin vaiheita, mutta sopii sisältönsä vuoksi erinomaisesti kuvaamaan

tiedonhallintajärjestelmää ja tiedonhallinta–strategian suunnittelua.

M itä tietoa tarv itaan?

K ellä tie to on?

M iten työprosessit toimii?

M iten tie toa jaetaan / ta llennetaan?

M iten  pää tökse t  tehdään?

M iten op itaan ja luodaan
uu tta tie toa?

M iten näitä tallennetaan?

M iten  ihm isten  vä linen
vuorovaikutus to im ii

Ihm isten roolit T ietoprosessi T ieto ja m ahdollisuudet

Kuva 8. Tietojohtamisprojektin komponentit.

(Junnarkar, Levers, 2005).
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Kun tiedonhallinta–strategian toteuttamista aletaan hahmottelemaan, on ensimmäinen

vaihe miettiä mitä tietoa tarvitaan ja kenellä tarvittava tieto on hallussaan. Seuraavaksi

hahmotellaan työprosesseja. Miten erilaiset työt organisaatiossa toteutetaan ja miten

käytännön työnteko etenee. Näin saadaan lisätietoa tiedon haltijoista ja siitä, miten

tietovirrat organisaatiossa kulkevat. Seuraavassa vaiheessa pohditaan miten tietoa tulisi

jakaa ja tallentaa, sekä miten päätökset organisaatiossa tehdään.

Tässä vaiheessa tiedonhallinta–strategia nousee korostetusti esille, kun pohditaan

käytännön kodifiointia tai tiedon siirtämistä henkilöltä henkilölle. Toiseksi viimeisessä

vaiheessa pohditaan miten organisaatiossa opitaan, ja miten uutta tietoa luodaan.

Organisaation oppiminen on kehityksen ja kilpailuedun avain, ja uuden tiedon

tallentaminen on organisaation muistin kannalta tärkeää. Lopuksi pohditaan ihmisten

välistä vuorovaikutusta ja toimintaa. Näiden vaiheiden kautta saadaan selvyyttä ihmisten

ja tiedon rooleihin organisaatiossa, sekä hahmotettua parempi kuva organisaation

tiedonhallintaprosessista.

Vaikka edellä esitetty kuva toimiikin erinomaisesti prosessin mallintamisen

apuvälineenä, siitä kuitenkin puuttuu muutamia tukitoimintoja. Tällaisia tukitoimintoja

ovat esimerkiksi kannustimet tiedonjakoon ja strategiaa toteuttavaan toimintatapaan, sekä

apuvälineet (esim. kodifioinnin tukihenkilöt) käytännön tiedontallennus-prosessiin.
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7 YHTEENVETO

Tässä tutkimuksessa pohdittiin tiedon hallintaan liittyviä vaihtoehtoja organisaatiossa.

Tieto on muodostunut yhdeksi tärkeimmistä organisaation resursseista. Tiedon

tehokkaalla hallinnalla voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua markkinoilla, siksi

tiedonhallinta–strategian luominen organisaatiolle on kilpailuedun saavuttamisen

kannalta hyvin tärkeää. Tässä työssä käytiin läpi kaksi vaihtoehtoista tiedonhallinta–

strategiaa; kodifiointi ja henkilöltä henkilölle–strategia. Kodifiointi-strategiassa tietoa

”koodataan” tietokantoihin tai esimerkiksi käyttöoppaiksi ja opuksiksi. Henkilöltä

henkilölle–strategiassa tietoa siirretään henkilökohtaisessa kanssakäymisessä ihmisten

välillä. Organisaatioiden tiedonhallinnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että

jompikumpi strategia tai strategiayhdistelmä valitaan. Ilman tiedonhallinta–strategiaa ei

tietoa voida tehokkaasti hallita, jakaa ja monistaa. Strategian valintaan vaikuttavat niin

organisaation toimiala, tuote, kilpailustrategia kuin yrityskulttuurikin. Spesifejä tapoja

johtaa tietoa on yhtä monta kuin on organisaatioitakin.

Molemmat strategiat voidaan toteuttaa erilaisilla yhdistelmillä ja tekniikoilla. Kumpikin

strategia tarvitsee tuekseen toista, eli esimerkiksi henkilöltä henkilölle–strategia tarvitsee

kodifiointia rinnalleen. Kodifioinnilla voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteystieto–

tietokanta, jotta organisaatiossa löydettäisiin oikea henkilö ja oikea tieto oikeaan

tarkoitukseen ja aikaan. Suoranaista ohjetta strategian valintaan esimerkiksi toimialan

perusteella, ei kuitenkaan voida antaa, vaan jokaisessa organisaatiossa strategian valinta

on tehtävä tapauskohtaisesti. Hyvä jatkotutkimuksen aihe olisikin laajamittainen tutkimus

toimivista ja tehokkaista tiedonhallintaratkaisuista eri aloilla. Näin voitaisiin saada

perusteltua tilastollista evidenssiä strategiasuosituksista eri aloilla toimiville yrityksille

erilaisten valintakriteerien perusteella.

Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään kodifiointia ja tiedonhallintaa organisaatiossa.

Työssä yhdisteltiin aihealueelta tehtyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta ja luotiin näin selkeä

kokonaisuus tiedon hallinnasta ja sen toteuttamisesta organisaatiossa.
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Tutkimuksen arvo löytyykin juuri siitä, että yritysjohto saa tutkimuksen avulla selkeän

kuvan tiedonhallinnasta ja vaihtoehtoisista strategioista. Tutkimus antaa eväitä strategian

valintaan organisaatiokohtaisesti, sekä esittelee muutamia apuvälineitä strategian

suunnittelussa.

Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää kohtalaisen pientä pohja-aineistoa. Osa

tutkimuksen aineistosta perustuu kahteen aiempaan tutkimukseen, joissa molemmissa oli

tutkittu neljän eri alan yrityksiä ja heidän tiedonhallinta–strategiaansa.

Havaintoyksiköiden määrä näissä tutkimuksissa ei mielestämme riitä perusteltuun

yleistämiseen, mutta antaa hyviä viitteitä ja ohjenuoran tiedon hallinnan maailmaan.
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