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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tietohallinnon ulkoistukseen vaikuttavia tekijöitä 

sekä tietämyksenhallintaa IT-ulkoistuksessa. Yritykset keskittyvät ydinliiketoimintaan 

ulkoistamalla tukitoimintoja. Tietohallinto ei yleensä ole yrityksen ydinliiketoimintaa ja 

sen ulkoistaminen ei ole suoraviivainen tai helppo tehtävä, koska tietohallinto on 

keskeinen osa yrityksen toimintoja ja yleensä liittyy toisiin sovelluksiin ja prosesseihin 

ulkoistavan yrityksen sisällä. Tietämys ja tietämyksenhallinta on merkittävimpiä 

tekijöitä ulkoistumisen onnistumiselle. Tietämyksenhallinta-aktiviteeteilla varmistetaan, 

että tietämys tietohallintopalveluista ja –sovelluksista siirtyy tulevalle alihankkijalla, 

joka tulee vastaamaan jatkossa IT -palveluiden ylläpidosta ja jatkokehityksestä.  

 

Tutkimuksen aiheena on tietämyksenhallinta, -prosessit ja -teknologiat: tietohallinnon 

ulkoistamistapaus. Tutkimus käsittää teoreettisen osuuden, missä kuvataan yleisesti 

tietohallinnon ulkoistusta, tietämyksenhallintaa, tietämyksenhallintaprosessia sekä 

tietämyksenhallinnassa käytettyjä teknologioita. Teoriassa esitettyjä asioita tutkitaan 

tapauksessa, missä yritys A ulkoisti tietohallinnon yritykselle B. Tutkimuksen 

menetelmänä on laadullinen tapaustutkimus ja aineiston keruumenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua, missä haastateltavana oli ulkoistuksessa mukana olleita henkilöitä. 

Tutkimus on toteutettu luottamuksellisena eikä siinä mainita nimiä tai yritysten tietoja.  

 

Tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan tietohallinnon ulkoistukseen liittyviä tekijöitä 

sekä ulkoistuksissa käytettyjä ja merkittäviä tietämyksenhallintaprosesseja sekä 

tietämyksenhallintateknologioita. Tutkimuskysymyksiä ovat: Mitkä ovat tietohallinnon 

ulkoistamiseen vaikuttavia tekijöitä ja miten tietämys, tietämyksenhallinta, -prosessit ja 

-teknologiat esiintyvät tietohallinnon ulkoistuksissa? 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että tietohallinnon ulkoistamisella yritykset keskittyvät siihen 

mitä se osaa parhaiten ja missä se kilpailee muita yrityksiä vastaan, eli 

ydinliiketoimintaan. Ulkoistaminen on hyvin yleinen ilmiö, millä ulkoistavat yritykset 

hakevat kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Tietämyksenhallinnan näkökulmasta 

tietämyksen siirron osoitettiin olevan tärkein tekijä ulkoistajan ja alihankkijan välillä. 

Tietämystä siirretään erilaisissa prosessissa, missä teknologia on prosessin 

mahdollistaja. Teknologian merkitys tietämyksenhallinnalle ja ulkoistuksen 

onnistumiselle oli merkittävä tutkimuksen tapauksessa. 

 

 

 

Avainsanat 
Tietohallinto, Ulkoistus, Tietämyksenhallinta, Tietämyksenhallintaprosessi, 

Tietämyksenhallintateknologia  
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1. Johdanto 

Organisaation tulisi pystyä keskittymään ydinliiketoimintaansa ja kehittämään sitä 

edelleen. Ydinliiketoiminnalla tarkoitetaan niitä ydinprosesseja, mitkä yritys osaa 

parhaiten ja millä se kilpailee muita yrityksiä vastaan. Ydinprosessien ulkopuolisia 

toimintoja voidaan kutsua tukiprosesseiksi. Esimerkiksi, jos yritys myy- ja markkinoi 

jotain, sen tulisi keskittyä tuotteen tai/ja palvelun myyntiin ja markkinointiin. Yritykset 

ovat alkaneet keskittyä yhä enemmän ydinliiketoimintaansa ulkoistamalla tukitoiminnot 

kuten taloushallinnon tai tietohallinnon. Tietohallinnon ulkoistamisesta on tullut hyvin 

yleistä, koska ulkoistuksilla pyritään keskittymään ydinliiketoimintaan, pienentämään 

kustannuksia sekä tehostamaan ydinosaamista. Ulkoistukset voidaan toteuttaa monin eri 

tavoin, riippuen ulkoistuksen ja ulkoistavan yrityksen tavoitteista ja päämääristä.  

Ennen informaatioteknologiaa tietämystä hallittiin manuaalisessa muodossa 

apuvälineenä kynät ja kirjoituskoneet. Nykyään tietämyksenhallintaa hallitaan 

teknologian mahdollistamilla välineillä ja laitteilla. Teknologia mahdollistaa tai ainakin 

helpottaa uuden tietämyksen luontia, varastointia, jakamista ja siirtämistä sekä 

tietämyksen käyttöä. Tietämys luodaan hiljaisen ja eksplisiittisen tietämyksen 

muunnoksessa. Hiljainen tietämys on usein henkilökohtaista, opittua tietämystä, jota on 

vaikeampi sekä ilmaista että siirtää. Eksplisiittinen, eli käsitteellinen tietämys on usein 

näkyvää, hallittavissa olevaa tietämystä. Tietämys voidaan nähdä myös objektina, jota 

voidaan hallita, vaihtaa ja jakaa, kuten mitä tahansa hyödykettä. Tietämys voidaan 

nähdä myös ihmisen ja informaation välisenä prosessina, jota on hankalampi hallita.  

Tietämyksestä on tullut yksi merkittävimmistä vaikuttajista yritysten liiketoiminnan 

menestykseen. Organisaatioiden toimintaympäristö on erittäin kilpailtua ja globaalia ja 

siksi tietämyksen merkitys ja sen hallinta korostuu etenkin, kun kilpaillaan jollakin 

teknologian osa-alueella. Tietämys on näkymätöntä pääomaa ja siksi sitä täytyy hallita 

ja johtaa järjestelmällisesti. Tietämys osana organisaation strategiaa ja toimintaa voi 

edesauttaa kilpailuedun saavuttamista. Vääränlainen tietämyksenhallinta voi sitoa paljon 

organisaation resursseja ja voi johtaa merkittävästä panostuksesta huolimatta 

epäonnistumiseen.  

Tietämystä täytyy hallita suunnitelmallisesti myöskin ulkoistuksissa. Tietohallinto voi 

olla hyvin keskeinen ja merkittävä osa teknologiayritystä ja sen liiketoimintaa. 

Tietohallinnossa työskentelee paljon erilaisia asiantuntijoita, jotka omaavat suuren 

määrän tietämystä. Yksi IT - ulkoistuksen onnistumisen tärkeimmistä tekijöistä on 

tietämyksenhallinta. Etenkin tietämyksen siirto ja jako ulkoistajan ja tulevan 

alihankkijan välillä on eri tutkijoiden mukaan tietämyksenhallinnan tärkein vaihe. 

Alihankkijan täytyy saada oikea tietämys tietohallinnon tietojärjestelmistä ja 

sovelluksista, jotta se voi jatkaa onnistuneesti tietohallintopalvelujen tarjoamista 

ulkoistajayritykselle.   

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja metodologia 

Pro gradu - tutkielmani lähtökohtana toimii aiemmin tehty kandidaatintutkielmani 

aiheesta: tietämyksenhallinta, -prosessit ja -teknologiat, josta jatkoin aihetta 

tapaustutkimuksella. Aiheeseen syventymisen mahdollisuus avautui tapauksen kautta, 
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missä tietämys, -prosessit ja -teknologia olivat päähuomiossa sekä hyvin vahvasti läsnä 

lyhyen ajan. Halusin yhdistää aikaisemmin tekemäni kirjallisuuskatsauksen ja sen 

tulokset tapauskohtaiseen tutkimukseen ja nähdä, kuinka tietämyshallintaprosesseja ja -

teknologioita käytetään sekä kuinka ne esiintyvät liikkeenluovutuksessa toiselle 

yritykselle.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tietohallinnon ulkoistukseen liittyviä tekijöitä sekä 

ulkoistuksissa käytettyjä ja merkittäviä tietämyksenhallintaprosesseja sekä 

tietämyksenhallintateknologioita.  

 

Tutkielman tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

Mitkä ovat tietohallinnon ulkoistamiseen vaikuttavia tekijöitä? 

 

Miten tietämys, tietämyksenhallinta, -prosessit ja -teknologiat esiintyvät tietohallinnon 

ulkoistuksissa? 

1.2 Tutkielman rakenne 

Tutkielman kappaleet 2-5 ovat tutkimuksen teoreettinen osuus pohjautuen aiheen 

kirjallisuuteen sekä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksen teoreettinen osuus 

koostuu neljästä pääosiosta, jotka ovat ulkoistaminen, tietämyksenhallinta, -prosessi 

sekä -teknologiat.  

 

Luvussa kaksi kerrotaan ulkoistuksesta, yrityksen ydinprosessista, määritellään 

yrityksen tukitoiminnot sekä miten ne liittyvät ulkoistukseen. Ulkoistukseen on useita 

syitä ja kappaleessa käsitellään lisäksi, mitä tietohallinnon ulkoistus on ja mitä siihen 

sisältyy sekä ulkoistukseen vaikuttavat tekijät. 

 

Tietämystä ja tietämyksenhallintaa käsitellään laajemmin luvusta kolme eteenpäin. 

Luvussa määritellään, mitä tieto ja tietämyksenhallinta ovat. Luvussa neljä käsitellään 

sitä, miten tietämystä hallitaan prosessimenetelmällä ja kuinka tämä prosessi ilmenee 

organisaatiossa. Luvussa viisi kerrotaan tietämyksenhallintaan liittyvistä 

tietämyksenhallintajärjestelmästä ja informaatioteknologioista tietämyksen elinkaaren 

eri vaiheissa. Luku viisi päättää tutkimuksen teoreettisen osuuden. 

 

Kappaleessa kuusi esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja luvussa seitsemän 

kerrotaan kuinka tutkimus on toteutettu. Tutkimuksen empiirinen analyysi tehdään 

luvussa kahdeksan. Empiirisessä analyysissä analysoidaan haastatteluissa esille tulleita 

tietohallinnon ulkoistukseen vaikuttavia tekijöitä ja muita huomioita, ulkoistukseen 

liittyvää tietämyksenhallintaa, -prosessia sekä -teknologioita. Viimeisessä kappaleessa 

esitetään analyysin tulokset sekä pohditaan johtopäätöksiä.  
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2. Ulkoistaminen 

Ulkoistamisesta (Outsourcing) on tullut hyvin yleinen ilmiö organisaatioissa, jotka 

harjoittavat globaalia liiketoimintaa. Moni suuri yritys on ulkoistanut osan tai kaikki sen 

liiketoiminnan tukitoiminnot. (Dhar, 2008, s. 281.) Kiiskisen, Linkoahon & Santalan 

(2002, s. 279) mukaan ulkoistaminen on eräs keskeinen tapa organisoida prosessin tai 

sen vaiheen toteutus ulkopuolisen palveluntuottajan avulla, joka johtaa ja hallinnoi 

ulkoistettua prosessia tai sen osaa. 

Tukitoiminnot ja -prosessit ovat sekundäärisiä toimintoja, jotka tukevat ydinprosesseja. 

Tukitoimintojen ja tukiprosessien tehtävänä on palvella organisaation sisäisiä asiakkaita 

eli yrityksen palveluksessa olevia henkilöitä. Ydinprosessia tukevia tukitoimintoja 

voivat olla esimerkiksi taloushallinto, tietohallinto ja henkilöstöhallinto (Kiiskinen et 

al., 2002, s.29.) Edullisemmat kustannukset, parantunut tuottavuus, 

kustannustehokkuus, parempi laatu ja parempi asiakastyytyväisyys ovat etuja, joita 

ulkoistuksella pyritään saavuttamaan. Ulkoistamisen jälkeen organisaatio pystyy 

keskittymään oman liiketoimintansa kehittämiseen ja ydinosaamiseensa. (Dhar, 2008, s. 

281.) 

Ulkoistamisen perustavanlaatuinen lähtökohta on, että organisaation tulisi keskittyä 

ydinliiketoimintaansa ja pyrkiä kehittämään sitä edelleen ja ulkoistaa kaikki muu. 

Esimerkiksi, jos yritys markkinoi ja myy urheilutarvikkeita, sen pitäisi panostaa kaikki 

olennainen aika ja käytettävissä olevat resurssit urkeilutarvikkeiden myyntiin ja 

markkinointiin ja käyttää mahdollisimman vähän aikaa ja resursseja taloushallintoon, 

henkilöstöhallintoon tai tietohallintoon. Teoriassa edellä mainittu on järkevää, mutta 

käytännön toteutus on monesti haasteellista. (Duening & Click, 2005, s.28.) 

Ydinprosessi ja siihen keskittyvä tekeminen on yrityksen liiketoiminnan ydin ja sen 

tarkoituksena on tyydyttää asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla (Kiiskinen 

et al., 2002, s. 28).  

Ulkoistaminen on osin rinnastettavissa alihankintaan. Toiminnon ulkoistavasta 

asiakasyrityksestä käytetään nimitystä ulkoistajayritys tai ulkoistaja ja ulkoistetun 

toiminnon suorittajasta nimitystä alihankkija. Ulkoistamisen osapuolina olevien 

yritysten väliset suhteet jaoteltuina eri toteutumisvariaatioihin André Fiebigin mukaan 

(Kiiha, 2002, s. 2-3.) Sopimusulkoistamiseen on kaksi erilaista tapaa, joita kohdissa 1a) 

ja 1b) kuvataan. 

1a) Sopimusulkoistaminen, jonka yhteydessä siirtyy omaisuutta (transfer outsourcing). 

Tämä on ulkoistamisen perustyyppi. Yritys myy liiketoimintayksikkönsä alihankkijalle 

ja solmii sopimuksen toiminnon suorittamisesta. 

1b) Sopimusulkoistaminen ilman omaisuuden siirtymistä  (simple outsourcing). 

Ulkoistamiseen ei liity liikeomaisuuden myyntiä, vaan yritys lopettaa tietyn toiminnon 

tekemisen sisäisesti ja hankkii saman toiminnon markkinoilta. 

2) Ulkoistaminen yhteisesti omistetulle yritykselle (joint venture outsourcing). On 

mahdollista, että yritys haluaa säilyttää osittaisen omistuksen ulkoistettuun 
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liiketoimintayksikköön ja tästä muodostetaan uusi yhtiö, jonka omistus jakautuu 

ulkoistajan ja tämän sopimuskumppanin kesken. 

3) Ulkoistaminen konsernin sisällä (group outsourcing). Konsernin sisällä 

muodostetaan liiketoimintayksikkö tai tytäryhtiö, joka ryhtyy keskitetysti hoitamaan 

aiemmin konserniin kuuluvien yritysten itsenäisesti suorittaman toiminnon. 

Mahmoodzadehin, Jalalinian & Nekui Yazdin (2009) mukaan ulkoistus voi olla joko 

strategista tai taktista. Strateginen ulkoistus tähtää kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan 

parantamiseen ja kilpailuetuun kuin pelkästään kustannusten leikkaamiseen. Taktinen 

ulkoistaminen on enemmän lyhyen tähtäimen suunnitelma, minkä avulla pyritään 

vaikuttamaan toiminnallisiin kustannuksiin tai maksimoimaan päivittäisten toimintojen 

tuottavuus. Ulkoistamisen kolme tyyppiä ovat:  

1. Tuotannon ulkoistaminen 

2. Tietohallinnon ulkoistaminen (Information Technology Outsourcing, ITO) 

3. Liiketoimintaprosessin ulkoistaminen (Business Process Outsourcing, BPO) 

Tietohallinnon ulkoistuksesta ja tietämyksen merkityksestä IT-ulkoistuksessa kerrotaan 

tarkemmin seuraavassa luvussa. 

2.1 Tietohallinnon ulkoistaminen ja tietämys 

Ensimmäinen huomattava tietotekninen ulkoistus solmittiin jo vuonna 1989, kun 

Eastman - Kodak ulkoisti atk - osastonsa IBM:n ja DEC:n hoidettavaksi. Siitä lähtien 

tietohallinnon ulkoistamisen merkitys on jatkuvasti kasvanut. Suomessakin 

tietohallinnon ulkoistaminen on hyvin yleistä. Tietotekniikalla on nykyään keskeinen 

merkitys yrityksen liiketoimintaprosessien tehokkuudelle. Tietohallinto ei yleensä 

sijoitu tiettyyn kohtaan yrityksen tuotantoketjussa, vaan se on osa koko liiketoimintaa ja 

vaikuttaa suoraan muiden liiketoimintaprosessien suorittamiseen. (Kiiha, 2002, s 5-8.) 

Informaatioteknologian ulkoistaminen on toimintaa, jolla delegoidaan tai siirretään osa 

tai kaikki informaatioteknologiaan liittyvä päätöksenteko, liiketoimintaprosessit, sisäiset 

tukitoiminnot ja palvelut ulkopuoliselle palvelun tarjoajalle, joka kehittää, hallinnoi ja 

ylläpitää näitä toimintoja sovittujen yksityiskohtien mukaisesti. (Dhar, 2008, s. 281.) 

Mikhailovin & Tsvetinovin (2005) mukaan informaatioteknologian (IT) ulkoistamisella 

tarkoitetaan niiden IT - toimintojen siirtämistä, jotka aikaisemmin toteutettu sisäisesti, 

ulkoisten toimijoiden hoidettavaksi. Ulkoistuspäätöksiä voidaan pitää joko 

yksinkertaisina tai monimutkaisina prosesseina riippuen siitä, miten sovellukset on 

yleensä yhdistetty toisiin sovelluksiin, jotka mahdollisesti liittyvät edelleen useisiin 

muihin suoritettaviin toimintoihin organisaation sisällä. Ulkoistuspäätöksiä arvioidaan 

kriteereillä, jotka ovat usein moniulotteisia ja vaikeasti määritettäviä ja organisaatio 

kantaa riskin ulkoistuksen mahdollisesta epäonnistumisesta ja epäonnistumisen 

negatiivisista vaikutuksista organisaation liiketoimintaan. IT - ulkoistuksilla saavutettuja 

etuja ovat muun muassa pienentyneet IT -kustannukset ja tätä kautta taloudellisen 

epävarmuuden väheneminen, koska IT -kulut ovat helposti budjetoitavissa ja 

ennakoitavissa. Ulkoistuksen kautta organisaatio pystyy keskittymään 

ydinliiketoimintaansa ja kehittämään hallussaan olevia ydinkyvykkyyksiä. Ulkoistusten 

uhkana ja riskinä nähdään asteittain vähenevät kyvykkyydet, muutoksen tuomat 

ongelmat organisaatiossa sekä epäsuorien kustannuksien ja etujen ennustaminen ja 

määrittäminen. 
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Työntekijät siirtyvät usein ulkoistettavan toiminnon mukana. Yritykset käyttävät 

ulkoistusta myös henkilöstöjärjestelyissä yhtenä ratkaisuna IT -henkilöstöresurssin 

vähentämiseen. Muita ulkoistuksen syitä ovat yleisjohdon kohonneet laatu- ja 

kustannusvaateet, IT:n lisäarvottomuus ja tuottavuuden parantaminen, yrityskulttuurin 

ja -arkkitehtuurin uudistaminen, erityisresurssien tarve sekä tietohallintostrategian 

päivittäminen. (Kiiskinen et al., 2002, s. 27.) 

Laajin mahdollinen ulkoistaminen tarkoittaa organisaation kaiken sisäisen työn 

antamista ulkopuolisten yritysten hoidettavaksi. IT -ulkoistus on prosessi, missä 

tietohallinto toimintoja supistetaan tai yrityksen IT -omaisuus-, -henkilöstö ja/tai -

aktiviteetit annetaan kolmannen osapuolen hoidettavaksi, joka vastavuoroisesti tarjoaa 

ja hallitsee IT -hyödykkeitä ja -palveluita korvausta vastaan sovittuna ajanjaksona. 

(Sohail, 2011.) 

Yritysstrategisesta näkökulmasta ulkoistukseen nähdään kaksi merkittävää vaikutinta. 

Ensimmäinen on liiketoimintaan liittyvien riskien siirtäminen ulkopuoliselle toimijalle 

ja toinen on liiketoiminnallisen ketteryyden tavoittelu. Yritysstrategian mukaan pyritään 

siirtämään riskit sinne, missä niitä parhaiten voidaan ennakoida, ehkäistä ja hallita. 

Riskit voivat olla taloudellisia, fyysisiä tai oikeudellisia. Yritykset tavoittelevat myös 

liiketoiminnallista ketteryyttä. Reagointiherkkyyden ja strategisen joustavuuden 

parantamiseksi vähennetään sitoutumista kiinteisiin ratkaisuihin, laitoksiin, 

henkilöstöön ja omaisuuseriin. (Kiiskinen et al., 2002, s, 83.) 

Liiketoiminnan monimutkaistuessa teknologian kehittymisen myötä organisaatioiden 

oma osaaminen saattaa käydä riittämättömäksi. Mikäli kyseessä ei ole ydinosaaminen 

eikä ydintoiminto, yritys on yleensä haluton panostamaan oman osaamisen 

kasvattamiseen. Ulkoistus tulee strategisesti ajankohtaiseksi, kun pohditaan 

tukitoimintojen tehostamista. Koulutusmäärärahat ja työaikapanostukset voidaan 

keskittää tukitoiminnon ulkoistamiseen, jolloin vahvistetaan organisaation 

osaamispohjaa ja keskitytään kehittämään ydinprosesseihin liittyviä kyvykkyyksiä. 

(Kiiskinen et al., 2002, s, 85.) 

Kiihan (2002, s. 8) mukaan ulkoistamisen voidaan toteuttaa valikoiden, jolloin vain 

tietty osa yrityksen tietohallinnosta ulkoistetaan. Tältä osin voidaan tehdä jaottelu 

resursseihin (henkilöstö), laitteistoihin (hardware), ohjelmistoihin (software) ja 

tietohallinnon toimintoihin. Ulkoistaminen on mahdollista toteuttaa ulkoistamalla 

ainoastaan tietyt toiminnot. Yritys voi säilyttää entisen henkilöstönsä ja 

infrastruktuurinsa, jolloin näiden työpanos voidaan suunnata esimerkiksi uusien 

tietojärjestelmien kehittämiseen. Tällöin alihankkija hankkii tarvitsemansa resurssit 

ulkoistettujen tehtävien hoitamiseen muualta. Valikoivassa tietohallinnon ulkoistuksessa 

yritys ulkoistaa standarditoimintojaan, kuten tietohallinnon ylläpitopalvelut.  

Toinen vaihtoehto on ulkoistaa sekä toimintoja että resursseja, jolloin sama henkilöstö 

suorittaa samoja tehtäviä, nyt ainoastaan alihankkijan palveluksessa. Yrityksen koko IT-

infrastruktuuri voidaan ulkoistaa IT-palveluita tarjoavalle yritykselle. Palveluna saadaan 

haluttaessa yrityksen laitteet, ohjelmistot, ylläpito, tietoliikenneyhteydet, hallinta ja 

asiakastuki. Suurimmat yritykset Suomessa ovat ulkoistaneet lähes koko 

tietohallintonsa. (Kiiha, 2002, s, 9.)  

Vaikkakin ulkoistuksilla voidaan saavuttaa tiettyjä etuja, siihen liittyy kuten kaikkeen 

liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin, myös riskejä. Yrityksen tärkein varallisuus on 

tietämys, jota ei välttämättä anneta tai se ei siirry uudelle toimittajalle ulkoistusprosessin 

myötä. Käyttämällä tehokkaasti sisäistä tietämystä, yritys luo lisää mahdollisuuksia 
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menestyä kilpailluilla ja/tai globaaleilla markkinoilla. Tietohallintonsa ulkoistavan 

yrityksen täytyy varmistaa, että tietämyksen siirtoaktiviteetit ovat kunnolla suunniteltuja 

ja siten usein myös käytännössä onnistuneita. Varmistaakseen tietämyksen siirron 

ulkoistusprossin aikana, yrityksen täytyisi keskittyä niihin tekijöihin, jotka voivat 

vaikuttaa tietämyksen siirtoprosessiin. (Arshad, Hanapi & Buniyamin, 2010.) Myös 

Leen (2001) mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä on ollut tietämyksen jako ulkoistuksen 

osapuolten välillä. Myös Al-Saltin & Hackneyn (2011) sekä Blumenbergin, Wagnerin 

& Beimbornin (2009) mukaan yksi IT- ulkoistuksen tärkeimmistä tekijöistä on 

tietämyksen siirto.  

Tietämyksen siirtoaktiviteetit voivat olla yksilöllisiä/erillisiä tai organisatorisia, missä 

alihankkijan täytyy tunnistaa ja omaksua tarpeellinen tietämys, jonka ulkoistajayritys on 

luonut. Blumenbergin, Wagnerin & Beimbornin (2009) mukaan ulkoistuksissa 

siirretään teknologista sekä liiketoiminnallista tietämystä. Tekninen tietämys on 

tietämystä, minkä avulla liiketoimintatarpeet käännetään ohjelmistoratkaisuksi. 

Tekniseen tietämykseen kuuluu muun muassa ohjelmointi, tietoteknisten asetusten 

määrittäminen (konfigurointi), IT -arkkitehtuuri sekä testaus. Liiketoimintatietämys on 

tietämystä liiketoiminta-alueesta kuten tietämystä projektinhallinnasta, sopimusten 

neuvottelusta ja liiketoimintaprosessien uudelleenmäärittelystä. (Al-Salti & Hackney, 

2011.) Molemman tyyppisissä tietämyksen siirrossa tavoitteet ovat samat: jakaa 

tietämystä toiselle osapuolelle sekä kasvattaa omaa tietämystä toisesta osapuolesta 

(Blumenberg et al. 2009.) 

Dharin & Balakrishnan (2006) mukaan toiminnallinen tietämys on asiantuntemusta, 

ymmärrystä ja kokemusta tietyn alueen toiminnasta. Tekninen tietämys liittyy tekniseen 

analyysiin, suunnitteluun, kehitykseen, arkkitehtuuriin, rajapintoihin ja ylläpitoon ja 

tukemiseen. Johdollinen tietämys puolestaan liittyy projektin-, riskien-, resurssien- ja 

hallinnollisiin prosesseihin tuottamaan toimintoja.  

Arshad, Hanapi & Buniyamin (2010) ovat tutkimuksessaan (taulukko 1.) tunnistaneet 

useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tietämyksen siirtoon tietohallinnon ulkoistuksissa.  

Taulukko 1. Tietämyksen siirtoon vaikuttavat tekijät tietohallinnon ulkoistuksessa (Arshad, 
Hanapi, & Buniyamin, 2010, s. 18). 
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Vaikuttimet ovat tietämyksen tarjoaja/jakaja, tietämyksen vastaanottaja/omaksuja, 

tietämys, joka siirretään sekä tietämyksenhallintainfrastruktuuri. Tietämyksen tarjoaja 

on tietämyksen omistaja tai tietämyksen lähde tietohallinnon ulkoistavassa yrityksessä. 

Tietämyksen vastaanottaja on henkilö, joka hankkii tai lisää tietämystään. Tietämys on 

sitä, jota siirretään ja, joka voi olla henkilökohtaista tai näkyvää. 

Tietämyksenhallintainfrastruktuuri tai mahdollistaja viittaa tekijöihin, jotka auttavat 

tietämyksen siirtoprosessia. (Arshad, Hanapi & Buniyamin, 2010.) 

Tietämyksen siirron onnistuminen riippuu hyvin paljon tietämyksen lähteestä, mutta 

myös vastaanottajan kyvykkyydestä omaksua ja hyödyntää siirretty tietämys (Al-Salti & 

Hackney, 2011). Blumbergin et al. (2009) mukaan IT - ulkoistuksissa on tärkeää puhua 

samaa kieltä, esimerkiksi käyttää jotain standardia tekniselle termeille. Alan 

standardeilla voidaan parantaa kommunikointia ja tietämyksen siirtoa IT - 

ulkoistuksissa. Myös ulkoistuksen tehokkuutta voidaan parantaa tietämyksen siirrolla. 

Leen (2001) mukaan tietämyksen jako yritysten välillä ei ole helppo tehtävä ja 

onnistuakseen osapuolten välillä tulisi olla yhteinen tavoite ja päämäärä. Leen mallin 

mukaan (kuva 1.) ulkoistuksen osapuolien tehokkaalla tietämyksen siirrolla, suhteen 

laadulla ja yrityksen kykeneväisyydellä on hyvin merkittävä vaikutus ulkoistuksen 

onnistumiseen. 

 

Kuva 1. Yrityksen kyky ja osapuolten kumppanuuden laadun tutkimusmalli ulkoistuksen 
onnistumiseen (Lee, 2001). 

Vaikkakin tietämyksen siirtoon ja sen onnistumiseen ulkoistuksissa voidaan vaikuttaa 

positiivisesti useilla tekijöillä ja vaikuttimilla, on olemassa myös tekijöitä, jotka estävät 

tietämyksen siirtoa. Eroavaisuudet kulttuureissa, struktuureissa ja tavoitteissa voi haitata 

tai estää tietämyksen siirron tietämyksen lähteen ja vastaanottajan välillä. Al-Saltin & 

Hackneyn (2011) tutkimuksen tulosten mukaan kansallisilla kulttuureilla on merkitystä 

tietämyksen siirtoon nimenomaan tietohallinnon ulkoistustapauksissa, koska yleensä 

ulkoistukset kohdistuvat ns. kehittyviin maihin. Myös byrokratia ja valtarakenteet, 

etenkin julkisella sektorilla ovat estäneet tietämyksen siirron onnistumisen. 

Alihankkijalla voi olla myös vaikeuksia tuottaa luvattua innovaatiota ja lisäarvoa, koska 

he eivät tiedä tai tunne asiakkaan pidemmän tähtäimen liiketoimintastrategiaa. (Al-Salti 

& Hackney, 2011.) 
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Tietämyksen luonne ja piirteet voivat myös vaikeuttaa tietämyksen siirtoa. Vaikka 

tietämys voi olla näkyvää ja helposti saatavilla dokumenttien ja raporttien muodossa, 

suurin osa teknisestä tietämyksestä, joka siirretään tietojärjestelmäprojektien 

ulkoistuksissa, on ns. hiljaista tietämystä ja siten vaikeampaa siirtää ja omaksua. Lisäksi 

liiketoiminnan, kuten projektinhallinnan tietämyksen hankkiminen, vaatii aikaa ja työtä. 

(Al-Salti & Hackney, 2011). 

2.2 Yhteenveto 

Suurilla globaaleilla markkinoilla toimivissa yrityksissä tietohallinto on usein 

tukitoiminto, joka tukee yrityksen ydinprosesseja. Kun etsitään kilpailuetua, 

tuottavuutta ja kustannustehokkuutta ovat tukitoiminnot yleensä se, mistä 

kustannussäästöjä pyritään saavuttamaan. Tästä syystä tietohallinnon ulkoistamisesta on 

tullut hyvin yleinen ilmiö ja ulkoistuksen perustyypistä käytetään nimitystä 

sopimusulkoistaminen. Sopimusulkoistaminen on hyvin yleinen tapa siirtää tai myydä 

tietohallintoliiketoimintayksikkö ennalta määritellyillä toiminnoilla (päätöksenteko, 

hallinta, tuki, kehitys) ja resursseilla (henkilöt, laitteet, ohjelmistot) alihankkijalle. 

Alihankkija suorittaa ja tuottaa palveluita sovittujen yksityiskohtien mukaisesti. 

Jotta ulkoistaja ja alihankkija voivat toimia tehokkaasti yhdessä ja että ulkoistus olisi 

onnistunut, täytyy tietämyksen siirto ottaa huomioon ulkoistuksen osapuolten välillä. 

Aiempien tutkimusten mukaan tietohallinnon ulkoistuksessa juuri tietämyksen siirron 

on osoitettu olevan erityisen tärkeä. Tietämys, jota ulkoistuksessa siirretään, on joko 

teknistä tai liiketoiminnallista ja siirron osapuolina ovat tietämyksen tarjoaja ja 

vastaanottaja. Tiedon eri määritelmistä, tietämyksestä, tietämyksenhallinnasta ja -

prosessista kerrotaan tarkemmin tutkimuksen seuraavissa luvuissa.   
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3. Tietämyksenhallinta 

Tässä kappaleessa käsitellään tiedon määritelmää sekä määritellään tietämyksenhallinta. 

Tiedolla on erilaisia määritelmiä ja tieto voi olla näkyvää tai näkymätöntä. 

Tietämyksenhallinta on prosessi, missä tietämystä hallitaan ja johdetaan 

suunnitelmallisesti. Tietämyksenhallinta voidaan nähdä joko objektina tai prosessina. 

Tieto objektin muodossa tarkoittaa, että tietoa voidaan hallita tietotekniikkapohjaisilla 

tietämyksenhallintajärjestelmillä. Tietämyksenhallintaprosessin avulla hallitaan 

tietämystä ja prosessin tavoitteena on löytää, oppia ja tuoda uutta, innovatiivista 

tietämystä prosessimenetelmän avulla. 

3.1 Tiedon määritelmä 

Tietoa pidetään hyvin perusteltuna uskomuksena. Tiedon merkitys on riippuvainen 

kontekstista. Tiedon kolme tasoa ovat data, informaatio ja tietämys. Data eli tieto on 

asian säännönmukainen esitys viestittävässä tai käsittelykelpoisessa muodossa. 

Informaatio on vastaanotetun datan ihmiselle tuottama mielle tai merkitys. Tietämys 

tähdentää, että tietoon liittyy tietämisen joskus myös taitamisen vivahde. (Laudon & 

Laudon, 1998, s. 8.) 

Tieto-sanaa käytetään usein synonyyminä uudemmalle termille informaatio. Samalla se 

on kuitenkin jotain henkilökohtaisempaa. Tieto on siksi laajempi käsite kuin pelkkä 

informaatio. Informaatio on tietoa, toisin sanoen merkkijono, jonka vastaanottaja voi 

ymmärtää, jos sillä on hänelle informaatioarvoa. Tietämys termistä voidaan käyttää 

myös termiä osaaminen. Osaamisella tarkoitetaan sitä, että tietoa kyetään soveltamaan 

jonkun tehtävän suorittamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi (Ståhle & Grönroos, 

2002, s. 49.) 

Rusin & Lindvallin (2002) mukaan data koostuu irrallisista tiedoista, jolla ei ole 

merkitystä vastaanottajalle. Data on raakaa tietoa, josta luodaan informaatiota. 

Informaatio on tietoa, joka on järjestetty ja sillä on merkitys sen vastaanottajalle, joka 

esittää ja tekee päätöksiä. Tietämys on laajempi käsite kuin informaatio ja tietämys 

vaatii informaation ja asiayhteyksien ymmärrystä. Tietämys ei sisällä vain 

informaatiota, vaan myös informaatiokohtien yhteyksiä, niiden luokittelua ja tietoa 

tiedosta (metadataa). Kokemus on sovellettua tietämystä.  

Kuva 2. esittää tiedon jatkumoa, jossa puhtaasta datasta muodostuu yhteyksien kautta 

ymmärrettäviä malleja ja lopulta periaatteiden joukko (Lancion & Chandran, 2009). 
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Kuva 2. Tietämyksen jatkumo (Lancion & Chandran, 2009). 

Tietämyksen porrastus voidaan selittää vastaavana prosessina, kuin joku opettelisi 

hiihtämään. Tietotaso vastaa suksien ostoa, informaatiotasolla opiskellaan hiihtämistä. 

Tietämystasolla pystytään hiihtämään ja siitä on kokemusta. Viisaustasolla pystytään 

toteamaan, että huonolla säällä ei hiihdetä. (Brelade, 2003, s. 6.) 

3.2 Tietämyksenhallinta 

Breladen (2003, s. 5) tutkimuksen mukaan tietämyksenhallinta voidaan määritellä 

prosessina, jossa tietämys siirretään paikasta toiseen. Tietämyksenhallinta yhdistää 

oikeat ihmiset oikeaan informaatioon oikeaan aikaan. Tietomääritelmään liittyen 

tietämyksenhallinta on kokonaisvaltainen tehtävä, minkä avulla hallitaan tiedon luontia, 

-varastointia ja -jakamista (Kucza, 2001, s. 17). Tietämyksenhallintaa voidaan kuvata 

tiedon tallentamis-, välittämis- ja käyttämisprosessiksi, minkä avulla saavutetaan 

organisaation tavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen edesauttaa organisaation 

taloudellista menestymistä. Tietämyksenhallinta on jatkuva, meneillään oleva ja 

kehittyvä prosessi, joka ei pääty. Intellektuaalista pääomaa on organisaation ihmisissä, 

prosesseissa, tuotteissa, palveluissa, järjestelmissä ja asiakirjoissa, joita kutsutaan 

tiedoksi. (Chandani, Neeraja & Sreedevi, 2007.) Anttilan (2001, s. 93) mukaan 

tietämyksenhallinnassa on tavoitteena hallita paitsi dokumentteja, mutta myös muuta 

organisaatiossa olevaa tietoa. Tietämyksenhallinta on metodi, joka yksinkertaistaa 

organisaation tiedon jakamis-, levittämis-, luomis-, tallentamis- ja 

ymmärtämisprosessia. 

Useimmissa organisaatioissa on paljon informaatiosta ja vain pieni osa informaatiosta 

on jäsenneltynä jossain tietokannassa tai dokumenttien muodossa ja suurin osa on 

jäsentelemätöntä tietoa, jonka hallinta on vain ihmisten muistin varassa. 

Tietämyksenhallinnan tavoitteena on saada jäsentelemätön tieto hallinnan piiriin ja sitä 

kautta parantaa tiedon hyödynnettävyyttä organisaatiossa. Tietämyksenhallinnassa 

pyritään hallitsemaan kaikkea organisaatiossa olevaa tärkeää tietoa, oli se sitten 

dokumenttienhallintajärjestelmässä, sähköpostiohjelmassa, internet-palvelimella, 

asiakastietojärjestelmässä tai jossain muussa tietokannassa. Lisäksi pyritään keräämään 

eri puolilta organisaatiosta tulevaa tietoa sekä hyödyntämään sitä piilotietoa, mikä on 

ihmisten sisällä kokemuksen muodossa. (Anttila, 2001, s. 93.) 

Ymmärrys Data 

Informaatio 

Tietämys 

Viisaus 
Sisällön riippumattomuus 

(Mallien ymmärtäminen) 

 (Periaatteiden ymmärtäminen) 

(Tietoyhteyksien ymmärtäminen) 
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Sunan (2002, s. 11) mukaan tieto voidaan nähdä oliona tai prosessina, kuten kuvassa 3. 

on esitetty. Pohdittaessa tietoa olion muodossa tietämyksenhallintaa helpotetaan yleensä 

tietotekniikkapohjaisilla tietämyksenhallintajärjestelmillä, mutta teknologia itsessään ei 

ole tietämyksenhallintaa. Teknologian avulla voidaan tukea tietämyksenhallintaa, mutta 

se ei ole tietämyksenhallintaohjelman lähtökohta. Tietämyksenhallintaan pohjautuvien 

päätösten tulisi vastata kysymyksiin ketkä (ihmiset), mitä (tieto), miksi (liiketoiminta 

tavoitteet) ja miten (teknologia) tulevat mukaan.  

 

Kuva 3. Tietämyksenhallinta-alueet (Suna, 2002, s. 12). 

Tietämyksenhallintaprosessin avulla hallitaan tietämystä ja prosessin tavoitteena on 

löytää, oppia ja tuoda uutta innovatiivista tietämystä prosessimenetelmän avulla. 

Asiakirjat ja dokumentit on tuotettu informaatiosta tai tietämyksestä. Yksi 

tietämyksenhallinnan haasteista on siirtää aineeton tietämys yksilöitä toisille 

käyttökelpoisessa muodossa. Hiljaiseksi tiedoksi kutsutaan tietoa, joka esiintyy 

yksilöissä tai organisaatioissa ja jota ei ole tallennettu, kirjattu tai siirretty. 

Eksplisiittiseksi tiedoksi kutsutaan tietoa, joka on tallennettu tai siirretty muiden 

käytettäväksi. (Suna, 2002, s. 13.) Tietämyksenhallintaprosessia käsitellään tarkemmin 

luvussa 4.  

Tietämyksenhallinnan on sanottu olevan yksi yritysten kehityksen ja kasvun 

avaintekijöistä tulevaisuudessa. Organisaatioiden henkilöstön ohella tieto on yksi 

tärkeimmistä hyödykkeistä yrityksen tehtävästä tai toimialasta riippumatta. 

Organisaatiot alkavat yhä enemmän ymmärtää organisatorisen tiedon todellisen arvon, 

joka samaan aikaan on aineeton ja usein näkymätön sekä vaikeasti hallittava tai 

muunneltava. Onnistunut tiedon hallinnointi ja toteutus tarkoittaa prosessipohjaisten 

teorioiden ja mallien ymmärrystä kuten esimerkiksi organisatorista oppimista, 

ryhmäprosesseja, ryhmätyöskentelyä ja ryhmäkäyttäytymistä. (Suna, 2002, s. 12.) 
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3.3 Yhteenveto 

Tiedon kolme määritelmää ovat tieto, informaatio ja tietämys. Tiedon merkitys hyvin 

riippuvainen asiayhteydestä. Tietämyksenhallinnan tavoitteena on tehdä tietämys 

näkyväksi, hallittavaksi ja johdettavaksi asiaksi, jotta tietämys saadaan sinne, missä sitä 

tarvitaan. Tietämys on aineetonta pääomaa ja se voidaan nähdä yrityksen 

kilpailuvalttina ja menestystekijänä. Nykypäivän globaalissa ja kilpaillussa 

toimintaympäristössä tietämyksen merkitys korostuu edelleen.  

Tietämys voidaan nähdä oliona, jossa pääosaa esittää informaatioteknologia, missä 

sovellukset muodostavat tietojen ja niitä käsittelevien toimitusten kokonaisuuden. 

Informaatioteknologian avulla tietämystä voidaan helpommin hallita ja jakaa. 

Puhuttaessa tietämyksenhallintaprosessista kyseessä ovat ihmiset ja heidän tietämyksen 

hallitseminen. Tietämyksenhallintaprosessista ja tietämyksen muunnoksesta kerrotaan 

seuraavassa luvussa.  
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4. Tietämyksenhallintaprosessi 

Tietämys voi olla ”hiljaista” tai ”eksplisiittistä”. Hiljainen tietämys on henkilökohtaista 

ja usein näkymätöntä. Eksplisiittinen, eli käsitteellinen tietämys on näkyvämpää ja 

helpommin hallittavissa. Tietämys luodaan hiljaisen ja käsitteellisen tiedon välisessä 

vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksessa, jota kutsutaan myös tietämyksen spiraaliksi, 

syntyy tietämyksen, kokemuksen ja ymmärryksen kautta monen tasoista tietämystä. 

Tietämyksenhallintaprosessissa luodaan organisatorinen tietämys. 

4.1 Tietämyksen muodostuminen 

Hiljainen, subjektiivinen tieto koostuu etenkin kehon kautta saaduista kokemuksista. 

Eksplisiittinen, objektiivinen tieto koostuu taas rationaalisesta, päätellystä tiedosta. 

Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon muunnokset muodostavat teorian ytimen. Teoria (kuva 

4.) kuvaa neljä tiedon muunnosta. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 62, 71.) 

 

 
 

Kuva 4.  Tietämyksen neljä muunnosta ja tietämyksen kehä (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 
62). 

Eksplisiittistä tietoa kutsutaan myös koodatuksi tietämykseksi ja sitä on yleisesti 

helpompi käsitellä kuin hiljaista tietoa. Eksplisiittinen tietämys vastaa prosesseja, 

kaavioita ja dataa eli informaatiota ja taitoja, joiden avulla työntekijät voivat 

kommunikoida ja dokumentoida tietämystä. Hiljainen tietämys on henkilökohtaista 

tietoa, jota työntekijät hankkivat kokemusten kautta. Hiljainen tieto voi olla vaikeasti 

ilmaistavissa ja se on voimakkaasti vaikutuksessa ihmisten uskomusten, näkökulmien ja 

arvojen kanssa. (Rus & Lindvall, 2002.) 

Hiljaisen tiedon muunnoksessa, sosiaalistumisessa, kokemuksia jaetaan yksilöiden 

kesken. Sosiaalistaminen on kokemusten jakamisprosessi, jossa jaettavat kokemukset 

ovat mentaalisia malleja, skeemoja ja teknisiä taitoja. Hiljaisesta eksplisiittiseen tietoon 

muunnoksessa, ulkoistamisessa sisäiset mallit ja kokemukset muutetaan sanoiksi tai 

Sosiaalistuminen 
Esim. Ryhmätapaaminen 

 

Ulkoistaminen 
Esim. Vuoropuhelu 

Sisäistäminen 
Esim. Dokumentista 

lukeminen 

Yhdistäminen 
Esim. Raportin 
lähettäminen 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hiljainen tietämys  Eksplisiittinen tietämys  

Eksplisiittinen  
tietämys  

Hiljainen  
tietämys
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tekstiksi. Prosessissa hiljainen tieto muunnetaan eksplisiittiseksi tiedoksi metaforien, 

analogioiden, käsitteiden, hypoteesien ja mallien muodossa. Esimerkiksi kirjoittaminen 

on tapa siirtää hiljainen tieto artikuloiduksi tiedoksi. Yhdistämisessä eksplisiittinen tieto 

muuntuu eksplisiittiseksi tiedoksi. Yhdistämisvaiheessa käsitteet systematisoidaan 

tietojärjestelmäksi. Erityyppistä eksplisiittista tietoa yhdistellään dokumenttien, 

kokousten, puhelinkeskustelujen ja tietokoneavusteisten kommunikaatioverkostojen 

kautta. Sisäistämisessä eksplisiittinen tieto muuntuu hiljaiseksi tiedoksi esimerkiksi 

tekemällä oppimisella. Prosessia voi kuvata käsitteellä tekemällä oppiminen. 

Kokemukset sisäistetään sosialisaation, ulkoistumisen ja yhdistämisen kautta ihmisten 

henkilökohtaisiin "tietokantoihin" jaettujen mentaalisten mallien ja teknisen tietotaidon 

muodossa. Esimerkiksi simulaatiopelien käyttäminen edistää sisäistämisvaihetta. 

Organisatorinen tietämyksen luonti on jatkuvaa ja kehittyvää vuorovaikutusta hiljaisen 

ja eksplisiittisen tiedon välillä. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 62, 70.) 

4.2 Tietämyksenhallintaprosessi organisaatiossa 

Tietämyksenhallinta muodostuu prosesseista ja käytännöistä, jotka ovat juurtuneet 

yksilöihin kuten myös ryhmiin ja fyysisiin rakenteisiin. Yksilöt ja ryhmät voivat olla 

vuorovaikutuksessa millä hetkellä hyvänsä ja missä osassa organisaatiota tahansa 

useissa eri tietämyksenhallintatilanteissa ja -prosesseissa. Näin ollen tietämyksenhallinta 

ei ole irrallinen, riippumaton eikä yhtenäinen organisatorinen ilmiö. (Alavi & Leidner, 

2001.) 

Davenportin & Prusakin (1998) mukaan organisaatiossa tietämys yleensä sisäistetään 

dokumenttien tai kansioiden, organisatoristen rutiinien, prosessien, käytäntöjen ja 

normien mukaan. Jotta tietämyksellä olisi arvoa, sen täytyy sisältää kokemusta ja 

tulkintaa ihmistaustoista. Ihmiset organisaatiossa ovat aina hankkineet, käyttäneet ja 

arvostaneet tietämystä. Yritykset palkkaavat mieluiten kokeneita henkilöitä, koska 

yritykset ymmärtävät kokeneen henkilön tietämyksen arvon, joka on kehittynyt ajan 

kuluessa.  

Suuri haaste tietämyksenhallinnassa on helpottaa tietämyksen siirtymistä ja  

maksimoida siirtotapahtumien määrä. Yksilöt ryhmässä tai yhteisössä kehittävät 

ryhmätietämystä. Yksilö on yhdistetty ryhmäprosesseihin siirtotoimintojen tai 

keskitetyn tiedon varastointimekanismin välityksellä. Keskitetyn muistin avulla yksilöt 

voivat tehdä päätöksiä tarpeen mukaan. Yksilöt oppivat tietämyksen soveltamisen 

kautta ja oppiminen syvenee hiljaiseksi tiedoksi ja ryhmän vaiheittaiseksi muistiksi. 

Organisatorinen tietämysprosessi muodostuu yksilöiden ja ryhmien prosessien 

loppusummana. (Alavi & Leidner, 2001.) 

4.3 Yhteenveto 

Tietämyksenhallinta on prosessi, jossa tunnistetaan, vangitaan, järjestetään ja levitetään 

organisaation älyllistä pääomaa, mikä on tärkeää organisaation pitkän tähtäimen 

menestyksen ja tehokkuuden kannalta. Organisaatioissa esiintyy sekä hiljaista että 

eksplisiittistä tietämystä ja hyvin organisoidussa sekä kehittyneessä organisaatiossa 

molemmat tietämyksen muodot ovat tasapainossa. Tämä tarkoittaa, että organisaation 

henkilöstö ottaa aktiivisesti haltuunsa hiljaista tietämystä ja muuntaa sitä 

eksplisiittiseksi tietämykseksi. Olipa yrityksessä sitten hiljaista tai eksplisiittista 

tietämystä saatavilla, niin tietämyksen täytyy kulkea prosessin läpi, joka lopulta tekee 
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tietämyksestä hyödyllisen ja käyttökelpoisen organisaatiolle (Shukor, Nawi, Basaruddin 

& Rahim, 2009).  

Organisaatiossa tietämys esiintyy yleensä, ei vain tiedostoina tai tietokantoina, vaan 

myös asialistoina, menettelytapoina ja yleisinä käytäntöinä. Informaatioteknologian 

avulla voidaan tukea tietämyksenhallintaa sekä tietämyksenhallintaprosessia. 

Informaatioteknologia on vain yksi ulottuvuus tietämyksenhallinnassa, koska teknologia 

ei yksistään muunna informaatiota tietämykseksi. Lopullinen tietämys luodaan ja 

sovelletaan ihmisten aivoissa. Teknologian avulla voidaan laajentaa ihmisten 

tietämyksenluontikyvykkyyksiä helpottamalla tietämyksen nopeutta, laajentamalla 

muistia sekä yhteydenpitoa tietokoneiden ja tietoverkkojen avulla. Tietämyksenhallinta 

on kattava ja kokonaisvaltainen prosessi, joka tarvitsee teknologista tukea.  
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5. Informaatioteknologia tietämyksenhallinnalle 

Informaatioteknologian osallisuudesta tietämyksenhallintaan on käyty paljon 

keskusteluja. Informaatioteknologiaa käytetään kaikkialla organisaatioissa ja näin ollen 

se on luonnollinen väline myös tietämyksenhallinnalle. (Borghoff & Pareschi, 1998.) 

Tietokonepohjainen teknologia on muuttanut yksilöiden ja organisaatioiden tietotyön 

toteutusta parantamalla, täydentämällä sekä joissain tapauksissa edistämällä ihmisten 

luontaisia tietämyksen käsittelykyvykkyyksiä. Vaikkakin panostukset 

tietämyksenhallintaan edellyttävät tietokoneita, niin tietokonepohjainen teknologia on 

ollut se, joka on näyttänyt uuden aikakauden tietämyksenhallinnassa. Nykyajan 

organisaatioissa ihmisten tietämystä hallitaan tietokoneteknologioilla. Aikaisemmin 

ennen teknologisia välineitä, tietämystä hallittiin ja käsiteltiin papereilla, kynillä, 

kirjoituskoneilla, hyllykköjärjestelmillä, kasvokkain tapahtuvilla tapaamisilla, 

puhelimen välityksellä jne. (Holsapple, 2005, s. 47.) 

5.1 Tietämyksenhallintajärjestelmä 

Tietämyksenhallintaan on olemassa erilaisia lähestymistapoja, mutta kuitenkin niiden 

päämäärät ovat hyvin samanlaisia: sekä hallita että käyttää paremmin organisaation sekä 

hiljaista että eksplisiittistä tietoa. Lisätäkseen arvoa tietämyksenhallintaan tarvitaan 

tietämyksenhallintajärjestelmiä, jotka helpottavat tietämyksen tuottamista, säilömistä ja 

jakamista. Tietämys organisaation varallisuutena edesauttaa kilpailuedun saavuttamista. 

Useat yritykset hankkivat tietämyksenhallintajärjestelmän helpottamaan tietämyksen 

jakamista ja yhdistämistä ja näin ollen tekemään selkeän eron tiedon ja informaation 

välille. (Xu & Quaddus, 2004, s. 17.) 

Tietämyksenhallintajärjestelmät ovat teknologioita organisaatioissa, jotka tukevat 

tietämyksen jakamista ja siirtämistä sekä organisaation sisällä että organisaatioiden 

välillä. Tietämyksenhallintajärjestelmät ovat sidoksissa organisatorisiin 

tietämyksenhallintatoimintoihin. (Nevo & Chan, 2003.) Tietämyksenhallintajärjestelmät 

luokitellaan kuuluvaksi informaatiojärjestelmiin, joilla hallitaan organisatorista 

tietämystä. Ne ovat tietokonepohjaisia järjestelmiä, jotka on kehitetty tukemaan ja 

lisäämään organisatorisia tiedon luonti-, varastointi- ja tiedonsiirtoprosesseja. (Alavi & 

Leidner, 2001.) 

Tietämyksenhallintajärjestelmissä käytetään paljon asiantuntija- tai tietämyspohjaisia 

järjestelmäohjelmistoja sekä tekoälyyn perustuvia sovelluksia tukemaan 

tietämyksenhallintaa, mutta myös perinteisempiä ohjelmistoja käytetään. (Edwards, 

Shaw & Collier, s.114. 2005). Tekoälyyn perustuvan sovelluksen käytöllä pyritään 

kehittämään tietokonepohjainen järjestelmä, johon kuuluvat sekä laitteisto että 

ohjelmisto. Tekoälysovelluksilla pyritään tietokoneen käyttäytyvän ihmisen tavoin. 

Tämänkaltaiset järjestelmät voivat kyetä oppimaan luonnollisia kieliä, suorittamaan 

koordinoituja fyysisiä tehtäviä ja jäljittelemään ihmisten asiantuntemusta sekä 

päätöksentekoa. Tekoälysovellukset ja -järjestelmät voivat myös osoittaa 

johdonmukaisuutta, päätelmiä, aavistuksia sekä järkiperäisiä ominaisuuksia. 

Onnistuneet tekoälyjärjestelmät perustuvat ihmisten asiantuntemukseen, tietämykseen 

sekä valittuihin päättelymalleihin, mutta ne eivät ilmaise ihmisten älykkyyttä. (Laudon 

& Laudon, 1998, s. 564.) 
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Monet tutkijat, muun muassa Edwars, Shaw & Collier (2005) ja Laudon & Laudon 

(1998), Nevo & Chan (2007) sekä Wang & Fan (2008) ovat tutkineet erityyppisten 

ohjelmistojen käyttöä tietämyksenhallinnassa. Taulukko 2. esittää yleisimmät tyypit 

sekä tekoälyllisistä että perinteisistä ohjelmistoista, joita käytetään tukemaan 

tietämyksenhallintaa (Edwards, Shaw & Collier, 2005, s.114). 

Taulukko 2. Tietämyksenhallintaan käytettyjä ohjelmistoja (Edwards, Shaw & Collier, 2005, 
s.114).  

Erityyppinen tuki tietämyksenhallinnalle 

Tekoälysovellukset Perinteiset ohjelmistot 

Tapauspohjaiset päättelyjärjestelmät Sähköiset ilmoitustaulut 

Tiedon louhinta Tietokoneavusteinen yhteistyö 

Asiantuntijajärjestelmät Tietokannat 

Geneettiset algoritmit Tietovarastot 

Älylliset agentit Päätöksenteon tukijärjestelmät 

Tietämys-pohjaiset järjestelmät Keskusteluareenat 

Moni agenttijärjestelmät Asiakirjojen hallinta 

Neuroverkostot Elektroniset julkaisut 

"Push" teknologia Sähköposti 

  
Johdon 
informaatiojärjestelmät 

  Yhteistyöjärjestelmät 

  Intranet 

  Hakukoneet 

  Työtehtävien hallinnointi 

 

 

Nevon & Chanin (2007) mukaan tietämyksenhallinnan verkkosivut kertovat pitkän 

listan teknologioita, joita pidetään tietämyksenhallintajärjestelminä. Näihin kuuluvat 

liiketoimintatyökalut, päätöksenteontyökalut, yhteistoimintatyökalut, sisällön- ja 

asiakirjojenhallinta, yrityshakukoneet ja yritysportaalit, immateriaalioikeustyökalut ja 

rekisterienhallintatyökalut. Nämä teknologiat ovat olleet esillä useita vuosia, mutta 

tietämyksenhallintajärjestelmät ovat silti uusia monille yritysten henkilöille, joilla on 

vähän kokemusta tietämyksenhallinnasta yleisesti ja vielä vähemmän kokemusta edellä 

mainituista teknologioista.  

Wang & Fan (2008) pitävät tärkeimpänä dokumenttienhallintaa, ryhmätyön 

tukijärjestelmää, tiedon louhintamenetelmiä sekä haku- ja yritysportaalijärjestelmiä. 

Hajautettu varastonhallinta, tietokoneista koostuva ryhmäjärjestelmä, tietokanta, 

tekstinkäsittely, internet ja intranet ovat teknologinen perusta 

tietämyksenhallintajärjestelmille.  

Laudonin & Laudonin (1998, s. 553) mukaan toimistoautomaatiojärjestelmät, 

tietämysjärjestelmät, ryhmäyhteistyöjärjestelmät ja tekoälysovellukset ovat erittäin 

käytännöllisiä tietämyksenhallinnassa, koska ne keskittyvät pelkästään tukemaan 

informaatiota ja tietotyötä. Kuva 5. havainnollistaa informaatiojärjestelmiä, jotka on 

erityisesti suunniteltu tukemaan tietämyksenhallintaa.  
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Kuva 5.  Tietämyksenhallintaan suunniteltuja informaatiojärjestelmiä (Laudon & Laudon, 
1998, s. 553). 

Tietämyksenhallintajärjestelmät auttavat ihmisiä jakamaan sekä hiljaista tietämystä että 

kokemusta ilman kasvokkain tapahtuvaa tapaamista mm. videoneuvottelujen avulla 

sekä ohjaamaan tietoa tarvitsevia sinne, mistä tietämystä voi löytää tai kysyä. 

Tietämyksenhallintajärjestelmät voivat auttaa myös hiljaisen tietämyksen jakamista 

toisille muun muassa yhteistyö- ja sähköpostijärjestelmien avulla sekä 

keskusteluareenoiden, elektronisten ilmoitustaulujen, erilaisten tietokantojen ja 

asiantuntijajärjestelmien avulla. Ne voivat myös auttaa organisoimaan eksplisiittistä 

tietämystä tehokkaammin tietolähteiden ja tietoportaalien avulla sekä tietokantojen ja 

intranetin välityksellä. Lisäksi ne voivat auttaa lisäämään ihmisten omaa sisäistä 

tietämystä eksplisiittisen tiedon lähteistä erilaisten tiedon louhinta- ja oppimistyökalujen 

avulla.  (Xu & Quaddus, 2004, s.17-18.) 

Yleisestä näkökulmasta tietämyksenhallintateknologia ei rajaudu tietokoneteknologiaan. 

Wang ja Fan (2008) uskovat, että tietämyksenhallintateknologiat ovat moderneja 

informaatioteknologioita, jotka toimivat tietokoneissa ja voivat auttaa ihmisiä 

tuottamaan, jakamaan ja käyttämään tietoa sekä innovoimaan uutta tietoa. 

Tietämyksenhallintateknologia ei ole yksittäinen teknologia vaan rakennelma eri 

teknologioita. 

5.2 Tietämyksenhallintateknologioiden luokittelu 

Tietämyksenhallintajärjestelmä koostuu eri teknologioista, joita käytetään 

tietämyksenhallintaprosessin eri vaiheessa, mitkä yhdessä muodostavat organisaation 

tietämyksenhallintajärjestelmän.  Alavin & Leidnerin (2001) mukaan katsottaessa 

organisaatiota yhtenä tietämyksenhallintajärjestelmänä, koostuu se neljästä sosiaalisesta 

tietämysprosessista, mitkä sisältävät eri teknologioita.  

1. Tietämyksen luonti (uuden tietämyksen ja kyvykkyyksien kehittäminen) 

2. Tietämyksen varastointi ja saatavuus (orgnaisatorisen sisäisen ja ulkoisen 

muistin kehittäminen) 

Ryhmäyhteistyö- 

järjestelmät 

- Ryhmäsovellus 

- Intranet 

 

Tietämyksen 

jakaminen 

Tietämyksen 

levittäminen 

Tietämyksen 

tallentaminen 

Tietämyksen 

luominen 

Toimistoautomaatio-

järjestelmät 

- Tekstinkäsittely 

- Kuvantaminen 

- Työpöytä julkaisut 

- Sähköiset kalenterit 

- Tietokannat 

Tekoälyjärjestelmät 

- Asiantuntijajärjestelmät 

- Geneettiset algoritmit 

- Sumea logiikka 

 - Neuroverkostot 

Tietämysjärjestelmät 

- CAD 

- Virtuaalitodellisuus 

-Tehokkaat työasemat 

 



23 

 

3. Tietämyksen siirtäminen (tietämyksen siirtäminen ja jakaminen paikasta toiseen) 

4. Tietämyksen soveltaminen ja käyttö (tietämyksen käyttö päätöksentekoa ja 

ratkaisua vaativissa tilanteissa) 

Antonovan, Gourovan & Nikolovin (2006) mukaan tietämyksenhallintateknologioita 

voidaan käyttää hyödyksi kaikessa tietämyksenhallintaprosesseissa. Tutkijat 

luokittelevat saatavilla olevat teknologiat niiden käyttötarkoituksen mukaan 

tietämyksenhallintaprosessissa:  

1. Tietämyksen luonti 

2. Tietämyksen varastointi, koontaminen ja esittäminen 

3. Tietämyksen muuntaminen ja käyttö 

4. Tietämyksen siirto ja jako 

Shukorin et al. (2009) mukaan organisaatiossa tietämyksen täytyy kulkea 

organisaatiossa prosessin läpi. Tällöin tietämyksestä tulee arvokasta ja käytettävää 

organisaatiolle. Tutkijoiden mukaan tietämyksenhallinnassa on neljä prosessia, jotka 

ovat: 

1. Tietämyksen vangitseminen/kiinni ottaminen 

2. Tietämyksen järjestäminen 

3. Tietämyksen jalostaminen  

4. Tietämyksen siirtäminen  

Eri tutkijoilla tietämyksenhallintaprosessi ja siihen kuuluvien teknologioiden luokittelu 

on jaettu neljään vaiheeseen, vaikkakin hieman eri järjestyksessä. Seuraavassa 

kappaleissa käydään läpi jokaiseen tietämyksenhallintaprosessin vaiheeseen liittyviä 

teknologioita Alavin & Leidnerin (2001) prosessimallin mukaan. Alavin ja Leidnerin 

malli on valittu tarkastelun kohteeksi, koska malli on hyvin selkeä ja siihen on viitattu 

useissa tieteellisissä tutkimuksissa. 

5.2.1 Tietämyksen luonti 

Organisatorisen tietämyksen luominen sisältää uuden sisällön luomisen tai olemassa 

olevan tietämyksen korvaamisen organisaation eksplisiittisellä tai hiljaisella tiedolla. 

Tietämystä luodaan, jaetaan, vahvistetaan, laajennetaan ja perustellaan sosiaalisten 

prosessien, yhteistyöprosessien sekä yksilön tiedollisen prosessin kautta 

organisaatioympäristössä. Tämän mukaan organisatorinen tietämyksen luonti sisältää 

jatkuvaa vuorovaikutusta hiljaisen ja eksplisiittisen tietämyksen välillä sekä kasvavaa 

tietämyksen virtaa tietämyksen liikkuessa organisaation yksilöiden, ryhmien ja 

organisaation tasojen välillä. Tietämyksen luontia voidaan parantaa useilla erityyppisillä 

informaatiojärjestelmillä. Esimerkiksi informaatiojärjestelmät, jotka on suunniteltu 

tukemaan yhteistyötä, koordinointia ja kommunikointiprosessia, voivat edistää 

ryhmätyötä ja sitä kautta yksilöiden yhteyksiä muihin yksilöihin (Alavi & Leidner, 

2001.) 

Sähköiset oppimisjärjestelmät ovat tietokoneistettuja järjestelmiä, joissa oppija on 

vuorovaikutuksessa opittavan materiaalin kanssa esimerkiksi erilaiset harjoitukset, jotka 

tehdään teknologian välityksellä. Hajautetuissa oppimisympäristöissä voidaan olla 

vuorovaikutuksessa ajasta ja paikasta riippumatta. Hajautetussa ympäristössä on 

tunnistettu kaksi mallia: samanaikainen ja eriaikainen. Samanaikainen malli muistuttaa 

luokkahuonetta, jossa opettaja ja oppilaat ovat läsnä kahdessa tai useammassa 
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etäpaikassa. Eriaikaisessa mallissa oppilaille tarjotaan etäpääsy oppimateriaaliin 

informaatio- ja viestintäteknologioiden avulla. (Alavi & Tiwana, 2003, s. 106-107.) 

Toinen tietämyksen luontia edistävä teknologia koostuu yhteistyön tukijärjestelmistä. 

Nämä järjestelmät on suunniteltu yhdistämään informaatio ja viestintäteknologiat ja 

näin helpottamaan yksilöiden välistä ja organisaation vuorovaikutusta työtehtävien 

aikana. Uusi tietämys luodaan yhteistyön tuloksena yhdistämällä ja kasvattamalla 

yksilön tietämystä ryhmän avulla. Yhteistyöjärjestelmän tavoitteena on myös parantaa 

ryhmätyöskentelyä tarjoamalla tekniikoita aikataulujen, sisältöjen ja 

ryhmäkeskustelujen järjestämiseen. (Alavi & Tiwana, 2003, s. 107.) 

Sähköpostin ja ryhmätyöjärjestelmän käytön on osoitettu edistävän osastojen välistä 

yhteistyötä organisaatiossa. Ryhmätukijärjestelmät voivat edistää myös tietämyksen 

luontia. Intranet mahdollistaa henkilöstön tiedonsaannin organisaation sisäisistä asioista. 

(Alavi & Leidner, 2001.)  

Tietämyksensisällön luontityökalut sisältävät useita kirjoitustyökaluja kuten 

tekstinkäsittely- ja multimediaohjelmistoja, graafisia sovelluksia, kuva- ja 

ääniohjelmistoja ja videonmuokkausohjelmistoja. Näillä työkaluilla keskitytään 

tietämyksen aikaansaannoksiin ja ajansäästöön sekä pyritään korkealaatuiseen sisältöön. 

Nämä teknologiat helpottavat tietämyksen luontiprosessia. (Antonova, Gourova & 

Nikolov, 2006.) 

 

Teknologiaa, joka auttaa tietämyksen luomista tiedosta, kutsutaan tiedonrikastukseksi. 

Tiedonrikastus on metodi, joka sisältää useita työkaluja ja menettelytapoja, joiden 

avulla analysoidaan kirjoitettua sekä numeerista dataa. Tiedonrikastuksessa puretaan 

merkittäviä yhteyksiä yleensä suuresta määrästä erillistä dataa. Erikoistunut tiedon 

rikastamistyökalu mahdollistaa johtajien suorittaa kilpailullisia analyysejä, 

markkinoiden segmentointia, kehitys- ja tarkkuusanalyysejä sekä ennusteita perustuen 

yrityksen tietokannassa olevaan informaatioon. (Antonova, Gourova, & Nikolov, 2006). 

Tiedonrikastus toimii informaatioteknologian tavoin koko ajan jatkuvana kehitys- ja 

parannusprosessina. Tiedonrikastusteknologian sovellukset levittäytyvät yhä 

laajemmille alueille, kuten rahoitukseen, vakuutusalalle, vähittäismyyntiin, tieteellisiin 

tutkimuksiin, lääketieteeseen ja tietoliikenteeseen. (Wang & Fan, 2008.) 

Tietokonevälitteinen yhteydenpito voi lisätä tietämyksen luonnin laatua. 

Tietokonevälitteisen yhteydenpidon avulla rakennetaan ja jaetaan uskomuksia, 

vahvistetaan yhteisymmärryksen tulkintaa ja mahdollistetaan uusien ajatusten ilmaisu. 

Vuorovaikutuspaikassa organisaation jäsenet voivat jakaa ajatuksia ja näkökulmia sekä 

käydä keskusteluja. Näin ollen informaatiojärjestelmä voi helpottaa yksilöiden 

näkemyksen saavuttamista ja tulkintojen täsmällisyyttä verrattuna siihen, että yksilö 

tulkitsisi informaatiota ilman informaatiojärjestelmää yksikseen. (Alavi & Leidner, 

2001.) 

5.2.2 Tietämyksen varastointi 

Empiiriset tutkimukset osoittavat, että uuden tietämyksen luonnissa ja oppiessa, 

organisaatiot myös unohtavat tai kadottavat hankkimansa tiedon.  Näin ollen 

organisaation tiedon varastointi, järjestäminen ja saatavuus, joka viittaa myös 

organisaation muistiin, muodostaa tärkeän tekijän organisaation tehokkaaseen 

tietämyksenhallintaan. Organisatorinen muisti koostuu tiedon sijainnista useissa eri 

muodoissa, kuten kirjoitetut asiakirjat, jäsennetty informaatio varastoituna elektronisissa 
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tietokannoissa, koottu ihmistieto tallennettuna asiantuntijajärjestelmissä sekä 

dokumentoidut organisaation menettelytavat ja prosessit ja hiljainen tietämys, jonka 

yksilöt ja verkostojen yksilöt hankkivat. (Alavi & Leidner, 2001.) 

Breladen (2003) mukaan tietämyksen varastointiprosessi varmistaa, että kaikki ryhmän 

jäsenet voivat jakaa varastoitua tietämystä, ymmärtää sitä ja yhdistää sitä omaan 

tietämykseen. Tietämyksen varastoinnin täytyy olla dynaaminen prosessi sallien 

päivitykset, muokkaukset ja parannukset tietämyksen sisältöön. (Brelade, 2003, s. 28.) 

Shukorin et al. (2009) mukaan hankittu tietämys tulisi järjestää sellaisella tavalla, että 

sitä voidaan hakea sekä käyttää luotaessa hyödyllistä tietoa. Tämä tarkoittaa, että 

tietämyksen oikeanlainen järjestäminen on tärkeää tietämyksen saatavuuden kannalta. 

Tietämystä voidaan järjestää ja käyttää hakemistojen, luetteloiden, suodattimien ja 

muiden menetelmien avulla. 

Organisaatiossa voi olla sisäistä ja ulkoista muistia. Sisäinen muisti on organisaation ja 

ryhmien yksilöissä. Sisäinen organisatorinen muisti koostuu yksilöllisistä 

kyvykkyyksistä kuin myös organisaation kulttuurista. Ulkoinen muisti koostuu 

ekplisiittisestä ja kootusta organisatorisesta tietämyksestä, kuten muodollisista 

menettelytavoista, ohjekirjoista sekä tietokonetiedostoista. (Alavi & Tiwana, 2003, 

s.108.) 

Kehittynyt tietokonevarastointiteknologia ja kehittyneet hakutekniikat, 

multimediatietokannat ja tietokantajärjestelmät voivat olla tehokkaita työkaluja 

kasvattamaan organisaation muistia. Nämä työkalut myös nopeuttavat organisatoriseen 

tietämykseen käsiksi pääsyä. (Alavi & Leidner, 2001.) 

Tietovarasto on pääkomponentti tietämyksenhallintainfrastruktuurissa. Organisaatiot 

varastoivat tietoa tietokantoihin. Tiedon varastointiprosessi kokoaa useiden 

liiketoimintasovellusten tiedon sekä organisoi sen yrityksen haluamalla tavalla. 

Tietämysvarastot ovat toisen tyyppisiä varastoja, jotka on suunnattu laadukkaammalle 

tiedolle. Tietämysvarastot säilyttävät kehittyneen tiedon, joka on peräisin useista 

tietokannoista, tietämysvarastoista, työprosesseista, uutisartikkeleista, ulkoisista 

tietokannoista ja internetsivuilta. Tietämysvarastot ovat kuitenkin virtuaalisia varastoja, 

missä tietämys on hajautettu useille palvelimille. (Antonova, Gourova, & Nikolov, 

2006.) 

Organisatorinen tietämys voidaan tallentaa myös informaatiotietolähteisiin. Useissa 

organisaatioissa koottu tietämys on pirstoutunut useisiin tietokantoihin. Tietolähteet 

tuovat sisällön yhteen useista eri lähteistä. Tämä vähentää organisaation tietämyksen 

hakukustannuksia. Tietolähteet voivat varastoida jäsenneltyä tietämystä, kuten 

tapahtumatietoja, asiakasrekistereitä ja taloudellista informaatiota sekä myös 

suhteellisen jäsentämätöntä tietämystä esimerkiksi multimedia- ja keskustelusisältöjä. 

Internet-pohjaiset tietokannat, jotka yhdistävät sisältöä useista hajautetuista 

tietokannoista, ovat kenties yleisimmin käytettyjä nykyajan organisaatioissa. (Alavi & 

Tiwana, 2003, s.109.) 

5.2.3 Tietämyksen siirtäminen ja jakaminen 

Tietämyksen luonne tai tyyppi vaikuttaa siihen, kuinka sitä voidaan viestiä ja jakaa. 

Tietämyksen jakaminen ei ole itsestään selvä toiminto ja useimmat ihmiset tavallisesti 

piilottelevat omaa tietämystä. Siitä syystä periaatetta tietämyksen siirtämisestä ja 
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jakamisesta tarvitsee korostaa nykyaikaisella tietämyksenhallintajärjestelmällä. 

Informaation ja tietämyksen tulee olla organisaatiossa mahdollisimman avointa, että 

jokainen jäsen voi päästä käsiksi ja käyttää tietämystä ja informaatiota. (Wang & Fan, 

2008.) 

Tietämyksen jakaminen on monimutkainen ja hankala prosessi. Tietämyksen etsiminen 

on hankalaa suuresta määrästä tietoa ja näin oikean tietämyksen löytäminen voi olla 

vaikeaa. Käytettävän teknologian täytyy sopia tietämyksenhallintaprosessiin. (Kucza, 

2001, s. 64). Tietämyksen siirtäminen ja jakaminen voi olla epävirallista tai virallista, 

henkilökohtaista tai persoonatonta. Epäviralliset tilaisuudet, kuten suunnittelemattomat 

kokoukset, epäviralliset seminaarit tai kahvipöytäkeskustelut voivat olla tehokkaita 

tietämyksen siirto- ja jakotilaisuuksia. Organisaation täytyy tukea myös määrätietoista 

ryhmätyöskentelyä, jotta tietämystä voidaan jakaa ja siirtää tehokkaammin. 

Informaatioteknologian avulla voidaan koordinoida ryhmiä sekä ryhmätyöskentelyä 

mm. sähköpostin, puhelinneuvottelun, videoneuvottelun, ryhmäsovellusten ja internetin 

välityksellä. Ryhmäsovellukset ja internet ovat tärkeimpiä teknologioita tietämyksen 

jakamiseen. (Alavi & Leidner, 2001.) 

Ryhmäsovellus nimitystä käytetään ryhmäsovelluksista, jotka koostuvat 

erikoisohjelmistoista, jotka on suunniteltu informaation jakamiseen. Ryhmäsovellus 

mahdollistaa ihmisryhmien yhdessä työskentelyn dokumenttien, sovittujen tapaamisten, 

jaettujen kansioiden ja tietokantojen sekä sähköpostin välityksellä. (Laudon & Laudon, 

1998, s.561.) Ryhmäjärjestelmät mahdollistavat organisatorisen muistin luomisen 

jäsennellystä ja jäsentämättömästä informaatiosta sekä mahdollisuuden jakaa tämä 

muisti ajasta ja paikasta riippumatta (Alavi & Leidner, 2001). 

Ryhmäsovellus kuvaa sähköisiä teknologioita, jotka tukevat henkilöiden ja ryhmien 

välistä yhteistyötä. Ryhmäohjelmiin kuuluvat mm. kirjoitustyökalut, sähköiset 

kirjoitustaulut, videokokoussovellukset, keskustelufoorumit, sähköiset 

tapaamisjärjestelmät ja myös työnkulun seuranta. Jokainen edellä mainituista 

teknologioista omaa potentiaalin kasvattaa yhteistyötä, pienentäen matkakustannuksia ja 

työntekijöiden matkustamiseen käyttämää aikaa, mutta myös mahdollistaen joustavaa ja 

nopeaa yhteydenpitoa, työtehoa ja -tuottavuutta. (Antonova, Gourova, & Nikolov, 

2006.)  

Useissa organisaatioissa on käytössä sisäinen internet eli intranet. Intranet mahdollistaa 

organisaation sisäisillä sivuilla selailun. Monet organisaatiot myös käyttävät ja 

kehittävät ekstranettejä, jotka ovat pohjimmiltaan samanlaisia kuin intranet. Ekstranet 

mahdollistaa yrityksen ulkopuolisten ryhmien ja jäsenten esimerkiksi 

tavarantoimittajien ja asiakkaiden pääsyn yrityksen verkkoon. Internet-pohjaisten 

teknologioiden kehittely on luonut mahdollisuuden erilaisille yhteistyötavoille sekä 

tietämyksen ja asiantuntemuksen jakamiselle. Internet luo alustan organisaation 

interaktiiviseen työskentelyyn sekä tietämykseen käsiksi pääsyn kaikkialta maailmasta 

suhteellisen edullisilla kustannuksilla. Internet toimii myös alustana 

tietämyksenhallinnalle riippumatta henkilön maantieteellisestä sijainnista. (Brelade, 

2003, s. 21.) 

Tärkeä tietämyksen siirto- ja jakoteknologia on sähköposti. Monissa organisaatiossa 

siitä on tullut olennainen osa tiedonvälitysprosessia sekä organisaatioiden välillä että 

organisaation ja ulkomaailman välillä. Tietämyksenhallinnassa sähköposti on 

avaintekijä jaettaessa informaatiota sekä ajatuksia. Sähköpostin sisältämä informaatio 

on merkittävä tietämysvarallisuus, jota täytyy hallita. Tämän takia sähköpostit täytyy 

varastoida. (Brelade, 2003, s. 25.) 
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5.2.4 Tietämyksen soveltaminen ja käyttö 

Tietämyksen soveltaminen ja käyttö on keskittynyt ihmisten ja ryhmien 

päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun organisaatioissa. Tietämys itsessään ei tuota 

organisaatiolle arvoa, vaan tietämyksen tehokas soveltaminen ja sen käyttö luovat 

arvoa. (Alavi & Tiwana, 2003, s.111.) Tietämyksen soveltaminen ja sen käyttö on 

keskittynyt asiantuntijajärjestelmiin. Asiantuntijajärjestelmät ovat järjestelmiä, jotka 

käyttävät tietämysvarastoa ja käyttäjien vastauksia ohjatakseen käyttäjiä tietynlaiseen 

ratkaisuun. Asiantuntijajärjestelmä kysyy käyttäjältä kysymyksen, jonka jälkeen 

järjestelmä ehdottaa ratkaisua sekä voi selittää ratkaisun perusteet. Tämän avulla 

ihminen voi hyväksyä järjestelmän vastauksen tai selvittää asiantuntijalta, kuinka tai 

miksi päätökseen päädyttiin. (Antonova, Gourova & Nikolov, 2006.) 

Asiantuntijajärjestelmä sovittaa älykkäät ratkaisut ja käyttäjien kyselyt käyttämällä 

järjestelmän tietämyskannan sääntöjä. Järjestelmän tietämyskanta koostuu “jos-niin” 

säännöistä, matemaattisista kaavoista tai muista tietämyksen kuvausrakenteista 

havainnollistaakseen asiantuntijoiden tietämystä tietyissä asioissa. 

Asiantuntijajärjestelmä tutkii tietämyskantaa löytääkseen tarkoituksenmukaisen 

säännön, kaavion tai toisen tietämyksen hyväksyttävän rakenteen. Tällaisen järjestelmän 

tietämys on peräisin ihmisten tietämyksestä, joka asiantuntijajärjestelmässä 

erikoistetaan tavalla, että sitä voidaan hyödyntää. Tietämys varastoidaan sääntöjen 

muodossa asiantuntijajärjestelmän tietämyskantaan tietämyksen tulevaa käyttöä varten. 

(Thierauf, 1999, s. 25.) 

Toinen yleinen tietämyksen käyttöön liittyvä järjestelmä on päätöksenteon 

tukijärjestelmä, joka mahdollistaa johtajien ja tietotyöläisten tehdä päätöksiä 

tarkastelemalla ja käsittelemällä tallennettua tietoa. Päätöksenteon tukijärjestelmä on 

suunniteltu johtajien tarpeisiin kaikilla tasoilla hajautetussa 

tiedonprosessointiympäristössä. Järjestelmä tukee ongelmatilanteissa sekä niiden 

ratkaisua. Järjestelmä yhdistää ominaisuudet, jotka löytyvät informaatiojärjestelmästä 

sekä johtamistieteestä. Päätöksenteon tukijärjestelmä täydentää ja tukee johtajia 

ammatillisissa päätöksentekotilanteissa, etenkin suunnittelemattomien ja yllättävien 

ongelmien ratkaisutilanteissa. (Thierauf, 1999, s. 21.) Päätöksenteon tukityökalut ovat 

yksi tapa välittää parhaita käytäntöjä käyttämällä teknologioita, kuten 

asiantuntijajärjestelmiä, simulaatiota ja tilastollisia analysointityökaluja, joiden avulla 

voidaan tarkastella tai käsitellä yrityksen tietokannassa olevaa informaatiota. 

(Antonova, Gourova & Nikolov, 2006.) 

Johdon informaatiojärjestelmät ovat päätöksenteon tukijärjestelmän laajennus. Johdon 

informaatiojärjestelmä on suunnattu organisaation ylimmälle johdolle päivittäisen 

työskentelyn apuvälineeksi. Tämä järjestelmä tuo yhteen merkityksellistä tietoa useista 

sisäisistä ja ulkoisista lähteistä, minkä avulla johtajat voivat tehdä päätöksiä (Thierauf, 

1999, s. 21.) 

Tapauspohjaista päättelyä hyödyntävät työkalut ovat järjestelmiä, joihin on tallennettu 

asiantuntijoiden kuvauksia sekä vanhoja ongelmanratkaisuja. Tiedot on tallennettuna 

tietokantaan ja kuvausta voidaan käyttää, kun kohdataan samanlaisia ongelmia. 

Järjestelmä etsii vanhoista tallennetuista tapauksista samanlaisen tai samantyyppisen 

tapauksen, kuin uusi ongelmatapaus on ja ehdottaa vanhaa ratkaisua uuteen tapaukseen. 

Onnistuneet ratkaisut ja myös epäonnistuneet ratkaisut ovat molemmat tallennettu 

tapaustietokantaan myöhempää käyttöä varten. Tapauspohjaisia päättelyä hyödyntäviä 

sovelluksia käytetään erityisesti atk-tukipalveluissa (help-desk) ja puhelinpalveluissa. 

(Laudon & Laudon 1998, s. 571.) 
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5.3 Yhteenveto  

Tietokoneet ja teknologia ovat helpottaneet ihmisten ja organisaatioiden 

tietämyksenhallintaa ja ne tarjoavat pohjan tietämyksenhallinnan toteuttamiselle. 

Tietämyksenhallintajärjestelmät pohjautuvat informaatiojärjestelmiin, mutta ne eroavat 

siinä, että tietämyksenhallintajärjestelmä käsittelee ja varastoi tietämystä informaation 

sijaan. Tietämyksenhallintajärjestelmä liittää yhteen organisaation 

tietämyksenhallintaprosessit ja yhden tai useamman teknologian yhteen. Organisaatiot 

toteuttavat tietämyksenhallintajärjestelmiä tietämyksen hallinnointiin sekä 

saavuttaakseen paremman toiminnallisuuden, tehokkuuden sekä kilpailukyvyn. 

Tietämyksenhallintateknologiat voidaan luokitella niiden käyttötarkoituksen mukaan 

tietämyksen luontiin, -varastointiin, -jakamiseen ja levittämiseen sekä -käyttöön ja -

soveltamiseen.  

Tietämyksenluontiteknologiat sisältävät erityyppisiä työkaluja ja järjestelmiä, joiden 

avulla luodaan tietämystä. Tietämyksen luontia helpottavat mm. sähköiset 

oppimisjärjestelmät, erilaiset yhteistyö- ja ryhmäjärjestelmät, yhteydenpitoteknologia 

(chat, foorumit). Tietämyksen luontia edistävät työkalut auttavat luomaan 

tietämyssisältöä. Näiden työkalujen avulla pystytään luomaan dokumentteja, videoita ja 

muita sisältöjä, jotka sisältävät uutta tietämystä. Sähköiset teknologiat kuten sähköposti, 

internet ja intranet ovat vahvasti mukana kaikissa tietämysprosessin vaiheissa. Uuden 

tietämyksen luontia tai löytämistä voidaan myös helpottaa tiedon murskauksella, jossa 

suuresta määrästä tietoa louhitaan yksityiskohtaisempaa tietämystä.  

Uusi luotu tietämys täytyy myös varastoida ja tallentaa myöhempää käyttöä varten. 

Yrityksen tietovarastot ja tietokannat tarjoavat teknologian, jonka avulla uusi 

eksplisiittinen tietämys tai tietämyssisältö voidaan varastoida sen tiedoston muodosta ja 

tyypistä riippumatta. Varastoitu tietämys on yleensä eksplisiittistä tietämystä, joka on 

dokumenttien, prosessien tai asiakirjojen muodossa. Myös hiljaista tietämystä voidaan 

varastoida, mutta ei niin hyvin, koska hiljainen tietämys on vaikeammin ilmaistavissa ja 

näin sitä voi olla vaikea myös varastoida tietokantoihin ja -varastoihin. Varastoidun 

tietämyksen tulee olla helposti saatavilla ja haettavissa.  

Helpoiten tietämystä siirretään kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa, 

mutta sitä voidaan siirtää ja jakaa myös teknologian avulla. Kasvokkain tapahtuvaa 

tilaisuutta virtuaalisesti vastaavat parhaiten puhelin- ja videoneuvottelut. Nämä 

yhteydenpitoteknologiat kuuluvat ryhmäsovelluksiin. Ryhmäsovellukset mahdollistavat 

dokumenttien, tietokantojen ja aikataulujen jakamisen. Ryhmäsovelluksiin kuuluvat 

mm. sisältöjen kirjoitustyökalut, työnkulkuseuranta ja erilaiset yhteydenpitoteknologiat, 

kuten puhelin- ja videoneuvottelu ja keskustelufoorumit.  

Asiantuntijoiden, ihmisten ja organisaation tallennettua tietämystä käytetään erilaisissa 

järjestelmissä ja päätöksentekotilanteissa parhaan mahdollisen lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Tietämyksen käyttöä ja soveltamista helpotetaan asiantuntija- ja 

päätöksenteon tukijärjestelmillä sekä tapauspohjaisilla ratkaisusovelluksilla ja johdon 

informaatiojärjestelmillä. Teknologian avulla voidaan helpottaa organisatorisen 

tietämyksen hallintaa. Tietämyksenhallinnan suunnitelmallinen toteuttaminen vaati 

paljon työtä ja sen hyödyt liiketoiminnassa näkyvät vasta myöhemmin.  
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6. Teoreettinen viitekehys 

Luvussa 2. määriteltiin yritysten ydin- ja tukiprosessit, ulkoistukseen vaikuttavia 

tekijöitä ja syitä sekä kuinka tietohallinnon ulkoistuksissa keskipisteenä on 

kahdentyyppistä tietämystä: tekninen sekä liiketoiminnallinen tietämys.  

Organisaation tietämyksenhallinta ja tietämyksenhallintajärjestelmä koostuu 

prosesseista ja teknologioista sekä tietämyksestä. Tutkimuksen kappaleessa 5.2. 

tietämyksenhallintajärjestelmän prosessit on tunnistettu ja jaoteltu eri 

tietämysprosessien ja teknologioiden mukaan.  Nämä prosessit ovat tietämyksen luonti, 

varastointi, siirtäminen ja tietämyksen käyttö. Edellä mainitut prosessit on myös esitetty 

alla olevassa viitekehyksessä (kuva 6).  

Tietämyksen luontia, varastointia, siirtämistä ja käyttöä voidaan mahdollistaa tai 

edesauttaa useilla erityyppisillä teknologioilla ja informaatiojärjestelmillä esimerkiksi 

informaatiojärjestelmät, jotka on suunniteltu tukemaan yhteistyötä, koordinointia, 

kommunikointiprosessia, tiedon ja informaation varastointia ja siirtämistä tai 

päätöksentekoa. Viitekehyksen teknologiat ovat kirjallisuuskatsauksen kappaleesta 5.2.1 

-5.2.4.  

Tietämyksenhallintaprosessit ja -teknologiat on luokiteltu ja esitetty alla olevassa 

viitekehyksessä eri väreillä niin kuin ne on kirjallisuuskatsauksessa tunnistettu. 

Teoreettisessa viitekehyksessä esitetään miten tietohallinnon ulkoistuksessa siirtyy 

tietämystä ja miten tietämyksenhallinta organisaatiossa koostuu prosesseista ja 

teknologioista. 

Esimerkiksi viitekehyksen käytöstä: Yritys A ulkoistaa tietohallinnon yritykselle B. 

Ulkoistusvaiheessa yritys A ja B keskittyvät tietämyksen siirtoon. Tietohallinnon 

ulkoistuksessa siirretään tietämystä ja tietämyksen lähde ja vastaanottaja käyttävät 

jotain tietämyksenhallintaprosessia. Esimerkiksi IT -ulkoistuksissa hyvin tärkeä prosessi 

on tietämyksen siirtäminen. Tietämyksen siirtoprosessi voi olla sosiaalinen kasvokkain 

tai virtuaalinen tapaaminen tai raportin lähettäminen sähköisesti ulkoistajan ja 

alihankkija välillä. Teknologialla voidaan auttaa tai mahdollistaa tietämyksen 

siirtoprosessia esimerkiksi jos kyseessä on virtuaalinen tapaaminen tai raportin 

lähettäminen.  

Teknologia voi olla myös tietämyksen lähde. Tietokannoissa ja varastoissa tai 

intranetissä voidaan säilyttää tietyn tyyppistä teknistä tai liiketoiminnallista tietämystä. 

Tällöin tietämyksen vastaanottaja tai omaksuja luo tietämystä itselleen prosessissa 

jonkin teknologian mahdollistamana.  

Lyhyesti viitekehyksellä pyritään ymmärtämään ja tunnistamaan tietohallintoon 

vaikuttavia tekijöitä, tietämyksen ominaispiirre esimerkiksi tekninen tietämys, jokin 

tietämyksenhallinnan tietämysprosessi missä tietämystä luodaan, varastoidaan, 

siirretään tai käytetään. Teknologia on tietämyksenhallinnan väline ja mahdollistaa 

tietämyksen luontia, varastointia, siirtoa tai käyttöä. 

Viitekehyksen avulla pystytään määrittelemään käytetäänkö IT -ulkoistuksissa samoja 

tietämysprosesseja sekä -teknologioita, joita organisaatiossa käytetään normaalin 
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päivittäiseen toimintaan tietämyksenhallinnan ympärillä, jotka ovat 

kirjallisuuskatsauksessa tulleet esille. 

 

Lyhyesti alla olevassa kuvassa on kyse ulkoistajayrityksen ulkoistamasta 

tukitoiminnosta, tietohallinnosta. Tietohallinnon ulkoistukseen vaikuttaa erilaisia 

tekijöitä,  jolloin A ulkoistaa tietohallinnon yritykselle B. Tietämyksenhallinnan avulla 

tietämys ulkoistettavasta toiminnoista, -järjestelmistä tai -sovelluksista siirretään 

prosessin ja teknologian avulla. Tietämyksenhallinta koostuu tietämyksestä, prosessista, 

jota teknologia tukee tai mahdollistaa. 

 

Kuva 6. Teoreettinen viitekehys 

Yllä olevassa kuvassa teknologiat on luokiteltu käytettäväksi eri prosesseissa niin kuin 

ne kirjallisuudessa on esitetty. Tietämyksen luontiin käytetään yhteistyöjärjestelmää, 

sähköistä oppimisjärjestelmiä, sähköpostia, intranetiä ja ekstranettiä, 

multimediatyökaluja, tiedonrikastusta sekä kommunikointi ja yhteydenpitosovelluksia. 

Tietämyksen varastointiin tietokantoja sekä tietämysvarastoja. Tietämyksen siirtoon 

toimistotyökaluja, sähköistä kirjoitustaulua, videokokoussovellusta, 

keskustelufoorumeja ja työnkulun seurantaa. Tietämystä hyödynnetään asiantuntija- ja 

päätöksentukijärjestelmissä sekä help desk -sovelluksessa. 
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7. Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen menetelmänä on laadullinen tutkimus, jossa pyritään tekemään päätelmiä 

tulkintojen perusteella. Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkielman laadullista osuutta, 

kuvataan tutkimusmenetelmä ja tiedon analysointimenetelmät. 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on 

löytää tai paljastaa tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 161.) 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä harkinnanvaraista otantaa ja tutkimus 

perustuu suhteelliseen pieneen tapausmäärään. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 

tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyritään kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään 

tiettyä toimintaa tai antamaan mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 

1998, s. 61.) 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä Hirsjärven et al. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2010, s. 164) mukaan ovat muun muassa: 

1. Tutkimus on luonteteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto 

kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 

2. Käytetään induktiivistä analyysia. Tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa 

odottamattomia seikkoja. 

3. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaan. 

7.1 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus eli case study voidaan määritellä laadulliseksi tutkimukseksi, joka 

monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja tietoja käyttäen tutkitaan nykyistä 

tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimus voidaan myös 

määritellä yksinkertaiseksi toiminnassa olevan tapahtuman tutkimiseksi. 

Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkittavasta tapauksesta pyritään 

kokoamaan monipuolisesti ja monella eri tavalla tietoja. (Metsämuuroinen, 2011, s. 94-

95.) 

Tapaustutkimuksessa valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai useampi tapaus. 

Tapaustutkimuksen kohteena voi olla yksilöt, ryhmät tai yhteisöt. Aineistoa kerätään 

havainnoinnilla, haastatteluilla ja dokumentteja tutkimalla. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2010, s. 135.) Yleensä tapaustutkimus kohdistuu nimenomaan yhteen 

tapaukseen, mutta myös usean tapauksen tutkimukset ovat mahdollisia. 

Tapaustutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että kaikessa yksityisyydessäkin tapauksen 

mahdollinen monipuolinen erittely sisältää aineksia induktion tekemiseen. (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 65.) 

Tässä tutkielmassa case - tutkimus perustuu tietohallinnon ulkoistamistapaukseen, jossa 

yritys A ulkoisti suuren osan tietohallinnosta yritykselle B. Yritys A on suomalainen 

tietoliikennealan yritys, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Tietohallinnon 

ulkoistuksella A pyrkii strategisiin tavoitteisiin ja uskoo, että ulkoistaminen lisää 
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toimintojen tehokkuutta ja vähentää toimintakuluja. Yritys A ulkoisti tietohallinnon 

toimintoja yritykselle B, joka on jo entuudestaan strateginen kumppani ja tuottanut 

tietohallinto-osaamista A:lle. (Viite: A:n lehdistötiedote www-sivuilla) 

Yrityksen A ulkoistuskumppani B on tietohallinto, asiantuntija (consulting) ja 

yritysratkaisujen (business solution) palveluntarjoaja. B tarjoaa palveluja globaalisti 

useilla mantereilla ja B:llä on vahva markkina-asema IT -palvelualalla sekä yritys on 

johtava tietohallintojen sekä liiketoiminnan ulkoistuksiin erikoistunut palveluntarjoaja 

maailmassa. B tarjoaa tietohallintopalveluja useille eri toimialoille muun muassa 

pankkitoiminta, talous- ja vakuutus-, telekommunikaatio, media ja viihde-, 

terveydenhuolto, valmistus ja tuotanto, huipputeknologia sekä monelle muulle 

toimialalle. (Viite: Yrityksen B SWOT analyysi, http://www.ieee.org.)  

7.2 Teemahaastattelu 

Tämän tapaustutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumuoto. Yksityiskohtaisten tarkkaan 

muotoiltujen ja järjestettyjen kysymysten sijaan keskustelu etenee tiettyjen rajattujen 

teemojen mukaan. Tavoitteena on, että haastattelussa huomio kiinnittyy haastateltavaan 

ja erityisesti tämän tulkintoihin ja käsityksiin asioista sekä vuorovaikutuksessa 

syntyneisiin merkityksiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2000).  

Hirsjärven et al. (2010, s. 208-209) mukaan tutkimushaastattelut jaetaan kolmeen 

ryhmään.  

1. Strukturoitu haastattelu 

2. Teemahaastattelu 

3. Avoin haastattelu 

Avoimella haastattelulla tarkoitetaan vapaata haastattelua, missä tutkija selvittää 

haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan, kun ne tulevat 

aidosti vastaan keskustelun kuluessa (Hirsjärvi, 2010, s. 209). 

Haastattelujen kohderyhmänä oli viisi tietohallinnon työntekijää, jotka olivat mukana 

ulkoistuksessa yrityksestä A ja yrityksestä B. Haastattelussa on kolme pääteemaa: 

ulkoistaminen, tietämyksenhallinta ja teknologiat. Jokaisen teeman alla on lisäksi 

tarkentavia kysymyksiä. Tutkimuksen teemahaastattelussa esitetään kysymyksiä liittyen 

pääteemoihin, mutta ei välttämättä käytetä juuri samoja kysymysmuotoja tai 

kysymysjärjestystä kaikkien haastateltavien kanssa.  

Haastattelut toteutettiin yrityksen B tiloissa yksitellen ja ne nauhoitettiin. Lupa 

nauhoituksiin kysyttiin haastateltavilta ja tietojen luottamuksellisuudesta mainittiin 

erikseen, niin että yritykset ja haastateltavat säilyttävät anonymiteettinsä. Haastatteluista 

kaksi toteutettiin kasvokkain tapahtuvassa tapaamisessa ja kolme virtuaalitapaamisessa.  

Haastattelujen jälkeen nauhoitukset litteroitiin. Haastateltavat esitellään luvussa 7.4 ja 

haastattelujen tarkemmat tiedot sekä haastattelukysymykset ovat liitteenä (ks. Liite B) 

tutkimuksen lopussa. 

7.3 Tiedon analysointimenetelmä 

Tutkimuksen lähtökohtana on aineistolähtöinen analyysi, jolla tarkoitetaan teorian 

rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien (Eskola & Suoranta, s.19, 2001). 
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Kirjallisuuskatsauksessa luotiin tutkimukselle teoreettinen lähtökohta. 

Tapaustutkimuksen kautta kehitettiin tutkimuskysymykset jotka luovat 

tutkimusongelman. Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan teemahaastattelujen 

tulosten kautta. Teemahaastattelujen kautta tarkastellaan ulkoistuksiin liittyvää 

tietämystä, tietämyksenhallintaa sekä niihin liittyviä teknologioita ja laaditaan niistä 

johtopäätöksiä.  

7.4 Haastateltavien esittelyt 

Haastateltavat ovat taustoiltaan asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet eri tietohallinnon 

osa-alueisiin ja tehtäviin. Kaikki haastateltavat työskentelevät nykyään yritykselle B. 

Kaksi haastateltavista siirtyi yrityksestä A, yritykseen B ja kolme haastateltavista 

työskenteli jo entuudestaan yritykselle B.  

 

Haastateltava 1 on toiminut 10 vuoden ajan IT -alalla. 1 on aloittanut uransa web-

sovelluskehittäjänä, jonka jälkeen hän on toiminut teknisenä asiantuntijana, 

tiimiesimiehenä, moduulikehittäjänä sekä myös IT -arkkitehtina. 1 on pääasiassa 

työskennellyt SharePoint alustan ja -sovellusten parissa sekä web-kehittäjänä. Henkilön 

työnantaja on yritys B, mutta hän on tehnyt töitä alihankkijan roolissa yritykselle A 

viimeiset kolme vuotta. Ulkoistustapaus oli haastateltavalle 1 ensimmäinen, missä hän 

on ollut mukana.  

 

Haastateltavalla 2 on 16-vuoden työkokemus tietohallinnosta. Henkilö aloitti 

yrityksessä A vuonna 1997 ja siitä lähtien hän on tehnyt erilaisia tehtäviä ja ollut useissa 

rooleissa tietohallinnon sisällä. Henkilölle 2 ulkoistus on ensimmäinen, missä hän siirtyi 

vanhana työntekijänä yritykseen B.  

 

Haastateltava 3 on aloittanut työuransa vuonna 2007 tutkittavassa yrityksessä A. Hän 

on toiminut IT -palveluvastaavan roolissa koko työuransa ajan ja vastannut sovellusten 

koko elinkaaresta ja liiketoiminnan jatkuvuudesta. Henkilölle ulkoistus oli 

ensimmäinen, missä hän oli mukana.  

 

Haastateltava 4 on aloittanut uransa 10 vuotta sitten. 4 on tehnyt erilaisia 

sovelluskehitysprojekteja ja sittemmin siirtynyt enemmän hallinnolliseen roolin. 

Nykyään henkilö tukee IT -palvelua sekä tekee tuen hallinnointia ja suunnittelua. 4 on 

työskennellyt yritykselle B viimeiset kolme vuotta. Ulkoistus oli haastateltavalle 4 

toinen, missä hän on ollut mukana. 

 

Haastateltava 5 on työskennellyt viimeisen 10 vuoden ajan sovelluskehityksen ja -

arkkitehtuurin parissa mm. Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Viimeiset kolme vuotta 

hän on ollut työntekijänä yrityksessä B, mutta tehnyt alihankintaa ja antanut 

tietoteknistä konsultaatiota yritykseen A. Henkilö ei ole aiemmin ollut 

ulkoistusprojekteissa mukana millään tavalla.  
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8. Empiirisen aineiston analyysi 

Tässä luvussa analysoidaan haastattelussa kerättyä materiaalia. Tutkimuksen tapauksena 

oli kaksi yritystä, jossa tietoliikenneyritys ulkoisti ennen sisäisesti hoidetun 

tietohallinnon toiminnot ulkopuoliselle tietohallintopalveluja tarjoavalle yritykselle. 

Analyysin apuna käytetään kappaleessa kuusi esitettyä teoreettista viitekehystä ja 

kappale on pyritty strukturoimaan viitekehyksen mukaisesti.  Aluksi käydään läpi 

haastateltavien näkemyksiä tietohallinnon ulkoistuksen tekijöistä ja sen jälkeen 

tietämystä, tietämyksenhallintaa ja -prosessia sekä viimeisenä ulkoistuksessa käytettyjä 

teknologioita tietämyksenhallinnan apuna.  

8.1 Tietohallinnon ulkoistuksen syyt ja muita huomiota 

Tässä kappaleessa keskitytään haastatteluissa esille tulleisiin tietohallinnon 

ulkoistukseen vaikuttaviin syihin. Haastatteluissa esille tuli myös paljon muita 

ulkoistukseen liittyviä seikkoja, joita kappaleessa analysoidaan. 

Yritysten ensisijaiset syyt ulkoistukselle ovat strategia, tehokkuus ja toiminnallisten 

kulujen karsiminen. Strategialla yritys pyrkii keskittymään ydinliiketoimintaan. 

Tehokkuudella suoraviivaistetaan ja nopeutetaan toimintoja. Toiminnallisten kulujen 

karsimisella tarkoitetaan kustannussäästöjä. 

Tietohallinnon ulkoistuksen vahvimpana syynä haastateltavat näkivät ulkoistavan 

yrityksen keskittymisen ydinliiketoimintaan. Ydinliiketoimintaan keskittyminen voi 

olla yrityksen strategiassa ja tavoitteissa vahvimpana esillä, kun tarkastellaan 

liiketoimintatavoitteita koko yrityksen laajuisesti. 

”Kyllä, pääsyy on ulkoistukseen on yrityksen A keskittyminen sen omiin 

päätuotteisiin. Yritys A ei halua keskittyä tietohallintoon. Yrityksen A 

ydinliiketoimintaprosessit ovat valmistus ja tuotekehitys. Myös A:n ohjelmisto X 

ja palvelu Y ovat asioita, joihin yritys A keskittyy.” (Haastateltava 1) 

”Toinen oli se, että teknologia jota käytämme tänä päivänä, ei ole enää 

samanlainen ensi tai parin vuoden päästä. Yritys, joka keskittyy pelkästään 

tuotteisiin ei tarvi keskittyä tietohallintoon,  joten on parempi että IT 

ulkoistetaan ja yritys voi keskittyä pelkästään tuotteisiin.” (Haastateltava 4) 

”Syy oli varmaan se mitä siinä tähdennettiin, että nyt on valittu maailmanluokan 

toimija partneriksi A:lle tekemään tietohallintohommia.” (Haastateltava 2) 

Yksittäisen tukitoiminnon, ydinprosessia tukevan osa-alueen tai alaorganisaation kuten 

pelkästään tietohallinnon tavoitteissa alihankkijoiden määrän karsiminen on myös 

vaikuttava tekijä ulkoistavan yrityksen strategiassa. Karsimalla ylimääräisiä toimijoita 

ja keskittyminen pelkästään yhteen alihankkijaan tehostaa ja nopeuttaa toimintoja. 

”Toinen syy oli, että yrityksellä A oli useita muita alihankkijoita jo entuudestaan 

ja he halusivat keskittyä vain yhteen alihankkijaan. A halusi konsolidoida 

toimintoja ja ulkoistaa yhdellä tai kahdelle toimittajalle ja nämä olivat 

pääasialliset syyt ulkoistukseen.” (Haastateltava 1) 
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”Yrityksellä A oli ennen useita toimittajia, olisiko ollut X määrä toimittajaa ja se 

on varmaan ollut haastavaa hallita kaikkia yhtä aikaa. A teki oikean ratkaisun 

ja nyt heillä on vain yksi toimittaja ja voivat keskittyä paremmin työhön.” 

(Haastateltava 5) 

Joustavuuden parantamiseksi vähennetään sitoutumista kiinteisiin ratkaisuihin, 

laitoksiin, henkilöstöön ja omaisuuseriin.  

”A:n näkökulmasta se on hyvin tehokasta ja kustannusviisasta. Liiketoiminta 

jatkui niin kuin sen pitikin ja he ovat poistaneet 70% IT -toimittajista, joten sen 

kannalta he voivat ottaa rennommin. Ainut on, että jos he tarvivat 

asiantuntemusta jossain teknologiassa, heidän täytyy ostaa se.” (Haastateltava 

4) 

”Edut on tietysti se, että ulkoistajan näkökulmasta palvelua pystytään 

skaalamaan hirveen helposti, kun se ei ole heidän omissa käsissä. Olen nähnyt 

hyvin likeltä tämän skaalautuvuuden, kun ei ole töitä, niin pystytään helposti 

sanomaan bye bye.” (Haastateltava 3) 

Ulkoistavan yrityksen on helpompi myydä liiketoimintayksikkö alihankkijalle ja solmia 

sopimus toiminnan suorittamisesta. Alihankkija, joka jo ennen ulkoistamissopimusta 

tarjoaa palveluja ulkoistavalle yritykselle, on helpompi valita jatkamaan tietohallinnon 

palvelujen tuottamista ja suorittamista, koska alihankkija ja sen työntekijät tuntevat 

ulkoistetun tietohallinnon toiminnot ja menetelmät. Tämä on ulkoistamisen perustyyppi, 

jolla tarkoitetaan sopimusulkoistamista.  

”Yritys A oli tuttu. Olen työskennellyt yrityksen A IT-osastolle viimeiset kolme 

vuotta, ainoastaan IT-osastolle. Joten tunnen IT-osaston ja sen eri yksiköt hyvin 

ja pääasiassa kaikki IT-toiminnot ja aktiviteetit hoitaa IT-osasto. (Haastateltava 

1) 

”Olin tehnyt viimeiset pari vuotta projektipäällikön töitä A:lle, joten kun 

aloitimme tämän viimeisimmän tapauksen minulla oli hyvä kokemus kaikista 

prosesseista A:ssa. Joten pystyin auttamaan tietämyksen siirrossa varmistamaan 

liiketoiminnan jatkumisen (business continuity).” (Haastateltava 4) 

”Olen työskennellyt vain yhdelle alueella ja siitä minulla on hyvä kuva, kuinka 

se toimii. Isompi kuva on hieman rajoittunut, mutta suurin piirtein tiedän kuinka 

A:n IT toimii.” (Haastateltava 5) 

Toimintojen tehostamisella ja keskittymällä ydinstrategiaan pyritään 

kustannussäästöihin. Myös suurin yksittäinen asia, jonka tietohallinnon työntekijät 

näkevät syyksi ulkoistaa, on kustannustehokkuus. Kustannustehokkuutta haetaan 

nimenomaan tukitoimintoja tehostamalla erityisesti, kun yrityksen liiketoiminta ei ole 

kannattavaa. 

”No kyllähän siinä kulusäästöjä haetaan. Minusta se on ensisijainen syy ja 

tietysti toinen on, että A:n toiminta on hiipunut siitä mitä se on ollut 7-8 vuotta 

sitten ja koko ajan joudutaan skaalamaan tietohallintoa alas, jolloin siellä 

jouduttu miettimään miten se tehdään” (Haastateltava 2) 

”Meillä oli korkean tason ajatus siitä, koska heillä oli jotain rahavaikeuksia, 

joten he etsivät kustannussäästöjä.” (Haastateltava 4) 
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Se, miten alihankkijayritykset pystyvät alentamaan ulkoistajan toiminnallisia 

kustannuksia, on tarjota sama työ tehtäväksi halvemmista maista. Halvemmalla maalla 

tarkoitetaan kehittyvää maata, josta palvelua tarjotaan tehtäväksi kokonaan tai osittain. 

Tästä ulkoistusmallista käytetään nimitystä offshoring. 

”No, etuja on tietysti se potentiaali, että kun tulee tekemisiä, joita voidaan tehdä 

halvemmalla, halvemman palkkauksen maassa. Näin saadaan siihen tekemiseen 

säästöjä ja potentiaalia on tietysti se, että sieltä löytyy taas sitten B:ltä 

henkilöitä paljon, joita voidaan ottaa mukaan projekteihin tarvittaessa.” 

(Haastateltava 2) 

”Työskentelin 6 kuukautta läheisesti offshore tiimin kanssa ennen kuin aloin 

tehdä hommia A:lle. Nyt olen tehnyt 3 vuotta A:lle hommia ja luulen tuntevani 

IT-osaston hyvin.” (Haastateltava 4) 

Tietohallinnon ulkoistaminen tapahtuu tarjouskilpailulla. Ennestään tunnistetuilla ja 

potentiaalisilta alihankkijoilta kysytään tarjousvaiheessa, kuinka he voivat tarjota saman 

palvelun kustannustehokkaammin.  

”Olin mukana ulkoistuksessa hyvinkin tiiviisti. Alun perin johto valitsi minut 

yhdeksi henkilöksi tekemään ehdotuksia yritykselle A, ja miten yritys B voi 

parantaa ja säästää kustannuksia eri sovellusalueella, ja mitkä ovat yrityksen B 

osaamisalueita jotta voisimme voittaa ulkoistustarjouksen yritykselle B.” 

(Haastateltava 1) 

”A:lla ei ehkä ollut riittäviä resursseja kaikissa tiimeissä ja varmaan B pystyy 

tarjoamaan samat palvelut alemmilla kustannuksilla.” (Haasteltava 5) 

Alihankkija pystyy tarjoamaan osaamista ja IT-asiantuntijoita ulkoistavan yrityksen eri 

osa-alueille, jotka ne ulkoistavalla yrityksellä puuttuvat. Koska tietohallinto ei ole 

ydintoiminto, yritys on yleensä haluton panostamaan tietohallinnon osaamisen 

kasvattamiseen. Ulkoistamalla IT -toiminnot tietohallinnon erikoisosaajalle, saadaan 

käyttöön oikeanlaisia resursseja.   

”Se, mitä ilmoituksessa kerrottiin ja miten minä sen ymmärsin, liittyi 

kustannusten supistamiseen. Toinen liittyi IT- asiantuntijoihin ja niiden 

puuttumiseen tietyillä osa-alueilla.” (Haastateltava 4) 

”Yrityksen A on helpompi keskittyä omiin tuotteisiin ja tuotekehitykseen, eikä 

heidän tarvitse resursoida (henkilöt + raha) niin paljon tietohallintoon.” 

(Haastateltava 1) 

Tietohallinnon ulkoistuksessa työntekijät siirtyvät usein sopimusulkoistuksen mukana. 

Samojen työntekijöiden jatkaessa työntekoa varmistetaan liiketoiminnan jatkuminen.  

Alihankkijayritykset tuovat myös uusia henkilöitä sisään tehostamaan toimintaa ja 

auttamaan ulkoistusaktiviteeteissa. 

”Tiimistä säilyi kaikki ulkoistusvaiheessa ja siihen tuli mukaan taas 

ulkoistetusta firmasta melkeinpä toinen mokoma henkilöitä.” (Haastateltava 2) 

”Ulkoistuksessa ei tapahtunut vielä mitään, samat työt ja samat tiimikaverit.” 

(Haastateltava 3) 
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Toisaalta henkilöiden siirtyminen ulkoistuksen mukana voidaan nähdä henkilöiden 

uudelleenjärjestelynä ja yhtenä ratkaisuna kustannusten leikkaamiseen vähentämällä 

henkilöresursseja. Oman työn jatkuminen voi olla hetkellistä ja ulkoistuksen kohteena 

olevat henkilöt kokevat, että ovat vaarassa menettää oman työpaikkansa. 

”Toinen negatiivinen asia on henkilöstönäkökulma. Yrityksen B olisi 

sopimusvaiheessa pitänyt jo tietää, montako henkilöä tai paikkaa tarvitaan 

muutoksen myötä. Ensin kaikki henkilöt siirtyivät alihankkijalle, joka 

myöhemmin irtisanoi osan siirtyneistä henkilöistä. Tämä on täysin 

henkilökohtainen mielipiteeni.” (Haastateltava 1) 

”No omalta kohdalta tietysti haittoina on tämä ulkoistus siinä mielessä, että 

siinä on riskinsä siirtää kokonaisuudessaan toiminnot halpatyömaahan. Joka on 

tietysti hyvin ilmeinen ja ihan moninkertainen verrattuna kaikkiin muihin 

hyötyihin ja etuihin, milloin se suoraan konkreettisesti koskee omaa työpaikkaa 

ja sen pysyvyyttä” (Haastateltava 2) 

Vaikkakin henkilöt siirtyvät ulkoistuksen mukana tai ovat uudelleenjärjestelyn 

kohteena, voidaan ulkoistaminen nähdä roolien osalta positiivisena tai negatiivisena 

asiana riippuen kumman yrityksen henkilön näkökulmasta katsotaan.  

”Ulkoistuksen myötä roolissani on tapahtunut iso muutos. Aiemmin työskentelin 

yhden platformin parissa pelkästään ja keskityin siihen. Mutta uudessa 

tiimissäni ja roolissani työskentelen usean eri teknologian parissa.” 

(Haastateltava 1) 

”No siis, työnkuvaan esimerkiksi tilauksia eikä sopimuksia pysty tekemään ja 

yrityksen A byrokratia on tullut entistä selvemmin esille.” (Haastateltava 3) 

Uudelle alihankkijalle tai ulkoistuskilpailun voittaneelle yritykselle sopimus voi olla 

merkittävä liiketoiminnallinen edistysaskel.  

”Yrityksen B näkökulmasta ulkoistussopimus oli todella hieno voitto. Tämä on 

tavallaan jalanjälki/jalansija, A on hyvin iso asiakas B:lle ja strateginen 

kumppanuus A:n kanssa mahdollistaa ja toivottavasti avaa B:lle lisää 

mahdollisuuksia Euroopassa näillä markkinoilla. Se on hyvä asia B.lle.” 

(Haastateltava 1) 

”Olemme saaneet hirveän työmäärän. Liiketoiminta kasvaa ja luulen, että 

saimme jalanjäljen, jalan oven väliin esimerkiksi tällä alueella.” (Haastateltava 

4) 

Ulkoistuksen onnistumiseksi osapuolilla täytyy olla yhteinen päämäärä ja tavoite. 

Aikataulu on yksi tavoite, joka on sovittu ulkoistuksen alkamisajankohdaksi. Tavoitteen 

ja päämärän saavuttamiseksi esteet ja riskit pitää pystyä tunnistamaan ja tarvittaessa 

eskaloimaan oikeille henkilöille.  

”Kyllä oli. Heti kun ulkoistuksesta kerrottiin, että B sai sopimuksen, sen jälkeen 

saimme tiukan aikataulun, missä tiettyyn päivämäärään mennessä meidän pitää 

tuottaa ja olla vastuussa IT-palveluista ja aktiviteeteista. Tämä oli se aikataulu 

jonka A ja B oli sopinut ja antoi meille.” (Haastateltava 1) 

”Sopimuksessa oli aikataulu, milloin uuden yrityksen pitää ottaa vastuu 

toiminnoista ja siinä mielessä oli selkeä aikataulu.” (Haastateltava 2) 
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”Kolmas asia oli raportointi. Muutama asia ei mennyt suunnitelmien mukaan ja 

aika oli rajallinen, joten alleviivasimme johdolle näitä muutamia asioita 

vähentääksemme riskiä, jotta johto osaisi reagoida tilanteeseen.” (Haastateltava 

5) 

Vaikka tavoitteena on hoitaa ulkoistus yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti, voi 

aikataulu olla tiukka ja haastava. Tietämyksenhallinta-aktiviteetit ulkoistuksessa 

tuottavat ylimääräistä työtä etenkin ulkoistyrityksestä siirtyville henkilöille, koska 

päivittäisten työtehtävien lisäksi täytyy löytyä aikaa tietämyksen siirtoon.  

”Ensimmäinen haaste oli aikataulu, joka oli hyvin tiukka ja löytää aikaa 

asiantuntijoilta. Aikataulu ja tietämyksen siirto vaativat hyvin paljon aikaa ja oli 

vaikea löytää aihealueen kaikilta asiantuntijoilta vapaata aikaa. Tietämyksen 

siirrosta huolimatta henkilöiden täytyy hoitaa jokapäiväiset työt ja varmistaa 

liiketoiminnan jatkuvuus ulkoistuksesta ja tietämyksen siirrosta huolimatta.” 

(Haastateltava 1) 

”Aikataulu oli yksi haaste. Tietämyksen jakajilta täytyi löytyä paljon aikaa 1.5 

kuukaudeksi kaiken muun työn lisäksi. Meillä oli prioriteettijärjestys ja vuorot 

joilla aina löysimme sopivan ajan, jos se ei kaikille sopinut yhtä aikaa.” 

(Haastateltava 4) 

Kommunikointi- ja liiketoiminnallinen kieli ja henkilöiden etäisyys vaikuttavat 

ulkoistuksessa. Globaalissa ympäristössä toimivien yritysten ja niiden henkilöiden 

täytyy kommunikoida yhteisellä kielellä sekä ymmärtää käytettyjä lyhenteitä ja termejä.  

”Kyllä vaikutti. Ainakin aksentti oli yksi vaikuttaja. Henkilöt, jotka olivat 

offshoressa, heillä oli hieman vaikeuksia ymmärtää aksenttia. Myös kello oli 

siihen aikaan 3.5 tuntia edellä Suomea ja offshore tiimille tuli pitkiä työpäiviä. 

Kyllä se kokonaisuudessa vaikutti, mutta ei merkittävästi. Onnistuimme kuitenkin 

hyvin kulttuurista huolimatta.” (Haastateltava 4) 

”Siinä määrin, kun se on mahdollista. Totta kai A:ssa oli ollut ne omat 

termistönsä ja sitten oli aina hankala tietää, että ovatko ne A:n omia vai ovatko 

ne alan omia termistöjä.” (Haastateltava 3) 

8.2 Tietämyksenhallinta IT – ulkoistuksissa 

Tässä osiossa analysoidaan tietämystä ja tietämyksenhallintaa liittyen tietohallinnon 

ulkoistuksiin. Aluksi analysoidaan tietämyksen merkitys ja sen jälkeen 

tietämyksenhallintaa kokonaisvaltaisemmin. 

Tietämys on tärkein ulkoistuksessa huomioon otettava asia. Ulkoistuksen ensimmäinen 

tehtävä on keskittyä olemassa olevaan tietämykseen ja saada tietämys näkyväksi.  

No joo, kyllä se tietysti oli tärkeä ja siihen keskityttiin paljon ulkoistuksen 

ensimmäisistä askelista. Keskityttiin saamaan tietämystason nostoa uusille 

toimijoille, jolloin he pystyvät tekemään työtänsä. Ja keskityttiin myös 

katsomaan, että dokumentoinnit ovat kunnossa tai ainakin sillä tasolla, kun 

pystytään tekemään, että niistä saadaan sitten tukea, kun tulee jotain ongelmia. 

(Haastateltava 2) 
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Tietohallinnon ulkoistuksissa on kahden tyyppistä tietämystä: Teknistä tietämystä ja 

liiketoiminnallista tietämystä. IT – asiantuntijat ulkoistuksissa keskittyvät enemmän 

tekniseen tietämykseen ja mutta myös osittain liiketoimintatietämykseen. 

Liiketoiminnallisella tietämyksellä tarkoitetaan kustannuksia ja prosesseja, teknisiä 

sovelluksia ja IT-järjestelmiä ja niihin liittyvää informaatiota.  

”Se riippuu hieman tapauksesta. Ulkoistus tehtiin vaiheissa. Jos meidän täytyä 

esittää ehdotus alemmalla tasolla, esitimme teknisen ratkaisuvaihtoehdon, 

kuinka korvaamme jonkun olemassa olevan sovelluksen. Ylemmällä tasolla 

mietittiin, miten hallitsemme koko IT-ylätason prosessin ja kuinka toimimme 

yhteistyössä yrityksen A kanssa saavuttaaksemme kustannussäästöjä ja kuinka 

toteuttaa prosessit sekä innovatiivisia ideoita.”  (Haastateltava 1) 

”Ensimmäinen huomio oli liiketoiminta ja liiketoimintaprosessit kuten prosessi 

1 aina sen viimeiseen osaan, joka oli meidän päähuomio ja toinen oli 

teknologia. Miten teknologia on mukana, miten se keskustelee, mitkä ovat 

komponentit. Johto tasolla huomio oli enemmän strategiassa.” (Haastateltava 4) 

”Kyllä se oli enemmän teknistä. Liiketoiminnallista ei ole hirveästi 

dokumenteissa mainittu. Ja tietysti koko toiminta on antaa tukea 

liiketoiminnalle, joten ei siinä suoranaisesti ole liiketoiminnallista tietoa.” 

(Haastateltava 2) 

Ennen varsinaista ulkoistusta tietämys täytyy saada näkyville. Alihankkija käyttää oman 

yrityksen sisäistä tietämystä ymmärtääkseen ulkoistajan tietohallintoa. Ulkoistajayritys 

puolestaan dokumentoi tai päivittää viimeisimmän tietämyksen näkyväksi 

dokumentteihin.  

”Ulkoistuksen aikana, kun työstimme esityksiä ja analysoinnin aikana 

hyödynsimme yrityksen B sisäistä ryhmää X, joka työskentelee horisontaalisella 

tasolla. Heillä on todella hyvä tietämys useista eri teknologioista. He 

työskentelevät palvellakseen eri asiakkaita. Esimerkiksi, jos minä teen pyynnön, 

he yleensä tekevät parhaan ehdotuksen ratkaisuista, jotka me taas voimme 

esittää loppuasiakkaalle. Tämän ryhmän avulla teimme erilaisia ehdotuksia 

teknisistä ratkaisuista jotka sitten esitimme yritykselle A.” (Haastateltava 1) 

”Tietämyksenhallinta, se on kuin tietämysvarasto ja jos haluamme aloittaa ja 

menemme tietämyksen säilytyspaikkaan, se auttaa paljon. Minulle 

henkilökohtaisesti se auttoi paljon ymmärtämään aluetta X ja antoi hyvän 

pohjan.” (Haastateltava 4) 

8.3 Tietämyksenhallintaprosessi 

Hiljaisen tiedon muunnoksessa henkilöt ja asiantuntijat yrityksestä A ja yrityksestä B 

tapaavat toisensa tietämyksen siirto ryhmätapaamisessa, missä henkilöt keskustelevat ja 

jakavat tietämystä eri asioista. 

”Kyllä siinä säännöllisesti sovittiin eri osa-alueille tietämyksen siirtokokouksia, 

joissa asiaa esiteltiin ja käytiin läpi dokumentteja ja projektipäällikkö 

dokumentoi asiaa.” (Haastateltava 2) 

Hiljaisesta eksplisiittiseen tietoon muunnoksessa asiantuntijat yrityksestä B tekivät 

muistiinpanoja ja dokumentoivat kaiken mahdollisen tietämyksen, jota tapaamisessa 



40 

 

käsiteltiin. Hiljainen tieto dokumentoitiin sanoiksi tai tekstiksi ja sen jälkeen vielä 

vahvistettiin, että tieto ja tietämys ovat eksplisiittisessä muodossa oikein.  

”Aikataulussa pysyttiin ja itse asiassa minä tykkäsin niistä document of 

understandingeistä, koska niistä sai itsekin käsitystä, että miten he ovat 

ymmärtäneet ja mitä he eivät ole ymmärtäneet.” (Haastateltava 3) 

Yhdistämisessä, missä eksplisiittinen tieto muuntuu eksplisiittiseksi tiedoksi, tulee 

tapauksessa esille dokumenttien yhdistämisellä. Samoja dokumentteja samasta aiheesta 

on useampaa eri versiota. Dokumenteista ei välttämättä tule esille kumpi on ajan tasalla 

oleva. Asia täytyy vahvistaa, jonka jälkeen dokumentti päivitetään ajan tasalle 

viimeisimmällä tiedolla. 

”Kyllä, tietämys sijaitsi useammassa paikassa, eikä aina välttämättä ollut ajan 

tasalla. Osa oli SharePointissa, osa oli Documentumissa. Tämä oli hieman 

ongelmallista, koska ei voinut tietää kumpi tai kummassa paikassa sijaitseva 

dokumentti olisi parempi tai päivitetympi. Tästä syystä meidän piti saada ja 

kysyä viimeisintä tietämystä henkilöiltä, joilla se oli.” (Haastateltava 1) 

”Kyllä, jotkut dokumentit eivät olleet ajan tasalla 100 % verrattuna siihen 

tietämykseen, mitä henkilöiltä saimme ja jotkut dokumentit meidän täytyi 

päivittää tiedoilla, jotka saimme tietämyksensiirron aikana.” (Haastateltava 5) 

Sisäistämisessä, ulkoistuksessa tallennettu eksplisiittinen, näkyvä tietämys muunnetaan 

takaisin hiljaiseksi tiedoksi. Tietämyksen siirtoistunnot nauhoitettiin, koska kaikki 

tarvittavat resurssit eivät olleet selvillä. Kun uusi henkilö liittyy tiimiin, voidaan 

nauhoitetut tallenteet ja dokumentit antaa hänelle, josta henkilö muuntaa eksplisiittisen 

tietämyksen omaksi henkilökohtaiseksi tietämykseksi. 

”Myöskin nauhoitimme kaikki sessiot. Meillä ei ollut vielä kaikkia tarvittavia 

resursseja ja kun saimme resurssit, niin nauhoituksista oli silloin hyötyä.” 

(Haastateltava 5) 

”Luulen että, se, joka todella auttoi meitä, oli meidän dokumentaatio, jonka 

loimme tietämyksen siirron aikana. Esimerkiksi me loimme ”sovelluskohtaisen 

perehdytysoppaan”. Esimerkiksi jos uusi henkilö liittyy tiimiin, meidän ei 

tarvitse kertoa kaikkea istumassa hänen vieressään 3-4 tuntia, me vain esitämme 

tämän dokumentaation tiimin jäsenelle ja hän voi itse tutustua sovellukseen.” 

(Haastateltava 1) 

8.4 Tietämyksenhallinnan neljä prosessia 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi haastatteluissa esille tulleet asiat eri 

tietämyksenhallintaprosessin vaiheista. Tietämyksenhallinnan neljä prosessia on 

tietämyksen luonti, varastointi, siirtäminen sekä soveltaminen ja käyttö. Tässä 

kappaleessa keskitytään eri prosessin vaiheessa käytettyyn teknologiaan IT - 

ulkoistuksessa.  

Ulkoistuksessa tietämystä voidaan luoda yksilöille ja organisaatiolle. Henkilökohtainen 

tietämyksen luonti tapahtuu vuorovaikutuksessa eri henkilöiden kesken sekä näkyvän 

tietämyksen sisäistämisellä esimerkiksi itseopiskelulla. Organisaation näkökulmasta 

uusi tietämys on näkyvää, joka on luotu ulkoistuksen aikana ja joka esiintyy 

dokumenttina jossain järjestelmässä. Ulkoistustapauksessa tietämystä luotiin enemmän 
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yrityksen B henkilöstölle ja organisaatiolle. Henkilöt yrityksen A puolelta omasivat jo 

suuren osan tietämyksestä ja olivat tapauksessa tietämyksen jakavana osapuolena. 

”Kun aloitin, tietämyksen oli lähes nolla. Minun täytyi käydä läpi B:n 

tietämyspankkia. Meillä on myös asiantuntijatiimi ja juttelin heidän kanssaan ja 

sain heiltä liiketoimintatietämystä. Myös yritykselle B se oli suuri tietämys. 

Meillä ei ollut tietämystä alueesta X tai sen prosesseista ja nyt meillä on se ja se 

on suuri tietämyspohja meille. Meille oli tietämystä pienemmässä mittakaavassa 

ja ulkoistuksen johdosta meillä on hyvä kokonaiskuva.” (Haastateltava 4) 

”Hirmu vähän. Kokemus se tietysti oli. Enemmän semmoista fiilispohjaista. 

Ehkä oppii toimeen tulemaan erilaisten kulttuurien kanssa.” (Haastateltava 3) 

Jotta tietämys voidaan hakea, jakaa ja luoda, täytyy sen olla helposti saatavilla. 

Ulkoistustapauksessa tietämys oli pirstaloitunut useampaan paikkaan. Toisaalta 

tehokkaalla tavalla luotu tietämys täytyy varastoida, jotta sitä voidaan jatkossa siirtää 

ja käyttää. 

”3-4 paikkaa tulee äkkiseltään mieleen, mihin tieto oli talletettu. Se ei ollut 

millään hakukoneella haettavissa saati, että se olisi ollut filtteröitävissä. Se oli 

formaalisti järjestetty, mitä dokumentaatiota talletetaan missäkin paikassa, eli 

löydettävissä.” (Haastateltava 2) 

”Dokumenttien hakeminen oli helppoa ja muutamassa tapauksessa samoja 

dokumentteja oli kaksi kappaletta, jotka meidän täytyi tarkistaa oikeiden 

henkilöiden kanssa.” (Haastateltava 5) 

Tietämyksen siirto ulkoistuksessa on merkittävin prosessin vaihe. Tietämyksen siirron 

ensisijainen tehtävä on siirtää tietohallinnon tekninen tietämys tulevalle alihankkijalla, 

jotta alihankkija voi jatkaa saman työn suorittamista.  

”Se keskittyi paljon tiedon siirtoon. Tietämystä ei helppo siirtää paikasta 

toiseen. Teimme tarvittavat tehtävät ja seurasimme johdon meille antamia 

ohjeita. Näiden avulla siirrettyä tietämyksen ja tietämyksellä oli merkittävä 

rooli.” (Haastateltava 5) 

”Meillä oli säännölliset tapaamiset, joita kutsuimme ”tietämyksen 

siirtoistunnoiksi”. Ennen istuntoon tuloa, valmistelimme kysymyksiä liittyen 

sovellusten toimintaan jne. Ennen istuntoa lähetimme kysymykset aihealueen 

asiantuntijoille sekä toimittajille ja aloitimme sillä, mitkä liittyivät sovellusten 

tekniikkaan, tunnettuihin ongelmiin ja miten tuetta sovellusta. Kaikkea tämän 

tyyppistä tietämystä meillä oli tapana kysyä istuntojen aikana.” (Haastateltava 

1) 

Tietämyksen siirto on hyvin aikaa vievää ja koska IT-ulkoistuksessa kyseessä on 

teknologinen tietämys, on ensisijaisen tärkeää siirtää tekninen tietämys ensin.  

”Tämä knowledge transfer offshoreen ja se vei ihan hillittömän paljon aikaa ja 

kyllä siinä keskityttiin tekniseen tietoon enemmän. Prosesseja ja business 

prosesseja varsinkaan tietohallinnon prosesseja ei kauheasti käyty lävitse.” 

(Haastateltava 3) 
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”Tallensimme teknisen informaation, liiketoiminnallista emme tallentaneet 

minnekään, koska se ei ollut välttämätöntä tai niin tärkeää lyhyellä 

tähtäimellä.” (Haastateltava 5) 

Tietämyksen siirto tapahtuu tietämyksen luovuttajan ja sen vastaanottajan kesken. 

Ulkoistuksessa tietämystä ensisijaisesti luovuttaa ulkoistava osapuoli. Toisaalta 

alihankkija voi myös yrityksen sisällä siirtää ja jakaa olemassa olevaa tietämystä. 

”Ensimmäisellä tasolla yritys A jakoi sisällön. Ja sen jälkeen kun aloitimme 

nämä sessiot, informaatio, sisältö tai dokumentit toimitettiin meille, mutta jos ne 

eivät olleet oikeita, me itse teimme dokumentin perustuen meidän 

ymmärrykseen, mutta tietämystä luovuttivat yrityksen A aihealueen 

asiantuntijat.” (Haastateltava 1) 

”Tässä tapauksessa oli kaksi tietämyksen tarjoajaa. Ensimmäinen oli meidän 

oma (B) sisäinen osasto, joka antoi sisäistä tietämystä.  Ja toinen oli A ja 

henkilöt, jotka työskentelivät jo tehtävissä.” (Haastateltava 4) 

Tietämyksen siirtotapahtumat olivat säännöllisiä tapahtumia, jolla pystyään 

kasvattamaan yksilöiden tietämystasoa voimakkaasti.  

”Ennen tietämyksen siirtoa minulle oli ehkä 5-10 % tietämys, vaikka kävin läpi 

sisäisiä dokumentteja. Tietämyksen siirtojen jälkeen minulla oli noin 75 % 

tietämys.” (Haastateltava 4) 

”Tapahtumat olivat säännöllisiä perustuen heidän saatavuuteen ja perustuen 

meidän suunnitelmaan, muutossuunnitelmaan. Joten ne eivät olleet 

epäsäännöllisiä ja perustuivat meidän suunnitelmaan ja heidän saatavuuteen.” 

(Haastateltava 1)  

Ulkoistuksissa tietämyksen siirtoprosessi täytyy suunnitella huolella. IT - ulkoistuksen 

laajuus on suuri ja koskee monia työntekijöitä ja tietohallinnon sovelluksia ja 

järjestelmiä. Jokainen alue ja sovellus, missä tietämystä siirretään, täytyy jakaa 

pienempiin, ennalta suunniteltuihin palasiin. 

”Kun ulkoistus tapahtui, tiesimme että olemassa olevien sovellusten parissa 

työskentelee eri toimittajia ja asiantuntijoita, teimme suunnitelman. 

Suunnitelmassa ensinnäkin tarkistettiin kaikki olemassa olevat sovellukset ja 

sitten teimme sovelluskohtaisen suunnitelman, jossa kävimme läpi yksittäisten 

sovellusten toiminnat, tukimallit ja tekniset yksityiskohdat. Teimme hyvin 

yksityiskohtaisen suunnitelman ja toteutimme sen vaiheissa järjestämällä 

tapaamisia aihealueen asiantuntijoiden kanssa keskustellaksemme 

tietämyksestä.” (Haastateltava 1) 

”Meillä oli suunnitelma, jonka toteutimme sessioissa ja tapaamisissa. Myös 

itseopiskelua ja lukemista tarvittiin.” (Haastateltava 4) 

Tietämyksensiirron tavoitteena on siirtää onnistuneesti tietämys sovitun aikataulun 

puitteissa. Siirron onnistuminen riippuu paljon sekä tietämyksen lähteestä että sen 

vastaanottajasta. Ulkoistustapauksessa kaikkea tietämystä ei kuitenkaan saatu siirrettyä, 

koska tietämyksen lähdettä tai vastaanottajaa ei ollut saatavilla. Henkilöt ja työntekijät 

ovat tietämyksen siirron avaintekijöitä ja kun avainhenkilöitä ei ole saatavilla, kaikkea 

tietämystä ei saada siirrettyä.  
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”Vain hakuun liittyvään alueeseen, emme saaneet kaikkea. Hakuun on kaksi 

sovellusta ja emme saaneet hyvää kuvaa ja tietämystä siirrettyä näistä 

sovelluksista. Syy oli se, että henkilö joka oli ollut kehittämässä niitä ja siirtyi 

juuri ulkoistuksen aikana toisiin tehtäviin ja uusi henkilö tuli vastikään sisään, 

eikä hänelläkään ollut sitä tietämystä. Joten siihen aikaan oli aukko, eikä ollut 

ketään keneltä olisi saanut tietämystä.” (Haastateltava 1) 

”Emme myöskään saaneet kaikkea tietämystä ajallaan, joten meidän täytyi 

pärjätä sillä, mitä meillä oli. Resurssit olivat myös rajalliset. Jokaiselle 

teknologialle täytyi löytää juuri oikea tietämyksen vastaanottaja, joka ymmärtäisi 

sisällön emmekä löytäneet niitä ajallaan.” (Haastateltava 5) 

Vaikka henkilöt, tietämys ja oikeanlainen dokumentaatio ovat saatavilla tietämyksen 

siirron aikana, kaikkea tietämystä ei siitä huolimatta saada siirrettyä. Hiljainen, 

henkilökohtainen tietämys on sellaista, jota ei pystytä helposti siirtämään. Osa 

tietämyksestä jää vähemmälle epähuomiolle, jolloin se jää siirtämättä. Myös yllättävät, 

uudet tekniset ongelmatapaukset eivät ole välttämättä dokumentoituna eikä siten 

helposti kaikkien tiedossa.  

”Henkilökohtaista tietämystä ei voi siirtää. Ja vaikkakin kaikki siirrot oli 

suunniteltu, luulen, että 5-10 % jäi epähuomiolle tai unohdettiin kertoa. Ne ovat 

kuitenkin joitain pieniä asioita. (Haastateltava 4) 

”Varmaan tosi paljon jäi siirtämättä. Kahdessa tunnissa ei pysty kaikkea siihen 

sovellukseen liittyvää siirtämään, eikä kaikkea pysty myöskään 

dokumentoimaan. Siellä on hyvin paljon tämmöistä hiljaista tietoa, mikä jää 

siirtämättä tai ei tule mieleen tai vaikka pystyisi, niin ei pysty muodostamaan 

sanoiksi, miten joku asia tehdään.” (Haastateltava 3) 

”Kaikkia ongelmatapauksia, mitä voi tulla vastaan, ei varmasti ole 

dokumentoitu ja kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää, missä se ongelma 

on. Onko se jossain integraatiossa vai onko se datan laadussa vai onko se 

haavoittuvuus. Siellä varmasti on sellaisia kohtia mistä pitää pystyä iteroimaan 

ja tuottamaan tietoa.” (Haastateltava 2) 

Ulkoistuksessa mukana olevien henkilöiden ja osapuolten motivaatio vaikuttaa 

tietämyksen siirtoon eri tavalla. Ulkoistettavat henkilöt, yrityksestä A kokevat 

tietämyksen siirron motivaation erilailla kuin henkilöt yrityksestä B. Aikataulu vaikuttaa 

myös motivaatioon.   

”No henkilökohtaisesti ihan motivoitunut, kun suoranaisesti ei ollut uhkaa 

näkyvissä, kun tieto on jaettu, että työ loppuu. Voisin kuvitella, että 

motivoitumisaste olisi ollut hyvin paljon pienempi, jos tietäisi siirtävänsä tiedon 

ja sen jälkeen työpaikka ei olisi enää sama. Silloin motivoitumista pitäisi hakea 

kovemmasti, mutta tässä ulkoistuksessa painotettiin, että B tulee olemaan A:n 

partneri ja jatkuvuutta tulisi olemaan.” (Haastateltava 2) 

”Olin hyvin motivoitunut vastaanottamaan tietämystä koko ajan, mutta 

tietämyksen luovuttajia kohtaan se oli hieman harmillista. Mutta oli hyvin 

motivoitunut, koska halusin oppia tuntemaan sen alueen sovellukset ja 

liiketoiminnan.” (Haastateltava 1) 
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”Olimme todella motivoituneita. Toki meillä oli aikataulu myös ja sitä ennen 

meidän täytyi omaksua kaikki tietämys, joten paljon asioita oli kiinni 

tietämyksen siirron onnistumisesta.”  (Haastateltava 4) 

Olemassa olevaa tietoa ja tietämystä voidaan hyödyntää jo ennen varsinaista 

tietämyksen siirtoa. Ulkoistuksessa siirrettyä tietämystä tulee soveltamaan tai 

käyttämään se tiimi ja ne henkilöt, jotka vastaanottavat tietämyksen. Myös kaikkea 

ulkoistuksessa tuotettua, siirrettyä ja varastoitua tietämystä voidaan käyttää tulevissa 

ulkoistustapauksissa. 

”Ennen istuntoa, sanotaan, että tuleva istunto olisi moduuli A. Ennen istuntoa 

kävimme moduulin A dokumentaation läpi ja keskityimme siihen niin paljon kuin 

mahdollista. Eli ennen istuntoa meillä oli tietoa ja olimme tehneet samanlaisia 

tapauksia (ulkoistuksia) ennenkin, mistä meille on kertynyt tietämystä, joka 

helpotti meitä paljon.” (Haastateltava 4) 

”Hmm.. minun ymmärtääkseni käyttää yrityksen B:n tukiorganisaatio eli meidän 

nykyinen väki, aikalailla se, jolle se tieto siirrettiinkin.” (Haastateltava B) 

”Sitä käytetään mahdollisesti tuleviin tapauksiin, koska nyt meillä on hyvä 

tietämys X liiketoiminnasta.” (Haastateltava 1) 

Ulkoistuksessa siirretty tai jaettu tietämys luo alihankkijalle suuren määrän uutta 

tietämystä, joka varastoidaan dokumenttien muodossa tietämyksenhallintajärjestelmään. 

Tallennettu tietämys itsessään ei luo tai tuota arvoa kenellekään, jos sitä ei tehokkaasti 

käytetä. Tietämyksenhallinta on jatkuva, meneillään oleva prosessi.  

”Kaikki siirrossa tuotetut dokumentit ja sisältö menivät yrityksen B 

tietämyksenhallintajärjestelmään, missä säilytetään tapauskohtaisia 

dokumentteja, miten asiat tehtiin ja mitä saavutettiin. Kaikki tietämys tallennettiin 

dokumentteihin, jotka on tallennettu tietämyksenhallintajärjestelmään ja se on 

avoinna kaikille yrityksen sisällä. Tätä tietämystä voidaan käyttää myöhemmin 

samanlaisissa tapauksissa tai kun luodaan ehdotuksia tai etsitään vastauksia.” 

(Haastateltava 1) 

”Luulen että oppiminen on meneillään oleva prosessi. Mutta ei niin kuin 

tietämysistunto. Päivittäin huomaa joitain uutta pientä teknistä tai 

liiketoiminnallista, mitä ei aiemmin tiennyt.” (Haastateltava 4) 

8.5 Tietämyksenhallintateknologiat 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi teknologiat joita käytettiin, hyödynnettiin ja 

miten ne mahdollistivat sekä edesauttoivat tietämyksenhallintaa tietohallinnon 

ulkoistuksessa.  

Teknologia ja tietokoneet helpottavat merkittävästi tietämyksenhallintaa. 

Ulkoistustapauksessa teknologian merkitys vain korostuu, koska tietämys ja sen siirto 

on merkittävä tekijä ulkoistuksen onnistumiselle. Tietämystä ei voida siirtää ilman 

teknologiaa, ainakaan halvemman työvoiman maahan. Teknologian rooli vielä korostuu, 

kun kaikki ei ole samalla paikkakunnalla tai edes samassa maassa. 
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”Todella merkittävä. Tietämyspohja tai tietokannat, jotka meillä olivat, oli 

sovellus jossa kaikki tietämys oli varastoituna. Kaikki oli hyvin riippuvaista 

teknologiasta.” (Haastateltava 4) 

”Kuten sanoin, että tiimit sijaitsivat eri paikkakunnilla. Ilman teknologiaa on 

mahdotonta istua yhdessä ja siirtää tai jakaa tietämystä.” (Haastateltava 1) 

Tietohallinnon ulkoistuksessa tietämyksenhallinta voidaan hoitaa perinteisillä 

toimistotyökaluilla. Ulkoistustapauksessa ainoastaan kahdessa haastattelussa viitattiin 

tietämyksenhallintajärjestelmään. Tietämyksenhallintajärjestelmä 

ulkoistustapauksessa on sellainen, joka koostuu useasta eri teknologiasta, jotka 

integroituvat yhteen. Microsoftin eri ohjelmistot tulivat haastatteluissa vahvasti esille.  

Z on tietämyksenhallintajärjestelmä, joka on B:n sisäisesti kehitetty. Sinne on 

varastoitu kaikki tietämysdokumentit, jota voidaan hakea ja filtteröidä eri 

tiedoilla.” (Haastateltava 4) 

”Ja ihan perus Office-työkaluja, mihin kirjattiin tietoja ja niiden 

tallennuspaikkana taas sitten käytettiin MS SharePointia tai Documentumia, 

ihan peruskansioita, johon talletetaan sitten sisältöä.” (Haastateltava 2) 

”Luulen, että käytimme enimmäkseen Microsoftin tuotteita tietämyksenhallinnan 

ja – siirron aikana. Käytimme Lynciä tapaamisten aikatauluttamiseen ja 

virtuaalitapaamisiin ja puheluihin näiden asiantuntijoiden kanssa.” 

(Haastateltava 1) 

Kommunikaatioteknologiat ovat merkittävin tietämyksen luontiin vaikuttava 

teknologia ulkoistuksissa. Kommunikointisovelluksilla tuetaan yhteistyötä ja niiden 

kautta pidetään yhteyttä muihin työntekijöihin. Kommunikointiteknologiat 

mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen työkaverin kanssa huolimatta etäisyydestä. 

Ulkoistustapauksessa käytetyimpiä kommunikointisovelluksia olivat MS Lync, 

sähköposti, WebEx. Ulkoistuksessa käytettävät kommunikaatioteknologiat eivät 

poikkea millään tavalla normaaleista päivittäisistä teknologioista, joita käytetään 

tietämyksen luontiin. 

Sisällön luontityökaluja käytettiin myös eksplisiittisen tietämyksen luontiin. Kaikki 

eksplisiittinen tietämys oli dokumentoituna tai tallenteena erityyppisessä muodossa. 

Lync - sovellus voidaan nähdä yhteistyön tukijärjestelmänä. Lyncin avulla voidaan 

järjestää virtuaalitapaamisia, jakaa sisältöä reaaliajassa ja käydä ryhmäkeskusteluja.   

”Kaikki tapaamiset Lyncissä olivat samanaikaisia. Mutta kaikki muu sen 

ulkopuolella oli eriaikaista. Esimerkiksi minä tallensin jonkun dokumentin ja 

joku toinen voi ladata sen myöhemmin. Joten molemman tyyppiset aktiviteetit 

olivat siellä tietämyksen siirron aikana.” (Haastateltava 1) 

”Kyllä niitä pääasiassa käytetään samoihin tarkoituksiin. Lynciä totta kai 

käytetään kaikki tapaamisiin mitä meillä on, jos ne olivat virtuaalisia.” 

(Haastateltava 3) 

Vaikka Lyncin avulla voidaan myös tehdä videoneuvotteluja tai – tapaamisia, ei niitä 

tutkimuksen tapauksessa kuitenkaan hyödynnetty riittävästi.   
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”Olisimme voineet hyödyntää videoneuvottelua, koska tapaamiset eivät olleet 

kasvokkain tapahtuvia ja kokemus tai tapaaminen olisi hiemaa erilainen, jos 

olisimme käyttäneet videoneuvottelua.” (Haastateltava 1) 

Tietämys täytyy olla saatavilla ulkoistuksessa. Kirjallisuuskatsauksen mukaan 

tietämyksen varastointi tai tietovarasto on merkittävin koko 

tietämyksenhallintainfrastruktuurin näkökulmasta. Tallennettu tai varastoitu tietämys 

mahdollistaa kaikki muut tietämyksenhallintaprosessin vaiheet teknologisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna. Jos tietämys ei ole tallennettu mihinkään teknologiaan, ei 

sitä voida käyttää. Ulkoistuksessa tietämys oli tallennettu kahteen 

pääsisällönhallintajärjestelmään.   

”Sille on useita paikkoja. Yrityksessä A se oli SharePointissa ja heilläkin oli 

tietämyspohjasivusto. B:ssä meillä oli tietämyssivusto X.” (Haastateltava 4) 

”Ainoastaan SharePointia ja Documentumia. Pääinformaatio tietämyksestä 

sijaitsi näissä kahdessa lähdejärjestelmässä.” (Haastateltava 1) 

Tallennettu tietämys järjestetään tavalla, että se löydettävissä, muokattavissa ja 

käytettävissä. Tekninen ja liiketoiminnallinen tietämys on ja tallennetaan samaan 

lähdejärjestelmään. 

”Se on sama systeemi ainakin yrityksessä B. Me kategorisoimme tällaiset tyypit 

kahteen eri luokkaan. Tekniseen dokumentaatioon ja presales dokumentaatioon. 

Samassa systeemissä säilytetään teknistä ja liiketoiminnallista tietämystä.” 

(Haastateltava 1) 

”Samoissa järjestelmissä, mutta eri kansiossa ja liiketoiminta prosesseista on 

omat työvälineet, joissa ne on kuvattu ja niitä säilytetään.”  (Haastateltava 2) 

Tietämyksen luonne vaikuttaa tietämyksen siirtämiseen ja jakamiseen. Teknologia tukee 

ryhmätyöskentelyä ja sillä voidaan koordinoida henkilöitä ja ryhmiä, jotta tietämystä 

voidaan siirtää. Tietämyksen siirtotapahtuma voi olla samanaikainen tai eriaikainen. 

Teknologian avulla voidaan palata takaisin siirrettävään tietämykseen tai istuntoon 

myöhemmin, koska se on tallennettu. Ulkoistuksessa näkyvää tietämystä siirrettiin 

dokumenttien muodossa. Sellaista tietämystä myös siirrettiin, mitä ei dokumentissa ollut 

ja joka tulee esille nauhoitteena. Tätä tietämystä siirrettiin ns. hiljaisena tietona.  

”Molempia. Istunnot olivat samanaikaisia jotka nauhoitimme ja nauhoitukset 

voitiin käydä vielä kertaalleen läpi. Tietämystä siirrettiin nauhoituksina ja 

dokumentteina.” (Haastateltava 5) 

Ulkoistuksessa käytetyin teknologia tietämyksen siirtoon oli kommunikointiteknologia. 

Tietämystä siirrettiin kommunikoimalla, missä teknologia mahdollisti kommunikoinnin 

eli keskustelun, dokumenttien siirron ja reaaliaikaisen ruudun jaon. Lync ja WebEx ovat 

reaaliaikaisia kommunikaatioteknologioita.  

”Lynciä, WebExiä, Sametime ja sähköpostia. Sharepointia myös, latasimme 

dokumentit sinne. Myös Ruudun jakaminen oli paljon helpompaa. Jos yritimme 

kertoa joitain puhelimessa, siihen kului noin 100 sanaa, mutta heti, kun jaat 

saman asian virtuaalisessa istunnossa, se on siinä.” (Haastateltava 4)  

”Siis ehdottomasti tarvittiin jokin, jossa pysytään reaaliaikaisesti pystytään 

näyttämään samaa kuvaa tai tekstin osaa, mistä puhutaan ja pystytään 
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jakamaan ruutu sitten kaikille, että siinä ei olisi mitään epäselvää.” 

(Haastateltava 2) 

Sähköposti on myös kommunikointiteknologia, mutta ei reaaliaikainen. 

Ulkoistustapauksessa sähköposti on myös merkittävä tietämyksen siirtoteknologia. 

Sähköpostia käytetään yrityksissä päivittäin sisäiseen ja ulkoiseen kommunikointiin ja 

ulkoistuksessa se myös toimii samalla tavalla. Intranetin ja ekstranetin kautta sisältö 

jaettiin oikeille henkilöille. 

”Outlookia tietysti hyvinkin paljon kommunikointiin ja SharePointia platformina 

voidaan käyttää mihin vaan.” (Haastateltava 3) 

”Käytimme pääasiassa sähköpostia, SharePointia joka on meidän intranet, 

myös ekstranettiä tietämyksen ja sisällön jakamiseen offshore tiimin kanssa.” 

(Haastateltava 1) 

Haastatteluissa ei tullut hyvin esille, kuinka teknologian avulla tietämystä hyödynnettiin 

tai sovellettiin. Uusi, ulkoistuksessa luotu tietämys tallennetaan järjestelmään joka on 

osa tietämyksenhallintaprosessia. Molemmilla yrityksillä on niin kutsuttu 

tietämyspankki, mihin tietämys on dokumentoitu.     

”Kun teemme tietämyksen siirtoa, keskityimme tietämyspankkiin joka meillä oli 

ja myös yrityksellä B oli. Meillä, B:llä on tietämyssivusto jonne menimme ja 

katsoimme ja selasimme materiaalia, että onko meillä mitään dokumentaatiota 

alueelta X. Ja sieltä löysin myös kontaktin meidän omaan tiimiin samalta 

alueelta, jonka kanssa keskustelin. Yrityksellä A oli myös tietämyspankki ja 

heiltä saimme tarkempia dokumentteja.” (Haastateltava D) 

Ulkoistuksissa teknologia ei toimi rajoittavana tekijänä, mutta koska kyseessä on 

teknologia, ei se aina välttämättä toimi täydellisesti. Kehittyvissä maissa teknologia ei 

ole yhtä kypsässä vaiheessa kuin esimerkiksi Euroopassa. Ulkoistettaessa kehittyviin 

maihin täytyy alihankkijan varmistaa toimivat yhteydet.  

”Muutamia pieniä hikkoja, ei mitään merkittäviä. Toki suurten tiedostojen kuten 

nauhoitus vei aikaa ladata ja käsitellä. Ainut oli se, että emme voineet ladata 

suuria tiedostoja SharePointiin rajoitusten takia.” (Haastateltava D) 

”Minulla ei ollut ikinä ongelmaa, mutta on mahdollista, koska kyseessä on 

teknologia siihen, eikä siihen voi aina voi luottaa 100 %.” (Haastateltava A) 

”Kyllähän niitä teknisiä haasteita aina on. Suurin ongelma on varmaa pätkivä 

internet offshoressa. Yhteys - ja datakapasiteetti ei vaan riitä siihen ruudun 

jakamiseen.” (Haastateltava C) 

8.6 Yhteenveto 

Empiirisen aineiston tuloksista voidaan löytää yhtymäkohtia tutkimuksen 

viitekehykseen ulkoistukseen vaikuttavista tekijöistä. Haastateltavilla oli hyvin 

yhtenäinen näkemys ulkoistukseen vaikuttaneista syistä. Ulkoistajayrityksen 

keskittyminen ydinliiketoimintaan tuli vahvimmin esille haastatteluissa syyksi ulkoistaa 

tietohallinto. Tietohallinnon ulkoistuksella pyrittiin myös säästämään kustannuksia, 

tehostamaan ja nopeuttamaan toimintaa sekä parantamaan joustavuutta. Ulkoistus 
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noudatti perinteistä ulkoistuksen tyyppiä, sopimusulkoistamista, missä ulkoistuksen 

mukana siirtyy omaisuutta.  

Tietämykseen ja sen siirtoon keskityttiin paljon ulkoistajan ja alihankkijan välillä. 

Ensisijaisen tärkeää on keskittyä ja siirtää tekninen tietämys, koska tietohallinto ja sen 

toiminnot liittyvät sovelluksiin ja järjestelmiin, joiden täytyy toimia ilman häiriöitä tai 

katkoja varmistaen ydinliiketoiminnan jatkumon. Vaikka tietämyksen siirto on 

ulkoistuksen merkittävin prosessin vaihe, ei ilman tietämyksen varastointia tai luontia, 

tietämystä voida siirtää täydellisesti. Tietämys täytyy olla varastoituna ja sitä 

siirrettäessä henkilöiden täytyy luoda tietämystä itselleen, minkä jälkeen sitä voidaan 

käyttää. 

Tapauksessa käytettiin teknologiaa tukemaan ja mahdollistamaan tietämyksenhallinta-

aktiviteetteja. Ilman teknologisia järjestelmiä tai yhteydenpitosovelluksia 

tietämyksenhallinta ja tietämyksen siirto ei olisi mahdollista. Perinteisiä teknologioita 

kuten toimistotyökaluja, kommunikointi- ja yhteydenpitosovelluksia, joita 

viitekehyksessä on myös esitetty, käytettiin hyvin paljon ulkoistustapauksessa. Yhdellä 

tai kahdella teknologialla, jotka integroituvat toisiin teknologioihin, voidaan tietämystä 

hallita ulkoistuksissa tehokkaasti. Tietämyksensiirto ulkoistuksessa on hyvin 

intensiivinen ja lyhyt aika, jolloin tarvitaan joustavia ja kevyitä sovelluksia tukemaan 

tietämyksenhallintaa. 
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9. Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tutkimuksen viimeisessä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset. 

Johtopäätöksissä pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen 

tutkimuskysymyksiä olivat: Mitkä ovat tietohallinnon ulkoistamiseen vaikuttavia 

tekijöitä ja miten tietämys, tietämyksenhallinta, -prosessit ja -teknologiat esiintyvät 

tietohallinnon ulkoistuksissa? 

Analyysissä tuli hyvin esille tietohallinnon ulkoistukseen vaikuttavia syitä. Samoja 

päätekijöitä kuten tehokkuus, kustannussäästöt tai strategia on mainittu syiksi myös 

kirjallisuusosiossa. Analyysissä syihin pystytään löytämään perustellummat ja 

yksityiskohtaisemmat tekijät, jotka vaikuttavat näihin kolmeen päätekijään.  

Yritystä ja kuinka se pärjää kilpailussa muita yrityksiä kohtaan, ohjaa sen strategia. 

Useat tutkijat, muun muassa Kiiskinen et al. (2002), Duening & Click (2005) ja Dhar 

(2008) ovat todenneet tutkimuksissaan kuinka organisaation tulisi keskittyä 

ydinliiketoimintaansa ja kehittämään sitä edelleen ja ulkoistaa kaikki muu. 

Ulkoistustapauksessa yrityksen strategia on keskittyä ydinliiketoimintaan. 

Keskittymällä ydinosaamiseen, tuotekehitykseen ja tuotteen valmistamiseen, yritys 

päätti ulkoistaa tukitoiminnon, tietohallinnon. Tietohallinnon ulkoistuksella resursseja ja 

kustannuksia voidaan säästää ja sitä kautta tarvittaessa panostaa ydinosaamiseen. 

Tapauksessa kävi ilmi, kuinka monta toimittajaa tietohallinnolla oli käytössä. Jatkossa 

kaiken tietohallintopalvelun tarjoaa yksi yritys. Ulkoistajan ja yhden alihankkijan 

strateginen kumppanuus, luo ensisijaisesti tehokkuutta, joka saavutetaan toimimalla 

yhden alihankkijan kanssa, joka vastaa kokonaisvaltaisesti IT -palveluista ja niiden 

kehityksestä.  Myös Mahmoodzadehin, Jalalinian & Nekui Yazdin (2009) mukaan 

ulkoistus voi olla joko strategista tai taktista, missä strateginen ulkoistus tähtää 

kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan parantamiseen ja kilpailuetuun. Siirtämällä 

henkilöstöä ulkoistuksen mukana sama tehokkuus säilyy ennallaan, koska samat 

henkilöt jatkavat työn suorittamista. Tehokkuutta saatiin keskittymällä yhteen 

alihankkijaan organisaation näkökulmasta sekä alihankkijan kyvyllä tuoda lisää 

osaamista oman yrityksen sisältä, jolloin ulkoistajan ei tarvitse etsiä sitä oman yrityksen 

sisältä tai yrityksen ulkopuolelta. Yhden tiimin tai alueen toiminnoissa tehokkuus tulee 

esille vasta myöhemmin tietämysaktiviteettien jälkeen, kun uusille henkilöille on saatu 

siirrettyä tietämys ja tietoisuus suoritettavista toiminnoista ja työtehtävistä.  

Toimittajien määrän karsiminen ja henkilöstön siirtäminen osana ulkoistusta luo 

kustannussäästöjä. Suurimmat kustannussäästöt saavutetaan kuitenkin tarjoamalla työ 

tehtäväksi ulkomailta, halvemman palkkauksen maasta. Paikallinen sekä ulkomainen 

tiimi työskentelevät keskenään ja siirtävät tietämystä uusille henkilöille jonka jälkeen 

perustoiminnot tai osa toiminnoista voidaan siirtää tehtäväksi ulkomailta ja osa 

tehtävistä jätetään tehtäväksi paikan päällä. Eri aikavyöhykkeellä toimiminen 

paikallisen ja ulkomaisen tiimin kesken oli haaste sekä kielellisesti että ajallisesti. 

Pakollisten päivittäisten tehtävien lisäksi käytettiin paljon aikaa tietämyksen siirtoon, 

joka nähtiin lisääntyneenä työmääränä. Alihankkijan on uudelleenjärjesteltävä sisäiset 

toiminnot ja henkilöiden roolit saavuttaakseen luvatut kustannussäästöt. Tapauksessa 

alihankkija uudelleenjärjesteli ja leikkasi henkilöstöä tietämyksen siirron jälkeen, jotka 

työntekijät näkivät negatiivisena asiana. 
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Tietämyksenhallinta painottui vahvasti tekniseen tietämykseen sekä tietämyksen 

siirtoon. Aiemmissa tutkimuksissa useat  tutkijat ovat todenneet tietämyksen siirron 

olevan yksi IT -ulkoistuksen tärkeimmistä tekijöistä. Tekninen tietämys ja sen siirto 

olivat hyvin keskeinen osa ulkoistuksen tietämyksenhallintaa. Tapauksessa tietämys 

jaettiin pienempiin osiin ja alueisiin sekä tietämystä pyrittiin tekemään näkyväksi 

dokumentoinnilla ja niiden katselmoinneilla. Tietämyksenhallinnan päätehtävä 

ulkoistuksessa on tehdä tietämys näkyväksi ja siirtää se jakajalta tietämyksen 

vastaanottajalle.  

Nonakan ja Takeuchin (1995) malli kuvassa 7. tietämyksen muodostumisesta tulee 

erittäin hyvin esille tietohallinnon ulkoistuksessa. Prosessissa hiljaista tietämystä jaetaan 

tiimien ja henkilöiden kesken säännöllisissä tapaamisissa. Tapaamisissa käsitellään 

teknistä sisältöä liittyen yksittäiseen tietohallintopalveluun tai sovellukseen. Tapaamista 

voidaan kutsua myös tietämyksen siirtosessioksi. Sessiossa käydään läpi 

dokumentaatiota ja sessio nauhoitetaan. Dokumentaation sisältö vahvistetaan session 

jälkeen eri asiantuntijoiden kesken. Hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseen tiedon 

muutoksessa henkilö tai ryhmä käy dokumentin tai tallenteen läpi muodostaakseen 

hiljaista tietämystä itselleen.  

 

Kuva 7. Nonakan ja Takeuchin tietämyksen muunnos ja kehä mukaillen tietohallinnon 

ulkoistustapauksessa (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 62). 

Tietämys muodostuu mallissa samalla tavalla tietohallinnon ulkoistustapauksessa kuin 

missä muussa tahansa tietämyksenhallintaprosessissa.  

Kirjallisuuskatsauksessa ainakin Alavi & Leidner (2001) sekä Antonova, Gourova & 

Nikolov (2006) ovat esittäneet useita teknologioita, joita yritykset käyttävät tukemaan 

tietämyksenhallintaa. Teknologiat on jaettu prosessien mukaan, kuten tutkimuksen 

viitekehyksessä on esitetty. Tutkimuksen tapauksessa tietämyksen luonti tapahtuu 

kommunikaatio- ja yhteistyöteknologioiden avulla. Käytetyimmät 

kommunikaatioteknologiat tietämyksen luontiin olivat: MS Lync, WebEx ja sähköposti. 

Yhteistyöteknologia kuten SharePoint, joka on intranetin ja ekstranetin teknologinen 

alusta mahdollisti tietämyksen luonnin. Tietämysdokumentit luotiin toimistotyökaluilla, 

jotka olivat kaikkien saatavilla ja muokattavissa SharePointissa.  Tietämyksen 

varastointiin osapuolet käyttivät sisällönhallintajärjestelmiä. 

Sisällönhallintajärjestelmistä haastateltavat käyttivät myös nimitystä knowledge base, 

tietämyssivusto ja tietämyspankki. Tietämyspankissa sisältö ja dokumentaatiot oli 
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varastoituna ja tallennettuna. Tässä tapauksessa SharePoint ja Documentum olivat ne 

kaksi käytettyä tietämysvarastoa. Yrityksessä B oli myös käytössä sisäisesti kehitetty 

dokumentaation tallennuspaikka, josta haastateltavat käyttivät nimitystä 

tietämyksenhallintajärjestelmä. Haastattelun ja analyysin perusteella yrityksen B 

tietämyksenhallintajärjestelmä voidaan luokitella dokumenttien säilytyspaikaksi ja sitä 

kautta kategorisoida tietämyksen varastointiteknologiaan. Tietämyksen siirtoon ja 

tietämyksen jakoon käytettiin paljon kommunikointiteknologioita kuten MS Lynciä, 

Webexiä ja sähköpostia. Tietämys ja tekninen tietämys oli dokumentoitu 

toimistotyökaluilla, joita jaettiin ja näytettiin virtuaalitapaamisissa 

kommunikaatioteknologien välityksellä sekä niitä lähetettiin sähköpostilla. 

Virtuaalitapaamiset myös nauhoitettiin ja siten toimivat tietämyksen siirron välineenä. 

Tietämyksenkäyttö- ja soveltamisteknologioita ei tapaustutkimuksessa tullut esille. 

Kirjallisuuden mukaan tietämyksenkäyttöteknologiat ovat erikoistuneet enemmän 

päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Ulkoistukset ovat isoja päätöksiä ja niitä 

voidaan analysoida ylemmällä tasolla jollain teknologialla ennen ja jälkeen päätöksen 

teon. Tietohallinnon ulkoistuksessa tietämyksenkäyttöteknologiat eivät tulleet esille 

millään tavalla tutkimuksessa. 

Ulkoistukseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon ja tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat aikaisempia tutkimuksia. Ulkoistavan yrityksen keskittyessä ydinliiketoimintaan 

ja etsiessä kustannussäästöjä sekä tehokkuutta on luonnollista, että niitä haetaan 

tukiprosesseista. Suunniteltaessa ulkoistusta yrityksen kannattaa miettiä tavoitteet. 

Tavoitteesta tulee ilmetä, onko ulkoistus enemmän strateginen, pitkän tähtäimen tavoite 

vai haetaanko ulkoistuksella pelkästään kustannussäästöjä. Tavoite vaikuttaa suoraan 

alihankkijan valintaan. Myös ulkoistajan kannattaa panostaa ulkoistettavien toimintojen 

tietämyksen laatuun ennen ulkoistusta. Alihankkijan täytyy miettiä, kuinka ulkoistajan 

tietämys ”vangitaan”, kuinka varmistetaan tietohallintopalvelujen jatkuvuus ilman 

keskeytyksiä ja kuinka niitä edelleen jatkokehitetään kriteereillä, joita 

ulkoistajayritykselle on luvattu.  

Tietämyksenhallintateknologioiden käytöstä ulkoistuksessa ei ole olemassa paljon 

kirjallisuutta tai tarkkoja tutkimuksia, missä kerrottaisiin tarkkaan käytettyjä 

teknologioita. Jokaisella yrityksellä on erilaiset tietämyksenhallintatarpeet ja -

suunnitelmat ja siten myös teknologiat ovat yrityksestä ja sen tarpeista riippuen erilaiset. 

Tietämyksenhallinnan tutkimukset ulkoistusnäkökulmasta ovat keskittyneet yleiseen 

näkökulmaan kuten tietämyksen siirtoon, eivät niinkään yksittäiseen teknologiaan. 

Tutkimuksen tuloksista voidaan katsoa olevan hyötyä yrityksille, jotka suunnittelevat 

tietohallinnon ulkoistuksia ja mikä tietämyksenhallinnan merkitys ulkoistuksessa on.  

IT -ulkoistuksissa ei tarvita kaikkia mahdollisia tietämyksenhallintajärjestelmiä kuten 

esimerkiksi johdon sähköisiä oppimisjärjestelmiä, informaatiojärjestelmiä tai 

päätöksenteon tukijärjestelmiä, joita teoriaosuudessa on esitetty. Suurin osa 

tietämyksestä ulkoistuksessa voidaan siirtää ja hallita normaaleilla kommunikointi-, 

yhteistyö ja toimistotyökaluilla. Yhdellä tai kahdella teknologialla voidaan hoitaa useita 

tietämyksenhallintaprosesseja. Tietämyksenhallinta, -prosessi ja teknologiat 

tietohallinnon ulkoistuksessa ovat pääpirteissään samanlaisia kuin yrityksen 

normaaleissa jokapäiväisissä käytännöissä. Ulkoistuksessa ne ovat vain hyvin 

ajankohtaisia ja erittäin tärkeitä tekijöitä ulkoistuksen onnistumiselle.  

Haastattelujen ja analyysin perusteella voidaan todeta, että tietämyksenhallinta 

ulkoistuksessa oli onnistunut. Tuloksista voidaan myös spekuloida, jos alihankkija olisi 

ollut joku muu yritys, jolla ei ole käsitystä, tietämystä tai aikaisempaa kumppanuutta 

ulkoistajasta ja sen järjestelmistä ja sovelluksista, ei ulkoistus ja tietämyksen siirto 
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todennäköisesti olisi ollut yhtä onnistunut tai ainakin se tulisi olemaan haastavampaa.  

Strategisella kumppanuudella molemmilla osapuolilla oli yhteinen päämäärä. Yritys B 

oli entuudestaan strateginen kumppani yritykselle A, joiden suhteen laatu oli merkittävä 

ja hyvä jo ennen ulkoistusta. Kumppanuudesta oli etua yritykselle B, joka auttoi 

voittamaan tarjouskilpailun. Haastateltavien mukaan tietämyksen siirto onnistui 

aikataulussa ja ulkoistus oli sitä kautta onnistunut ja tavoitteisiin päästiin. Se, onko 

ulkoistajalle syntynyt kustannussäästöjä tai tehokkuus lisääntynyt, ei haastatteluissa 

saatu selville tietojen puutteellisuuden takia.  

Kirjallisuuden ja tutkimuksen perusteella voidaankin todeta että tietämyksen siirto on 

ulkoistuksen merkittävin prosessi. Tietohallinnossa tuotetaan paljon dokumentaatiota ja 

asiantuntijoilla ja työntekijöillä on paljon henkilökohtaista tietämystä ja kokemusta. 

Tällaisen tietämyksen ja kokemuksen ”vangitseminen” alihankkijalle on tärkeä, 

varsinkin vaativissa älyllisissä tehtävissä ja monimutkaisissa teknisissä ympäristöissä.   

Teoreettinen viitekehys kehitettiin tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen 

perusteella. Mallissa tulevat esille ulkoistettavan tukitoiminnon vaikuttimet sekä 

tärkeimmät tietämyksenhallinnan tekijät. Muutos aiempaan viitekehykseen, kappaleessa 

kuusi esitettyyn malliin on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 8. Teoreettinen viitekehys mukautettu tietohallinnon ulkoistukseen 

Aiemmassa mallissa teknologiat on luokiteltu tietämyksen luonnin, varastoinnin, siirron 

ja käytön mukaan. Ulkoistuksessa tämän luokittelun voisi jättää pois, koska useaa 

samaa teknologiaa esimerkiksi kommunikointi- tai yhteistyöjärjestelmää käytetään eri 

prosesseissa. Tietämyksenhallinta on hyvin abstrakti käsite, joka muodostuu 

tietämyksestä, prosessista ja teknologiasta. Teknologiaa voidaan käsittää enemmän 

mahdollistajaksi, joka tukee prosessia. Siten sitä ei kannata sitoa yhteen prosessiin 

ainakaan ulkoistustapauksessa.  
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Tutkimuksen haastatteluissa haastateltavilla oli hyvin samanlainen näkemys esitettyihin 

kysymyksiin. Haastateltavien henkilökohtaiset näkemykset ulkoistuksen onnistumiseen 

ja omaan motivaatioon poikkesivat hieman. Ulkoistuksessa yrityksestä A siirtyvät 

henkilöt näkivät vaarana menettää oman työpaikan, sitä kautta motivaation tekemiseen 

ja mielipiteen ulkoistuksen onnistumiselle oli hieman erilainen, ei kuitenkaan 

merkittävä. Kun taas henkilöt yrityksen B puolelta olivat hyvin omistautuneita 

tekemiselle ja näkivät vahvasti, että tietämyksenhallinta ja ulkoistus onnistuivat.  

Jatkotutkimusaiheena voisi olla samanlaisen tutkimuksen toteuttaminen eri 

tietohallinnon ulkoistustapauksesta. Myös mahdollisuus tutkia tapausta missä 

tietohallinnon ulkoistanut yritys ottaa tai ostaa tietohallinnon takaisin itselleen on yksi 

näkökulma. Yritykset ovat alkaneet ottaa tietohallintotoimintoja takaisin oman 

organisaation hallittaviksi, koska ulkoistukset eivät ole tuottaneet suunniteltua ja 

luvattua tulosta. Jatkotutkimuksessa voitaisiin testata paremmin viitekehyksen sisältö ja 

tarkentaa mallia saaduilla tuloksilla ja sitä kautta saada malli luotettavammaksi.  
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Liite A. Termit ja sanasto 

Ryhmäsovellus = Groupware 

Tietämysvarasto = Knowledge base 

Offshore tai offshoring = Toimintojen siirtäminen toiseen maahan saman yrityksen 

sisällä tarjottavaksi halvemmasta maasta.  

SharePoint = Microsoftin websovellus alusta intranetille, sisällön- ja 

dokumenttienhallinnalle 

Intranet = Yrityksen sisäverkko 

Extranet = Yrityksen ulkoverkko asiakkaille ja yhteistyöryhmille 

Platform = Teknologia-alusta 

 

Toimistotyökalut = Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysohjelmisto 

 

Business process = Liiketoimintaprosessi 

 

Business continuity = Yrityksen liiketoiminnan jatkuminen ilman IT- palvelun 

aiheuttamia keskeytyksiä tai häiriöitä 
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Liite B: Haastattelujen tiedot ja -kysymykset 

Haastateltava Ajankohta Haastattelun 

pituus 

Työnantaja 

ulkoistushetkellä 

Työantaja 

haastatteluhetkellä 

1 23.08.2013 58:47 B B 

2 27.08.2013 45:02 A B 

3 27.08.2013 31:40 A B 

4 29.08.2013 43:17 B B 

5 02.09.2013 62:26 B B 

 

Tausta  

Kerro hieman omasta taustasta liittyen nykyiseen rooliin ja toimenkuvaan sekä 

työvuodet? 

Monessako organisaation uudelleenjärjestelyssä, muutoksessa tai ulkoistuksessa ole 

ollut mukana työurasi aikana? 

 

Oletko työskennellyt tai työskentelitkö jo ulkoistettuun yritykseen vai siirryitkö vast 

ikään ulkoistettuun yritykseen vanhana työntekijänä? 

Miten yrityksen A tietohallinto sinulle tuttu? 

Mitä tiesit yrityksen A tietohallinnosta sekä uudesta alueesta ja tiimistä johon 

liityit? 

Ulkoistaminen (Tietohallinnon ulkoistaminen ja siihen vaikuttavat tekijät) 

Mistä sait tiedon tietohallinnon ulkoistuksesta? 

Kerrottiinko miksi tietohallinto ulkoistetaan? 

Minkä takia tietohallinto ulkoistettiin? 

Miksi mielestäsi tietohallinto ulkoistettiin? 

Mitkä ovat ulkoistajan/yrityksen A ydinprosessit? 

Mitkä olivat ensimmäiset aktiviteetit ulkoistuksen suhteen liittyen omaan rooliisi? 

Tapasitko tai oletko tavannut uusia tiiminjäseniäsi/kolleegoita kasvotusten? 

Miten tiiminjäsenten keskinäinen tutustuminen hoidettiin? 

Onko oma toimenkuvasi muuttunut ulkoistuksen myötä? 

Oliko ulkoistukselle ja siihen liittyville aktiviteeteille aikataulua? 

Millaisella aikataululla ulkoistus tapahtui sen ilmoittamisesta sopimuksen 

alkamispäivään? 
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Miten ulkoistus kokonaisuudessaan mielestäsi hoidettiin? 

Yrityksen A näkökulmasta? 

Yrityksen B näkökulmasta? 

Mitä etuja näet ulkoistuksessa? 

Mitä haittoja näet ulkoistuksessa? 

Tietämyksenhallinta (Tietämyksenhallinta ja –prosessi ulkoistuksessa) 

Kertoisitko aluksi ihan yleisesti tietämyksenhallinnasta ulkoistuksen yhteydessä? 

Mikä oli tietämyksenhallinnan rooli ulkoistuksen aikana?  

Minkälaiseen sisältöön/asiaan  ulkoistuksessa keskityttiin? 

Keskittyikö sisältö enemmän tekniseen vai liiketoiminnalliseen sisältöön?  

Kertoisitko miten tietämyksen siirto tapahtui ulkoistuksen aikana ja mitä kaikkea siihen 

liittyi? 

Olivatko siirtotapahtumat säännöllisiä vai epäsäännöllisiä? 

Kuka olemassa olevaa sisältöä luovutti tai jakoi ja miten se tapahtui? 

Kuka tietämystä vastaanotti ja miten se tapahtui? 

Minkälaisia nämä tapahtumat tietämyksen jakajan ja vastaanottajan kesken olivat? 

Kuinka monta henkilöä osallistui tietämyksenhallinta aktiviteetteihin ja mikä heidän 

rooli oli? 

Kuka tietämystä käyttää jatkossa? 

Saitko luotua uutta tietämystä itsellesi ulkoistusprosessin aikana?  

Minkälaista tietämystä sait luotua ja missä se tietämys on varastoituna? 

Minkälaista uutta tietämystä alihankkijalle luotiin ulkoistuksen aikana? 

Miten tai mihin alihankkija käyttää tätä tietämystä tai sisältöä? 

Miten tai mihin uutta tietämystä varastoitiin tai tallennettiin? 

Millä tavoin tietämystä siirrettiin tai jaettiin? 

Millä tavoin tietämystä käytettiin tai hyödynnettiin? 

Vaikuttiko kulttuuri tietämyksenhallinta aktiviteetteihin? 

Miten? 

Kuinka luotettavaa ja paikkansapitävää siirrettävä tietämys oli? 



60 

 

Miten motivoitunut olit siirtämään/jakamaan tai vastaanottamaan tietämystä 

ulkoistuksen aikana? 

Millaisia haasteita tuli vastaan tietämyksen siirtämisprosessissa?  

Missä oli ongelmia, miksi ne esiintyivät, ja miten niistä pääsitte yli (jos 

pääsitte)? 

Mitkä asiat mielestäsi onnistuivat hyvin tietämyksensiirtämisprosessissa? 

Miksi ne toimivat sinun mielestäsi hyvin?  

Oliko jotain, mitä mielestäsi olisi pitänyt tehdä eri tavalla tietämyksen 

siirtämisprosessissa?  

Millä tavalla olisi pitänyt hoitaa sen, ja miksi?  

 

Teknologia – mahdollistaja (Tietämyksenhallinta teknologiat ulkoistuksessa) 

Mikä rooli teknologialla oli tai miten teknologia oli mukana ulkoistusprosessin 

tietämyksenhallinnassa?  

Minkälaisia teknologioita käytettiin tietämyksenhallinta aktiviteetteihin ulkoistuksen 

aikana? 

Voitko kertoa sovellusten nimiä ja esimerkin miten teknologiaa käytettiin? 

Mihin muuhun näitä (edellä mainittua) teknologiaa käytetään tai käytettiin? 

Mitä teknologioita erityisesti käytettiin tietämyksen siirtämiseen ja jakamiseen 

Miten teknologia helpotti mielestäsi tietämyksen siirrossa (jos helpotti)? 

Olivatko tietämyksen siirtotapahtumat samanaikaisia vai eriaikaisia (synchronous or 

asynchronous) ja missä muodossa tietämystä siirrettiin 

Esiintyikö ongelmia/haasteita teknologian kanssa tietämyksen siirron, jaon, varastoinnin 

tai talletuksen aikana?  

Millaisia, ja miksi ne esiintyivät? 

Omaksuitko siirtoprosessissa uutta tietämystä itsellesi teknologian 

välityksellä/avulla jos niin miten? 

Miten tietämys oli saatavilla lähde järjestelmässä ja oliko se monessa paikassa? 

(Järjestetty ja ryhmitelty, Haettavissa eri filttereillä?) 

Mitkä järjestelmät/applikaatiot olivat teknisen sisällön lähde järjestelmiä? 

Mitkä järjestelmät/applikaatiot olivat liiketoiminnallisen sisällön lähde järjestelmiä? 

(projektimateriaali, liiketoimintaprosessit)  

Koetko että, jotain tietämystä jäi siirtämättä ulkoistuksessa? 
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Mitä ja mistä syystä? 

Tapahtuivatko tietämyksenhallinta aktiviteetit sisäverkossa (intranet) ulkoverkossa 

(internet) vai molemmissa? 

Rajoittiko teknologia mielestäsi mitenkään tietämyksen luontia, varastointi, siirtämistä 

tai käyttöä? 

Jos niin miten? 

Oliko tietämyksen siirto mielestäsi onnistunut ja mistä se oli tai ei ollut 

onnistunut? 

Onko tietämystä tarvinnut siirtää tai kysyä vielä tänäkin päivänä ja minkälainen 

tietämys on ollut kyseessä? 

 


