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Elinkaarenaikainen tiedonhallinta
Elinkaarenaikainen tiedonhallinta-teema on osa tiedonhallinta innovaatioverkostossaprojektia, joka liittyy laajempaan Lean-tuotekehitys verkostossa-tutkimushankkeeseen.
Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia luoda joustava ja entistä reagointikykyisempi
yritysten välinen innovaatioprosessi, ns. lean -tyyppinen verkostotoimintamalli. Lean toimintamalli pyritään osaprojektissa yhdistämään tiedonhallinnan tarpeisiin ja
ratkaisuihin tuotteen koko elinkaaren aikana, ja elinkaariliiketoiminnan
toimintaympäristön erityispiirteet huomioon ottaen.
1. Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan tausta ja nykytila
Nykyisen tuotetiedon hallinnan ja tuotteen elinkaariajattelun voidaan nähdä alkaneen
tuotteiden suunnittelutietojen hallinnasta CAD-järjestelmillä, ja valmistusvaiheessa
tietokoneavusteisessa valmistuksessa CAM-järjestelmillä. Tästä tarkastelunäkökulma on
viimeisten viidentoista vuoden aikana laajentunut ensin tuotetiedon hallintaan (PDM,
suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi, sisältäen kaiken datan mitä tuotteeseen liittyy), ja
uudempana terminä tuotteen elinkaarenaikaiseen tiedonhallintaan (PLM, koko tuotteen
elinkaari huomioituna). Tätä kehitystä kuvaa yrityksen arvonluonnin näkökulmasta
kuva 1. alla.

Kuva 1. PLM:n kehitys ja vaikutus yrityksen muutokseen (Hines & Srinivasan,
2003, alkuperäinen malli tod.näk. Venkataraman, 1994)
Tuotetiedonhallinta ja tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta ovat varsin uusia
asioita sekä tutkimuksessa että yritysmaailmassa, sillä PDM-vaihe on alkanut 1990luvun alkupuolella, ja yrityksissä käytännössä noin vuodesta 1995 eteenpäin. PLMkehitysvaiheen voidaan nähdä alkaneen noin vuosista 1998 – 2000 eteenpäin.
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Erityisesti aloilla, joilla tuotteiden elinaika on pitkä, jopa vuosikymmeniä, ja joilla
tuotteen käytön /elinkaaren aikaiset palvelut kuten huoltotoiminta ovat tärkeitä, on ollut
selkeästi näkyvissä siirtyminen tuotetiedonhallinnasta elinkaaren aikaiseen
tiedonhallintaan (PDM:stä PLM:ään). Tällöin näkemys yrityksen liiketoiminnasta
muuttuu elinkaariliiketoiminnaksi, ja muutos vaikuttaa useilla eri alueilla yrityksen
prosesseihin, johtamiseen, liiketoiminnan ansaintamalleihin, yhteistyöverkostoihin jne.
Toinen selkeä muutos siirryttäessä elinkaarenaikaiseen tiedonhallintaan on siirtyminen
IT-lähtöisyydestä liiketoimintalähtöisyyteen: ”PDM-teknologian tavoitteet ja laajuus
ovat muuttuneet viimeisten viiden vuoden aikana yhtä osastoa koskevasta eristetystä ITjärjestelmästä tärkeäksi mahdollistavaksi näkökulmaksi tuotteiden elinkaaren aikaisen
tiedon hallintaan ja sähköiseen liiketoimintaan laajennetun yritysverkoston sisällä”.
(Abramovichi & Sieg, 2002)
Näkökulma siis laajenee monessa suhteessa, ja hallittava kokonaisuus on huomattavasti
laajempi myös tiedonhallinnassa. Nykyiset PLM-järjestelmäratkaisut pyrkivät
integroimaan tiedonhallinnan osaksi liiketoimintaa niin, että sähköinen liiketoiminta
kumppaniverkostossa on mahdollista tehokkaasti. Usein puhutaankin termistä
Collaborative PLM tai cPLM, joka yhdistää IT- ja liiketoimintanäkemystä ja
suomennettuna voisi olla esimerkiksi ”yhteistoiminnallista elinkaaritiedon hallintaa”.
Tästä näkökulmasta erityisesti verkostossa korostuu hajautetun tiedonhallinnan tarve.
Eräs uusi alue elinkaarenaikaisessa tiedonhallinnassa ja sen tutkimuksessa ovat erilaiset
kypsyysmallit, joita on aiemmin käytetty mm. prosessien kehittyneisyyden
mittaamiseen ohjelmistojen kehittämisessä ja muilla aloilla. Samaa ajatusta tiettyjen
kriteerien kautta tasoilta toiselle kehittyvästä prosessista pyritään nyt soveltamaan
tiedonhallinnan prosesseihin, ja kehittämään mittareita joilla todentaa prosessissa
tapahtunut parannus.
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