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Suomalainen työelämä on muutosten keskellä, sillä yhä suurempi määrä pitkän työko-
kemuksen omaavia henkilöitä jää vuosittain eläkkeelle. Tämä johtaa väistämättömästi 
siihen, että useiden työvuosien aikana hankittua kokemuspohjaista tietoa poistuu työ-
markkinoiden käytöstä. Organisaatioiden on pohdittava, miten tämä vaikuttaa heidän 
kykyynsä toimia tulevaisuudessa. Asiantuntijaorganisaatioilla on suuri haaste, miten 
hiljaista tietoa voidaan säilyttää ja siirtää nuorempien työntekijöiden käyttöön. Hiljaisen 
tiedon siirtämisen haasteena on sen vaikea tunnistettavuus ja näkyväksi tekeminen. 
Myös Länsirannikon koulutus Oy Winnova on samojen haasteiden edessä. Henkilökun-
nasta 35 % on yli 55 - vuotiaita ja lähivuosien aikana heistä useat siirtyvät eläkkeelle. 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, miten henkilökunta päivittäin eri työtehtä-
vissä toimiessaan hyödyntää hiljaista tietoa. Opinnäytetyössä on vahva teoreettinen vii-
tekehys, jonka tarkoituksena on johdattaa lukija hiljaisen tiedon siirtämistä mahdollista-
viin menetelmiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisäksi herättää lukija pohtimaan, 
miten hän voisi omassa työyhteisössään edistää uusien kehitysideoiden ja käytänteiden 
syntymistä.  

Tutkimus toteutettiin oppilaitoksen sisällä kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, joka 
suoritettiin Webropol-kyselysovelluksen avulla. Tutkimustuloksia analysoitiin ja saadut 
vastaukset jaettiin eri ryhmiin vastaajan sukupuolen ja oppilaitoskokemuksen mukaises-
ti. Vastaajien mielestä hiljaista tietoa arvostetaan työyhteisön sisällä. Saatujen vastaus-
ten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että hiljaista tietoa voitaisiin hyödyntää 
enemmänkin päätöksiä tehtäessä. Naiset kokevat miehiä enemmän, että hiljaista tietoa 
jaetaan pyyteettömästi toimialojen sisällä. 

Henkilökunnasta 44 % osoitti kiinnostusta tutkimusta kohtaan. Suurempi vastausten 
määrä olisi antanut kokonaisvaltaisemman kuvan, mutta saatujen tulosten perusteella 
voidaan muodostaa riittävä kokonaiskuva vallalla olevista käytänteistä.  Saatuja tuloksia 
voidaan hyödyntää mahdollisia jatkotutkimuksia tehtäessä.  
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Finnish working life is in the midst of changes for the reason that an ever growing num-
ber of employees with long work experience retire annually. This inevitably leads to the 
fact that experience-based knowledge gained through years of working runs out of the 
reach of the labour market. Organisations need to consider how this affects their abili-
ties to function in the future. Expert organisations face the great challenge of finding out 
how to store tacit knowledge and transfer it to the use of younger employees. The chal-
lenge with transferring tacit knowledge is that it is so difficult to identify and to make it 
visible. Likewise, Länsirannikon koulutus Oy Winnova faces these same challenges. 
About 35 % of staff members are over 55-year-olds and, during the next few years, 
many of them will retire. 

The target of this thesis was to find out how the staff members utilise tacit knowledge in 
their daily work coping with various tasks. This thesis is well-founded with a strong 
theoretical framework, which aims at providing an in-depth look into the methods ena-
bling the transfer of tacit knowledge. Moreover, the objective of this thesis was to make 
the reader consider the means available to him/her to promote the creation of new de-
velopment ideas and practices in his/hers own work community.  

The study was conducted within the educational institution as a quantitative question-
naire, which was implemented with the help of Webropol application. The research re-
sults were analysed and the answers received were divided into different groups accord-
ing to the sex and educational experience of the person answering. The opinion of the 
persons answering was that tacit knowledge is valued within the work community. 
Based on the received answers, however, it is possible to deduct that tacit knowledge 
could be valued even more in decision making. Women feel stronger than men that tacit 
knowledge is shared unselfishly within each own line of business. 

Total 44 % of staff members showed interest in the study. A greater number of answers 
would have given a more comprehensive picture, but, based on the results received, it is 
possible to assume an adequate general view of the prevailing practices.  The results can 
be used for purposes of conducting possible further research. 
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1  JOHDANTO 

 

 

Elinkeinoelämän keskusliitto pyysi jäsenyrityksiään arvioimaan erilaisia mahdollisuuk-

sia, jotka vahvistaisivat yritysten osaamista tulevaisuudessa. Useat yrityksen uskoivat, 

että erityisesti verkko-oppimisena toteutettavan tutkintoon johtamattoman koulutuksen 

osuus kasvaa tulevaisuudessa. Osa jäsenyrityksistä ennakoi myös, että mentoroinnin 

käyttö yhdessä verkostojen hyödyntämisen kanssa lisäävät yrityksen osaamista. Mento-

roinnille on olemassa selkeä tarve. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009)  

 

Samanaikaisesti kun päivittäin saamme lukea sanomalehtien etusivuilta yritysten YT-

neuvottelusta ja irtisanomisista, niin työelämästä siirtyy yhä suurempi joukko kokenutta 

työvoimaa eläkkeelle. Pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista olisi kyettävä 

siirtämään nuoremmille työntekijöille. Jos näin ei toimita, niin muussa tapauksessa yri-

tykset menettävät suuren osan siitä tiedosta, jota eläköityvät henkilöt ovat vuosien var-

rella kokemusperäisesti hankkineet. Kevan tilastojen mukaan vuoteen 2025 mennessä 

eläkkeelle jää noin 44 % sivistysalan työntekijöistä. Ammatillisen koulutuksen piirissä 

toimivista lehtoreista eläköityy noin joka toinen. (Kuntatyönantajat 2011, 6-11) 

 

Myös Länsirannikon koulutus Oy Winnovassa kokeneet asiatuntijat, joiden keksi-ikä 

vuoden 2013 lopussa oli 49,6 vuotta, ovat siirtymässä suurin joukoin pois työelämästä 

eläkkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen yt-neuvottelujen seurauksena. Lisäksi 

tulevat organisaatiomuutokset luovat haasteita tiedon ja osaamisen säilyttämiselle sekä 

tapaan siirtää tietoa järkevästi organisaatioon jäävien asiantuntijoiden käyttöön. 

 

Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella Winnovan ydinprosessialuetta. 

Työelämän kehittämisessä painopisteenä on Winnovan ennakoinnin toimintamallin ja 

asiakastarvelähtöisen tuotteistus- ja palvelumallin kehittäminen. Kehittämistehtäväni on 

osa työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän Tempo II hanketta. Tempo II – hankkeen 

tarkoitus on työelämän asiakaskontaktien jatkumon turvaaminen. Siinä kehitetään käy-

tössä olevia työelämäyhteistyön malleja ja varmistetaan työelämäkontaktien pysyvyys 

hiljaisen tiedon siirtämisen avulla, mihin kehitetään mentorointiin perustuvaa toiminta-

tapaa.  
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Oppilaitosympäristössä työskentelee kymmenittäin eri alojen ammattilaisia. Oppilaitok-

sen henkilökunta muodostaakin näin suuren asiantuntijaorganisaation, joka hallinnoi 

suurta tiedollista ja taidollista tietopankkia. Miten tätä tietomäärää voitaisiin hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti priorisoitaessa henkilökuntaresursseja vastaamaan opetuk-

sen haasteita ja elinkeinoelämän tarpeita? Oppilaitoksen yhtenä tehtävänä on mahdollis-

taa opiskelijan siirtyminen työelämään vahvistamalla hänen ammatillisia taitojaan työ-

elämän jatkuvasti uudistuessa. Tähän haasteeseen vastaamisessa ei riitä pelkästään or-

ganisaation toimintaan perustuva eksplisiittinen, näkyvä tieto, vaan tähän tarvitaan 

myös henkilökunnan kokemukseen perustuvaa hiljaista tietoa. Hiljainen tieto ympäröi 

meitä jatkuvasti, mutta sen tehokas käyttöönotto ja hyödyntäminen jäävät kovin vähäi-

selle huomiolle päivittäisessä työssä. 

 

Henkilökunnalle tehdyissä kyselyissä ja käydyissä keskusteluissa nousi esille tarve lisä-

tä henkilökunnan kanssakäymistä tavoitteena tehostaa hiljaisen tiedon käyttöä päivittäi-

sissä toiminnoissa. Eri aloilla on paljon hyviä käytänteitä ja menetelmiä, joita voitaisiin 

hyödyntää myös muissa yksiköissä, mikäli näistä käytännöistä edes vähäinenkin osa 

saataisiin yleiseen tietouteen tai jopa dokumentoitua. Syksyllä 2013 oli Winnovan opet-

tajilla mahdollisuus osallistua työnvarjostukseen oppilaitoksen sisällä. Työn varjostami-

nen on vertaiskehittämiseen perustava osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa työnte-

kijä seuraa ja havainnoi toisen henkilön työskentelyä. Havainnoinnin kohteena oli ta-

vanomainen, päivittäinen työskentely ja tarkoituksena mahdollistaa eri yksiköissä ole-

vien käytänteiden siirtämisen yleisempään käyttöön. (Winnova 2013) 

 

 

1.1.  Tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Winnovan henkilökunnan näkemyksiä siitä, 

mitä hiljaisella tiedolla tarkoitetaan ja miten hiljaista tietoa voitaisiin tehokkaammin 

hyödyntää opetuksessa ja työelämäyhteistyön kehittämisessä. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli myös synnyttää lukijalleen ajatuksia ja toimintamalleja siitä, miten hiljaista 

tietoa voitaisiin jakaa, kerätä sekä taltioida. 
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1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Tavoitteiden pohjalta nousivat keskeisiksi tässä tutkimuksessa seuraavat kysymykset: 

1. Mitä hiljainen tieto on ja miten sitä osataan hyödyntää oppilaitoksessa. 

2. Miten oppilaitoksen sisällä hiljaista tietoa jaetaan ja siirretään. 

3. Miten hiljaista tietoa dokumentoidaan oppilaitoksessa. 

4. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 

 

Tutkimuskysymysten pohjalta toteutettiin kyselytutkimus, joka on kuvattu tarkemmin 

osassa 6. 
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2 HILJAINEN TIETO 

 

 

Hiljainen, kirjoittamaton tieto tai tietämys, mitenkä haluamme asiaa lähestyttävän, on 

noussut voimakkaasti esille viimeisten vuosikymmenten aikana. Hiljaisen tiedon merki-

tys ja sen siirtäminen jälkipolville, etenkin työyhteisöissä, on noussut yhä suurempaan 

arvoon, kun suuret ikäluokat ovat alkaneet vetäytyä työelämästä eläkkeelle. Organisaa-

tioissa pelätään, eikä aiheetta, että suurten ikäluokkien (baby boomers) väistyessä syr-

jään työmarkkinoilta, myös arvokasta hiljaista tietoa poistuu yritysten käytöstä. (Vir-

tainlahti 2009, 15; Virtainlahti 2011, 30)   

 

 

2.1. Hiljaisen tiedon määritelmä 

 

Hiljainen tieto-käsite perustuu englanninkieliseen termiin tacit knowledge. Termi tacit 

tulee latinan kielestä sanasta tacitus ja merkitsee mm. hiljaista, lausumatonta, äänetöntä 

tai huomaamatonta. Englanninkielinen tacit-termi tarkoittaa puolestaan hiljaista, sellais-

ta, joka eri sano mitään. Hiljaista, sanatonta tietoa on vaikea määritellä, mutta yleisesti 

sillä tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, jota ei voida kuvata verbaalisesti. (Koivunen 

1997, 78; Virtainlahti 2009, 37).  Virtainlahden (2011, 31) mukaan hiljaisen tiedon käsi-

te on määritelty useilla eri määritelmillä kirjoittajasta riippuen, mutta täsmällinen tie-

teellinen määritelmä kuitenkin puuttuu. (Virtainlahti 2011, 31) 

 

 

2.2. Tiedon ulottuvuudet – hiljainen ja näkyvä tieto 

 

Tieto jaetaan perinteisesti kahteen luokkaan, hiljaiseen implisiittiseen tietoon ja näky-

vään eksplisiittiseen tietoon. Unkarilainen filosofi Polanyin (1958) perustelee näkemyk-

sensä tekemänsä havainnon perusteella, jonka mukaan tiedämme enemmän kuin 

osaamme kertoa. Hänen mukaansa hiljaista tietoa tarvitaan, kun käsitellään ja kehitetään 

eksplisiittistä tietoa. Jos hiljainen tieto poistuisi käytöstä, johtaisi se vähitellen myös 

eksplisiittisen tiedon katoamiseen. Ihminen kykenee hiljaisen tiedon perusteella arvioi-

da, milloin eksplisiittiseen tietoon voi luottaa. (Puusa & Eerikäinen 2011, 46)   
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Tiedolla tarkoitetaan tavallisesti eksakteja asioita, kuten kirjoitettuja sanoja, matemaatti-

sia kaavoja tai erilaisia karttoja. Tätä tiedon lajia nimitetään eksplisiittiseksi tiedoksi.  

Hiljaisella tiedolla vastaavasti tarkoitetaan formuloimatonta tietoa, joka vaikuttaa ihmi-

sissä, vaikka sitä ei voida ilmaista selkeästi. (Koivunen 1997, 77) 

 

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto edustavat tiedon kahta eri ulottuvuutta. Eksplisiittinen 

tieto on fokusoitua tietoa, joka on tehty näkyväksi. Olennainen ero hiljaisen ja ekspli-

siittisen tiedon välillä on se, että eksplisiittistä tietoa voidaan arvioida kriittisesti. Hiljai-

sen tiedon kohdalla tämä ei ole mahdollista, koska tietoa ei ole dokumentoitu. Sen si-

jaan hiljainen tieto auttaa ymmärtämään ja kehittämään eksplisiittistä tietoa. (Koivunen 

1997, 80-81) 

 

Nurmisen (2008, 188) mukaan fokusoitu tieto määrittelee ja tekee näkyväksi ihmisen 

käsittelemän asian, mutta oleellisen osa tiedon käsittelyssä muodostaa hiljainen tieto. 

Ero syntyy siitä, että hiljaista tietoa on mahdotonta kuvata tarkoin sanallisesti, eikä kriit-

tinen päättelyketju ole mahdollista. Fokusoitu tieto voidaan vastaavasti arvioida kriitti-

sesti. Hiljainen tieto on sidottu ihmisen toiminnassa ympäristöön, yksilön osaamiseen, 

taitoihin, tunteisiin ja kokemuksiin. Tämä tekee hiljaisen tiedon formalisoinnista, ilmai-

semisesta ja jakamisesta vaikeaa. 

 

Koivusen (1997, 78-79) mukaan hiljainen tieto on geneettistä, ruumiillista, arkkityyp-

pistä sekä kokemusperäistä tietoa, jota ihmisellä on ja jota ei voida ilmaista verbaalisin 

käsittein. Virtainlahti (2009, 48) näkee hiljaisen tiedon olevan myös yksilö-, kulttuuri- 

ja kontekstisidonnaista. Hiljaiseen tietoon liittyy myös sosiaalinen luonne, kehollisuus 

ja intuitio. Henkilö vuosia työskennelleenä on kerännyt hiljaista tietoa erilaisissa työteh-

tävissä ja työympäristöissä toimiessaan. Hiljainen tieto liittyy osittain aina tiedonhalti-

jan omaan historiaan.  

 

Stenberg (2012, 41) näkee, että hiljainen tieto on kokemusperäisyyden lisäksi konteksti-

sidonnaista sekä toimijakeskeistä. Virtainlahti (2009, 38) toteaakin, että hiljainen tieto-

käsite sisältää hyvin perustellun toden, uskomuksen sekä hiljaisen ulottuvuuden, joita 

emme voi eksplisiittisesti kuvata, vaikka se ohjaa toimintaamme jatkuvasti.  

 

Ekman (2004, 86) määrittelee hiljaisen tiedon piiloiseksi tiedoksi, jota on mahdotonta 

formalisoida. Hiljainen tieto on usein tiedon haltijallekin tiedostamatonta tai niin itses-
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tään selvää, että sitä on vaikea ilmaista sanoin, merkein tai elein. Ekman (2004) toteaa-

kin, että hiljaisessa tiedossa suuri osa on sellaista tietoa, jota ei voi muodollistaa ja välit-

tää ihmiseltä toiselle.  

 

 

2.3. Hiljainen tieto ja intuitio 

 

Intuitio tulee latinan sanasta intueor, joka tarkoittaa ”nähdä sisäisesti”, ”pohdiskella” tai 

”välitön oivallus asian olemukseksi”. Intuitiota kuvataan välittömänä itsestään selvänä 

tietona. Yhdysvaltalaisen filosofi Charles Peircen (1940) mukaan intuitio ja hiljainen 

tieto liittyvät ymmärtämisen kokonaisvaltaisuuteen ja viisauteen. Intuitio liittyy myös 

tunteen kautta saatuun tietoon. Intuitiivinen tunne löytyy ihmisen sisäisestä maailmasta, 

omakohtaisesta kokemuksesta, tulkinnasta tai käsityksestä. Kokemuksen luonteeseen 

vaikuttavat työntekijän uskomukset, arvot, asenteet, itsetunto ja tunteet. Intuition ja hil-

jaisen tiedon subjektiivisuudesta seuraa, että siitä on siirrettävissä ainoastaan tieto, mut-

ta ei kokemusta. (Nurminen 2008, 188-196)  

 

Nurmisen (2008, 188) mukaan Polanyi kuvaa intuitiota henkilön oivalluksena, joka yh-

distää hiljaisen tiedon ja fokusoidun tiedon välillä olevan kuilun. Hiljainen tieto ja foku-

soitu tieto edustavat tiedon kahta ulottuvuutta, jotka täydentävät toisiaan. Nurmisen 

(2014) mukaan hiljainen tieto kumpuaa omasta ajattelusta, ajatusmaailmasta, rakenteista 

ja toimintamme tiedostamattomalta alueelta. Intuition hetkenä syntyy oivalluksia, jotka 

rakentavat ajatteluamme pidemmälle. Tiettyinä intuition hetkinä ihminen hyödyntää 

hiljaisen tiedon maailmansa valtavaa käyttövarantoa. Hän oivaltaa asioita tiedostaen 

miten pitää tehdä tai toimia kulloisessakin tilanteessa.  

 

Polanyi rakentaa käsitteellisen ajattelumaailmansa verraten sitä jäävuoreen, josta sen 

näkyvällä osalla voidaan erilaisin sanoin kertoa asioista, fokusoida ja tuoda tietoa näky-

väksi. Jäävuoden näkymätön osa, joka edustaa suurta osaa ihmisen tietoisuudesta, sijait-

see aivorakenteiden tiedostamattomalla puolella. (Nurminen 2014)  

 

Koivunen (1997, 76) toteaakin, että Ihminen toimii lähes koko ajan vaistomaisesti sekä 

tiedostamattaan implisiittisen (hiljaisen) tiedon varassa. Ihmisen tietoisuus jakautuu 

hänenkin mukaansa, jäävuoren tavoin, kahteen osaan, näkyvään osaan ja pinnan alla 

olevaan näkymättömään osaan. Valtaosa ihmisen tiedosta sijaitsee juuri jäävuoren nä-
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kymättömällä osalla. Tämä tieto on alitajuista, kokemuksen kautta opittua, kun taas jää-

vuoren näkyvän osan tieto on käsitteellistä ja tietoisesti opittua. 

 

 

 

KUVIO 1. Tiedon ulottuvuudet (Virtainlahti 2009, 45) 

 

Virtainlahti (2009, 45) lisää tiedon jäävuoriajatteluun kolmannen ulottuvuuden (kuvio 

1). Hän nimittää tätä ”itsensä ylittävänä” tai transsendenttisena tietona (self-

transcending knowledge). Tämä tieto kuvaa jäävuoren alimpaa kerrostumaa. Jäävuoren 

huipulla olevan näkyvän tiedon lisäksi veden alla oleva näkymätön tieto on jaettu kah-

teen osaan. Transsendenttinen tieto nähdään hiljaisen tiedon esiasteena, aistimuksina ja 

tuntemuksina, jotka tulevat lopulta tietämyksen tasolle. Transsendenttinen tieto on tie-

tynlaista kykyä aistia esille nousevat toiminnan mahdollisuudet.  

 

Koivusen (1997, 86) mukaan Polanyi on todennut, että ihminen liikkuu jatkuvasti jää-

vuoren näkymättömän ja näkyvän alueen välillä, jolloin hiljainen ja eksplisiittinen tieto 

sekoittuvat keskenään. Toimiessaan ihminen perustaa päätöksensä intuition ja tietoisen 

tiedon pohjalta. Ihminen yhdistää tällöin vanhaa hallussaan olevaa tietoa saamaansa 

informaatioon, joita yhdistelemällä hän synnyttää samalla uutta tietoa. Tästä syystä Po-

lanyi luopui itse tekemästään määrittelystä, jossa hän piti tietoa ja tietämystä synonyy-

meinä (Koivunen 1997, 83). Virtainlahti (2009, 51) näkee samoin. Hänen mukaansa 

tietoa voidaan pitää lopullisena ja muuttumattomana, kun taas tietämys on tilanteeseen 

sidonnaista ja prosessimaisesti muuttuvaa. Tietäminen on näin ollen tapahtuma, missä 

tiedon käyttäjä luo mielikuvan tai mallin hiljaisia yksityiskohtia yhdistelemällä.  
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3 AINEETON PÄÄOMA 

 

 

Tarkastelen tässä organisaation aineetonta pääomaa yrityksessä toimivien yksittäisten 

henkilöiden ominaisuuksina ja taitoina, jotka mahdollistavat yrityksen menestymisen.  

 

Tuotanto muuttuu yhä enemmän aineettomaksi ja samoin myös kilpailuetua tuottavat 

resurssit. Monella alalla tuottavin pääoma ei ole enää koneet ja tuotantoprosessit, vaan 

tieto ja sen jalostaminen. Tietopääomaa voidaan kuvata monella eri tavalla, mutta useas-

ti käytetty malli on jako inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja suhdepääomaan 

(kuvio 2). Inhimillinen pääoma liittyy yrityksessä työskentelevien työntekijöiden henki-

lökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten kykyyn, osaamiseen ja ammattitaitoon. Inhimillisen 

pääoman omistaa henkilö, ei yritys. Rakennepääoma liittyy yrityksen järjestelmiin, pro-

sesseihin ja käytäntöihin. Suhdepääoma pitää sisällään asiakas-, partneri- ja sidosryh-

mäsuhteet, jotka voidaan osaksi katsoa kuuluvan sekä organisaation ja myös työnteki-

jöiden omaisuudeksi. (Ståhle & Wilenius 2006, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Aineettoman pääoman osa-alueet  

(mukaillen Roos, Fernström, Piponius & Rastas 2006, 13) 

 

 

Suhdepääoma Inhimillinen 

 pääoma 

Rakennepääoma 

 

AINEETON PÄÄOMA 



14 

 

Lönnqvist, Kujansivu ja Antola (2005, 12) käyttävät tietopääomasta nimitystä aineeton 

pääoma, mutta jakavat sen samoin kolmeen osa-alueeseen suhde-, rakenne- ja inhimilli-

seen pääomaan. Puusa ja Reijonen (2011, 13) sen sijaan määrittelevät aineettoman pää-

oman hivenen toisin. He jakavat aineettoman pääoman inhimilliseen, organisatoriseen ja 

asiakaspääomaan. Inhimillinen pääoma käsittää sellaisen tiedon, joka yksilöllä on ja jota 

hän välittää eteenpäin. Organisatorinen pääoma taas koostuu sellaisesta tiedosta, jota on 

yrityksen rakenteissa, prosesseissa ja toimintakulttuurissa. Asiakaspääoma on asiakkaan 

näkemys arvosta, jonka hän saa toimiessaan yhteistyössä tuotteen tai palvelun toimitta-

jan kanssa.  

 

Aineetonta pääomaa voidaan määrittää useammalla eri tavalla, kuten esimerkiksi Skan-

dian arvokaavion (kuvio 3) mukaisesti, jossa aineeton pääoma koostuukin kolmen sijas-

ta kahdesta pääluokasta, inhimillisestä - ja rakenteellisesta pääomasta. Molemmat, mutta 

etenkin inhimillinen pääoma, liittyvät läheisesti hiljaiseen tietoon sisältäen kaikki me-

kanismit ja rakenteet, jotka mahdollistavat työntekijöitä hyödyntämään inhimillistä pää-

omaa organisaatiossa. Ilman rakenteellista pääomaa hiljainen tieto jäisi vain yksilön 

henkilökohtaiseksi omaisuudeksi ja näin tietoa ei voitaisi siirtää muiden työntekijöiden 

käyttöön (Puusa & Reijonen 2011, 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Skandian arvokaavio (mukaillen Puusa & Reijonen 2011,14) 

 

Virtainlahti (2011, 41) toteaakin, että rakennepääoma mahdollistaa organisaation raken-

teita hyödyntäen ne järjestelmät, perusperiaatteet sekä toimintamallit, joissa aineetonta 

ja hiljaista tietoa voidaan saattaa muiden tietouteen, hyödyntää ja jakaa. Suhdepääomas-

Taloudellinen 

pääoma 

Aineeton 

pääoma 

Inhimillinen 

pääoma 

Rakenteellinen 

pääoma 

MARKKINA-ARVO 
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sa taas korostuvat yksilön suhteet sidosryhmiin ja erilaiset verkostot, jotka syntyvät 

vuorovaikutuksen kautta (taulukko 1). Yksilön toimiessa vuorovaikutussuhteessa vai-

kuttavat tähän hänen asenne, henkilökohtaiset ominaisuudet ja taito toimia toisten kans-

sa. Aineeton pääoma ja etenkin suhde- ja inhimillinen pääoma ovat mielestäni suurelta 

osin verrattavissa yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen hiljaiseen (implisiittiseen) 

tietoon.  

 

Lönnqvist ym. ( 2005, 12) mukaan inhimillinen pääoma on yksilön hallussa olevaa ai-

neetonta pääomaa, joka ilmenee henkilökohtaisten ominaisuuksien, osaamisen koke-

musten kautta. Organisaation aineeton pääoma on jotain sellaista mikä ei ole organisaa-

tion fyysistä tai taloudellista omaisuutta. Aineeton pääoma muodostuu siis ei-fyysisistä 

arvolähteistä, jotka liittyvät työntekijöiden kyvykkyyksiin, organisaation resursseihin ja 

toimintatapoihin sekä sidosryhmiin.  

 

Aineetonta pääomaa oikein hyödyntämällä, yrityksellä on mahdollisuus kehittää omaa 

toimintaansa ja näin saavuttaa asettamansa talous, kasvu- ja kehittymistavoitteet. Ståhle 

ja Wilenius (2006, 17-20) toteavatkin, että uudistuskykyinen organisaatio kykenee luo-

maan uusia tuotteita ja palveluita, mutta se kykenee myös uudistamaan itseään: ajattelu- 

ja toimintamallejaan, arvojaan sekä asenteitaan. Tällaisessa organisaatiossa koetaan 

työn iloa, siellä on mahdollisuus ideoida ja kehittyä, tuntea henkilökohtaista onnistumis-

ta, ammattiylpeyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.  

 

Aineeton pääoma on abstraktia, näkymätöntä ja sitä ei voi ostaa eikä myydä. Aineetonta 

pääomaa ei voi organisaatio suoranaisesti omistaa, vaan henkilön siirtyessä toisen yri-

tyksen palvelukseen tai jäädessään eläkkeelle siirtyy pääoma lähes kokonaisuudessaan 

pois yrityksen käytöstä. Aineettoman pääoman etuna on sen käytettävyys eri tarkoituk-

siin samanaikaisesti niin haluttaessa.  
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TAULUKKO 1. Aineettoman pääoman osa-alueet 

(mukaillen Lönnqvist, Kujansivu & Antola 2005, 31) 

 

Inhimillinen pääoma Rakennepääoma Suhdepääoma 

- osaaminen 

- asenne 

- tieto 

- henkilöominaisuudet 

- koulutus 

- arvot ja kulttuuri 

- dokumentoitu tieto 

- työilmapiiri 

- toimintatavat 

- innovatiivisuus 

- suhteet asiakkaisiin 

- suhteet muihin sidos-

ryhmiin 

- yhteistyösopimukset 

 

Inhimilliseen pääomaan liittyy tieto, joka mahdollistaa erilaisten asioiden hallinnan. 

Tieto voidaan luokitella eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon. Eksplisiittisellä tiedolla 

tarkoitetaan sellaista tietoa, joka on julkista ja siten näkyvää, se on helposti siirrettävis-

sä, jaettavissa ja arvioitavissa. Tieto voi olla myös hiljaista tietoa ja näin ollen kovin 

vaikeasti ilmaistavaa ja sen jakaminen toisten kesken on myös erityisen hankalaa. Hil-

jainen tieto perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiin, käsityksiin, arvoihin, uskomuksiin 

ja tunteisiin (Lönnqvist ym. 2005, 36). Inhimillinen tieto muodostuu henkilön kokemus-

ten lisäksi henkilön persoonallisista ominaisuuksista sekä asennoitumisesta kulloistakin 

työtehtävää kohtaan (taulukko 1).  

 

Eksplisiittinen tieto puolestaan liittyy Puusan ja Reijosen (2011, 38) mukaan rakenne-

pääomaan. Tämä tieto saadaan käsitteelliseen muotoon dokumentoimalla se muiden 

käytettäväksi. Kaikkea hiljaista tietoa ei välttämättä ole aina tarkoituksenmukaista 

muuttaa eksplisiittiseen muotoon, vaan osa tiedosta voidaan jakaa edelleen hiljaisena 

tietona (taulukko 1.) 

 

Miten hyvin yritys pyrkii löytämään yksilöiden hallussa olevan hiljaisen tiedon, sitä 

paremmin sillä on mahdollisuus tuoda se kaikkien yrityksessä työskentelevien henkilöi-

den hyödynnettäväksi. Tämä on osaltaan vaikeaa jo siitäkin syystä, että useasti tiedon 

haltija ei itsekään tiedosta omaavansa jotain sellaista, mitä olisi hyvä jakaa muiden kes-

ken. Jotta hiljaista tietoa voitaisiin siirtää, täytyy tiedon haltijalla olla kykyä välittää 

tietonsa muiden käytettäväksi. Tämä vaatii henkilöltä sosiaalisia ja verbaalisia taitoja 

(Lönnqvist ym. 2005, 37).  
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Kestin (2013, 83) mukaan Parotin sääntöä soveltaen kaikilla organisaatiolla on olemassa 

yhteiset inhimilliset menestystekijät, jotka vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. Parot 

oli italialainen taloustieteilijä, joka teki kuuluisan havaintonsa 1900-luvun alkupuolella 

todeten, että 20 % italialaisista omistaa 80 % kaikesta omaisuudesta. Tätä teoriaa sovel-

taen voimme todeta, että oikein valittuna 20 % organisaation inhimillisistä menestyste-

kijöistä vaikuttaa 80 % tuottavuuden nousemiseen ja strategian toteuttamiseen. Kesti 

toteaakin, että on tärkeää tunnistaa nämä tärkeimmät inhimilliset menestystekijät ja pa-

nostaa niiden kehittämiseen. 
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4 TIEDON MUUNNOSPROSESSI 

 

 

4.1. SECI-malli 

 

Japanilaiset tutkijat Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat esitelleet SECI-mallin (kuvio 4), 

joka on tiedon luomisen prosessimalli.  Malli perustuu tiedon spiraaliin, jossa hiljainen 

ja eksplisiittinen tieto vuorottelevat keskenään. Malli kuvaa tiedon luomisen prosessia, 

jossa tieto muunnetaan neljän askeleen kierrolla hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseksi ja 

jälleen takaisin hiljaiseksi tiedoksi. Mallin nimi tulee sanoista Socialization (sosialisaa-

tio), Externalization (ulkoistaminen), Combination (yhdistäminen) ja Internalization 

(sisäistäminen). Socialization kuvaa tiedon siirtymistä henkilöltä toiselle siten, että tieto 

pysyy edelleen hiljaisena. Externalization on taas hiljaisen tiedon muuntamista ekspli-

siittiseksi tiedoksi, jolloin tieto muuntuu sanoiksi ja näkyviksi käsitteiksi. Combination 

askelmassa tieto muuttuu monimutkaisemmaksi näkyväksi tiedoksi ja sitä voidaan yh-

distellä jo olemassa olevaan tietoon. Internalization kuvaa eksplisiittisen tiedon sisäis-

tämistä, jossa tieto palaa takaisin hiljaiseksi tiedoksi. (Virtainlahti 2009, 99-101)  

    

Hiljainen tieto eksplisiittiseksi tiedoksi 
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          KUVIO 4. Hiljaisen tiedon kehittymisen SECI-malli 

  (mukailtu Nonaka & Takeuchi 1995, 62) 
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4.1.1 Sosialisaatio: hiljainen tieto hiljaiseksi 

 

SECI-mallissa sosialisaatio on tiedon spiraalin ensimmäinen vaihe, jossa hiljainen tieto 

välittyy hiljaisena henkilöltä toiselle (Virtainlahti 2009, 98). Sosialisaatio rakentuu yri-

tyksessä vallitsevan toimintakulttuurin, yrityksen arvojen, normien ja ajattelumallien 

mukaan. Sosialisaatio on prosessi, missä kokemusten jakamisen kautta siirretään hiljais-

ta tietoa, kuten mentaalisia malleja ja teknisiä taitoja. Hiljaista tietoa ei voida siirtää, 

ellei ihmisten välillä ole vuorovaikutusta, joten hiljaista tietoa voidaan jakaa vain yh-

teistyössä toisten työntekijöiden kanssa. Tällaisia yhteistyömenetelmiä voi olla esimer-

kiksi pari- tai tiimityöskentely, projektiluontoiset työt tai oppisopimuskoulutus. Näissä 

henkilö voi äänettömästi seuraamalla, tarkkailemalla tai jäljittelemällä kokeneemman 

työntekijän työskentelyä, saada hiljaista tietoa ilman, että tietoa tuotaisiin lainkaan eks-

plisiittiseksi, käsitteelliseksi. Hiljainen tieto välttyy toiselle henkilölle omakohtaisten 

kokemusten ja näkemysten kautta. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62-64) 

    

Sosialisaatio mahdollistaa uudenlaisen hiljaisen tiedon syntymisen erilaisten käsitysten, 

asenteiden ja toimintamallien kautta. Tilanteet, joissa sosialisaatiota tapahtuu, ovat 

usein epämuodollisia. Tapaamisia voidaan järjestää työajan ulkopuolella, jolloin tilai-

suuksissa korostuu enemmän yhdessä vietetty aika ja keskinäinen luottamus kuin pakot-

tava tarve tuottaa uusia ideoita ja ajatuksia. Epämuodollisuus myös mahdollistaa rennon 

ilmapiirin syntymisen, jossa vapaalle assosiaatiolle sekä luovuudelle on tilaa. Tällaisia 

tilaisuuksia voivat olla esimerkkisi erilaiset virkistäytymispäivät, saunaillat tai avoimet 

keskustelutilaisuudet. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62-64)  

 

 

4.1.2 Ulkoistaminen: hiljaisesta tiedosta käsitteelliseksi 

 

Ulkoistaminen on tiedon spiraalin toinen vaihe, jossa hiljainen tieto ulkoistetaan ekspli-

siittiseksi käsitteeksi. Tässä osassa tiedon luomisen prosessia hiljainen tieto muuttuu 

sanoiksi ja näkyväksi käsitteeksi. Ulkoistamisprosessi käynnistyy yhteisten havaintojen 

ja niiden seurauksista syntyvien vuoropuheluiden vaikutuksesta. Usein käy kuitenkin 

niin, että ilmaukset jäävät puutteellisiksi ja saattavat näin ollen olla myös epäjohdon-

mukaisia.  Ulkoistamisessa sosialisaation vaikutuksesta syntynyttä tietoa pyritään arti-

kuloimaan näkyväksi kielikuvien, analogioiden (vertausten), käsitteiden, metaforien 

(olettamusten) ja mallien muodossa. Tiedon muuntamisessa ulkoistaminen on keskeinen 
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osa tiedon luomisprosessia. Tällöin hiljaisesta tiedosta luodaan uutta raakatietoa, jota ei 

voida sellaisenaan hyödyntää, vaan se pitää jalostaa ja dokumentoida. (Nonaka & Ta-

keuchi 1995, 64 - 67; Virtainlahti 2009, 99; Parkkila 2013, 22) 

  

Ulkoistamisprosessissa korostuu se, kuinka hankalaa, mutta ei mahdotonta, on saada 

hiljaista tietoa esille. SECI-mallissa ulkoistamisen asema on keskeinen, koska siinä luo-

daan uutta eksplisiittistä tietoa. Hiljaisen tiedon muuttuessa käsitteelliseksi asioista voi-

daan keskustella oikeilla termeillä ja tällöin syntyy mahdollisuus jakaa sitä edelleen 

muille työntekijöille. Tilanteet, joissa ulkoistamista tapahtuu, ovat yleensä tavoitteellisia 

ja muodollisia tilanteita. Tällaisia tilanteita voisivat olla erilaiset kehitys- ideointi- ja 

suunnittelupalaverit. (Nonaka & Takeuchi 1995, 64-67)    

 

 

4.1.3 Yhdistäminen: käsitteellisestä näkyväksi 

 

Yhdistäminen seuraa SECI-mallissa ulkoistamista ja tässä prosessin osassa eksplisiitti-

nen tieto muuntuu uudeksi eksplisiittiseksi tiedoksi. Tieto on näin muuttunut näkyväksi, 

mutta samalla usein myös monimutkaiseksi uudeksi tiedoksi. Uutta tietoa voidaan tuoda 

paremmin näkyväksi analysoimalla, järjestelemällä ja yhdistelemällä sitä aiemmin ar-

kistoituihin tietoihin. Tiedon tullessa näkyväksi sitä on helppo siirtää esimerkiksi do-

kumenttien, kokousten ja tietoverkkojen välityksellä yrityksen sisällä työntekijältä toi-

selle. (Nonaka & Takeuchi 1995, 67-69; Virtainlahti 2009, 100)  

 

Yhdistämisessä on pohjimmiltaan kyse olemassa olevan tiedon purkamisesta osiin, sen 

uudelleen järjestämisestä ja yhdistämisestä uudeksi eksplisiittiseksi tiedoksi, jonka pää-

tarkoituksena on luoda uusia tuotteita, palveluita sekä johtamis- ja toimintamalleja. Eri-

laiset menetelmät, kuten dokumentit, kokoukset ja kahdenkeskiset keskustelut mahdol-

listavat eksplisiittisen tiedon siirtymisen. Yhdistymisvaiheen dokumentoinnilla mahdol-

listetaan hiljaisen tiedon jakaminen ja myös sen pysyminen yrityksen käytössä. (Nonaka 

& Takeuchi 1995, 67-69) 
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4.1.4 Sisäistäminen: näkyvästä hiljaiseksi 

 

Sisäistäminen on neljäs ja viimeinen vaihe SECI-mallissa. Se on prosessi, jossa ekspli-

siittinen tieto liitetään takaisin osaksi hiljaista tietoa. Sisäistäminen on tapahtunut, kun 

uudet toimintamallit on otettu käyttöön omassa työssä (Nonaka & Takeuchi 1995, 69).  

Sisäistämisessä on hyvin pitkälle kysymys tekemällä oppimisesta. Tekemällä oppimi-

sessa syntyy uusia ajatuksia ja näkemyksiä siitä, miten asioita voisi tehdä vieläkin pa-

remmin (Kesti 2005, 56). Yhdistelemällä uusi eksplisiittinen tieto jo olemassa olevaan 

eksplisiittiseen tietoon luodaan laajempia käsitejärjestelmiä tai toimintasääntöjä. (Vir-

tainlahti 2009, 100) 

   

Sisäistäminen helpottuu, jos eksplisiittinen tieto on sanallisessa tai kuvallisessa muo-

dossa dokumenteissa, manuaaleissa tai suullisissa tarinoissa. Dokumentointi auttaa hen-

kilöä sisäistämään kokemuksiaan tehokkaammin ja siirtämään niitä muiden käytettä-

väksi. Dokumentoitujen tietojen tai kerrottujen tarinoiden avulla voi kuulija muokata 

hiljaista mielikuvaansa asiasta tai tavasta toimia ilman, että hänellä itsellään olisi fyysis-

tä kosketusta lukemaansa tai kuulemaansa kohtaan. (Nonaka & Takeuchi 1995, 69-70)    

 

Sisäistämisen vaiheessa hiljainen tieto on muuttunut näkyväksi käytännön toiminnaksi. 

SECI-mallin neljän askeleen kierros on sulkeutunut ja hiljaisen tiedon kehittymisen seu-

raava vaihe alkaa jälleen alusta. Uusi sosialisaatiovaihe mahdollistaa organisaation jat-

kuvan kehittymisen SECI-mallin mukaisesti. Virtainlahti (2009, 101) painottaakin, että 

tiedon luomisen spiraali pysyy jatkuvassa kehitysliikkeessä vain, jos organisaatiossa 

annetaan yksilölle tilaa siirtää omaa osaamistaan toisille. Organisaation on tiedostettava 

se toisasia, ettei se voi omistaa hiljaista tietoa, joten ei se voi sitä myöskään luoda.  Yri-

tyksessä työskentelevien henkilöiden hiljainen tieto on organisaation tiedon luomisen 

perusta, mikä organisaation on saatava hyödynnettyä. 

 

Kesti (2005, 56) toteaakin, että esimiesten pitää ylläpitää sosiaalista kanssakäymistä ja 

edesauttaa syntyneiden ideoiden toteuttamista. Tällöin useasti myös resurssit pitää koh-

dentaa toiminnan kehittämiseen ja muutoksen toteuttamiseen vastuuta jakamalla. Hän 

katsookin, että esimiestoiminta on ratkaisevassa roolissa organisaation tietotaitoa kehi-

tettäessä. Tämä on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä esimerkiksi ryhmätyöskentelyn 

tuomia mahdollisuuksia, jotka auttavat luomaan organisaatioon avoimen työilmapiirin.  
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4.2. Uuden tiedon luomisprosessi 

 

Ikujiro Nonaka ja Hirotaka Takeuchi (1995) tarkastelivat uuden tiedon syntymistä orga-

nisaatiossa edellä esitellyssä SECI-mallissa tuoden esille hiljaisen tiedon (tacit know-

ledge) ja rakenteellisen tiedon (explicit knowledge) akselit. Totesimme, että organisaa-

tiossa tietoa syntyy hiljaisen tiedon ja rakenteellisen tiedon vuorovaikutuksesta. Lisää-

mällä teoriaan ajan ulottuvuus, voidaan tarkastella miten uuden tiedon luomisprosessi 

tapahtuu käytännössä (Salmela 2008, 2). 

 

Tiedonluomisprosessi voidaan jakaa Nonakan ja Takeuchin (1995, 83-84) mukaan vii-

teen eri vaiheeseen. Prosessi koostuu hiljaisen tiedon jakamisesta, hiljaisen tiedon käsit-

teellistämisestä ja sen hyväksymisestä, mallin rakentamisesta sekä uuden rakenteelliste-

tun tiedon levittämisestä. Seuraavassa on prosessin vaiheet lyhyesti esiteltyinä. 

 

1. Hiljaisen tiedon jakaminen 

Prosessin ensimmäinen vaihe vaatii, että eri yhteisöissä toimivat tai eri osaamis-

taustan omaavat henkilöt ovat valmiita jakamaan tietojaan ja kokemuksiaan toi-

silleen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Hiljainen tieto onkin Nonakan ja 

Takeuchin (1995) ajattelussa uuden tiedon luomisprosessimallin perusta. Orga-

nisaatio ei voi yksin luoda tietoa, vaan se tarvitsee yksilöiden välistä vuorovai-

kutusta uuden tiedon synnyttämisessä. Tiedon jakamisen foorumina voivat toi-

mia tiimit ja esiselvitys- tai projektiryhmät, joissa yksilöt jakavat kokemuksiaan, 

hakevat yhteistä näkemystä ja yhdenmukaistavat teknistä osaamistaan. Prosessin 

ensimmäinen vaihe voidaan rinnastaa sosialisaatioon. (Nonaka & Takeuchi 

1995, 85; Salmela 2008, 2). 

 

2. Hiljaisen tiedon käsitteellistäminen 

Tiedon luomisen toinen vaihe vaatii intensiivistä hiljaisen ja eksplisiittisen tie-

don vuorovaikutusta. Intuitiiviset kokemukset jaetaan osallisten kesken. Mentaa-

litason malli puetaan sanalliseen ja käsitteelliseen muotoon; tuote, palvelu, inno-

vaatio tai idea kuvaillaan yhteisen käsityksen muodostamiseksi (Nonaka & Ta-

keuchi 1995, 85-86; Salmela 2008, 2). Käsitteiden luomista voidaan helpottaa 

käyttämällä erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten vastakkainasetteluja, me-

taforia ja tarinoita. Luovia prosesseja apuna käyttäen muuttuvat ajatukset hel-

pommin sanojen kautta eksplisiittisiksi käsitteiksi. Hiljaisen tiedon voidaan näin 
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katsoa muuttuneen käsitteelliseksi eli eksplisiittiseksi tiedoksi. (Järvistö 2007, 

16) 

 

3. Käsitteiden hyväksyminen 

Käsitteelliselle tasolle hahmotettua ideaa arvioidaan organisaation arvoja, tavoit-

teita ja päämääriä vasten. Arvioitaessa voidaan myös pohtia ja laskea, onko idea 

taloudellisesti kannattava ja kannattaako sitä ylipäänsä edelleen kehittää tai so-

piiko tuote yrityksen imagoon (Salmela 2008, 2). Vaikka tiedon luomisprosessi 

tapahtuu pääosin yksilö- tai pienryhmätasolla, täytyy uusien käsitteiden hyväk-

symiselle saada koko organisaation hyväksyntä. Käsitteiden sopivuutta yrityksen 

tavoitteisiin arvioitaessa pohditaan myös, miten ne vastaavat yrityksen tarpeita. 

(Järvistö 2007, 17) 

 

4. Mallin rakentaminen 

Prosessin tässä vaiheessa hyväksytty käsite muuntuu todelliseksi malliksi. Uusi 

eksplisiittinen tieto yhdistetään jo olemassa olevaan eksplisiittiseen tietoon, jol-

loin tieto muuntuu käsitteellisestä tiedosta näkyväksi tiedoksi. Tällä tavoin syn-

tyy uusia eksplisiittisiä malleja. Näitä malleja pyritään käyttämään hyödyksi luo-

taessa uutta tietoa organisaation käyttöön. Käsitteellistetystä ideasta, tuotteesta 

tai palvelusta luodaan prototyyppi tai mallinnus ennen sen markkinoille saatta-

mista. (Järvistö 2007, 17; Salmela 2008, 2) 

 

5. Uuden rakenteellistetun tiedon levittäminen 

Tiedon luomisen viimeisessä vaiheessa uusi oivallettu teoria tai käytäntö saate-

taan organisaation eri yksiköiden, sidosryhmien tai asiakkaiden tietoisuuteen. 

Tietoisuuden leviäminen yrityksessä mahdollistaa uuden tiedon syntymisen or-

ganisaation kaikilla tasoilla. Organisaation sisällä uudet käytänteet muuttuvat ru-

tinoinnin ja automatisoinnin kautta uusiksi vieläkin paremmiksi toiminnoiksi ja 

käytännöiksi. (Järvistö 2007, 17; Salmela 2008, 2) 
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4.3. Ba tiedon luomisen ympäristö 

 

Ba on tiedon muodostumiseen liittyvä käsite, jossa tietoa kehitetään. Tieto kehittyy sitä 

varten erityisesti luoduissa paikoissa tai erilaisissa tiloissa. Ba on moniulotteinen paikka 

tai tapahtuma, rajoiltaan jatkuvasti muuttuva ympäristö. Muuttuvassa ympäristössä ih-

misten välisessä vuorovaikutuksessa on usein meneillään monta erilaista tapahtumaa. 

Näiden tapahtumien vaikutuksesta syntyy uutta tietoa. Paikka voi olla fyysinen (kahvi-

huone, toimisto), virtuaalinen (sähköposti, videoneuvottelu), mentaalinen tai näiden 

yhdistelmä. Mikä tahansa paikka ei voi olla Ba, vaan paikka syntyy vasta silloin kun 

ihmiset työskentelevät yhdessä esimerkiksi sisäisen verkon avulla, oppien toisiltaan ja 

luoden samalla uutta tietoa. (Nonaka, Toyama & Konno 2000, 14) 

 

Nonakan ym. (2000, 14) näkemyksen mukaan ei ole mahdollista luoda uutta tietoa il-

man paikkaa. Saksalainen filosofi Friedrich Nietzsche on todennut, että ”ei ole olemassa 

totuuksia vaan ainoastaan tulkintoja”. Ba onkin paikka, jossa juuri informaatiota tulkit-

semalla luodaan uutta tietoa. Ba on japania ja se tarkoittaa paikkaa, jonka me ajatte-

lemme yleisesti olevan fyysinen. Tämän lisäksi sillä tarkoitetaan myös aikaa ja tilaa 

yleensä. Ba-käsitteen on alun perin tuonut esille japanilainen filosofi Kitaro Nishida, 

jonka mukaan tieto tarvitsee fyysisen kontekstin, jotta sitä on mahdollisuus tuoda esille 

(kuvio 5). Kontekstiä kehitti edelleen Shimizu, jonka mukaan Ba:ssa tietoa luodaan, 

jaetaan ja hyödynnetään. (Nonaka ym. 2000, 14) 

 

Ba:n perusta on ihmisten välinen vuorovaikutus, tosin jotkut tutkijat ovat asiasta eri 

mieltä. Heidän mielestään tiedon luominen on ensisijassa yksilön taitoa ja prosessointi 

tapahtuu hänen päänsä sisällä. Nonaka ym. (2000,14) näkevät kuitenkin, että tällainen 

näkemys johtuu staattisesta ja epäinhimillisestä ihmiskuvasta. Heidän mukaansa tiedon 

luominen on ihmiselle ominainen prosessi, jossa ihmiset toimivat ennemmin yhdessä tai 

suhteessa ympäristöön kuin yksin. (Nonaka ym. 2000, 14-15) 
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KUVIO 5. Ba ja tiedon luominen (mukaillen Nonaka, ym. 2000, 14) 

 

Nonaka ja Konno (1998, 45) yhdistivät tiedon luomisen Ba-käsitteeseen kuvaten Ba:ta 

neljällä ulottuvuudella, joista jokainen vastaa SECI-mallin jokaista vaihetta. Vaiheet 

kuvaavat paikkaa, jotka soveltuvat jokaiseen tiedonmuuntautumismuotoon vauhdittaen 

uuden tiedon luomisprosessia. Parkkila (2013, 23) käyttää ulottuvuuksista nimitystä 

areena, joten jokaisella ulottuvuudella on SECI-prosessia vastaava areena. Sosialisaa-

tiovaihetta vastaa alullepaneva-areena (Originating ba), ulkoistamista vuorovaikutuksen 

areena (Interacting ba), yhdistämistä järjestävä areena (Cyber ba) ja sisäistämistä to-

teuttava areena (Exercising ba). Nämä areenat toimivat alustoina tietyille askelille spi-

raalimaisesti etenevässä prosessissa (kuvio 6). 
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KUVIO 6. Ba: n neljä paikkaa SECI-mallissa (mukaillen Nonaka & Konno 1998, 46) 

 

Nonaka ym. (2000, 16) kuvaavat Ba-tyyppiä kahdella ulottuvuudella. Ensimmäinen 

ulottuvuus perustuu vuorovaikutukseen, joka on yksilöllistä tai yhteisöllistä. Toinen 

ulottuvuus määrittyy tavalla miten kanssakäyminen tapahtuu. Kanssakäymisessä voi-

daan olla kosketuksissa henkilökohtaisesti tai se voi tapahtua virtuaalisesti esimerkiksi 

kirjoja, muistioita, sähköposteja tai puhelin neuvotteluiden välityksellä. On ymmärrettä-

vä, että jokaista Ba-tyypin ominaisuutta tarvitaan suhteutettuna prosessin kaikissa vai-

heissa menestyksen saavuttamiseksi. Prosessin neljä vaihetta on kuvattu seuraavassa. 

 

1. Alkulähde Ba 

SECI-prosessi alkaa alkulähde Ba:sta. Alkulähde Ba on yksilöiden välillä tapahtuvaa 

(face-to-face) kanssakäymistä. Tiivis, kasvotusten tapahtuva kanssakäyminen mahdol-

listaa hiljaisen tiedon siirtymisen ja kehittymisen. Tässä tilassa ihmiset jakavat hiljaista 

tietoa kokemuksiensa, tunteidensa ja mentaalisten mallien kautta. Yhdessä toimimalla 

kaadetaan raja-aitoja itsensä ja toisten henkilöiden väliltä. Ba:ssa ilmentyy rakkaus, 

luottamus ja sitoutuminen, jotka muodostavat perustan tiedon muuttumiselle yksilöiden 

välille. (Nonaka ym. 2000, 16-17; Suurla 2001, 49 ) 
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2.  Vuorovaikutus ba 

Vuorovaikutus Ba on tila, jossa osallistujien vuorovaikutusten kautta hiljainen tieto 

muutetaan eksplisiittiseksi tiedoksi. Vuorovaikutuksen Ba on tietoisesti rakennetumpi 

tila kuin alkulähde. Henkilöt, jotka on valittu tiimiin kriittisin perustein omaavat erityi-

siä tiimityössä tarvittavia tietoja ja taitoja. He omaavat tiimityöskentelyä varten tarvitta-

via ominaisuuksia, kuten tiedon jakamisen halukkuutta ja kykyä luoda luottamukselli-

nen toimintailmapiiri. Tilan tehokkuus määräytyy paljolti siitä, miten hyvin vuoropuhe-

luiden kautta yksilöiden mentaaliset mallit ja taidot muutetaan yhteisesti hyväksytyiksi 

ehdoiksi ja käsitteiksi. Sen lisäksi, että henkilöt jakavat mentaaliset mallinsa muiden 

käyttöön, he myös itse analysoivat omia mallejaan. (Nonaka 1998, 47; Suurla 2001, 49) 

 

3.  Avaruudellinen Ba 

Avaruudellinen Ba on virtuaalinen tila tai paikka, joka vastaa SECI-mallin yhdistämis-

vaihetta. Tässä tilassa uutta eksplisiittistä tietoa yhdistetään olemassa olevan informaa-

tion ja tietämyksen kanssa. Tämä tiedon yhdistäminen synnyttää ja systematisoi ekspli-

siittistä tietoa organisaation kautta. Eksplisiittisen tiedon yhdistämistä tukevat parhaiten 

sellaiset toimintaympäristöt, jotka hyödyntävät informaatioteknologiaa työyhteisössään. 

Reaaliajassa toimivien tietoverkkojen, työryhmien, dokumentaatioiden ja tietokantojen 

nopea kasvu tehostaa tätä muutosprosessia (Nonaka 1998, 47). Nykyään monet organi-

saatiot käyttävät erilaisia tiedonsiirtokanavia, kuten sähköpostitusryhmälistoja. Näiden 

kautta ryhmiin kuuluvat voivat vaihtaa tietojaan, vastata toisten tekemiin kysymyksiin 

sekä kerätä ja levittää osaamista ja tietoa tehokkaasti ryhmän sisällä. (Nonaka 2000, 17) 

 

4. Harjaannus Ba 

Harjaannus Ba on tila, joka tukee tiedon sisäistämistä ja helpottaa eksplisiittisen tiedon 

muuttamista takaisin hiljaiseksi tiedoksi. Kohdistettu valmennus vanhemman mentorin 

ja kollegan kanssa sisältää pääasiassa jatkuvaa harjoittelua, joka korostaa tiettyjä ana-

lyyseja ja tukee uusien mallien syntymistä. Opetus perustuu analyyseihin, jatkuvaan 

oppimiseen itseään kehittäen ja aktiiviseen osallistumiseen (Nonaka 1998, 47). Nonaka 

ym. (2000, 17) toteaa, että toteuttava Ba voidaan määritellä myös yksilöiden ja virtuaa-

lisen vuorovaikutuksen kautta. Se tarjoaa tilan tiedon sisäistämiselle. Tässä tilassa yksi-

löt käsittelevät eksplisiittistä tietoa, jonka he ovat saaneet virtuaalisessa muodossa. Tie-

toa voi olla esimerkiksi käsikirjojen, raporttien tai simulaatioiden muodossa saatua. 

Uutta tietoa sisäistetään analysoinnin ja tekemisen kautta uudelleen hiljaiseksi tiedoksi.  
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5 HILJAISEN TIEDON JAKAMINEN 

 

 

5.1. Hiljaisen tiedon jakamisen hyödyt 

 

Hiljaisen tiedon jakaminen varmistaa organisaation toimintakyvyn. Kestin (2013, 35) 

mukaan jokaisen organisaation toimintastrategiaan pitäisikin olla kirjattuna maininta 

inhimillisten voimavarojen kehittämisestä ja tuottavuuden varmistamisesta. Inhimillinen 

pääoma pitää käsitteenä sisällään esimerkiksi työntekijöiden tiedot, taidot, kompetens-

sit, innovatiivisuuden, asenteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja kyvyt, joita yritys 

hyödyntää toiminnassaan. Yritys ei kuitenkaan omista työntekijöittensä inhimillistä 

pääomaa, vaan työntekijät päättävät missä ja milloin omaa kokemuksensa tuomaa tieto-

aan käyttävät (Roos ym. 2006, 13). Hiljainen tieto on osa henkilön tai yhteisön inhimil-

listä pääomaa, jota on pyrittävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti organisaa-

tion toiminnoissa. Tämä onnistuu parhaiten, kun tietoa jaetaan ja sitä otetaan vastaan 

jalostaen vielä paremmin prosesseihin soveltuvaksi.  

 

Yrityksissä on organisaatiotasolla mitaten valtavasti tietopääomaa, joka vain odottaa sen 

hyödyntämistä. Jokaisella työntekijällä on näkemyksiä sekä ajatuksia siitä, miten omaa 

työtä ja samalla työyhteisön ammatillista osaamista voitaisiin parantaa. Useasti työyh-

teisöissä useammat työntekijät miettivät samoja asioita, hakevat tietoa ja yrittävät rat-

kaista ongelman. Useasti olisi saattanut saada ratkaisun ongelmaan paljon helpommin ja 

työaikaa olisi voitu myös kohdentaa konkreettiseen tekemiseen, kun vain olisi ymmär-

retty kysyä työkaverin ajatuksia. Ei ole taloudellisesti kannattavaa tehdä kukin kohdal-

laan samoja virheitä, joita sitten korjataan udelleen ja uudelleen. Henkilöstön hiljaisten 

tietojen avulla ja avoimella viestimisellä näin ei tarvitse toimia.  Hiljaista tietoa ei pidä 

pitää omana tietonaan, vaan se pitää jakaa koko organisaation käytettäväksi. Tieto ei 

tarvitse aina siirtyä hiljaisena nuoremmille työntekijöille, vaan tietoteknisten laitteiden 

ja sen luomien mahdollisuuksien avulla tietoa voidaan myös taltioida kirjalliseen muo-

toon. Hiljaista tietoa taltioimalla voidaan aineetonta pääomaa jalostaa organisaatiota 

hyödyntävällä tavalla. (Kesti 2007, 19-31) 

 

Jatkuvasti kehittyvän organisaation toiminta perustuu ajatukseen jatkuvasta yhdessä 

oppimisesta sekä vuorovaikutuksesta yksilöiden ja työtiimien välillä. Tietoa jaetaan ja 
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saadaan. Organisaation toiminta-ajatus vastaa kysymykseen; mitä voimme oppia toisil-

tamme, niin yksilöinä kuin tiimin- tai ryhmän jäseninä? ( Juusela ym. 2000, 132-133)  

 

Jaetun tiedon avulla voidaan organisaation historiaa tuoda kaikkien tietoisuuteen ja lisä-

tä moniosaamista yrityksessä. Tiedon jakaminen muille tekee oman tietämyksen näky-

väksi myös henkilölle itselle ja auttaa näin ollen myös kehittämään omaa osaamistaan 

lisää.  Jaettu tieto parantaa kaikkien organisaation jäsenten tietämystä ja siten edesauttaa 

organisaation mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää toimintaa tulevaisuudessa. Samoin 

sijaisjärjestelyt eivät tuota suurta hankaluutta ja irtautuminen toiseen työtehtävään on-

nistuu tarvittaessa. Erittäin tärkeää hiljaisen tiedon jakaminen on henkilöstön vaihtaessa 

työtehtävää tai työpaikkaa. Myös sairauslomat, äitiyslomat, vuorotteluvapaat, irtisano-

miset tai eläköitymiset ovat tilanteita, joissa arvokasta tietoa siirtyy henkilön mukana 

pois yrityksen ovesta. Kun huolehditaan hiljaisen tiedon siirtyminen useamman henki-

lön käytettäväksi, niin samalla varmistetaan tiedon pysyminen organisaation käytössä. 

(Virtainlahti 2009, 107-109) 

 

TAULUKKO 2. Hiljaisen tiedon jakamisen hyödyt (Virtainlahti 2009, 108) 

 

 

Hiljaisen tiedon jakamisen hyötyjä 

 

- organisaation toimintakyky, jatkuvuus ja laatu voidaan varmistaa 

- osaaminen ja tietämys tulevat näkyviksi ja niitä voidaan kehittää 

- työtehtävät tulevat näkyviksi ja niitä voidaan kehittää 

- hyvät käytännöt voidaan jakaa kaikille 

- erilaista tietämystä voidaan hyödyntää 

- työyhteisön jäsenten hyvinvointi paranee 

- yhteisöllisyyttä voidaan edistää 

- voidaan luoda osaamista arvostava ilmapiiri 

- tiedon jakamisesta voidaan tehdä kunnia-asia ja positiivinen velvollisuus 
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5.2. Hiljaisen tiedon jakokeinot 

 

Hiljaista tietoa esiintyy kaikkialla, niin yksilö sekä yhteisötasolla. Sosiaalisen vuorovai-

kutusten kautta hiljaisesta tietoa voidaan siirtää ja muodostaa siitä yleisesti tiedostettua 

osaamista. Yksilön tietoisuus kehittyy sosiaalisten suhteiden verkoston kautta. Vastak-

kaiset ajatukset synnyttävät vuorovaikutteisuutta ja mahdollistavat uuden hiljaisen tie-

don syntymistä ja organisaation oppimisen. Hiljainen tieto muuntuu käsitteelliseksi, 

jolloin siitä voidaan keskustella siten, että kaikki sen ymmärtävät. Tämä mahdollistaa 

tiedon siirtämisen edelleen. Tiedon jakamista rajoittaa usein kiire työssä ja työn tuoma 

stressitila. Kiire rajoittaa henkilöä saavuttamasta työssään luovaa assosiaatiotilaa, mikä 

osaltaan vaikeuttaa hiljaisen tiedon siirtämistä. Tiedon ulkoistaminen on tehokkaampaa, 

kun sosiaaliset vuorovaikutustilanteet tapahtuvat epämuodollisissa tilanteissa, esimer-

kiksi kehitys-, ideointi- tai suunnittelupalavereissa. (Kesti 2013, 44) 

 

Hiljaisen tiedon jakamisen mahdollistava työympäristö on sellainen, jossa voidaan antaa 

välitöntä palautetta sekä vihjeitä työn tekemiseen. Näkemyksiä ja kokemuksia voidaan 

vaihtaa myös epävirallisissa tilaisuuksissa ja ne voivat tapahtua jopa työajan ulkopuolel-

la. Tällaisia tilaisuuksia voisivat olla esimerkiksi yrityksen järjestämä vapaa-

ajantoiminta tai erilaiset vapaat kokoontumiset (Song 2009, 84). Myös Parkkilan (2013, 

46) mukaan säännöllisten ja virallisten tapaamisten lisäksi voidaan hiljaista tietoa siirtää 

tehokkaasti myös epävirallisissa tapaamisissa. Tällaisia hänen mukaansa voi olla esi-

merkiksi avoimet tapaamiset, kuten lounaat ja juhlat. 

 

Songin (2009, 84) mukaan IT- teknologian mahdollistamat erilaiset tukijärjestelmät, 

kuten keskusteluryhmät, chatit tai erilaiset oppimisalustat, missä jäsenet voivat vaihtaa 

ajatuksia, vertailla eri näkemyksiä ja näin luoda uusia yhtenäisin näkökulmia ja toimin-

tamalleja, edistävät hiljaisen tiedon siirtymistä työntekijältä toiselle. Myös Parkkila 

(2013, 40) näkee samoin. Hänen mukaansa informaatioteknologiaa ja sosiaalista mediaa 

voidaan hyödyntää hiljaista tietoa tallentamalla ja jakamalla sitä työyhteisössä työnteki-

jöiden kesken. Muuttuessaan tallennuksen myötä eksplisiittiseksi on hiljainen tieto hel-

posti koko organisaation käytettävissä. 

 

Songin (2009, 84) näkemyksen mukaan organisaatioon syntyvä hiljaisen tiedon jakami-

sen kulttuuri, jossa kaikilla on myös lupa epäonnistua, mahdollistaa hiljaisen tiedon 

siirtymistä. Tällä tavoin tiimin jäsenet voivat löytää ratkaisun vallitsevaan ongelmaan 
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hiljaisen tiedon jakamisen kautta. Luottamus ryhmään ja sen jäseniin tekee ryhmästä 

yhtenäisen, mikä mahdollistaa hiljaisen tiedon tehokkaan hyödyntämisen päivittäisessä 

toiminnassa. 

 

Kesti (2007, 35) huomauttaa, että ahdistunut, luottamusköyhä työilmapiiri heikentää 

vanhempien työntekijöiden halukkuutta jakaa kokemuksellista tietoaan nuoremmille 

työntekijöille. Myös Parkkila (2013, 46) korostaa avoimen ja rakentavan työilmapiirin 

merkitystä kannustamassa yksilöitä hiljaisen tiedon jakamiseen. Hiljaisen tiedon siirtä-

mistä voidaan myös nopeuttaa, jos yrityksen johtohenkilöt luovat oikeanlaiset motivoin-

titavat ja niihin liittyen kannustavan palkitsemisjärjestelmän. Song (2009, 85) painottaa 

myös tehokkaan kannustinmekanismin tärkeyttä, jolla voidaan edistää hiljaisen tiedon 

jakamista. Työntekijän ollessa tietoinen, että hiljaisen tiedon jakaminen päätyy myös 

hänen omaksi edukseen, hän mielellään myös jakaa sitä. 

 

Miten hiljaista tietoa voitaisiin sitten hyödyntää asiantuntijaorganisaatiossa, kuten Win-

novassa? Oppilaitoksessa opettajat työskentelevät useasti yksinään ryhmänsä kanssa ja 

tällöin minkä tahansa tiedon siirtäminen luokkatilan ulkopuolelle on kovin haastavaa. 

Seuraavassa olen nostanut esille joitain sellaisia menetelmiä, jotka voisivat soveltua 

oppilaitosympäristössä käytettäviksi. 

 

 

5.3. Hiljaisen tiedon siirtäminen hiljaiseksi tiedoksi - tacit to tacit 

 

 

5.3.1 Tiimityöskentely 

 

Tiimi on itseohjautuva työryhmä, jonka tehtävänä on vastata jonkun sovitun kokonai-

suuden hoitamisesta alusta loppuun saakka yhteistyössä toistensa kanssa (Parkkila 2011, 

20). Tiimityöskentelyssä ihmisillä on mahdollisuus tehdä havaintoja, miten tiimin muut 

jäsenet käsitteellistävät asioita, tuottavat sekä arvioivat ratkaisuja tai lähestyvät kullois-

takin ongelmaa. Tehdyt havainnoinnit auttavat hiljaisen tiedon integroitumista, mikä saa 

aikaan uusia oivalluksia ja innovaatioita (Kuronen, Säämänen, Järvenpää & Rintala 

2007, 26). Tiimityöskentelyn perusajatuksena on synnyttää vuorovaikutusta työyhtei-

sössä ja näin edesauttaa tietojen ja taitojen siirtymistä. Tietojen ei ole tarkoitus siirtyä 

pelkästään yksittäisen tiiminjäsenten välillä, vaan myös koko työyhteisön jäsenten ja eri 



32 

 

tiimien välillä (Virtainlahti 2009, 118). Tiimityöskentelyssä yksilön hallussa oleva tieto 

tarkentuu vuoropuhelun, hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksesta, kokemus-

ten jakamisen sekä havainnoimisen kautta. Aiemmin esitetyssä Nonakan ja Takeuchin 

(1995) SECI-mallissa tietämys ja sen jakaminen saavat alkunsa juuri tiimeissä hiljaisen 

ja näkyvän tiedon vuorovaikutuksesta. (Parkkila 2013, 26). 

 

Tiimejä perustettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiimin valittavien henkilöiden 

soveltuvuuteen toimia yhteistyössä toisien tiimin jäsenten kanssa. Tiimityöskentely on 

yhteistoiminnallista toimintaa ja sen perustehtävä on saavuttaa sille asetetut tavoitteet. 

Jotta yksittäisistä henkilöistä syntyisi tiimi, tulee sen täyttää kolme tiimille asetettua 

perusvaatimusta. Ensiksi, tiimiin on tarkoitetusti valittu juuri sellaiset henkilöt, jotka 

omaavat tiimityöhön tarvittavia ominaisuuksia ja henkilökohtaista tietämystä. Toiseksi, 

tiimillä täytyy olla selkeästi määritelty missio. Kolmanneksi, tiimit voivat olla pysyviä 

tai tiettyä projektia varten perustettuja. Tärkeintä on tiimin kannalta se, että mission 

tavoitteet on jaettu yksityiskohtaisiksi ja mitattavissa oleviksi. Yhteistoiminnallista tii-

mityöskentelyä pidetään tehokkaana tapana toimia ja jakaa tietoa. Tiedon jakaminen 

tapahtuu hiljaisen ja näkyvän tiedon vuorovaikutuksessa. (Virtainlahti 2009, 118-119)  

 

 

5.3.2 Mentorointi 

 

Mentorointi on kokemuksesta oppimista ja mentorin ja aktorin välinen oppimisprosessi. 

Mentoroinnin avulla varmistetaan ja samalla nopeutetaan tiedon sekä osaamisen siirty-

minen kokeneemmalta työntekijältä kokemattomalle. (Parkkila 2011, 21) 

 

Leskelän (2006, 164) mukaan mentorointi yleistyy nopeasti suurten ikäluokkien siirty-

essä eläkkeelle. Kokeneet työntekijät vievät mennessään arvokasta kokemusperäistä 

hiljaista tietoa, jota ei opita kirjoista tai koulussa, vaan konkreettisesti työtä tekemällä. 

Leskelä toteaakin, että mentorointia pidetään tehokkaana keinona välittää kokemustie-

toa nuoremmille työntekijöille. 

 

Myös Helm-Stevens (2010, 77-80) näkee mentoroinnin tehokkaana tapana siirtää orga-

nisaatiossa olevaa hiljaista tietoa suurilta ikäluokilta työelämään tulevalle kokematto-

malle, vasta työuraansa aloittelevalle ikäluokalle. Kokeneella työntekijällä on paljon 

kokemuksen tuomaa tietoa, jota koulussa ei voida eikä osata opettaa. Kokemattomalla 
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työntekijällä on vastaavasti useasti opiskelun avulla saavutettua päivitettyä tietoa, mitä 

ei mahdollisesti ole kokeneella työntekijällä. Tekniikan jatkuvan kehittymisen myötä 

vuosia sitten hankittuja taitoja ei voida hyödyntää siinä määrin kuin aiemmin. 

 

Nykyään vallalla olevan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen ymmär-

tää maailmaa ottamalla tietoa ympäristöstä ja liittämällä sitä omiin kokemuksiinsa ja 

käsityksiinsä. Tämä ajattelutapa on muuttanut mentoroinnin käytänteitä ja käsitteellistä 

merkitystä. Mentorointia ei ajatella enää olevan yksisuuntainen ohjaustapahtuma, vaan 

se tulkitaan enemmän dialogiksi, jolloin sen tarkoituksena on vastavuoroisuuteen perus-

taen mahdollistaa kaksisuuntainen oppiminen. (Heikkinen & Huttunen 2008, 204-205) 

 

Helm-Stevensin (2010, 81) toteaa, että yrityksen tehokkain tapa siirtää hiljaista tietoa, 

työuransa loppupäässä olevan suuren ikäluokan ja vasta työelämään saapuneen suku-

polven välillä, on hyödyntää kaksisuuntaista oppimista. Tässä asiassa voidaan hyödyn-

tää käänteistä mentorointia, jossa nuoret työntekijät tuovat uutta tietoa vanhempien 

työntekijöiden tietoisuuteen. Tietyillä työelämän osa-alueilla tämä voi osoittautua me-

nestyksekkääksi tiedonhallinnan strategiaksi, jolla hiljainen tieto saadaan liikkumaan 

molempiin suuntiin. Käänteistä mentorointia käytetään yhä useammin organisaatiossa 

oppimisen tukena. Kun yrityksen johdossa ymmärretään, että teknologian jatkuva kehit-

tyminen vaatii myös jatkuvaa uudistumista, on sisäistetty samanaikaisesti toiminnan 

kehittämisen ydinajatus. Nuoremman työntekijän hallussa olevaa tietämystä on kyettävä 

siirtämään kokeneemman työntekijän tietoisuuteen toimintaa tehostettaessa. Työnteki-

jöiden ikääntyessä aiemmin hankitut tiedot auttamatta ainakin osittain vanhenevat ja 

tällöin kaksisuuntaista mentorointia hyväksikäyttäen on mahdollista päivittää tiedot vas-

taamaan nykypäivän tietotasoa. Tämä onnistuu parhaiten silloin, kun työyhteisössä val-

litsee luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri. 

 

Mentorointi on koettu hyväksi keinoksi siirtää hiljaista tietoa organisaation sisällä, ja 

myös opettajien koulutuksessa mentorointia on pyritty lisäämään. Mentorointia voidaan 

kuvata tyypilliseksi sosiaalipsykologiseksi ilmiökentäksi, koska mentoroinnissa yhdis-

tyy yksiön tietäminen sekä sosiaalisesti rakentuva tieto yhteisön toiminnasta. Mento-

rointia määriteltäessä korostuu perinteisesti kokeneemman henkilön rooli kokeneena 

henkilönä, joka antaa tukeaan, tietojaan sekä verkostojaan nuoremman työntekijän käyt-

töön. Mentorointia tiedon siirron menetelmänä on aiemmin arvosteltu siitä, että perin-

teisellä tavalla ymmärrettynä siinä korostuu usein toimintakulttuuria ylläpitävä malli, 
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eikä sitä niinkään nähdä ammatillisten käytänteiden uudistajana. (Heikkinen & Huttu-

nen 2008, 203) 

 

Mentoroinnin tavoitteena ei välttämättä ole hiljaisen tiedon muuttaminen eksplisiittiseen 

muotoon, vaan tietoa voidaan siirtää myös implisiittisesti ilman, että sitä yritettäisiin sen 

enempää dokumentoida. Tärkeintä tiedon siirron kannalta on aktorin esille nostamat 

ongelmat tai kysymykset, joita mentori ei välttämättä osaisi ottaa huomioon. Mento-

roinnin tarkoituksena ei siis ole suoranaisesti siirtää toiselle mentorin mielestä oikeaa 

näkemystä tai tietoa, vaan antaa aktorille mahdollisuuden rakentaa omaa näkemys ja 

tulkinta asiasta (Heikkinen & Huttunen 2008, 205-209). Moilanen (2008, 240) näkee 

tässä kuitenkin ongelmana sen, että kokeneemman osapuolen eli mentorin rooli hiljaisen 

tiedon siirtäjänä on usein liian riippuvainen hänen omasta aktiivisuudestaan. 

 

Mentorointia hyödyntämällä kokenut, asiansa osaava sekä arvostettu henkilö antaa kehi-

tyshaluiselle aktorille ohjausta sekä tukensa työhön liittyvissä kysymyksissä (Virtain-

lahti 2009, 119). Mentorointisuhde rakentuu vuorovaikutussuhteeseen aktorin kanssa, 

joten mentori on enneminkin kuuntelija ja vastaa kokemukseensa pohjautuen silloin, 

kun häneltä kysytään. Mentorointi siis edistää aktorin vastuun ottamista omasta oppimi-

sestaan. Mentorointi lisää näin aktorin mahdollisuutta löytää itsestään kyvyn tai ominai-

suuden, jonka olemassaoloa hän ei aiemmin ole tiedostanut itsellään olevan. (Juusela 

2010, 5-6) 

 

Myös mentorille avautuu mentorointisuhteessa mahdollisuus oppia aktoriltaan. Heikki-

nen ja Huttunen (2008, 205) toteavat hiljaisen tiedon siirtyvän myös puhtaasti tekemi-

sen kautta ja tällöin tietoa ei tarvitse muuttaa sanalliseen muotoon, vaan yhdessä teke-

misen kautta mentorin hiljainen osaaminen siirtyy aktorin käytettäväksi. Aktori voi yh-

teisen työskentelyn lomassa nostaa esille sellaisia seikkoja, joita mentori ei olisi osannut 

ajatellakaan, vaikka onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen edellyttää näidenkin 

asioiden hahmottamista. Tämä näkemys tukee myös Nonakan ja Takeuchin (1995) esit-

telemän SECI-mallin sosialisaatiovaiheessa tapahtuvaa hiljaisen tiedon siirtymistä. 

 

Mestari-oppipoika-malli, mestari-kisälli, seniori-juniori, konkari-aloittelija, työryhmät, 

sijaisuus ja työkierto ovat myös hiljaisen tiedon siirtämisen toimintatapoja. Työn ja me-

netelmien kehittäminen voi osaltaan myös edistää tiedon jakamista. Työkierto antaa 

työntekijälle mahdollisuuden kartuttaa omaa kokemustaan ja laajentaa osaamistaan or-
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ganisaation sisällä. Hän tuo mukanaan aiemmassa työssään tarvitsemaansa tietämystä 

uuteen työtehtäväänsä ja voi näin soveltaa niitä uudessa työtehtävässään. Työkierrosta 

saatava hyöty on parhaimmillaan silloin, kun henkilö työskentelee eri teknologia-

alueilla, kuten tutkimuksessa tai tuotekehityksessä. (Parkkila 2013, 28) 

 

Oppilaitosympäristössä työkiertoa voisi hyödyntää esimerkiksi toimialojen sisällä opet-

tajia kierrättämällä, perustamalla kokemusten vaihtopiirejä tai luomalla aktiivisesti toi-

mivia verkostoja. Verkostot ovat oiva tapa siirtää tiedon jakamista, tapahtuu tämä sitten 

yrityksen sisällä tai eri yritysten välillä. Verkosto voi olla syntynyt henkilöiden välille 

vuorovaikutussuhteiden kautta tai se voi olla erikseen perustettu. Verkostot eri yritysten 

välillä mahdollistavat uusien ideoiden ja tiedon saamista oman organisaation käytettä-

väksi. (Virtainlahti 2009, 122-123) 

 

  

5.4. Hiljaisen tiedon siirtäminen eksplisiittiseksi tiedoksi - tacit to explicit 

 

Shim & Roth tutkivat hiljaisen tiedon jakamista mentorointi suhteessa taiteen ammatti-

laisten (professorien) ja aktorin välillä. Professorit olivat tunnustettu ja palkittuja taiteen 

tutkijoita, jotka toimivat yliopisto-opettajina USA:n keskilännessä. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, miten vaikeaa oli tuoda hiljainen tieto näkyväksi. Samalla havaittiin, miten hiljai-

sen tiedon siirtämistä hankaloittaa sen vaikea artikulointi. Tutkimukseen osallistunut 

Professori PTP (Presidential Teaching Professor) mukaan hiljaista tietoa ei voi opettaa, 

koska se ei voi tuoda selkeästi julki. Jotkut tutkijoista taas uskoivat, että hiljaista tietoa 

voidaan kodifioida. Toisten mielestä taas eksplisiittisen tieto on olemassa olevan hiljai-

sen tiedon jatkumo. (Shim & Roth 2008, 5-15)   

 

Toinen tutkimukseen osallistunut professori totesi, ettei hän kykene opettamaan mitään 

asiaa opiskelijoille mitä hän ei ole ensin itselleen jäsentänyt. Hän ei ollut myöskään 

varma siitä, mitä taide todellisuudessa on. Hän kertoi tavanneensa ihmisiä, jotka olivat 

yrittäneet jäljitellä hänen opetustaan sekä tyyliä siinä kuitenkaan onnistumatta. Hänen 

näkemyksensä mukaansa ammatillinen osaaminen kumpuaa syvällä yksilön sisältä ja 

vain yksilö voi sen nähdä, mutta hänen on lähes mahdotonta tuoda se muille näkyväksi. 

(Shim & Roth 2008, 15) 
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Koivunen (1997, 91) toteaa Picasson ilmaisseen saman asian hivenen toisin toteamalla: 

maalaaminen on sokean miehen työtä. Hän ei maalaa sitä mitä näkee, vaan sen minkä 

tuntee.  

 

 

5.4.1 Haastattelut 

 

Hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen voidaan käyttää apuna erilaisia haastatteluja. 

Fordin ja Woodin (1992) mallissa strukturoitu haastattelu toteutetaan neljässä osassa. 

Haastattelu alkaa kuvailevilla kysymyksillä, joiden avulla haastateltavalle luodaan mie-

likuva haastattelun aiheesta. Tämä mahdollistaa kokematonta työntekijän pyrkimystä 

ymmärtää käsiteltävää aihealuetta ja siihen liittyvää käsitteistöä. Tämän jälkeen haastat-

telu jatkuu strukturoiduimmilla kysymyksillä. Kolmannessa vaiheessa hankitaan tietoa 

siitä, miten kokenut työntekijä ratkaisee ongelmia ja mihin hänen päätöksentekonsa 

perustuu. Lopuksi haastattelija kuvaa haastateltavalle, miten hän on asian ymmärtänyt ja 

vahvistaako haastateltava hänen näkemyksensä. Haastattelu ja sen kautta syntynyt do-

kumentoitu tieto saatetaan organisaation käyttöön ja tällä tavoin voidaan hyödyntää 

muiden työntekijöiden kokemusperäistä tiedon rakentumista. (Kuronen 2007, 30) 

 

Erilaiset haastattelut, kuten tulo- ja lähtöhaastattelut sekä tulos- ja kehityskeskustelut 

ovat myös hyviä keinoja osaamisen siirtämiseen. Tulohaastattelussa keskustellaan siitä, 

miltä organisaation näyttää uuden työntekijän näkökulmasta katsottuna ja missä hänen 

mielestään olisi kehittämisen tarvetta. Lähtöhaastattelua voidaan pitää enemmänkin 

palautetilaisuutena, jossa henkilö kertoo näkemyksiään työsuhteestaan sekä organisaati-

on toiminnasta. Näiden haastattelujen pohjalta voidaan kirjata ylös työntekijän hiljaista 

tietoa. Haastattelun ollessa teknisluontoinen olisi hyvä, että haastattelijalla olisi myös 

substanssiosaamista, koska tällöin hiljaista tietoa olisi helpompi dokumentoida ja estää 

näin tiedon katoaminen henkilön poistuessa yrityksen palveluksesta. Jatkossa dokumen-

toitua tietoa voidaan hyödyntää ohjeiden, käsikirjojen tai erilaisten tietokantojen avulla.  

On huomioitava, että dokumentoinnin pitää olla jatkuvaa ja tietoja on pyrittävä päivit-

tämään riittävän usein työmenetelmien, käytänteiden tai asiakassuhteiden muuttuessa. 

(Parkkila 2013, 35-36) 

 

Kehityskeskustelut, joita pidetään vähintään kerran vuodessa, jopa useammin, ovat yri-

tyksen kehittymisen kannalta tärkeitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia hiljaisen tiedon 
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dokumentointiin. Kehityskeskustelujen avulla voidaan hahmottaa työntekijän sekä or-

ganisaation visiot ja vaadittavat osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet määrittelevät hen-

kilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Kehityskeskustelussa voidaan nimetä sellaisia 

henkilöitä, joilla on organisaation muille jäsenille annettavaa oman työkokemuksensa 

perusteella. (Virtainlahti 2009, 133-134) 

 

 

5.4.2 Osaamiskartta 

 

Henkilökunnan osaamisen kartoittamisen ja yksilötasoisen kehityssuunnitelman avulla 

voidaan kartoittaa työntekijöiden osaamisen taso sekä mitä ominaisuuksia kenenkin 

tulisi kehittää.  Parkkilan (2013) mukaan osaamiskartta voi toimia 

- henkilöin osaamisarvioinnin apuna 

- uusia henkilöitä rekrytoitaessa 

- apuna henkilön itsearvioinnin tekemisessä 

- välineenä yhteisön osaamisesta käytävään keskusteluun 

- kehittämisen tarpeiden avaamisessa ja  

- kehitystoimien arvioinnin apuna. 

Hiljaista tietoa voidaan dokumentoida myös visuaalisesti. Valokuvauksen ja videoinnin 

avulla voidaan tallentaa eri työmenetelmiä ja toimintaohjeita myöhempää käyttöä var-

ten. 

 

 

5.4.3 Mallittaminen 

 

Mallittamisen tarkoituksena on muuttaa hiljainen tieto näkyväksi tiedoksi.  Mallittami-

sen tarkoituksena on luoda jostakin tietystä ilmiöstä, toiminnasta tai menetelmästä sel-

lainen käytännöllinen malli, kartta tai kuva, jota kuka tahansa voi halutessaan hyödyntää 

ja saada aikaan samanlaisen ilmiön. Mallissa kuvataan sitä, mikä on välttämätöntä ja 

riittävää mallitetun ilmiön tuottamiseksi. Mallintamisen avulla voidaan myös kehittää 

yrityksen toimintaa ja luoda uudenlaista oppimista. Mallintaminen eroaa perinteisestä 

opetuksesta siinä, että opetettavat asiat perustuvat mallinnettavien henkilöiden hiljaisen 

tiedon hyödyntämiseen. Perinteisessä opetuksessa vastaavasti tiedon välitys perustuu 

eksplisiittiseen tietoon. (Toivonen & Asikainen 2004, 50-52). Mallittamisella saadaan 

hiljainen tieto paremmin esille, kuin pelkästään tarkkailemalla toisen henkilön työsken-
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telyä tai pyytämällä häntä kertomaan osaamisestaan. Mallintamisen avulla hiljainen 

tieto muuttuu näkyväksi tekijälle itselleen sekä muille työyhteisössä työskenteleville. 

(Parkkila 2013, 38) 

 

Työelämässä on jo vuosikymmeniä käytetty mallittamista apuna. Erilaiset tekniset pii-

rustukset ovat hyvinkin tarkasti kuvanneet työvälineiden yksityiskohtia. Lujuuslasken-

nassa taas mallinnetaan erilaisten kaavojen avulla rakenteiden kestävyyttä. Tuotantopro-

sessin kulkua tai organisaation rakenteita kuvataan erilaisten kaavioiden avulla. Työpro-

sessin mallittaminen on tapa kuvata työmenetelmiä ja työprosessin tavoitteita, kohdetta, 

työssä käytettäviä raaka-aineita, tuotantovälineitä sekä työntekijän toimintaa. Työpro-

sessin mallittamisessa kaikki mallit tehdään oikeassa toiminnallisessa ympäristössä yk-

sittäin, ryhmissä, vuoroissa tai tiimeissä työskennellen. Tällöin mallintamiseen osallistu-

jat saattavat muiden tietoon hiljaista tietoa omien tietämysten ja kokemustensa kautta. 

(Leppänen 2000, 9-10) 

 

Käytännön mallintamisella voi olla erilaisia käyttötarkoituksia ja ne voidaan jakaa eri-

laisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Osaamisen mallintaminen tapahtuu Toivonen ja Asikai-

nen (2004, 59) sekä Parkkilan (2013, 38) mukaan seuraavasti: 

 

- Taitoa voi mallintaa omaan käyttöön, jolloin henkilö mallintaa itseään 

itse tai jonkun toisen avustamana.  

- Taitoa tai toimintaa mallinnetaan toiselta henkilöltä omaan käyttöön. 

Esimerkiksi kouluttaja mallintaa toisen kouluttajan tapaa käyttää elei-

tä, elävöittää asioita, käynnistää keskusteluja tai vastata hänelle esitet-

tyihin kysymyksiin. 

- Mallinnetaan toisen henkilön osaamista tarkoituksena löytää osaami-

sen olennaiset asiat ja pyritään luomaan siitä sellainen malli, jonka 

avulla tieto voidaan siirtää muiden ihmisten käyttöön. 

- Valitaan mallinnettava, jolta taito halutaan mallintaa. 

- Yhdistetään jonkun toisen henkilön taitoja ja näin saavutetaan parempi 

lopputulos. 

  

Mallittaessa havainnoijan on osattava tehdä oikeanlaisia kysymyksiä, jotta hiljainen 

tieto saataisiin näkyväksi. Parkkila (2013, 38) mainitsee empiirisen tutkimuksen osoit-
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taneen, että Olsson Neveren kuusivaiheinen työkalu soveltuu hyvin hiljaisen tiedon esil-

le tuomiseen. Kuusivaiheinen työkalu pitää sisällään seuraavat kysymykset: 

 

- Mikä on tärkein työtehtäväsi (lähtötilanteen selvittäminen)? 

- Mitä tapahtuu, jos jokin tärkeä asia jää tekemättä tai tapahtumatta? 

- Mitkä ovat ko. toiminnan vaiheet ja periaatteet? 

- Minkälaisia toiminta- ja käyttäytymistapoja on muilla? 

- Onko joku vaikuttanut sinun (vastaajan) toimintaasi ja jos niin miten? 

- Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sinun työhösi ja/tai työn tekemiseen liittyviin 

toimintoihin ja tehtyihin päätöksiin? 

 

Osaamisen erittelyn avulla saadaan esiin työntekijöiden osaamiset, jotka mahdollistavat 

yrityksen oikeanlaisen strategian ja vision saavuttamisen.  Näitä voi olla  

- haastattelut (tulo/lähtö) 

- keskustelut 

- visuaaliset menetelmät 

- mallintaminen 

- sosiaaliset viestimet 

- asiantuntijoiden tietopankit. 

 

Asiantuntijaorganisaatiossa, kuten oppilaitoksissa, tietopankin hyödyntäminen on perus-

teltua ja kannattavaa. Parkkilan (2013, 41-42) mukaan tietopankkiin, johon on kerätty 

asiantuntijoiden tehtävät, eritysosaamisalueet, projektikokemukset, yms., auttavat orga-

nisaatiota tekemään suunnitelman siitä, miten ydinkompetenssialueet tulisi täyttää. 

Osaamisen kehittäminen tulee olla jatkuva prosessi, joka liittyy kiinteästi kehityskes-

kusteluihin ja osaamisen kehittämisen toimintoihin. 

 

Kesti (2013, 12) toteaakin, että johtajat ja etenkin keskijohdon esimiehet ovat pääosassa 

organisaatiokulttuurin tuottavuutta parantavan toimintakulttuurin luomisessa. Esimies-

toiminnalla on myös ratkaiseva merkitys organisaation tietotaidon kehittämisessä. Esi-

miesten kannustaessa työyhteisössä toimivia henkilöitä luomaan ympärilleen avoin ja 

innovatiivinen toimintakulttuuri, lisää se halua jakaa kokemuksia ja tietoja työyhteisös-

sä toimivien muiden työntekijöiden kanssa. Tällä tavoin toimittaessa on mahdollista 

luoda tehokas, tuottava ja toimiva organisaatio. (Kesti 2005, 56) 
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5.5. Haasteet hiljaisen tiedon siirtämisessä 

 

Jos dokumentointiin ei ole olemassa oikeanlaisia menetelmiä ja työkaluja, saattaa do-

kumentointiin käytetty aika olla suhteessa suurempi kuin siitä saatava hyöty. Jos työn-

tekijä ei tunnista dokumentoinnista syntyvän omaan työhön lisäarvoa, jättää hän sen 

useammin tekemättä. Tieto on valtaa sellaisille työntekijöille, jotka omaavat organisaa-

tion kannalta hyödynnettävää tietoa ja näin tiedostavat olevansa tärkeässä asemassa or-

ganisaation sisällä (kuva 1). Erityinen osaaminen ja tiedon hallinta saattaa mahdollistaa 

heille myös joitain tiettyjä etuisuuksia. Kuka tällaisista etuuksista haluaisi vapaaehtoi-

sesti luopua? Myös henkilön ikä vaikuttaa halukkuuteen tallentaa tietoa kokematto-

mampien työntekijöiden käytettäväksi. (Parkkila 2013, 46-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Hiljainen tieto vallan välineenä (Huhtanen 2007) 

 

Zhangin (2008, 22) mukaan etenkin opettajien keskuudessa esiintyy haluttomuutta jakaa 

kokemuksen kautta hankittua tietämystä. Tiedon keskittymisen henkilölle mahdollistaa 

monopolisoituminen, joka on omiaan rajoittamaan tiedon julkisuutta ja toimii näin te-

hokkaasti hiljaisen tiedon siirtymisen esteenä. Opettajat pelkäävät, että kun he tuovat 

tiedon näkyväksi, he menettävät samalla jotain sellaista, mikä on mahdollistanut heille 

tietyn aseman tai edun opettajakunnassa. Lisäksi opettajat kokevat epäoikeudenmu-

kaiseksi sen, että he antavat hankkimansa ja mahdollisesti omalla ajallaan käytännön 

kautta jalostuneen tietonsa muiden käytettäväksi ilman, että saavat tästä mitään korvaus-

ta. 
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 Parkkilan (2013, 47) ja Rauhalan ym. (2012, 32) mukaan hiljaisen tiedon siirtämisessä 

haasteena tai jopa esteenä voi olla seuraavanlaisia tekijöitä: 

- henkilö ei tunnisteta omaavansa hiljaista tietoa 

- miten hiljaista tietoa saataisiin esiin 

- miten hiljaista tietoa kerätään, taltioidaan tai siirretään 

- organisaation toimintakulttuuri ei tue keräämistä 

- hiljaista tietoa ei arvosteta 

- työaika ei ole mahdollista tiedon siirtämistä 

- henkilöt eivät halua jakaa tietoa 

- tiedon jakamisen hyötyjä ei tunnisteta 

- henkilöstön ikääntyminen 

- ei tiedosteta mitä hiljaisen tiedon siirtämisellä tarkoitetaan 

- sosiaalisen kanssakäymisen vähäisyys  

- tiedonjakaminen ei ongelma vaan vastaanottaminen. 

 

Ehdotuksia hiljaisen tiedon siirtämisen mahdollistamiseksi: 

- kannustavan ja hiljaista tietoa arvostava toimintakulttuuri 

- henkilökunnan tietoisuuden lisääminen hiljaisen tiedon jakamisen hyödyistä 

esim. järjestämällä aiheesta koulutusta 

- riittävän pitkä työhön perehdyttäminen 

- mestari-oppipoika toimintamallin hyödyntäminen 

- huomioitava, että tietoa voidaan siirtää kaksisuuntaisesti 

- sosiaalisten suhteiden merkitys tiedonjakamisen kannalta  

- avoin ja palkitseva hiljaisen tiedon jakamisen ilmapiiri. 

Parkkila (2013, 47; Rauhala ym. 2012, 36) 

 

Virtainlahti (2009, 107-109) toteaa, että hiljaisen tiedon jakaminen varmistaa organisaa-

tion toimintakyvyn tuomalla yrityksen toimintaan varmuutta sekä jatkuvuutta. Hän nä-

kee hiljaisen tiedon jakamisessa muun muassa seuraavia hyötyjä: 

- Organisaation toimintakyky, jatkuvuus ja laatu voidaan varmistaa. 

- Osaaminen, tietämys ja työtehtävät tulevat näkyviksi niitä voidaan näin kehit-

tää. 

- Hyvät käytännöt voidaan jakaa kaikille. 

- Erilaista tietämystä voidaan hyödyntää. 

- Työyhteisön jäsenten hyvinvointi paranee. 
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- Yhteisöllisyyttä voidaan syventää. 

- Mahdollisuus synnyttää osaamista arvostavan ilmapiiri. 

 

Voidaan siis todeta, että jaettu tietämys lisää moniosaamista organisaatiossa ja näin 

mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamista. Erityisen tärkeää tämä on henkilöstön 

vaihtuessa, jolloin tulisi varmistaa tiedon pysyminen organisaatiossa henkilön lähdettyä.  
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus toteutet-

tiin Webropol-kyselytutkimuksella, joka suoritettiin syksyllä 2013. Kysely kohdennet-

tiin vastaajan työkokemuksen mukaan neljään kokemusluokkaan riippumatta siitä, mitä 

työtä hän on oppilaitosympäristössä vuosien varrella tehnyt. Työkokemustasot määritel-

tiin viiden vuoden pituisiksi jaksoiksi ja korkein kokemustaso saavutettiin yli viiden-

toista vuoden työkokemuksella. Kysymyslomake on esitelty liitteessä 1. Kohdassa 1.3 

muodostettujen tutkimuskysymysten perusteella väittämät jaettiin neljään pääryhmään 

ja väittämiä oli yhteensä 20 kappaletta. Väittämien määrä pyrittiin pitämään vähäisenä, 

jotta kynnys vastaamiseen olisi mahdollisimman alhainen. Kyselylomakkeen vastausoh-

jeessa pyydettiin valitsemaan se vaihtoehto, joka vastaajan mielestä on lähimpänä hänen 

näkemystään tai kokemustaan kulloisenkin väittämän kohdalla. Väittämiin vastattiin 

asteikolla 1 - 5, jossa 1 = ”täysin eri mieltä”, 2 = ”jokseenkin eri mieltä”, 3 = ”en osaa 

sanoa”, 4 = ”jokseenkin samaa mieltä” ja 5 = ”täysin samaa mieltä”. 

 

Ensimmäisessä kysymysryhmässä pyrittiin kartoittamaan vastaajan näkemystä, mitä 

hiljainen tieto on ja miten sitä osataan hyödyntää oppilaitoksessa ja työelämäyhteistyös-

sä. Omaamme usein itse sitä tiedostamatta sellaista arvokasta kokemusperäistä tietoa, 

jota voitaisiin hyödyntää työyhteisössä, jos vain osaisimme itse tiedostaa sen olemassa-

olon ja tuoda sitä julki. Toisen ryhmän väittämillä pyrittiin selvittämään, miten oppilai-

toksessa sisällä hiljaista tietoa jaetaan ja hyödynnetään. Joskus tiedon jakamisen esteenä 

saattaa olla se, että emme osaa hyödyntää hiljaisen tiedon kapasiteettiamme ja joskus 

jopa emme halua sitä jaettavan. Kolmannen ryhmän väittämien avulla oli tarkoituksena 

selvittää, miten oppilaitoksessa hiljaista tietoa dokumentoidaan. Neljäs väittämäryhmä 

käsitteli työssä toimimista ja työhön perehdyttämistä. 

 

Winnovassa vuonna 2013 työskennelleiden henkilöiden keski-ikä oli 49,5 vuotta. Kyse-

lyyn oli mahdollisuus vastata sähköisen linkin kautta. Linkki kyselytutkimukseen lähe-

tettiin sähköpostitse koko henkilökunnalle, joita kyselyä tehtäessä oli oppilaitoksessa 

kirjoilla 688 henkilöä. Vastausaikaa oli varattu kyselylle kaksi viikkoa, mutta sitä jou-

duttiin jatkamaan viikolla heikon vastausaktiivisuuden takia.  Uudelleen aktivoinnin 

ansiosta kyselyyn vastasi lopulta 304 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi saatiin 44 %.      
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6.1. Hiljainen tieto kyselytutkimuksen perusteella 

  

Kyselylomakkeen väittämät ja vastausten jakautuminen esitetään pylväsdiagrammien 

avulla. Diagrammeissa esitetään kaikkien vastaajien yhteinen vastausten jakauma. Vas-

taukset esitetään tekstissä prosentuaalisena jakautumana ryhmien jokseenkin tai täysin 

erimieltä ja jokseenkin tai täysin samaa mieltä välillä. Prosentuaaliset jakautumat on 

saatu laskettua liitetiedostossa (liitteet 2-7) esitettyjen taulukoiden avulla. Saatuja tulok-

sia analysoidaan vertailemalla naisten ja miesten vastauksia keskenään sekä ottamalla 

huomioon vastaajan oppilaitostyökokemuksen tuomat eroavaisuudet. 

 

Oppilaitosympäristössä hankitun työkokemuksen mukaan henkilökunta jaettiin seuraa-

viin kokemusluokkiin; 

 

- kokemusluokka 1 työkokemus alle 5 vuotta 

- kokemusluokka 2 työkokemus 5 mutta alle 10 vuotta 

- kokemusluokka 3 työkokemus 10-15 vuotta 

- kokemusluokka 4 työkokemus yli 15 vuotta.  
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6.1.1  Hiljainen tieto  

 

Väittämillä halutaan kartoittaa vastaajan tietoisuutta siitä, mitä hiljainen tieto vastaajan 

mielestä on ja miten sitä osataan hyödyntää oppilaitoksen sisällä sekä työelämäyhteis-

työtä tehtäessä. 

 

KUVIO 7. Hiljainen tieto väittämämien 1 - 3 vastausten jakauma 

 

Kuvion 7 perusteella 96 % vastaajista on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän, 

tiedostan mitä hiljaisella tiedolla työssäni tarkoitetaan, kanssa. Jos vastauksia verrataan 

naisten ja miesten vastausten välillä, niin eroa on vain yhden prosenttiyksikön verran. 

Vastaavasti vain 1 % naisista ja miehistä on jokseenkin tai täysin erimieltä väittämän 

kanssa. Eri työkokemusluokkien välillä ei vastauksissa esiinny mainittavaa eroavaisuut-

ta. 

 

Väittämän 2, ” tunnen, että minun hiljaista tietoa osataan hyödyntää oppilaitosympäris-

tössä”, kanssa on jokseenkin tai täysin samaa mieltä 48 % vastaajista ja jokseenkin tai 

täysin erimieltä 27 %. Vastaajista naiset kokevat 10 % enemmän kun miehet, että hei-

dän hiljaista tietoa osataan hyödyntää oppilaitoksessa. Miehistä 15 % kokee vastaavasti 

naisia enemmän, että heidän hiljaista tietoa ei osata hyödyntää. Työkokemusluokassa 3 
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58 % vastaajista on jokseenkin tai täysin samaa mieltä ja kokemusluokassa 1 vastaavasti 

50 % on jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa. 

 

Väittämän 3, ”tunnen, että minun hiljaista tietoa osataan hyödyntää työelämäyhteistyös-

sä”, kanssa on jokseenkin tai täysin samaa mieltä 46 % vastaajista ja 23 % jokseenkin 

tai täysin erimieltä. Vastausten eroavaisuus näkyy selkeästi siinä, että ko. väittämässä 

miehet ovat 12 % enemmän jokseenkin tai täysin erimieltä kuin naiset. Työkokemus 

huomioiden luokassa 1 olevat henkilöt ovat 58 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa. 

 

Huomioitavaa kaikkien kolmen väittämän kohdalla on, että kokemusluokassa 4 olevat 

henkilöt kokevat eniten, etteivät väittämät vastaa heidän oppilaitoskokemuksiaan. Vas-

taavasti vähiten oppilaitostyökokemusta omaavaan kokemusluokkaan 1 kuuluvat henki-

löt näkevät asian toisin ja ovat jokaisen väittämän kohdalle muihin kokemusryhmiin 

verrattaessa eniten väittämien kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Esimerkiksi 

väittämän 1 kohdalla kaikki 40 em. kokemusluokkaan kuuluvaa henkilöä ovat jokseen-

kin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa.  Huomioitavaa on myös suuri epätietoisten 

vastaajien joukko väittämässä 2 (25 %) ja etenkin väittämässä 3 (31 %). He eivät ole 

pystyneet muodostamaan kantaansa hiljaisen tiedon hyödyntämisestä oppilaitos- ja työ-

elämäyhteistyössä, vaan ovat valinneet vastausvaihtoehdon, en osaa sanoa.  
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6.1.2  Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 

 

Kyselylomakkeen väittämillä 4 - 9 halutaan selvittää vastaajan kokemuksia hiljaisen 

tiedon arvostuksesta työyhteisön sisällä, sekä miten tietoa jaetaan ja hyödynnetään oppi-

laitoksen eri toiminnoissa.   

 

KUVIO 8. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen väittämämien 4 - 6 vastausten jakauma 

 

Kuviosta 8 voidaan todeta, että hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa arvostetaan työyh-

teisössä. Kaikista vastaajista 49 % on väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä. Verrattaessa naisten ja miesten vastauksia keskenään huomataan, että yli puolet 

(53 %) naisista on jokseenkin tai täysin samaa mieltä, kun miehistä samoin kokee vain 

44 % vastaajista. Verrattaessa eri kokemusryhmien antamia vastauksia keskenään voi-

daan todeta, että mitä vähäisempi on vastaajan oppilaitoskokemus sitä enemmän hän 

arvostaa työkokemuksen kautta hankittua ammattitaito. Kokemusryhmän 1 vastaajista 

68 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa, kun kokeneemmasta vas-

taajakunnasta (4) vain 39 % ajatteli samoin.   

 

Väittämän 5 avulla on pyritty selvittämään kuinka pyyteettömästi hiljaista tietoa jaetaan 

ja missä kokemusluokissa sitä jaetaan eniten. Kuviosta voidaan hyvin havaita, että tietoa 
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halutaan pantata mieluimmin kuin jakaa. Vain 40 % vastanneista on väittämän kanssa 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä. 35 % on sitä mieltä, että tietoa ei jaeta tai sitä jaetaan 

kovin vähän. Miesten ja naisten vastaukset ovat tämän väittämän kohdalla lähes identti-

set. Eroavaisuuksia sen sijaan löytyy eri kokemusluokkien antamien vastausten välillä. 

Kokemusluokissa 1 - 3 keskimäärin 46 % vastaajista on väittämän kanssa jokseenkin tai 

täysin samaa mieltä, kun kokeneimman ryhmän edustajista vain 34 % on samaa mieltä 

heidän kanssaan.  

 

Enemmistö (37 %) vastaajista oli jokseenkin tai täysin erimieltä väittämän 6 kanssa. 

Heidän mielestään työyhteisössä ei osata hyödyntää henkilökunnan hiljaista tietoa. Ai-

noastaan vain 32 % vastaajista koki, että tietoa hyödynnetään osittain. Huolestuttavaa 

on se, että 31 % vastaajista ei ollut kantaa tai sitten he eivät osanneet vastata väittämään. 

He eivät joko voi hyödyntää kokemuksellista tietopohjaansa omassa työssään tai sitten 

siihen ei ole vain tutkinnon tavoitteiden osalta tarvetta. Kaikista vastaajista naiset koki-

vat eniten, että työyhteisö hyödyntää henkilökunnan hiljaista tietoa toiminnassaan. Heis-

tä 35 % oli osittain tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Kokemusluokittain nega-

tiivisemmin väittämään suhtautuivat kokeneemman ryhmän edustajat, heistä vain 28 % 

oli väittämän kanssa osittain tai täysin samaa mieltä. Positiivisemmin asia nähdään ko-

kemusluokassa 2, jossa jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 46 % 

vastaajista.  

 

KUVIO 9. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen väittämien 7 - 9 vastausten jakauma 
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Kuvion 9 mukaan voidaan todeta, että valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että hän tarvit-

see työssä menestyäkseen hiljaista tietoa. Kaikista vastaajista 47 % on väittämän kanssa 

jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä on 40 % vastaajista. Naisten ja miesten 

vastausten välillä ei ole eroavaisuutta. Tutkittaessa kokemuksen tuomaa vastausten 

eroavaisuutta huomataan, että kokemusluokassa 1 olevista henkilöistä 90 % on väittä-

män kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä, kun taas luokkaan 4 kuuluvista samoin 

ajattelee 85 %. Huomioitavaa ko. väittämän kohdalla on se, että epävarmojen vastaajien 

määrä, jotka valitsivat vastausvaihtoehdon 3, on vain 8 % kaikista vastaajista.  

Väittämä, ”tiedän miten hiljaista tietoa voin itse hyödyntää työssäni”, vastaukset ovat 

kovin samanlaisia, kuin väittämässä 7. Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on 

vastaajista enemmistö (51 %) ja täysin samaa mieltä on 34 % vastaajista.  

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että hiljaista tietoa osaltaan arvostetaan, mutta 

sitä ei osata riittävän hyvin hyödyntää oppilaitoksen toiminnassa. Kuviosta 9 havaitaan, 

että vain 4 % vastaajista on samaa mieltä ja 27 % jokseenkin samaa mieltä väittämän 9 

kanssa. Vastaajista 39 % on jokseenkin tai täysin erimieltä ja 30 %:lla vastaajista ei ole 

kantaa väittämään. Naiset näkevät väittämän hivenen myönteisemmin kuin miehet, mut-

ta heistäkin vain 39 % oli sitä mieltä, että oppilaitoksen sisällä osataan hyödyntää jok-

seenkin tai hyvin heidän ammatillista kirjottamatonta osaamistaan. Vertailtaessa koke-

muksen tuomaa eroavaisuutta vastauksissa huomataan, että kokemusluokassa 1 olevista 

henkilöistä 45 % on väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä, kun luokkaan 

4 kuuluvista ajattelee samoin vain 26 %. 
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6.1.3  Hiljaisen tiedon dokumentointi  

 

Kyselylomakkeen väittämien 10 - 13 avulla selvitetään miten ammatillista osaamista 

voidaan kehittää. Vaikuttavatko työyhteisön muut jäsenet yksilön ammatilliseen kas-

vuun ja miten hiljaista tietoa voidaan siirtää toisten henkilöiden käyttöön dokumentaati-

on avulla.  

 

KUVIO 10. Hiljaisen tiedon dokumentointi väittämien 10 - 13 vastausten jakauma 

 

Naisista 51 % on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän saan kollegalta ajatuksia 

miten voisin kehittää työtäni kanssa. Miehistä 45 % ajattelee samoin. Molemmat ovat 

väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä (36 %), mutta ero tulee siinä, että naiset ovat 

6 prosenttiyksikköä enemmän täysin samaa mieltä kuin miehet. Voimme siis todeta, että 

naiset vaihtavat ajatuksiaan ja pohtivat työssään kehittymistä useammin kuin miehet. 

Vastaajista 30 % on väittämän kanssa vastakkaista mieltä. Verrattaessa kokemusluokkia 

keskenään voidaan todeta, että kokemattomat 1-ryhmän henkilöt ovat eniten väittämän 

kanssa erimieltä. Heidän mielestään kollegat eivät jaa ajatuksiaan heidän kanssaan ja 

näin vaikeuttavat heidän mahdollisuutta kehittyä työssään. 

 

Yli puolet (55 %) kaikista vastaajista on sitä mieltä, että oppilaitoksessa ei ole riittävästi 

tehty henkilökunnan käyttöön oppaita tai erillisiä ohjeita (kuvio 10). Vastaajista 16 % 

on kuitenkin väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä, mutta vain 1 % täysin samaa 
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mieltä. Väittämässä 12 naisten ja miesten välinen eroavaisuus tule selvästi esille. Naiset 

dokumentoivat omaa työtään 12 % enemmän kuin miehet. Myös ero kokemusluokkien 

1 ja 4 välillä on suuri, sillä alle viisi vuotta oppilaitoksessa työskennellyt henkilöt do-

kumentoi työtään 18 % enemmän, kuin pitkän oppilaitostyökokemuksen omaava henki-

lö. Oppilaitoksessa ei tulosten valossa ole juurikaan käytössä palavereita tai tapaamisia 

missä hiljaista tietoa voitaisiin siirtää. Kaikista vastaajista vain 18 % oli väittämän kans-

sa jokseenkin tai täysin samaa mieltä ja enemmistön (63 %) mukaan niitä ei ole lain-

kaan tai erittäin vähän. Alle viiden vuoden oppilaitoskokemuksen omaavista henkilöistä 

28 % on kuitenkin väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä kun taas koke-

musluokassa 4 arvo on 12 % alhaisempi.   

 

 

6.1.4  Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 

 

Väittämien avulla selvitään tukeutuuko henkilö työssään intuitioon, onko hänellä mah-

dollisuutta hyödyntää toisen henkilön ammatillista tietämystä oman oppilaitoksen sisäl-

lä erilaisin käytäntein. Tehtävän on myös selvittää henkilön mahdollisuutta hyödyntää 

omassa työssään oppilaitosyhteistyön kautta hankittuja kokemuksia.  

 

KUVIO 11. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen väittämien 14 - 17 vastausten ja-

kauma 
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Tulosten mukaan naisilla on hieman useammin työyhteisöissä eri-ikäisiä työkavereita 

kuin miehillä, joskin ero ei ole kovin suuri. Naisista 73 % on väittämän kanssa jokseen-

kin tai täysin samaa mieltä, kun miehillä vastaava luku on 70 %. Verrattaessa vastausten 

jakautumista kokemusluokittain havaitaan, että kokemusluokan 1 henkilöistä 80 % on 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä, kun taas alhaisin vastausprosentti 65 % on kokemus-

luokkaan 2 kuuluvilla henkilöillä. Miehillä on naisia enemmän työssään mahdollisuus 

seurata kollegansa työskentelyä ja sosialisaation kautta sisäistää havainnoitavan henki-

lön hiljaista tietämystä.  Miehistä 61 % oli väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä, kun naisista samoin ajattelee 52 %. Kokemusluokkaan 1 kuuluvilla henkilöillä 

on muihin ryhmiin verrattuna paremmat mahdollisuudet tai halu seurata kollegansa 

työskentelyä. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa heistä on 65 %, kun 

kokemusluokan 4 henkilöillä vastaava luku on 52 %.  

 

Lähes kaikkien vastaajien (88 %) mielestä heidän työssään tulee välillä tilanteita jossa 

he toimivat vaistomaisesti sekä tiedostamattaan (kuvio 11). Toimintansa perustuu täl-

löin intuitioon oikeasta menetelmästä tai tavasta toimia. Vastaajista 44 % on väittämän 

täysin samaa mieltä ja ainoastaan 1 % vastaajista on täysin vastakkaista mieltä väittä-

män kanssa. 

 

Työntekijää kehittävään työkiertoon omassa työympäristössään on vastausten valossa 

kovin harvalla mahdollisuutta osallistu. Ainoastaan 20 % vastaajista on jokseenkin tai 

täysin samaa mieltä väittämän kanssa, mutta täysin samaa mieltä on vain 4 % vastaajis-

ta. Vastausten mukaan 25 % miehistä ja 17 % naisista kokee, että heillä on mahdolli-

suus jossain määrin omassa työympäristössään osallistua työkiertoon. Parhaimmat mah-

dollisuudet osallistua työkiertoon on kokemusluokkaan 3 kuuluvilla henkilöillä. Heistä 

29 % on väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. 
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KUVIO 12. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen väittämien 18 - 20 vastausten ja-

kauma 

 

Vastaajista 38 % on sitä mieltä, että heidän työhönsä perehdyttäminen on perustunut 

perehdyttäjän henkilökohtaiseen omiin kokemuksiin. Naisista 44 % ja miehistä 30 % on 

väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Täysin vastakkaista mieltä on 35 

% vastaajista. Kokemusluokkien välillä vastauksen jakaantuvat siten, että vähemmän 

oppilaitoskokemusta omaavista henkilöistä (luokat 1 ja 2) 42 % on väittämän kanssa 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä, kun kokeneemmasta luokasta (3 ja 4) 37 % henki-

löistä kokee samoin.   

 

Mahdollisuus tutustua muiden koulutusorganisaation toimintamalleihin on 32 %:lla 

vastaajista (kuvio 12). Vastausten valossa vähiten mahdollisuuksia on kokemusluokkiin 

1 ja 2 kuuluvilla henkilöillä. Heistä yli puolet (51 %) on väittämän kanssa eri mieltä, 

kun vastaavasti enemmän työkokemusta omaavista henkilöistä 35 % kokee, että heillä 

on työssään mahdollista tutustua muiden koulutusorganisaatioiden toimintamalleihin. 

Kokemattomamman henkilökunnan osalla vain 27 % vastaajista kokee samoin. Vastaa-

jista 42 % koki, että he ovat voineet hyödyntää omassa työssään muiden koulutusorga-

nisaatioiden erilaisia toimintatapoja. Naisten on tulosten valossa hieman enemmän 
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mahdollista tähän kuin miehillä. Naisista 44 % on väittämän kanssa jokseenkin tai täy-

sin samaa mieltä, mutta samalla heistä myös saman verran on vastakkaista mieltä väit-

tämän kanssa. Vastaajan oppilaitostyökokemus vaikuttaa suuresti vastausta annettaessa. 

Kokeneempi puoli vastaajista (49 %) näkee, että heillä on mahdollisuus hyödyntää mui-

den oppilaitosten hyväksi havaittuja toimintatapoja työssään, kun taas vähemmän ko-

kemusta omaavista henkilöistä vain 29 %:lla on mahdollisuus tähän.  

 

 

6.2. Hiljainen tieto vastausten valossa 

 

Hiljainen tieto ja sen merkitys oppilaitoksen eri toiminnoissa tiedostetaan, mutta vas-

tausten perusteella sitä ei osata täysin hyödyntää. Hiljaista tietoa käsitteenä voidaan 

ymmärtää ja tulkita hyvin eri tavalla ja tämä voi johtaa osaltaan siihen, että työyhteisös-

sä tiedon jakaminen vaikeutuu tai sitä yritetään siirtää puutteellisin, joskus jopa epäso-

pivin menetelmin. Tällöin henkilöstö saattaa kokea, että jo muutenkin rajallisia resurs-

seja haaskataan saamatta mitään konkreettista tulosta aikaiseksi. 

 

Kyselylomakkeen lopussa oli kyselyyn vastanneella mahdollisuus, niin halutessaan, 

kirjoittaa omia ajatuksia tai käytännön ideoita hiljaisen tiedon hyödyntämismahdolli-

suuksista oppilaitoksessamme. Ajatuksia, kokemuksia ja käytännön ideoita tulikin yllät-

tävän paljon. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 27 % koki tärkeäksi, että heillä oli 

mahdollisuus tuoda julki omia ajatuksia, miten hiljaista tietoa voitaisiin siirtää ja mitkä 

tekijät he kokevat rajoittavan tiedon siirtymistä organisaatiossa. Useat kirjoittajat olivat 

huolissaan, että kokemusperäinen hiljainen tieto poistuu organisaatiosta samalla kun 

kokeneet, pitkään oppilaitosympäristössä toimineet henkilöt siirtyvät eläkkeelle. Pitkän-

työkokemuksen omaavat henkilöt totesivat hiljaisesta tiedosta ja sen siirtämisestä seu-

raavaa: 

 

Hiljaisen tiedon käytön monipuolistamista tulisi oppilaitoksessamme huomattavasti 

lisätä. Winnovassa on lähivuosina eläköitymässä runsaasti eri alojen henkilökuntaa 

joilla hallussaan oleva tietotaito ja materiaalivaranto olisi tärkeää saada siirrettyä jat-

kaville työntekijöille. Näin pystyttäisiin takaamaan laadukas opetustyö ja sen kehittämi-

nen. Itse Winnovassa monessa toimipisteessä toimineena olen huomannut tämän hiljai-

sen tiedon hallinnan merkityksen ja kuinka paljon sen jakaminen helpottaa työtä sekä 

auttaa paremmin työyhteisöön sopeutumisessa. (Nainen, kokemusluokka 3) 
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Surullista on se, että hyvä ammatillisen osaamisen hiljainen tieto oikeasti hautautuu 

hiljaisesti eikä oppilaitostasolla kyetä nykyisenä äärimäisen tiukkana taloudellisena 

aikana käyttämään hiljaista tietoa hyväksi vaan sen annetaan hävitä työntekijän muka-

na pois. (Mies, kokemusluokka 4)  

 

Käsitettä ei varmaankaan tarkalleen vielä ymmärretä, mutta uskon, että kokemusta ar-

vostetaan ja toisaalta osataan hyödyntää. Oppilaitoksessamme voisi kehittää jo aloitet-

tua mentor -toimintaa siten, että oikeasti annettaisiin resursseja ko. työhön.  Sekä uusi 

että kokeneempi työntekijä molemmat hyötyisivät. Hiljaisen tiedon siirtäminen tapahtuu 

usein huomaamatta ja tiedostamatta tai sen enempää miettimättä. Opettajan työ pitää 

sisällään paljon ns. hiljaista tietoa, joten osaaminen siirtyy pääasiassa vuorovaikutuk-

sen kautta. (Nainen, kokemusluokka 3) 

 

Hiljainen tieto vahvistaa omistajansa asemaa työyhteisössä ja siksi sitä ei aina haluta 

jakaa muille. Osin tähän vaikuttaa tosin myös se, että henkilöllä ei usein ole mahdolli-

suutta työajan puitteissa dokumentoida työtään, opetustaan tai tehdä opetusmateriaalia, 

vaan kaikki nämä on tehtävä omalla ajalla. Seuraavassa ajatuksia, mitkä seikat vaikeut-

tavat hiljaisen tiedon siirtämistä ja miten tietoa voitaisiin siirtää: 

 

On hetkiä, joissa hiljainen tieto tuo yhteisössä henkilökohtaista valtaa, jota ei haluta 

jakaa muille ilman hintaa. (Mies, kokemusluokka 3) 

 

Aikapula estää hiljaisen tiedon hyödyntämisen. Toisaalta myös kateus on naisvaltaisella 

alalla se, että sitä ei välttämättä haluta hyödyntää. Kaikkia eivät myöskään halua jakaa 

tietoaan muille vaan sitä pantataan itsellä. (Nainen, kokemusluokka 2) 

 

Työn kiireisyys ja kovatahtisuus ei anna aikaa hiljaisen tiedon siirtämiselle riittävästi. 

Erityisesti, kun työyhteisö on muutamien vuosien aikana muuttunut ikärakenteeltaan, 

olisi hiljaisen tiedon siirtämiseen pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Tosin opetta-

jasta itsestään on myös kiinni, miten itse voi ottaa asian puheeksi ja järjestää aikaa. 

Aika on tosin yleensä opetusajan ulkopuolella tapahtuvaa. Hiljaisen tiedon siirtämisen 

halukkuuteen vaikuttaa myös opettajan persoonallisuus, ketä haluaa jakaa tietoa ketä 

ei. (Nainen, kokemusluokka 3) 
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Mielestäni työyhteisössä olevan hiljaisen tiedon hyödyntämismahdollisuudessa on pal-

jolti kyse siitä, että jokainen työyhteisön jäsen on asenteellisesti valmis artikuloimaan 

hallussaan olevan hiljaisen tiedon; tämä on paljolti asennekysymys, mutta osaltaan 

myös vaatii henkilöltä kykyä nähdä oma hiljainen tietonsa - ja ilmaisemaan se muille. 

Tässä voi olla apuna se, että työkaveri osaa kysyä ne oikeat kysymykset...jolloin henkilö 

ymmärtää hallussaan olevan ammattitaidon. (Nainen, kokemusluokka 3) 

 

Henkilön on usein vaikea tiedostaa omaavansa hiljaista tietoa, jolloin sen näkyväksi 

tekeminen on vaikeaa ja haasteellista jakaa edelleen.  Vuorovaikutuksen kautta voidaan 

tietoa siirtää monella tavoin. Sosiaalisten kanssakäymisten vähäisyys työyhteisön tai 

tiimin sisällä rajoittaa hiljaisen tiedon siirtämisen mahdollisuutta. Työpäivän sisällä ei 

ole aikaa, eikä usein mahdollisuuttakaan järjestää yhteisiä kokoontumisia ja työajan 

ulkopuolella tapahtuvia kokoontumisia ei koeta mielekkäiksi. Voidaankin todeta, että 

tiedon jakaminen tuskin on ongelma, vaan sen vastaanottamisen mahdollisuus. Kyselyn 

tuloksena saatujen vastausten mukaan hiljaista tietoa voitaisiin siirtää niukkojen aikare-

surssien puitteissa seuraavilla tavoilla: 

 

Mielestäni hiljaista tietoa jaetaan eniten ja luontevimmin kahvipöydässä ja lounastau-

oilla, kun puhutaan kollegoiden kanssa kokemuksista työssä. Kokeneemmilta työkave-

reilta saa kullanarvoisia neuvoja omaan työhön. Olen huomannut, että kannattaa jutel-

la mahdollisimman monen työkaverin kanssa eikä ainoastaan niiden lähimpien, sillä 

siten saa eri näkökulmia ja laajemman käsityksen asioista. (Nainen, kokemusluokka 1) 

 

Kiire syö Hiljaisen tiedon jakamisen halua ja mahdollisuuksia....tarvitaan aikaa ja koh-

taamisia, jotta hiljaista tietoa voidaan jakaa. Tärkeä on pitää kiinni esim. siitä, että 

työyhteisössä on yhteisiä kokouksia, koulutus ja suunnittelupäiviä sekä lisäksi erilaista 

virkistys ja tykytoimintaa. Jos niitä ei ole tai jos niihin osallistuminen ei ole "pakollista" 

osallistuminen jää ja silloin pitkällä aikavälillä juuri hiljaisen tiedon jakaminen vähe-

nee ja se haittaa lopulta kaikkien työt, eli pitää kohdata kollegoita oikeasti ei vain s-

postilla tai puhelimitse, pitää olla halua jakaa, kuunnella toista. Työelämäyhteistyössä 

pitäisi olla enemmän tapaamisia pienemmillä porukoilla, nyt kaikki tapaamiset ovat 

massakokouksia ja niiden anti jää melko ylätasolle kaikissa asioissa.  

(Nainen, kokemusluokka 2) 
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Kun on panostettu hyvään työyhteisön henkeen ja ollaan tasaarvoisija muutenki, syntyy 

luontaista hiljaisen tiedon siirtoa. Esimiehen rakentava ja kannustava ote on lisäksi 

asioita eteenpäin vievää. Työssä tulisi olla myös aikaa luoville hetkille – yhteiset kahvi-

tauot ovat siksi myös arvokkaita – silloin tapahtuu usein melkein huomaamatta oival-

luksia yllättäviltäkin tahoilta eli tahoi.ta, jotka eivät välttämättä ole edes suoraan sa-

moissa aihepiireissä kuin itse. (Nainen, kokemusluokka 4) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että hiljaisen tiedon haltijaa arvostetaan 

työyhteisössä, mutta sitä ei välttämättä tuoda henkilötasolla julki. Tämän voisi tuoda 

näkyväksi siten, että päätöksiä tehtäessä kuultaisiin myös kokeneen työntekijän ajatuk-

sia ennen lopullista päätöksen tekoa. Vastauksista käy myös ilmi, että henkilö tiedostaa 

tarvitsevansa hiljaista tietoa työssään ja osaa sitä omassa työssään myös hyödyntää. 

Esimiesasemassa toimivan henkilön pitäisikin pyrkiä yhä voimakkaammin luomaan 

työyhteisön sisälle avoin tiedonjakamisen kulttuuri, jolloin kynnys tiedon luovuttamisel-

le muiden työyhteisön jäsenten käyttöön madaltuisi. 

 

Vaikka tutkimus täyttikin määrälliselle tutkimukselle asetetut vaatimukset, antoi se sup-

peahkon kuvan, miten organisaatiossa osataan hyödyntää hiljaista tietoa. Olisi ollut toi-

vottavaan, että vastausten ja etenkin vapaamuotoisten kirjoitusten prosentuaalinen mää-

rä olisi ollut paljon korkeampi (nyt 44 % ja 27 %). Tällöin olisi ollut mahdollista luoda 

kokonaisvaltaisempi kuva tällä hetkellä vallalla olevista käytänteistä. Osassa kirjallisista 

palautteista kävi epäsuorasti ilmi yt-neuvottelujen aikaansaama epävarmuuden tila. Tä-

mä saattoi osaltaan aiheuttaa sen, että väittämävaihtoehtojen kohdalla, jokseenkin usein, 

päädyttiin valitsemaan ”en osaa sanoa” vaihtoehto.  

 

Saatujen vastausten perusteella jatkotutkimukselle olisi mielestäni tarvetta. Hiljaista 

tietoa arvostetaan ja sen hyödyntämisen mahdollisuutta työyhteisössä koetaan tärkeänä. 

Tutkimusta olisi syytä jatkaa laadullisena haastattelututkimuksena. Tällöin voitaisiin 

saatujen määrällisen tutkimuksen vastauksiin perustuen rakentaa haastattelututkimuksen 

runko ja syventää tutkimusta alakohtaiselle tasolle. Tutkimalla toimialan ja tiimien si-

sällä tapahtuvaa tiedon jakamisen kulttuuria saataisiin näkemys siitä, kuinka tiimit toi-

mivat tällä hetkellä ja miten he itse haluaisivat toimittavan. Tällä tavoin toimien olisi 

mahdollisuus kehittää nykyisiä ja luoda uusia toimintamalleja hiljaisen tiedon siirtä-

miseksi nykyistä paremmin.   
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LIITTEET 

Liite 1. Hiljainen tieto kyselylomake    1(1) 
 
HILJAINEN TIETO      

Hiljaisen tiedon käsitteen keksijänä pidettäneen amerikkalaista Michael Polanyitä (1966). Hän kiteytti 
hiljaisen tiedon olemuksen sanomalla, että tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan. Ihminen omaa 
paljon tietoisuutta, jota hän ei osaa ilmaista, mutta joka näkyy hänen päivittäisessä toiminnassa erilaisina 
tapoina, rutiineina, käytäntöinä ja tuntemuksina. Voidaankin kai sanoa, että hiljainen tieto (tietämys) on 
henkilön vaistomaista toimintaa, joka perustuu aiemmin opittuihin ja koettuihin asiayhteyksiin (mukaillen 
Ilkka Virtanen Tampereen Yliopisto Pro gradu tutkielma v.2006).   

Taustakysymykset 
Vastaajan sukupuoli � nainen � mies 
Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä 
• alle 5 vuotta  � 
• 5 mutta alle 10 vuotta � 
• 10 – 15 vuotta � 
• yli 15 vuotta  � 

Arvoisa kyselyyn vastaaja, tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että vastaat kaikkiin kysymyk-
siin. Vastaa kysymyksiin valitsemalla se vaihtoehto, joka mielestäsi on lähimpänä näkemystäsi / koke-
mustasi kulloisenkin kysymyksen kohdalla. 
1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = jokseenkin samaa mieltä 
5 = täysin samaa mieltä 
 
Hiljainen tieto 

1. Tiedostan mitä hiljaisella tiedolla (tietämyksellä) työssäni tarkoitetaan. 
2. Tunnen, että minun hiljaista tietämystä osataan hyödyntää oppilastyöympäristössä. 
3. Tunnen, että minun hiljaista tietämystä osataan hyödyntää työelämäyhteistyössä. 

 
Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen  

4. Hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa arvostetaan työyhteisössämme. 
5. Työyhteisössäni hiljaista tietoa jaetaan pyyteettömästi. 
6. Työyhteisössäni hyödynnetään hiljaisen tiedon tuomia mahdollisuuksia. 
7. Työssäni onnistumiseen tarvitaan hiljaisen tiedon hyödyntämistä. 
8. Tiedän miten hiljaista tieto voi itse hyödyntää omassa työssäni. 
9. Henkilökunnan ammatillista kirjoittamatonta osaamista hyödynnetään oppilaitoksessamme. 

 

Hiljaisen tiedon dokumentointi 
10. Saan kollegalta ajatuksia miten voisin kehittää omaa työtäni. 
11. Hiljaista tietoa on hyödynnetty tekemällä erilaisia oppaita/ohjeita henkilökunnalla. 
12. Dokumentoin oman työni, joten toinenkin henkilö pystyy toimimaan ko. tehtävässä. 
13. Työyhteisössäni on käytössä erilaisia palavereita liittyen kirjoittamattoman (hiljaisen) tiedon siir-

tämiseen. 
 

Työssä toimiminen ja perehdyttäminen     
14. Työtiimissäni työskentelee eri-ikäisiä ja eri sukupuolta edustavia henkilöitä. 
15. Minulla on työssäni mahdollisuus seurata kollegani työskentelyä ja näin perehtyä hänen työta-

poihin. 
16. Työssäni tulee välillä tilanteita, jossa toimintani pohjautuu vaistoon oikeasta menetelmästä. 
17. Minun on mahdollista omassa työympäristössäni osallistua ns. työkiertoon. 
18. Työhön perehdyttämiseni perustui osaltaan perehdyttäjän omiin kokemuksiin. 
19. Minulla on työssäni mahdollisuus tutustua muiden koulutusorganisaatioiden toimintamalleihin. 
20. Olen hyödyntänyt muiden koulutusorganisaatioiden toimintatapoja työssäni. 

 
Alla olevaan tilaan voit halutessasi kirjoittaa ajatuksia tai käytännön ideoita hiljaisen tiedon hyödyntä-
misestä niin oppilaitoksemme sisällä kuin myös työelämäyhteistyössä. 
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Liite 2. Hiljainen tieto kyselyn vastaukset kokemusluokka 1  1(3) 
 
Hiljainen tieto 

 

Ehto 1: Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä  

Vastausvaihtoehdot: alle 5 vuotta 

 
 
1. Vastaajan sukupuoli 
Vastaajien määrä: 40 

 

 
 
2. Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä 
Vastaajien määrä: 40 

 

 

 
3. Hiljainen tieto 
Vastaajien määrä: 40 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Tiedostan mitä hiljaisella tiedolla (tietä-

myksellä) työssäni tarkoitetaan 
0 0 0 19 21 40 4,53 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää oppilastyöympäris-

tössä 

2 7 11 15 5 40 3,35 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää työelämäyhteistyös-

sä 

1 6 10 20 3 40 3,45 

Yhteensä 3 13 21 54 29 120 3,78 
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      2(3) 
    
4. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 
Vastaajien määrä: 40 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa 

arvostetaan työyhteisössämme 
3 3 7 19 8 40 3,65 

Työyhteisössäni hiljaista tietoa jaetaan 

pyyteettömästi 
2 13 7 11 7 40 3,2 

Työyhteisössäni hyödynnetään hiljaisen 

tiedon tuomia mahdollisuuksia 
1 10 15 11 3 40 3,13 

Työssäni onnistumiseen tarvitaan hiljai-

sen tiedon hyödyntämistä 
0 2 2 20 16 40 4,25 

Tiedän miten hiljaista tieto voi itse 

hyödyntää omassa työssäni 
0 1 3 24 12 40 4,18 

Henkilökunnan ammatillista kirjoittama-

tonta osaamista hyödynnetään oppilai-

toksessamme 

1 9 12 16 2 40 3,23 

Yhteensä 7 38 46 101 48 240 3,6 

 
 
5. Hiljaisen tiedon dokumentointi 
Vastaajien määrä: 40 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Saan kollegalta ajatuksia miten voisin 

kehittää omaa työtäni 
3 10 9 9 9 40 3,28 

Hiljaista tietoa on hyödynnetty tekemäl-

lä erilaisia oppaita/ohjeita henkilökun-

nalla 

5 16 11 8 0 40 2,55 

Dokumentoin oman työni, joten toinen-

kin henkilö pystyy toimimaan ko. tehtä-

vässä 

2 8 8 16 6 40 3,4 

Työyhteisössäni on käytössä erilaisia 

palavereita liittyen kirjoittamattoman 

(hiljaisen) tiedon siirtämiseen 

8 13 8 8 3 40 2,63 

Yhteensä 18 47 36 41 18 160 2,96 
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       3(3) 
 
6. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 
Vastaajien määrä: 40 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Työtiimissäni työskentelee eri-ikäisiä ja 

eri sukupuolta edustavia henkilöitä 
2 3 3 15 17 40 4,05 

Minulla on työssäni mahdollisuus seura-

ta kollegani työskentelyä ja näin pereh-

tyä hänen työtapoihin 

2 9 3 22 4 40 3,43 

Työssäni tulee välillä tilanteita, jossa 

toimintani pohjautuu vaistoon oikeasta 

menetelmästä 

0 2 2 14 22 40 4,4 

Minun on mahdollista omassa työympä-

ristössäni osallistua ns. työkiertoon 
9 12 11 5 3 40 2,53 

Työhön perehdyttämiseni perustui 

osaltaan perehdyttäjän omiin kokemuk-

siin 

8 9 7 11 5 40 2,9 

Minulla on työssäni mahdollisuus tutus-

tua muiden koulutusorganisaatioiden 

toimintamalleihin 

4 15 10 9 2 40 2,75 

Olen hyödyntänyt muiden koulutusor-

ganisaatioiden toimintatapoja työssäni 
6 16 7 6 5 40 2,7 

Yhteensä 31 66 43 82 58 280 3,25 
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Liite 3. Hiljainen tieto kyselyn vastaukset kokemusluokka 2  1(3) 
 
Hiljainen tieto 

 

Ehto 1: Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä  

Vastausvaihtoehdot: yli 5 mutta alle 10 vuotta 
 
 
1. Vastaajan sukupuoli 
Vastaajien määrä: 58 

 

 

 
2. Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä 
Vastaajien määrä: 58 

 

 

 

 
3. Hiljainen tieto 
Vastaajien määrä: 58 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Tiedostan mitä hiljaisella tiedolla (tietä-

myksellä) työssäni tarkoitetaan 
0 0 1 20 37 58 4,62 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää oppilastyöympäris-

tössä 

4 12 14 23 5 58 3,22 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää työelämäyhteistyös-

sä 

3 7 19 21 8 58 3,41 

Yhteensä 7 19 34 64 50 174 3,75 
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      2(3) 
 
4. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 
Vastaajien määrä: 58 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa 

arvostetaan työyhteisössämme 
2 12 11 26 7 58 3,41 

Työyhteisössäni hiljaista tietoa jaetaan 

pyyteettömästi 
3 17 12 20 6 58 3,16 

Työyhteisössäni hyödynnetään hiljaisen 

tiedon tuomia mahdollisuuksia 
3 14 15 24 2 58 3,14 

Työssäni onnistumiseen tarvitaan hiljai-

sen tiedon hyödyntämistä 
0 2 5 25 26 58 4,29 

Tiedän miten hiljaista tieto voi itse 

hyödyntää omassa työssäni 
0 1 8 27 22 58 4,21 

Henkilökunnan ammatillista kirjoittama-

tonta osaamista hyödynnetään oppilai-

toksessamme 

3 19 15 17 4 58 3 

Yhteensä 11 65 66 139 67 348 3,53 

 
 
 
 
5. Hiljaisen tiedon dokumentointi 
Vastaajien määrä: 58 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Saan kollegalta ajatuksia miten voisin 

kehittää omaa työtäni 
3 14 13 23 5 58 3,22 

Hiljaista tietoa on hyödynnetty tekemäl-

lä erilaisia oppaita/ohjeita henkilökun-

nalla 

13 18 17 9 1 58 2,43 

Dokumentoin oman työni, joten toinen-

kin henkilö pystyy toimimaan ko. tehtä-

vässä 

5 14 13 22 4 58 3,1 

Työyhteisössäni on käytössä erilaisia 

palavereita liittyen kirjoittamattoman 

(hiljaisen) tiedon siirtämiseen 

19 18 9 11 1 58 2,26 

Yhteensä 40 64 52 65 11 232 2,75 
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      3(3) 
 
6. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 
Vastaajien määrä: 58 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Työtiimissäni työskentelee eri-ikäisiä ja 

eri sukupuolta edustavia henkilöitä 
9 9 2 20 18 58 3,5 

Minulla on työssäni mahdollisuus seura-

ta kollegani työskentelyä ja näin pereh-

tyä hänen työtapoihin 

5 11 8 20 14 58 3,47 

Työssäni tulee välillä tilanteita, jossa 

toimintani pohjautuu vaistoon oikeasta 

menetelmästä 

1 6 2 21 28 58 4,19 

Minun on mahdollista omassa työympä-

ristössäni osallistua ns. työkiertoon 
13 15 19 9 2 58 2,52 

Työhön perehdyttämiseni perustui 

osaltaan perehdyttäjän omiin kokemuk-

siin 

7 9 17 18 7 58 3,16 

Minulla on työssäni mahdollisuus tutus-

tua muiden koulutusorganisaatioiden 

toimintamalleihin 

12 19 11 13 3 58 2,59 

Olen hyödyntänyt muiden koulutusor-

ganisaatioiden toimintatapoja työssäni 
12 17 11 11 7 58 2,72 

Yhteensä 59 86 70 112 79 406 3,16 
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Liite 4. Hiljainen tieto kyselyn vastaukset kokemusluokka 3  1(3) 
 
Hiljainen tieto 

 

Ehto 1: Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä  

Vastausvaihtoehdot: 10 – 15 vuotta 
 
 
1. Vastaajan sukupuoli 
Vastaajien määrä: 56 

 

 
 
2. Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä 
Vastaajien määrä: 56 

 

 

 
3. Hiljainen tieto 
Vastaajien määrä: 56 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Tiedostan mitä hiljaisella tiedolla (tietä-

myksellä) työssäni tarkoitetaan 
0 1 1 20 34 56 4,55 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää oppilastyöympäris-

tössä 

4 8 11 29 4 56 3,38 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää työelämäyhteistyös-

sä 

1 11 17 23 4 56 3,32 

Yhteensä 5 20 29 72 42 168 3,75 
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      2(3) 
 
4. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 
Vastaajien määrä: 56 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa 

arvostetaan työyhteisössämme 
5 10 9 23 9 56 3,38 

Työyhteisössäni hiljaista tietoa jaetaan 

pyyteettömästi 
3 17 11 21 4 56 3,11 

Työyhteisössäni hyödynnetään hiljaisen 

tiedon tuomia mahdollisuuksia 
5 19 12 15 5 56 2,93 

Työssäni onnistumiseen tarvitaan hiljai-

sen tiedon hyödyntämistä 
1 2 4 28 21 56 4,18 

Tiedän miten hiljaista tieto voi itse 

hyödyntää omassa työssäni 
0 0 11 30 15 56 4,07 

Henkilökunnan ammatillista kirjoittama-

tonta osaamista hyödynnetään oppilai-

toksessamme 

6 15 18 16 1 56 2,84 

Yhteensä 20 63 65 133 55 336 3,42 

 
 
5. Hiljaisen tiedon dokumentointi 
Vastaajien määrä: 56 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Saan kollegalta ajatuksia miten voisin 

kehittää omaa työtäni 
2 13 12 22 7 56 3,34 

Hiljaista tietoa on hyödynnetty tekemäl-

lä erilaisia oppaita/ohjeita henkilökun-

nalla 

14 14 19 9 0 56 2,41 

Dokumentoin oman työni, joten toinen-

kin henkilö pystyy toimimaan ko. tehtä-

vässä 

7 13 6 27 3 56 3,11 

Työyhteisössäni on käytössä erilaisia 

palavereita liittyen kirjoittamattoman 

(hiljaisen) tiedon siirtämiseen 

17 19 13 5 2 56 2,21 

Yhteensä 40 59 50 63 12 224 2,77 
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      3(3) 
 
6. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 
Vastaajien määrä: 56 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Työtiimissäni työskentelee eri-ikäisiä ja 

eri sukupuolta edustavia henkilöitä 
3 7 6 15 25 56 3,93 

Minulla on työssäni mahdollisuus seura-

ta kollegani työskentelyä ja näin pereh-

tyä hänen työtapoihin 

1 9 11 26 9 56 3,59 

Työssäni tulee välillä tilanteita, jossa 

toimintani pohjautuu vaistoon oikeasta 

menetelmästä 

1 2 5 28 20 56 4,14 

Minun on mahdollista omassa työympä-

ristössäni osallistua ns. työkiertoon 
14 14 12 14 2 56 2,57 

Työhön perehdyttämiseni perustui 

osaltaan perehdyttäjän omiin kokemuk-

siin 

10 10 14 16 6 56 2,96 

Minulla on työssäni mahdollisuus tutus-

tua muiden koulutusorganisaatioiden 

toimintamalleihin 

10 14 12 13 7 56 2,88 

Olen hyödyntänyt muiden koulutusor-

ganisaatioiden toimintatapoja työssäni 
7 14 7 20 8 56 3,14 

Yhteensä 46 70 67 132 77 392 3,32 
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Liite 5. Hiljainen tieto kyselyn vastaukset kokemusluokka 4  1(3) 
 
Hiljainen tieto 

 

Ehto 1: Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä  

Vastausvaihtoehdot: yli 15 vuotta 
 

1. Vastaajan sukupuoli 

Vastaajien määrä: 150 

 

 

 
2. Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä 

Vastaajien määrä: 150 

 

 

 
3. Hiljainen tieto 

Vastaajien määrä: 150 

 

 
1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Tiedostan mitä hiljaisella tiedolla (tietä-

myksellä) työssäni tarkoitetaan 
0 2 5 53 90 150 4,54 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää oppilastyöympäris-

tössä 

15 30 39 57 9 150 3,1 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää työelämäyhteistyös-

sä 

16 25 49 49 11 150 3,09 

Yhteensä 31 57 93 159 110 450 3,58 
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      2(3) 
 
4. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 

Vastaajien määrä: 150 

 

 
1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa 

arvostetaan työyhteisössämme 
19 33 39 49 10 150 2,99 

Työyhteisössäni hiljaista tietoa jaetaan 

pyyteettömästi 
13 40 47 40 10 150 2,96 

Työyhteisössäni hyödynnetään hiljaisen 

tiedon tuomia mahdollisuuksia 
12 50 53 30 5 150 2,77 

Työssäni onnistumiseen tarvitaan hiljai-

sen tiedon hyödyntämistä 
2 7 13 69 59 150 4,17 

Tiedän miten hiljaista tieto voi itse 

hyödyntää omassa työssäni 
1 5 15 74 55 150 4,18 

Henkilökunnan ammatillista kirjoittama-

tonta osaamista hyödynnetään oppilai-

toksessamme 

25 41 44 34 6 150 2,7 

Yhteensä 72 176 211 296 145 900 3,3 

 

 

5. Hiljaisen tiedon dokumentointi 

Vastaajien määrä: 150 

 

 
1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Saan kollegalta ajatuksia miten voisin 

kehittää omaa työtäni 
6 40 31 56 17 150 3,25 

Hiljaista tietoa on hyödynnetty tekemäl-

lä erilaisia oppaita/ohjeita henkilökun-

nalla 

51 35 39 22 3 150 2,27 

Dokumentoin oman työni, joten toinen-

kin henkilö pystyy toimimaan ko. tehtä-

vässä 

16 32 45 45 12 150 3,03 

Työyhteisössäni on käytössä erilaisia 

palavereita liittyen kirjoittamattoman 

(hiljaisen) tiedon siirtämiseen 

59 37 29 23 2 150 2,15 

Yhteensä 132 144 144 146 34 600 2,68 
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      3(3) 
 
6. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 

Vastaajien määrä: 150 

 

 
1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Työtiimissäni työskentelee eri-ikäisiä ja 

eri sukupuolta edustavia henkilöitä 
8 20 10 52 60 150 3,91 

Minulla on työssäni mahdollisuus seura-

ta kollegani työskentelyä ja näin pereh-

tyä hänen työtapoihin 

6 34 30 67 13 150 3,31 

Työssäni tulee välillä tilanteita, jossa 

toimintani pohjautuu vaistoon oikeasta 

menetelmästä 

1 3 11 71 64 150 4,29 

Minun on mahdollista omassa työympä-

ristössäni osallistua ns. työkiertoon 
45 41 37 22 5 150 2,34 

Työhön perehdyttämiseni perustui 

osaltaan perehdyttäjän omiin kokemuk-

siin 

36 18 44 42 10 150 2,81 

Minulla on työssäni mahdollisuus tutus-

tua muiden koulutusorganisaatioiden 

toimintamalleihin 

37 30 33 40 10 150 2,71 

Olen hyödyntänyt muiden koulutusor-

ganisaatioiden toimintatapoja työssäni 
32 23 23 59 13 150 2,99 

Yhteensä 165 169 188 353 175 1050 3,19 
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Liite 6. Hiljainen tieto kyselyn vastaukset naiset   1(3) 
 
Hiljainen tieto  
 

Ehto 1: Vastaajan sukupuoli  

Vastausvaihtoehdot: nainen 
 
 
1. Vastaajan sukupuoli 
Vastaajien määrä: 164 

 

 

 
2. Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä 
Vastaajien määrä: 164 

 

 
3. Hiljainen tieto 
Vastaajien määrä: 164 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Tiedostan mitä hiljaisella tiedolla (tietä-

myksellä) työssäni tarkoitetaan 
0 1 3 54 106 164 4,62 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää oppilastyöympäris-

tössä 

9 25 43 69 18 164 3,38 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää työelämäyhteistyös-

sä 

8 21 59 61 15 164 3,33 

Yhteensä 17 47 105 184 139 492 3,77 
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      2(3) 
 
4. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 
Vastaajien määrä: 164 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa 

arvostetaan työyhteisössämme 
12 26 37 64 25 164 3,39 

Työyhteisössäni hiljaista tietoa jaetaan 

pyyteettömästi 
10 48 40 52 14 164 3,07 

Työyhteisössäni hyödynnetään hiljaisen 

tiedon tuomia mahdollisuuksia 
8 41 58 47 10 164 3,06 

Työssäni onnistumiseen tarvitaan 

hiljaisen tiedon hyödyntämistä 
0 5 14 65 80 164 4,34 

Tiedän miten hiljaista tieto voi itse 

hyödyntää omassa työssäni 
0 3 18 84 59 164 4,21 

Henkilökunnan ammatillista kirjoittama-

tonta osaamista hyödynnetään oppilai-

toksessamme 

13 44 53 46 8 164 2,95 

Yhteensä 43 167 220 358 196 984 3,51 

 
 
 
5. Hiljaisen tiedon dokumentointi 
Vastaajien määrä: 164 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Saan kollegalta ajatuksia miten voisin 

kehittää omaa työtäni 
7 38 35 59 25 164 3,35 

Hiljaista tietoa on hyödynnetty tekemäl-

lä erilaisia oppaita/ohjeita henkilökun-

nalla 

41 46 46 28 3 164 2,43 

Dokumentoin oman työni, joten toinen-

kin henkilö pystyy toimimaan ko. tehtä-

vässä 

17 34 31 65 17 164 3,19 

Työyhteisössäni on käytössä erilaisia 

palavereita liittyen kirjoittamattoman 

(hiljaisen) tiedon siirtämiseen 

47 45 33 33 6 164 2,43 

Yhteensä 112 163 145 185 51 656 2,85 
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      3(3) 
 
6. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 
Vastaajien määrä: 164 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Työtiimissäni työskentelee eri-ikäisiä ja 

eri sukupuolta edustavia henkilöitä 
10 19 12 50 73 164 3,96 

Minulla on työssäni mahdollisuus seura-

ta kollegani työskentelyä ja näin pereh-

tyä hänen työtapoihin 

11 34 30 68 21 164 3,33 

Työssäni tulee välillä tilanteita, jossa 

toimintani pohjautuu vaistoon oikeasta 

menetelmästä 

0 6 14 65 79 164 4,32 

Minun on mahdollista omassa työympä-

ristössäni osallistua ns. työkiertoon 
44 43 49 20 8 164 2,42 

Työhön perehdyttämiseni perustui 

osaltaan perehdyttäjän omiin kokemuk-

siin 

29 20 43 55 17 164 3,07 

Minulla on työssäni mahdollisuus tutus-

tua muiden koulutusorganisaatioiden 

toimintamalleihin 

37 47 30 38 12 164 2,64 

Olen hyödyntänyt muiden koulutusor-

ganisaatioiden toimintatapoja työssäni 
34 38 20 51 21 164 2,92 

Yhteensä 165 207 198 347 231 1148 3,24 
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Liite 7. Hiljainen tieto kyselyn vastaukset miehet   1(3) 
 
Hiljainen tieto  
 

Ehto 1: Vastaajan sukupuoli  

Vastausvaihtoehdot: mies 
 
 
1. Vastaajan sukupuoli 
Vastaajien määrä: 140 

 

 

 
2. Vastaajan kokemus oppilaitostyöstä 
Vastaajien määrä: 140 

 

 
3. Hiljainen tieto 
Vastaajien määrä: 140 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Tiedostan mitä hiljaisella tiedolla (tietä-

myksellä) työssäni tarkoitetaan 
0 2 4 58 76 140 4,49 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää oppilastyöympäris-

tössä 

16 32 32 55 5 140 3,01 

Tunnen, että minun hiljaista tietämystä 

osataan hyödyntää työelämäyhteistyös-

sä 

13 28 36 52 11 140 3,14 

Yhteensä 29 62 72 165 92 420 3,55 
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      2(3) 
 
4. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 
Vastaajien määrä: 140 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Hiljaisen tiedon tuomaa ammattitaitoa 

arvostetaan työyhteisössämme 
17 32 29 53 9 140 3,04 

Työyhteisössäni hiljaista tietoa jaetaan 

pyyteettömästi 
11 39 37 40 13 140 3,04 

Työyhteisössäni hyödynnetään hiljaisen 

tiedon tuomia mahdollisuuksia 
13 52 37 33 5 140 2,75 

Työssäni onnistumiseen tarvitaan 

hiljaisen tiedon hyödyntämistä 
3 8 10 77 42 140 4,05 

Tiedän miten hiljaista tieto voi itse 

hyödyntää omassa työssäni 
1 4 19 71 45 140 4,11 

Henkilökunnan ammatillista kirjoittama-

tonta osaamista hyödynnetään oppilai-

toksessamme 

22 40 36 37 5 140 2,74 

Yhteensä 67 175 168 311 119 840 3,29 

 
 
 
 
5. Hiljaisen tiedon dokumentointi 
Vastaajien määrä: 140 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Saan kollegalta ajatuksia miten voisin 

kehittää omaa työtäni 
7 39 30 51 13 140 3,17 

Hiljaista tietoa on hyödynnetty tekemäl-

lä erilaisia oppaita/ohjeita henkilökun-

nalla 

42 37 40 20 1 140 2,29 

Dokumentoin oman työni, joten toinen-

kin henkilö pystyy toimimaan ko. tehtä-

vässä 

13 33 41 45 8 140 3,01 

Työyhteisössäni on käytössä erilaisia 

palavereita liittyen kirjoittamattoman 

(hiljaisen) tiedon siirtämiseen 

56 42 26 14 2 140 2,03 

Yhteensä 118 151 137 130 24 560 2,63 
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      3(3) 
 
6. Työssä toimiminen ja perehdyttäminen 
Vastaajien määrä: 140 

 

 1 2 3 4 5 Yhteensä  Keskiarvo  

Työtiimissäni työskentelee eri-ikäisiä ja 

eri sukupuolta edustavia henkilöitä 
12 20 9 52 47 140 3,73 

Minulla on työssäni mahdollisuus seu-

rata kollegani työskentelyä ja näin 

perehtyä hänen työtapoihin 

3 29 22 67 19 140 3,5 

Työssäni tulee välillä tilanteita, jossa 

toimintani pohjautuu vaistoon oikeasta 

menetelmästä 

3 7 6 69 55 140 4,19 

Minun on mahdollista omassa työympä-

ristössäni osallistua ns. työkiertoon 
37 39 30 30 4 140 2,46 

Työhön perehdyttämiseni perustui 

osaltaan perehdyttäjän omiin kokemuk-

siin 

32 26 39 32 11 140 2,74 

Minulla on työssäni mahdollisuus tutus-

tua muiden koulutusorganisaatioiden 

toimintamalleihin 

26 31 36 37 10 140 2,81 

Olen hyödyntänyt muiden koulutusor-

ganisaatioiden toimintatapoja työssäni 
23 32 28 45 12 140 2,94 

Yhteensä 136 184 170 332 158 980 3,2 

 


