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1 Johdanto 

  

 

Kun organisaatiosta useita iäkkäämpiä työntekijöitä jää eläkkeelle, siirtyy heidän 

mukanaan korvaamatonta hiljaista tietoa ja osaamista. Miten yritykset ovat val-

mistautuneet tuleviin sukupolven vaihdokseen ja erityisesti hiljaisen tiedon ka-

toamiseen yrityksestä? Muutoksiin tulisi valmistautua hyvissä ajoin, ja löytää sii-

hen tarkoitetut menetelmät. 

 

”Hiljaisen tiedon käsitettä on vaikea selittää lyhyesti ja yksiselitteisesti” (Moilanen, 

Tasala & Virtainlahti, 2005, 26). Hiljaisen tiedon käsite mielletään yleensä ihmi-

sen vahvaksi osaamiseksi, joka omaa tietotaitoa, perustuen omiin kokemuksiin. 

Osaaminen on tietoa, joka muodostuu näkyvästä tietotaidosta, omista kokemuk-

sista ja arvoista sekä verkostoitumisesta, joka ajansaatossa muuttuu asiantunte-

mukseksi. Ihmiset usein kokevat hiljaisen tiedon eri tavoin, toinen näkee hiljaisen 

tiedon verkostoitumisena, toinen laiteasiantuntemuksena. Usein jokapäiväinen 

työntekeminen on automaattista, että ihmisen on vaikea tunnistaa omaa osaa-

mista ja taitoja. Tällä tarkoitetaan nimenomaan hiljaista tietoa eli puhutaan hiljai-

sesta tietämyksestä (Moilanen ym. 2005, 27). 

 

Kuten useat yritykset, myös Karretrade Oy on hiljaisen tiedon katoamisen haas-

teen edessä. Valitsimme tutkimuskohteeksi pienyrityksen Karretrade Oy:n.  Kar-

retrade Oy valmistaa seuratuotteita useille Suomen suurimmille ja tunnetuimmille 

urheiluseuroille. Yrityksen toimitusjohtajan Kari Kivelän jäädessä eläkkeelle, on 

hiljaisen tiedon mahdollinen katoaminen edessä jo tulevina vuosina.  Yrityksessä 

on edessä sukupolvenvaihdos, ja toimitusjohtajan poika on astumassa toimitus-

johtajan tehtäviin tulevina vuosina.  Tästä syystä on paneuduttava löytämään par-

haimmat menetelmät tiedon siirtämiseen isältä pojalle ja tiedostaa tiedon katoa-

misen riskit. Yrityksen osaaminen ja tietotaito on tällä hetkellä pelkästään toimi-

tusjohtajan varassa ja näin ollen tiedon katoaminen hänen jäädessään eläkkeelle 

voi johtaa vakaviin ongelmiin yrityksessä. Siksi tämä on hyvä ajankohta lähteä 

miettimään, kuinka yritys onnistuu siirtämään hiljaista tietoa tehokkaasti eteen-

päin ja säilyttämään osaamisen ja tiedon tason ja näin mahdollistamaan yrityk-

sessä tapahtuvan sukupolven vaihdoksen.  
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Opinnäytetyössämme otamme haasteeksi perehtyä hiljaisen tiedon katoamisen 

riskiin, joka kohdistuu Karretrade Oy:n toimitusjohtajan ja tämän pojan väliseen 

sukupolvenvaihdokseen. Haluamme tutkia millaista hiljaista tietoa ja osaamista 

toimitusjohtaja Kari Kivelällä on, ja kuinka sitä voidaan jakaa yrityksessä.  Lähtö-

tilanne yrityksessä on tällä hetkellä melko kriittinen, sillä koko yritys pyörii nykyi-

sen toimitusjohtajan tietojen ja osaamisen varassa, joten tämä on hyvin ajankoh-

tainen aihe yrityksessä lähteä pohtimaan keinoja ja kartoittamaan sopivia mene-

telmiä, koskien tulevaa sukupolvenvaihdosta. 

 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä pyritään ymmärtämään hiljaisen 

tiedon syvempi merkitys. Tarkoituksena on käydä läpi, mitä hiljainen tieto on, jotta 

sitä voidaan ymmärtää. Työssä on tarkoituksena pohtia menetelmiä, joilla hil-

jaista tietoa voidaan jakaa ja millä keinoilla hiljainen tieto pysyy yrityksessä, toi-

mitusjohtajan jäädessä eläkkeelle. Opinnäytetyömme tarkoitus on keskittyä tutki-

maan hiljaisen tiedon siirtämistä sukupolvelta toiselle, mutta itse sukupolven siir-

tymiseen prosessiin liittyvät aiheet on rajattu työstämme kokonaan pois. 

 

Koska teemme opinnäytetyömme parityöskentelynä, olemme jakaneet työn 

osuudet seuraavasti. Jouni Kivelä kirjoittaa työn johdannon sekä teoreettisen vii-

tekehyksen eli käy läpi aikaisemmassa kappaleessa mainittuja käsitteitä aiheisiin 

liittyvän kirjallisuuden avulla.  Jonna Lätti kerää tutkimusaineiston tekemällä tee-

mahaastattelun sekä esittelee tutkimustulokset. Lisäksi Jonna Lätti esittelee tut-

kimusmenetelmän valinnan ja sen toteuttamisen sekä johtopäätökset. 

 

Ensimmäisessä osiossa saadaan teoreettinen käsitys siitä, mitä hiljainen tieto on 

ja miten sitä tunnustetaan ja tunnistetaan. Toisessa kappaleessa tuodaan esiin 

keinoja, kuinka hiljaista tietoa voidaan estää häviämästä ja käydään läpi hyväksi 

havaittuja menetelmiä tiedon siirtämiseen. Kolmannessa luvussa esitellään tutki-

musmenetelmän valinta ja miten tutkimus toteutetaan. Aineistoa analysoidessa 

on tarkoituksena teorian ja haastattelun vastausten perusteella saada käsitys yri-

tyksen hiljaisen tiedon ymmärtämisestä, saada mahdollisimman luotettava kuva 

yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta, yrityksessä vallitsevista asenteista ja toi-

mintamalleista, sekä tuoda esille ajatuksia tiedon siirtämisestä ja hiljaisesta tie-
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dosta. Viidennessä luvussa käydään läpi varsinaiset tutkimustulokset, joita peila-

taan teoriaan. Viimeisessä luvussa pohditaan työtä kokonaisuudessaan ja käy-

dään läpi omaa oppimisprosessiamme. 

 

 

2 Hiljainen tieto ja osaaminen 

 

 

Seuraavissa luvuissa käsittelemme hiljaisen tiedon syntymistä, hiljaisen tiedon 

tunnistamista sekä tunnustamista. Lisäksi esittelemme SECI-Mallin, jossa mää-

ritellään tiedon luomisen prosessia. 

 

 

2.1 Hiljaisen tiedon syntyminen 

 

”Hiljaisen tiedon käsitettä on vaikea selittää lyhyesti ja yksiselitteisesti” (Moilanen, 

Tasala & Virtainlahti, 2005, 26). Hiljaisen tiedon käsite mielletään yleensä ihmi-

sen vahvaksi osaamiseksi, joka omaa tietotaitoa, perustuen omiin kokemuksiin. 

Osaaminen on tietoa, joka muodostuu näkyvästä tietotaidosta, omista kokemuk-

sista ja arvoista sekä verkostoitumisesta, joka ajansaatossa muuttuu asiantunte-

mukseksi. Ihmiset usein kokevat hiljaisen tiedon eri tavoin, toinen näkee hiljaisen 

tiedon verkostoitumisena, toinen laiteasiantuntemuksena. Usein jokapäiväinen 

työn tekeminen on automaattista, että ihmisen on vaikea tunnistaa omaa osaa-

mista ja taitoja. Tällä tarkoitetaan nimenomaan hiljaista tietoa eli puhutaan hiljai-

sesta tietämyksestä. (Moilanen ym. 2005, 27.) 

 

Michael Polanyi (1966) kehitti hiljaisen tiedon määritelmän. Hänen mukaansa 

tieto ei ole vain loogista ja säännönmukaista toimintaa vaan tieto on henkilökoh-

taista sisältäen tunnetta ja halua. Polanyi korostaa hiljaisen tiedon merkitystä ja 

hänen mukaan hiljainen tieto on sosiaalista tietoa. Tämän uuden tiedon taustalla 

ovat yksilön omaksuminen sekä perityt käsitteet sosiaalisesta ympäristöstä. 

Taustalla vaikuttava tiedostamaton hiljainen tieto ja osaaminen auttavat selviyty-

mään nykyhetken määritellyistä tehtävistä. Onnistunut ratkaisu on sekoittaa ko-

kemusperästä hiljaista tietoa ja hetkessä tapahtuvaa tekemistä. Nonakan (1994) 
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tutkimukset toivat hiljaisen tiedon keskusteluun yhteisöllisyyden ja hiljaisen tiedon 

muuntoprosessin. 

 

Hannele Koivunen oli 1990-luvulla ensimmäisiä hiljaiseen tietoon perehtyneitä 

henkilöitä. Hän (1997, 75) kuvailee hiljaista tietoa näin: ”Hiljainen tieto on koke-

muksen synnyttämiä tietoja ja taitoja joita ei voi kuvailla sanoin ja toiminta on 

vaistonvaraisesti tapahtuvaa sekä ajattelematonta”. Tieto on kaukana länsimai-

den teoreettisesta tiedosta, sillä se on sitoutunut perimätietoon sekä kulttuurillisiin 

rakenteiseen. Hiljaista tietoa ei voida oppia oppikirjoista vaan kokemusten, yritys-

ten, erehdysten ja toistojen kautta. Ihmisten erilaisuutta ja heidän kertynyttä hil-

jaista tietoa ei voida jättää käyttämättä. (Koivunen 1995, 76–77.) 

 

Hiljainen tieto ja osaaminen ovat upotettuina yksilöiden ja yritysten toimintaan ja 

lisäksi hiljainen tieto on polkuriippuvaista. Näin sitä on helppo suojata ja käyttää 

kumulatiivisen oppimisen lähteenä. Hiljaisilla elementeillä tiedon suojattavuus pa-

ranee ja tietoa voidaan jakaa niin että sen käyttöarvo säilyy. Hiljainen tieto ja 

osaaminen on usein henkilökohtainen ominaisuus ja siten tätä taitoa voidaan 

käyttää vallan käytön välineenä panttaamalla tietoa. (Moilanen ym. 2005, 35–36.) 

 

Hiljaisesta tiedosta ja osaamisesta on mahdollista rakentaa yritykselle kestävää 

kilpailuetua. Lubitin (2001,165) näkee tässä ongelmana hiljaisen tiedon luonteen. 

Tieto, jota ei voida jakaa yrityksen sisällä voi jäädä vain muutamille, jolloin tiedolla 

on vain rajallisia kilpailukykyvaikutuksia. Helposti leviävä tieto voi levitä myös yri-

tyksen ulkopuolelle, jolloin kilpailuetua ei voida saavuttaa.  

 

Johtamisen kirjallisuuden mukaan tieto käsitteenä on paljon laajempi koko-

naisuus kuin pelkkä informaatio tai data. Hiljainen tieto (tacit knowledge) on luon-

teeltaan henkilökohtaista ja abstraktia kun taas asiapohjainen tieto on avointa ja 

konkreettista. Moni tutkimus keskittyy nykypäivänä resurssikeskeisen organisaa-

tion määrittelyyn. Globaalissa markkinassa monesta tiedosta tulee kopioitavaa, 

ja resurssit samankaltaistuvat. Hiljainen tieto on kuitenkin henkilökohtaista, ja sen 

omistajuus erottaa ihmisiä toisistaan resursseina. Hiljaista tietoa ei voida kopioida 

organisaatiosta toiseen samalla tavalla kuin teoriaa ja siksi ihmisten laatu usein 

määritteleekin organisaation kilpailukykyä. (Chowdhury 2005.) 
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Hiljainen tieto ja osaaminen ovat menestystekijöitä yritykselle. Savimäen (2009) 

mukaan jokainen yritys on oman alan osaamisen tiivistymä. Mitä paremmin asian 

osaa, sitä suurempi osa taidoista automatisoituu ja siirtyy ei-tietoiseen osaami-

seen eli muuttuu hiljaiseksi tiedoksi. 

 

Tiedon käsitteitä on teoreetikkojen toimesta käsitteellistetty moninaisin termein. 

Tällaisia termejä ovat esimerkiksi äänettömyys, kompleksisuus ja systemaattinen 

luonne. Tietämys on konkreettista ja suoraa, kun taas hiljainen tieto on abstraktia 

ja epäsuoraa. Näkemykset aavistukset, tieto-taito ja intuitiot sisältävät hiljaista 

tietoa. Vaikea kodifiointi on hiljaisen tiedon tunnusmerkki; sitä on hankalaa arti-

kuloida. Jaetut kokemukset, näkemykset, mentaaliset mallit sekä arvot edesaut-

tavat hiljaisen tiedon syntyä. Organisaation tieto voidaan määritellä kokemuksien, 

asiantuntijoiden näkemysten, ainutlaatuisen osaamisen, tärkeiden arvojen sekä 

tilanteellisen tiedon sekoitukseksi. (Chowdhury 2005.) 

 

Tiedosta ja tiedon jakamisesta on tullut organisaatioiden tärkeintä pääomaa, kun 

niiden yhteys yrityksen suorituskykyyn, innovaatioihin ja kilpailukykyyn on tutki-

musten perusteella tunnistettu. (Chowdhury 2005; Hsu & Chang 2014.) Yritysten 

kilpailukyvyn kannalta erityisesti hiljainen tieto on arvokasta.  Hiljainen tieto näh-

dään vastakkaisena käsitteenä eksplisiittiselle, näkyvälle tiedolle, joka on tark-

kaan määriteltyä ja helposti kopioitavissa ja jaettavissa eteenpäin. Hiljaisen tie-

don käyttö ja jakaminen ovat riippuvaisia yksilöistä, joiden mielessä hiljainen tieto 

sijaitsee, sekä heidän päätöksistään jakaa hiljaista tietoa. (Holste & Fields 2010; 

Yazdani & Siddique 2012; Chowdhury 2005.) 

 

Hiljainen tietoa pidetään iäkkäämpien ihmisten vahvuutena työelämässä, johtuen 

henkilöiden vuosien aikana kertyneestä työkokemuksesta elämän aikana. Työ-

kokemuksen myötä henkilöiden vahvuudet korostuu luovuus, omatoimisuus, vas-

tuuntuntoisuus, luotettavuus ja riskinottokyky. Hiljaisen tiedon määrää ei voi mi-

tata sillä kuinka paljon henkilöllä on takanaan työvuosia, vaan tulisi ottaa huomi-

oon asiantuntijuuden määrä. (Moilanen ym. 2005, 29; Virtainlahti 169–170.)  
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Henkilön hiljainen tietämys korostuu, kun työura on pitkä ja osaamista ja tietoa 

on karttunut työvuosien varrella. Työhistorian aikana on eletty myös mukana yri-

tyksen muutoksissa, niin hyvissä ja huonoissa. Tällaiset kokemukset vahvistavat 

tietämystä esimerkiksi kilpailusta ja näkemystä koko alasta. Hiljaista tietoa syntyy 

oppimalla tietoisesti tai ei-tietoisesti työtä kokemalla, tekemällä, kokeilemalla tai 

reagoimalla työssä tuleviin haasteisiin, tilanteisiin, seuraamalla kokeneempia. Ei-

tietoisesti oppimisesta puhutaan kun opitaan työssä tarvittavat perustaidot, mutta 

tietenkin myös erityistaidot, jotka ovat olennaisia taitoja tietyssä tehtävässä tai 

yrityksen toiminnassa. Opitut taidot myös automatisoituvat nopeasti ja tulevat ei-

tietoisiksi taidoiksi. Ulkoisista tietotaidosta syntyy sisäistä hiljaista tietoa, joka on 

itsestään selvää osana omaa toimintaa ja tästä syystä sitä on vaikea tunnistaa 

tai selittää muille. (Moilanen ym. 2005, 29.) 

 

Toivosen ja Asikaisen (2004, 15) mukaan hiljaista tietoa voi syntyä kolmella ta-

valla: sosiaalistumisella, automatisoitumisella ja työkalun tai käsitteen käytön si-

säistymisellä. Sosiaalistumisessa ihminen oppii kokonaisuuksia ja tapahtuu seu-

raamalla ei-tietoisesti omaa ympäristöä eli työympäristössä uusi työntekijä omak-

suu uuden työnkuvan sekä organisaation toiminta ja ajattelumallin. Automatisoi-

tumisella taas tarkoitetaan, kun jokin taito siirtyy ensiksi paperilta sanoiksi ja sitä 

kautta mielikuviksi. Tekemistä ei tarvitse erikseen miettiä vaan toiminta tapahtuu 

refleksinomaisesti. Työkalun ja käsitteen käytön sisäistymisestä voidaan käyttää 

esimerkkinä opettelua ajamaan autolla. Huomio kiinnitetään aluksi hallintalaittei-

siin, kunnes ne tutuksi tultua aletaan keskittymään ja kiinnittämään huomioita ym-

päröivään liikenteeseen. Kun arvioidaan omaa ajattelua ja toimintaa ja uskomuk-

sia, syntyy hiljaista tietoa. Voidaan oppia kokemuksesta, josta saadaan tuloksena 

kokemusperäistä tietoa (Moilanen ym.2005, 29–30.) 
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2.2 Hiljaisen tiedon tunnistaminen 

 

Hiljaisen tiedon tunnistaminen työssä on osoittautunut hankalaksi, sillä rutiinin-

omaista työskentelystä on vaikeaa erotella mitä henkilö oikein osaakaan. Tiedon 

etsimiseksi onkin aloitettava siitä, että kartoitetaan mitä henkilö todellisuudessa 

osaa. Yrityksessä voidaan lähteä selvittämään työntekijöiden osaamista osaa-

miskartoituksella. Dokumentoimalla työprosessien kulkua voidaan tuoda esille 

mallintamalla. Tämä tuo esille osaamisesta vain yhden osa-alueen, jolloin hil-

jaista tietoa tulisi tunnistaa huomioimalla työntekijän intuitiot eli kykyä nähdä si-

säisesti ja kykyä tietää suoraan käyttämättä tietoisia prosesseja. Kokeneilla työn-

tekijöillä on usein kyky ratkaista ongelmia ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti tilan-

teita, juuri intuition avulla. (Moilanen ym. 2005, 31–33.) 

 

Kokeneet ja pitkään työelämässä mukana olleet henkilöt ovat suurimpia tiedon 

haltijoita yrityksissä. Heidän arvot ja tavoitteet ovat tasapainossa, jolloin he pys-

tyvät tekemään valintoja sen suhteen millaisessa ympäristössä he toimivat. Heillä 

on kyky selviytyä myös haastavista kokemuksista ja tilanteista näiden ominai-

suuksien ansiosta. (Toom ym. 2008, 238.) 

 

Kun on tutkittu ikääntyviä työntekijöitä, on tutkimuksissa (Toom. 2008, 236) ko-

rostettu usein sitä, että iäkkäämpien osaamista ja tietotaitoa ei arvosteta. Heihin 

kohdistetaan paljon ennakkokäsityksiä, jotka estävät hiljaisen tiedon siirtymistä 

seuraaville sukupolville. Hiljaisen tiedon jakaminen yrityksessä henkilöiden kes-

ken vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. Asiantuntijuuden vahvistuminen yksilöta-

solla, ei palvele yrityksen etua, vaan vahvistaa vain yksilön omaa roolia. Näin 

ollen, myös hiljaista tietoa eli omaa osaamista voidaan käyttää myös vallan väli-

neenä. ( Viitala 2005,132;Virtainlahti 2009,87.) 

 

Borgesin (2013) tutkimusten mukaan organisaatiokulttuuri vaikuttaa työntekijän 

hiljaisen tiedon jakamiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työntekijät ja-

kavat hiljaista tietoa, kun he tuntevat olevansa kannustavassa, yhteistyö orientoi-

tuneessa organisaatiossa, joka helpottaa ja kannustaa osaamisen jakamiseen ja 

missä ei esiinny uhkaa työntekijöiden välisessä kilpailussa. Voidaan siis nähdä, 
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että luottamukseen perustuva organisaatiokulttuuri luo perustan hiljaisen tiedon 

jakamiselle. 

 

Mikäli työpaikalla vallitsee huono ilmapiiri, työntekijät ovat kateellisia toisilleen tai 

työyhteisössä kilpaillaan liikaa keskenään, on tiedonjakaminen ongelmallista. 

Johdon tulisi saada työyhteisön jäsenet ymmärtämään, että tiedonjakaminen on 

hyväksi koko yritykselle ja pyrkiä rakentamaan positiivinen ja mukava työilmapiiri. 

Tiedonjakaminen koko organisaatiossa on hyväksi koko yritykselle ja tämän 

myötä myös hyväksi yksilötasolla. (Viitala 2005,132;Virtainlahti 2009,88.) 

 

 

2.3 Hiljaisen tiedon tunnustaminen 

 

Tiedonjakaminen sekä sen hyödyntäminen edellyttää ensin, että se on olemassa 

eli hiljainen tieto tunnustetaan (Virtainlahti 2009, 81–85). Monesti yrityksissä voi-

daan vähätellä hiljaisen tiedon merkitystä. Johdon tulisikin pohtia, kuinka paljon 

heidän yrityksen toiminnassa tapahtuu kokemuksesta saatua taitoa ja tietoa, jota 

kutsutaan nimenomaan hiljaiseksi tiedoksi. Monesti pitkään työskennelleet hen-

kilöt eivät arvosta itseään ja omaa työkokemustaan tarpeeksi, jolloin oman osaa-

misen merkitys häviää. Näin ollen yrityksissä hiljaista tietoa tulisi pyrkiä tuomaan 

näkyväksi, arvostamalla hiljaisen tiedon omaavaa työntekijää. Tiedonjakamisen 

vastuu on jokaisen tiedon haltijan vastuulla ja erityisesti esimiehen vastuulla tie-

dostaa. Yksi tiedonjakamisen esteenä on havaittu, että henkilöt haluavat vastata 

kaikesta itse, joka on selkeä este tiedonsiirtymiselle eteenpäin. (Virtainlahti 2009, 

81–85.) 

 

Myös yrityskulttuuri vaikuttaa siihen miten tietoa yrityksessä arvostetaan. Liialli-

nen kilpailu ja kateus henkilöiden kesken, saattaa vaikuttaa oman työn sekä työ-

toverin työn arvostamiseen. Liiallinen kilpailu työssä aiheuttaa tiedon panttaa-

mista pelkästään itsellään ja näin ollen vaikeuttaa tiedon siirtämistä eteenpäin. 

Työssä tulisi olla myönteinen ilmapiiri ja panostaa siihen, että paras lopputulos 

syntyy hyödyntämällä kaikkien osaamista ja tietotaitoa yhdessä. Näin saadaan 

kaikkien osaaminen hyötykäyttöön. ( Viitala 2005, 132;Virtainlahti 2009, 81–85.) 
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Perinteisessä mestari-oppipoika suhteessa oppipoika oppii ammatin vähitellen, 

mestarin työskentelyä seuraten, mestaria jäljitellen ja neuvoja kuunnellen. Kas-

vussa oppipojasta mestariksi ei ole kuitenkaan kyse vain etukäteen määriteltä-

vien tietojen ja taitojen omaksumisesta. Asiantuntijan ammattitaidossa nimen-

omaan keskeistä on omaan kokemukseen perustuva valmius irrottautua mallista 

ja toimia oman vaistonvaraisesti. Tämän lisäksi ammattitaitoa on valmis sopeut-

tamaan omaa osaamistaan sekä omia toimintamalleja erilaisten tilanteiden ja toi-

mintaympäristön edellyttämällä tavalla. ”Hiljaisen tiedon käsite kuvaa juuri näitä 

kahta ammattitaidon dynaamista ulottuvuutta”. (Toom, Onnismaa & Kajanto 

2008, 277.) 

 

Oletamme hiljaisen tiedon näyttäytyvän työntekijän työskentelyä tarkkailtaessa 

sekä työn tekemistä jälkikäteen pohtien. Voimme tunnistaa hänen ajatuksistaan 

kaksi toisiaan täydentävää hiljaisen tiedon ulottuvuutta, kognitiivisen ulottuvuu-

den, tietämisen kohdetta (tacit-knowledge) äänettömän tiedon käsitteen avulla ja 

vastaavasti toiminnallista tieto-taitoa eli hiljaisen osaamisen ( tacit knowing ) kä-

sitteen avulla. Raivola ja Vuorensyrjä taas kuvaavat hiljaisen tiedon ( knowing ) 

välineenä tietämisen kohteen ja, kohdennetun tiedon ( knowledge ) käsittelyyn. ( 

Toom ym, 2008, 280.) 

 

Hiljaista osaamista liitetään erilaisten tehtävien hallintaan, prosesseihin, toimin-

taympäristöjen, ihmissuhdetyössä sosiaalisen vuorovaikutuksen hallintaan. Kun 

pyritään kiinnittämään huomio tiedon sisältöön eli sen kognitiiviseen ulottuvuu-

teen ( tacit knowledge) käytämme äänettömän tiedon käsitettä. Varilan mukaan, 

äänetön tieto ja hiljainen osaaminen täydentävät toisiaan. Hänen mukaan hiljai-

sen tiedon käsitettä kuvaa osaamista, taitoa, jota tieto ohjaa. (Toom ym. 2008, 

280.) 

 

 

2.4 SECI-Malli; Uuden tiedon syntyminen 

 

Nonaka ja Takeuschi (1995, 71) tekivät tunnetuksi mallin, joka jakaa tiedon piile-

vään ja havaittavaan tietoon. Piilevä tieto tarkoittaa, että sitä ei ole siirretty näky-

vään muotoon eli dokumentoitu, joten tietoa on vaikea siirtää. Havaittava tieto 
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taas on objektiivista, muodollista jota voidaan siirtää helposti yrityksen sisällä. 

Usein on vaikea tiedostaa miten suuri ero on näkyvän ja piilevän tiedon välillä. 

Piilevä tieto on yleensä paljon suuremmassa ja tärkeämmässä asemassa kuin 

usein ajatellaan. Näiden kahden tiedon vuorovaikutus synnyttää uutta tietoa, jo-

hon on määritelty neljä reittiä, jota havainnollistetaan seuraavalla kuvalla. 

 

 

 

Kuvio 1: SECI malli (Nonaka ja Takeuchi 1995,71). 

 

Tiedon luomisen prosesseja on neljä, sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen 

ja sisäistäminen.  

 

1. Sosialisaatiossa puhutaan yksilöiden välisestä tiedon jakamisesta. Puhu-

taan perinteisestä mestari-oppipoika asetelmasta, jossa opitaan havain-

noimalla ja matkimalla. Tähän toimintamalliin liittyy myös yritykseen siirty-

vät arvot ja normit.  

2. Ulkoistamisella tarkoitetaan piilevän tiedon muuttamista havaittavaksi tie-

doksi. Kuvaamalla tieto mahdollisimman tarkasti tehdään tieto näkyväksi. 

Tällä tavalla mahdollistetaan tiedon jakaminen tehokkaasti, joka on yrityk-

selle tärkeä ja arvokas asia. 
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3. Yhdistämisellä erilaiset käsitteet yhdistetään laajemmiksi kokonaisuuk-

siksi. Puhutaan myös tiedon jalostumisesta. 

4. Sisäistäminen on prosessi, jossa havaittu tieto muuttuu piileväksi tiedoksi. 

Kun henkilö sisäistää tiedon, henkilö myös määrittelee sen omalla taval-

laan. Henkilö ymmärtää asian joka myös ohjaa sen toimintaa tiedostamat-

tomalla tavalla. 

 

Nonaka (Sydänmaanlakka 2001, 183) on esittänyt uuden tiedon luomisen myös 

yrityksen tiedon luomisen spiraalina. Hän toteaa, että tiedon luominen prosessina 

etenee spiraalimaisesti yksilön, ryhmän, organisaation ja organisaatiotasojen läpi 

vaiheittain. Sosialisaatio valmistelee ulkoistamista, ulkoistaminen on yhdistelyn 

edellytys ja hyvä yhdistely auttaa asioiden sisäistämistä. Jotta oppiminen yrityk-

sessä on maksimaalista, on oppimisen edellytyksenä, se ettei yksilöiden innova-

tiivisuutta rajoiteta. Piilevää tietoa tulisi muuttaa mahdollisimman paljon näky-

väksi tietoa jakamalla. Yrityksen näkökulmasta olisi hyvä saada dokumentoitua 

tietoa, joka ei poistu yrityksestä työtekijöiden mukana. Lisäksi piilevän tiedon tär-

keyden ymmärtäminen ja arvostaminen organisaatiossa tulisi parantaa. ymmär-

tääksemme piilevän tiedon merkityksen, tulisi yrityksen oppia myös jakamaan tie-

toa tehokkaammin. Yrityksen tulisi tiedostaa tietyt tiedon alueet, joita ei voida siir-

tää vain dokumentoimalla vaan tulisi jakaa yhteisen kokemuksen kautta vanhaan 

oppipoika-malliin.  (Sydänmaanlakka 2001, 181–186). 

 

 

3 Hiljaisen tiedon jakaminen 

 

 

Seuraavassa luvussa käsittelemme osaamisen ja tiedon esilletuomisen keinoja, 

hiljaisen tiedon jakamista mahdollisuuksia, esittelemme hyväksi havaittuja tiedon 

jakamisen menetelmiä. Luvussa 3.4 käsittelemme mitä kriittisellä hiljaisella tie-

dolla tarkoitetaan ja kuinka hiljaista tietoa voidaan tehdä henkilöstösuunnittelun 

avulla. 
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3.1 Osaamisen ja tiedon esille tuomisen keinoja 

 

Yrityskulttuuri on olennaisena osana onnistuneeseen tiedon jakamiseen. Yritys-

kulttuurin tulisi kannustaa tiedon jakamiseen, ajatusten, ideoiden ja toimintatapo-

jen vaihtamiseen. Myös henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä ja ihminen tarvit-

seekin luotettavia verkostoja ympärilleen, jotta voidaan luottaa siihen, että mikä 

tieto on olennaista ja merkityksellistä. Yrityksen olisi hyvä miettiä kuinka työnte-

kijöiden osaaminen saadaan tuotua parhaiten esiin. Hiljainen tieto eli osaaminen 

ja tietämys tulisi tunnustaa ja tunnistaa. Esilletuomisessa voidaankin käyttää me-

netelmä, joita käsittelen seuraavissa kappaleissa. (Sydänmaanlakka 2001,173; 

Virtainlahti 2009,91.)  

 

3.1.1 Perehdyttäminen ja työhönopastus 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän tukemista, kunnes hän selviytyy 

itsenäisesti omista työtehtävistään. Työntekijä opastetaan uuteen työtehtä-

väänsä sekä yrityksen toimintaperiaatteisiin. Perehdyttäjä jakaa omaa hiljaista 

tietoaan jo perehdyttämisvaiheessa. Näin varmistetaan tiedon siirtyminen yrityk-

sestä sekä sen toimintamalleista uudelle tulokkaalle tehokkaasti. Jo perehdyttä-

misvaiheessa halutaan varmistaa luoda halu jakaa hiljaista tietoa ja luoda positii-

vista kuvaa organisaation kulttuurista ja koko työyhteisöstä. ( Virtainlahti 

2009,131–132.) 

 

Kun aloitetaan uusi työtehtävä tai siirrytään vaativampiin tehtäviin, tulisi ottaa 

huomioon hiljaisen tiedon jakaminen. Kun jaetaan kokemusperäistä tietoa, voi-

daan nopeuttaa työhön opettelun prosessia ja lisäksi annetaan kokeneemmalle 

työntekijälle hyvä mahdollisuus jakaa hiljaista tietoaan (Virtainlahti 2009, 132.)  

Perehdyttämisen käsite tuntuu yksiselitteiseltä, vaikka sen sisältö on muuttunut 

merkittävästi ajan saatossa. Yritykset käsittävät perehdyttämisen hyvin eri tavoin. 

Kirjallisuudessa perehdyttäminen ja työhönopastus monesti erotetaan toisistaan 

ja perehdyttäminen liitetään vain työn alkuun. Nykyään kuitenkin termi nähdään 

laajempana ja se sisältää myös työnopastuksen. (Kupias & Peltola 2009, 17–18.) 
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3.1.2 Koulutus ja kouluttautuminen 

 

Opiskelusta kertynyt teoriatieto muuttuu hiljalleen varsinaista työtä tekemällä 

vankaksi tietämykseksi, kun teoriaa aletaan hyödyntämään käytännön työssä. 

Kouluttautumisella ja koulutuksella on mahdollisuus laajentaa tietämystään ja op-

pia sisäistämään asioita paremmin. Kun asiat on saatu sisäistettyä, voidaan niitä 

jakaa muille organisaation jäsenille. Näin uusi tieto muuttuu myös muille organi-

saation jäsenille hiljaiseksi tietämykseksi. (Virtainlahti, 2009,133.) 

 

 

3.1.3 Kehityskeskustelu 

 

Kehityskeskustelu tapahtuu työntekijän ja esimiehen välillä käytävästä keskus-

telusta. Tarkoituksena on keskustella työntekijän asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamisesta. Lisäksi mietitään yhdessä, millä saralla työntekijä on kehittynyt ja 

missä olisi vielä kehitettävää. Tuodaan esiin organisaation visio ja tavoite työn-

tekijälle. Kehityskeskustelun tarkoitus on käydä läpi työntekijän osaamista ja ko-

kemusperäistä tietämystä, joita on tarkoitus käydä läpi ja arvioida. (Virtainlahti, 

2009, 133–132.) 

 

 

3.1.4 Osaamiskartat  

 

Osaamiskartat ovat yleisemmin käytetty keino osaamisen esille tuomiseen. Otala 

kuvaa osaamiskarttaa seuraavasti: ” Osaamiskartta on kuvaus organisaation vi-

sion ja strategian edellyttämästä osaamisesta ja osaamisten keskinäisistä riippu-

vuuksista (Otala 2008, 346.) Karttoja joissa kuvaillaan osaamista, voidaan tehdä 

yrityksestä, osastosta tai työtiimistä. Voidaan kuvailla olemassa olevaa osaa-

mista tai niihin voidaan laatia suunnitelma, kuinka tuleviin haasteisiin ja tarpeisiin 

voidaan vastata. Karttojen avulla on tarkoituksena varmistaa jatkuva oppiminen 

ja kehittyminen. Lisäksi niiden avulla saadaan parempi käsitys osaamisesta ja 

karttoja voidaan tarkastella kokonaisittain tai henkilöittäin. Sen avulla on myös 
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helppo ymmärtää, mistä osaamisen menestys riippuu ja rekrytoimaan uusia työn-

tekijöitä. Kartat ovat myös hyvä apu henkilöiden osaamisen itsearvioimiseen. 

(Otala 2008, 119–121, 346.) 

 

Osaamiskarttoihin luodaan myös usein osaamisen tavoiteprofiili, joka auttaa 

työntekijää hahmottaan omaa osaamista ja määrittämään millaista osaamista 

häneltä puuttuu. Se auttaa löytämään keinoja kehittymiseen ja osaamisen pa-

rantamiseen. Myös hiljaista tietoa on mahdollista tuoda esille, jos osaamisku-

vauksiin lisättäisiin käsitteitä kuten arvot, asenteet ja käsitykset. Osaamiskartoi-

tuksia ei kuitenkaan pidetä hiljaisen tiedon suoranaisina esille tuomisen kei-

nona. Osaamiskartoitus on kuitenkin hyvä apuväline, jonka avulla henkilöä au-

tetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja sen kautta päästään käsiksi hiljaisen 

tiedon tunnistamiseen. (Virtainlahti 2009, 93.)  

 

 

3.1.5 Dokumentointi ja mallittaminen 

 

Tiedolla on suuri merkitys yrityksille ja tämän vuoksi tieto tulee olla helposti kaik-

kien saatavilla. Tiedon jakamisen hyvä lähtökohta on tiedon dokumentointi. Do-

kumentoinnilla terminä tarkoitetaan sitä, että saatavilla oleva tieto asetetaan sel-

laiseen muotoon, että se on kaikkien saatavilla. Tieto käsitellään, jäsennellään ja 

editoidaan loogisiksi ja luotettaviksi tietokannoiksi yritykselle. Tietoa varastoidaan 

esimerkiksi dokumentteihin, pöytäkirjoihin, muistioihin, manuaaleihin ja toiminta-

ohjeiksi työntekijöille. 

 

Dokumentointi on keino saada hiljainen tieto avoimeksi koko organisaatiolle. (Toi-

vonen & Asikainen 2004, 35). Tiedonjakelun kanavina käytetään usein intranet-

tiä, sähköpostia, paperisia raportteja ja niiden postittamista tai kokouksen pitä-

mistä. (Sydänmaanlakka 2001, 173). Tätä keinoa ei kuitenkaan pidetä tiedon 

esille tuomisen hyvänä keinona, sillä kirjoittaminen koetaan usein työlääksi (Toi-

vonen & Asikainen 2004, 36).  

 

Kun tieto halutaan dokumentoida, käytetään usein apuna mallittamista eli kuva-

taan jonkin ilmiön tai prosessin rakennetta. Työprosessin mallit ovat sanallisia 
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kuvauksia ja niiden mallittaminen on kuvata työtä. Tarkoituksena on kuvata asi-

antuntijan hyväksi havaittuja toimintatapoja. Mallittaessa voidaan vaikuttaa sii-

hen, mitä osaamista halutaan siirtää. Mallittaminen eroaakin tällä ominaisuudella 

aloittelija ja asiantuntija-työparimenetelmästä. Mallittamisella on tarkoituksena ja-

kaa vain hyviä käytäntöjä. Mallittamisen tulisi olla hyvin tarkka kuvaus asiantun-

tijan tekemisestä, jotta seuraajan on mahdollisuus päästä samaan lopputulok-

seen. (Toivonen & Asikainen 2004, 35–36.)  

 

 

3.2 Hiljaisen tiedon jakamisen mahdollistaminen 

 

Organisaation tulisi tarkoin miettiä, millaiset menetelmät sopivat juuri heidän or-

ganisaatiolle, jotta tiedon siirtyminen olisi mahdollisimman helppoa ja tehokasta. 

Useat tutkijat ovat tunnistaneet tiedon yrityksen tärkeimpänä aineettomana re-

surssina ja kestävän kilpailukyvyn lähteenä tämän päivän nopeasti muuttuvassa 

markkinaympäristössä (Grant, 1996; Lin, 2007; Wickramasinghe & Widyaratne, 

2012; Yazdani & Lahore, 2013).  Tieto itsessään ei kuitenkaan ole organisaation 

menestyksen tae, vaan keskiössä on tiedon jakaminen ja sen hyödyntäminen. 

Työntekijöitä on tuettava ja kannustettava jakamaan tietoa ja muuttamaan se or-

ganisaation yhteiseksi tiedoksi suorituskyvyn parantamiseksi ja varmistamiseksi 

myös tulevaisuudessa. 

 

Tiedon jakaminen voidaan tutkijoiden mukaan nähdä organisaation innovointina. 

Chowdhryn (2005) mukaan organisaationalinen tiedon kehittyminen on kriittinen 

edellytys organisaation innovaatiokyvylle. Innovointi tiedon jakamisen ja hyödyn-

tämisen myötä nähdään tehostavan työprosesseja ja kehittävän uusia bisnes-

mahdollisuuksia. (Lin, 2006; Wickramasinghe & Widyaratne, 2012). Lee et al. 

(2010) tutkimuksen mukaan hiljaisen tiedon jakamisen kautta syntyvät innovaa-

tiot luovat taas uusia tuotteita, prosesseja ja patentteja. He toteavat tutkimukses-

saan myös, että hiljaisen tiedon jakamisella esimerkiksi tuotekehityksessä ongel-

mienratkaisukyky kasvaa. Kun ymmärrys asiakkaiden tarpeista paranee, se mitä 

todennäköisimmin vaikuttaa positiivisesti asiakasuskollisuuteen ja sitä kautta 

myös yrityksen rahavirtoihin. (Lee et al., 2010.)  
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Lee et al. (2010) testasivat tutkimuksessaan, onko tiedon jakamisella tiimeissä 

vaikutusta tiimin suorituskykyyn ja odotetusti niiden välillä nähtiin merkittävä yh-

teys. Tutkimuksen mukaan tiedon jakaminen tiimissä parantaa kykyä saavuttaa 

asetetut tavoitteet ja kykyyn saavuttaa haluttu työn laatu ja tehokkuus. Linin 

(2007) tutkimuksen tulokset osoittavat puolestaan, että tiedon jakamattomuus 

johtaa organisaation sitoutumisen ja organisaation sisäisen luottamuksen heiken-

tymiseen ja tällä on suora vaikutus organisaation menestymiseen.  

 

Virran (2011) tutkimuksessa sukupolvenvälisestä tiedon siirrosta käy ilmi, että 

tiedon jakaminen voi muodostua vain olemassa olevan tiedon siirtämisestä tai 

sekä siirtämisestä että rakentamisesta. Sukupolven välisen tiedon jakaminen tu-

lee suunnitella ja sitä tulee johtaa yksilöllisesti riippuen johtamisen kohteena ole-

vien henkilöiden tarpeista ja näkemyksistä. Tiedon jakamisen suunnittelu on teh-

tävä kokeneen ja aloittelevan asiantuntijan kanssa, sillä he tuntevat siirrettävän 

tiedon paremmin kuin yrityksen johto. Aloittelevan asiantuntijan näkemykset 

omasta työstään ohjaavat sitä, millainen suhde kyseisten asiantuntijoiden välillä 

muodostuu. Tiedon siirtämisessä on tärkeää keskittyä siihen, minkälainen tieto 

tukee aloittelevan asiantuntijan työn tavoitteiden ja tehtävien suorittamista. Virran 

tutkimuksen mukaan tiedon siirtoon kokeneen ja aloittelevan asiantuntijan välillä 

liittyy neljä eri tekijää: heihin kohdistetut odotukset yhdessä, heidän ominaisuu-

tensa, keskinäinen vuorovaikutus sekä olosuhteet. Jotta tiedon jakamisen tehos-

taisi yrityksen toimintaa, tulisi sen olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. (Virta, 

2011, 220–224.) 

 

 

3.3 Hiljaisen tiedon jakamisen menetelmät 

 

Hiljaista tietoa jaetaan ensisijaisesti kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tiedon 

jakaminen vaatii luottamuksellisen ilmapiirin, joka vähentää hiljaisen tiedon jaka-

miseen liittyvää riskiä ja epävarmuutta. Luottamus on noussut useissa tutkimuk-

sissa tärkeäksi tekijäksi hiljaisen tiedon jakamisessa. (Holste & Fields, 2010).  

Luottamus voidaan jakaa järkeen ja tunteeseen perustuvaan luottamukseen. Jär-

keen perustuva luottamus nähdään organisaatioissa luottamisena työkaverin tai 

esimiehen kykyihin, pätevyyteen, luotettavuuteen ja työn laatuun. Tunteeseen 
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perustuva luottamus näkyy tunnesiteinä yksilöiden välillä sekä toisista huolehti-

misena ja välittämisenä. (Yazdani & Siddique, 2012; Chowdhury, 2005.) Paitsi, 

että luottamus voidaan nähdä henkilöityvänä luottamuksena esimieheen tai työ-

kavereihin, se voidaan nähdä Blomqvistin (2006) mukaan myös institutionaali-

sena ei-henkilöityvänä luottamuksena organisaatioon, jolloin luottamus koostuu 

organisaation mekanismeista, prosesseista ja rakenteista. Ei-henkilöityvä luotta-

mus organisaatiotasolla perustuu organisaation yhteiseen tavoitteeseen, oikeu-

denmukaisuuteen sekä johdonmukaiseen ja läpinäkyvään toimintaan. (Blom-

qvist, 2006). 

 

Tiedon ja tietämyksen jakaminen muille parantaa kaikkien yrityksessä työskente-

levien tietämystä ja edistää yrityksen mahdollisuuksia kehittää osaamistaan tule-

vaisuudessa ja lisätä moniosaamista. Tiedon jakaminen muille auttaa myös yksi-

lötasolla tekemällä oman tietämyksen näkyväksi yrityksen muille jäsenille. Tiedon 

jakaminen edesauttaa työyhteisön selviytymistä yllättävissä tilanteissa sekä yh-

teisen tavoitteen varmistamisessa.  Tiedon jakaminen helpottaa omaa työtaak-

kaa sekä työkaverin työtaakkaa. Kun hiljainen tieto jaetaan, edistää se tehok-

kaampien ja parempien toimintamallien jakamista. Tällä tarkoitetaan virheiden 

vähenemistä ja laadun parantamista. Lisäksi säästetään työaikaa ja lisätään te-

hokkuutta, kun kaikkea ei tarvitse opetella uudelleen vaan käytettävissä on jo 

toimintamalli, jota voidaan käyttää. (Virtainlahti 2009, 108–109.) 

 

Moilasen (2005) mukaan hiljaisen tiedon siirtäminen edellyttää keskustelevaa il-

mapiiriä, asioista puhumista ja palautteen antamista. Hiljaista tietoa voidaan pei-

lata asiantuntijuuden, osaamisen, kokemuksen sekä tietämyksen kautta. Tietä-

mys on tilannekohtaista ja tietäminen tuo esille tiedon muuttuvan prosessin. Moi-

lanen (2005) kuvaa hiljaisen tiedon jakamista strategisen tiedon jakamista use-

ammalle ihmiselle käyttöön. Hiljaisella tiedolla parannetaan sitoutumista työhön, 

osaamista sekä kannattavampaan liiketoimintaan ja tuottavuuteen. Hiljaisen tie-

don jakamiseen voimme käyttää apuna erilaisia menetelmiä.  Nämä menetelmät 

helpottavat tiedon jakamista, niin että aina ei tarvitse oppia kaikkea kantapään 

kautta, vaan on jo olemassa malli jonka mukaan voimme toimia. (Moilanen 2005, 

3-16.) 
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Salmelan (2008, 2) mukaan yksilöön tai yhteisöön kerääntynyttä tietoa on pystyt-

tävä sekä siirtämään yksilöltä ja yhteisöltä toiselle että tallentamaan sukupolvelta 

toiselle. Tiedon jakamisen aloittaminen vaatii, että työyhteisössä toimivat saman 

tai eri osaamistaustan omaavia henkilöitä jotka ovat valmiita jakamaan kokemuk-

siaan tai tietotaitoaan. 

 

Selkokielinen tieto on mahdollista varastoida teknologian avulla kun taas hiljainen 

tieto, jonka saatavuus ja käyttö riippuvat henkilöiden päätöksistä ja ihmissuh-

teista, sijaitsee ainoastaan ihmisten mielessä. Hiljainen tieto on erittäin henkilö-

kohtaista sekä vaikeaa tai jopa mahdotonta muuttaa kirjalliseen muotoon. Analo-

giat, metaforat, tarinat ja henkilökohtaiset strategiat ovat usein hiljaisen tiedon 

esiintymismuotoja, jotka paljastavat, miten ja miksi työntekijä toimii tietyllä tavalla 

työtä tehdessään tai ongelmia ratkoessaan. (Holste&Fields, 2010.) 

 

Hiljaisen tiedon siirto tapahtuu usein kasvotusten tapahtuvassa kanssakäymi-

sessä. Hiljainen tieto voi siirtyä muodollisesti koulutuksessa tai konferenssissa tai 

sitten epämuodollisessa kanssakäymisessä sosiaalisissa verkoissa ja työnteki-

jöiden kanssakäymisissä. Hiljaisen tiedon siirrossa on tärkeää, että tiedon siirtäjä 

sekä vastaanottaja ovat valmiina luovuttamaan ja vastaanottamaan tietoa sekä 

käyttämään sitä. Esteinä, jotka saattavat vaikeuttaa hiljaisen tiedon siirtoa, voi-

daan mainita rajoittunut tietämys omasta tiedosta, tiettyyn henkiseen tai fyysi-

seen tapahtumaan sidotun tiedon ilmaisun vaikeus, sekä vaikeus käyttää hiljaista 

tietoa eri tilanteissa. (Holste&Fields, 2010.) 

 

Tiedon hiljaisuuden taso sekä tiedon riippuvuus kontekstista tai systeemistä luo-

vat yhdistelmän joka määrittelee tiedon kompleksisuuden. Voidaan todeta, että 

vaikeasti koodeina ilmaistavissa oleva kompleksinen, hiljainen tieto on riippuvai-

nen siitä kontektista, jossa se on luotu; hiljaista tietoa syntyy henkilökohtaisten 

kokemusten ja havaintojen yhteydessä. Tästä syystä kompleksisen hiljaisen tie-

don leviämistä ja kopioimista voidaan kontrolloida. Tällöin hiljainen tieto voi myös 

olla kilpailukyvyn lähde. (Chowdhury, 2005) Kilpailuedun tavoittelussa voidaan 

tiedon jakamista pitää avainasemassa olevana aineettomana resurssina (Lin, 

2006). 
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Organisaatiolla on mahdollisuus kehittää tietämystään ja kilpailukykyään käyttä-

mällä tehokasta tiedonjakoprosessia. Muodostuakseen kilpailuedun lähteeksi, 

tällaisen henkilökohtaisen tiedon tulee olla jaettavissa läpi organisaation. Näin 

ollen yrityksen sisäinen tiedonjakoprosessi muodostuu tärkeäksi kehittää, vaikka 

jakaminen koettaisiin hankalaksi. Tiedon kehitykselle on tärkeää, että komplek-

sista tietoa jaetaan vaikka se koettaisiin hankalaksi. Kompleksisen tiedon jaka-

mista voidaan kuvata spiraalimaisena prosessina. Se alkaa yksilötasolta ja leviää 

laajempiin yhteisöihin. Organisaation on todettu kehittävän tietopohjaansa pro-

sessien kautta jotka ovat sosilisaatio ja tiedon yhdisteleminen (Chowhury, 2005.) 

 

Henkilöiden välinen tiedonjako tarkkaillen, matkien sekä harjoittelu läheisessä 

ammatillisessa kanssakäymisessä ovat osana sosialisaatiota. Kombinaatiossa ir-

roitettu jaettu tieto muutetaan kompleksiseksi tietopohjaksi organisaation käyt-

töön. Yksilöiden välinen tehokas yhteistyö on vaatimuksena näille prosesseille. 

Tällainen yhteistyö on mahdollista ainoastaan, mikäli toimijoiden välillä vallitsee 

luottamus. Ihmisten välistä tiedon jakoa voidaan parantamalla lisäämällä luotta-

musta (Chowdhury, 2005.) Kilpailukyvyn menettämistä työtovereihin nähden voi-

daan pitää riskinä, joka liittyy hiljaisen tiedon jakamiseen; mikäli tiedon lähde ei 

jaa kaikkea tietoaan, tai hänellä on epämääräinen maine, saattaa tiedon vastaan-

ottaja kokea ottavansa riskin mikäli päättää käyttää edellä mainitulta henkilöltä 

saamaansa tietoa (Holste& Fields, 2010.) 

 

Yhteistyöllä saadaan kaikista parhaiten yksilöiden hiljainen tieto jaettua. Yhteis-

työmuotoina jakamiseen voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia keinoja kuten tii-

mit ja työryhmät, mentorointi, ammattilainen ja aloittelija työparit, sijaisuus ja va-

ramiesjärjestelyt, verkostot, kokemuksenvaihtopiirit ja reflektio. Myös työn kehit-

täminen saattaa edesauttaa hiljaisen tiedon jakamista. Työntekijän mahdollinen 

osallistuminen projekteihin, työn laajentaminen, jopa työkierto, benchmarking ja 

mallinnettu tietämys voivat olla keinoja jotka edistävät tiedon jakamista. Hiljaisen 

tiedon jakamista ja kehittämistä voidaan myös edistää henkilöstötoimilla kuten 

rekrytoinnilla, perehdyttämisellä, työhön opastamisella, kouluttamalla ja anta-

malla palautetta kehityskeskustelussa. Lisäksi on olemassa hieman vapaamuo-

toisempaa toimintaa, kuten kahvipöytäkeskustelut. (Viitala 2005, 260–262.) 
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Seuraavissa luvuissa käydään läpi hiljaisen tiedon jakamisen suosittuja menetel-

miä. 

 

 

3.3.1 Esimerkistä oppiminen 

 

Esimerkistä oppiminen on menetelmä, jonka tarkoituksena on oppia esimerkkiä 

seuraamalla eli havainnoida ja matkia ammattilaista. Puhutaan mestari ja oppi-

poika asetelmasta, ammattilainen ja aloittelija parista tai seniorista ja juniorista. 

Menetelmissä voidaan tehokkaasti siirtää tietoa hyvin yksityiskohtaisesti, mutta 

siinä piilee myös vaara huonojen tapojen siirtymisistä oppimisen mukana. Tämän 

vuoksi on hyvin tärkeää tunnistaa tieto, joka halutaan jakaa. Hyvä tapa jakaa tie-

toa on myös yhdistää pitkään työuran omaava työntekijä, jakamaan tietoansa 

nuoremmalle työuransa alussa olevalle. Ammattitaito ei kuitenkaan ole aina suh-

teessa ikään ja näin ollen myös nuoremmalla työntekijällä on erityistaitoja, joiden 

jakaminen tulisi ottaa huomioon organisaatioissa. (Virtainlahti, 2009, 121–122.) 

 

 

3.3.2 Kokemuksenvaihtopiirit 

 

Puhutaan kokemuksenvaihtopiiristä, kun yrityksen työntekijät vaihtavat kokemuk-

siaan. Tällaisessa tilanteessa tulisi luoda rento ja avoin ilmapiiri, jotta hiljaista tie-

toa saadaan jaettua mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kokemuksenvaihdon 

avulla on mahdollisuus myös laajentaa omaa tietämystään. (Virtainlahti 2009, 

97–123-124). 
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3.3.3 Mentorointi 

 

Tämä toimintamalli on hyvä tapa jakaa hiljaista tietoa, joka liittyy olennaisesti yri-

tyksen arvoihin, asenteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Mentoroinnilla saadaan väli-

tettyä myös työyhteisön historiatietoa. ( Virtainlahti 2009, 119–120). Mentoroin-

nista puhutaan silloin, kun kokeneempi henkilö opastaa henkilöä, jolla on vähem-

män kokemusta. Mentoroinnin tarkoituksena on rohkaista ja tukea henkilöä, jolla 

on vähemmän kokemusta, puhutaan psykososiaalisesta tarkoituksesta. Toinen 

tarkoitus on tukea henkilön urakehitystä antamalla taustatukea sekä lisätä haas-

teita, joiden avulla mentoroitava voi oppia uutta. Mentori voi toimia useammassa 

roolissa, kuten esimerkiksi valmentajana, roolimallina, tiedon ja osaamisen välit-

täjänä tai henkilökohtaisten suhteiden ja verkostojen välittäjänä. (Viitala 2005, 

266–268.) 

 

 

3.3.4 Verkostot 

 

Tiedon jakamista voidaan edistää luomalla erilaisia verkostoja organisaation 

sisä-että ulkopuolella. Työyhteisöjen sisällä on verkostoja, jotka ovat syntyneet 

vuorovaikutuksesta. Pidempään työelämässä työskennelleet ovat luoneet erilai-

sia verkostoja työelämän matkan varrella, joiden ansiosta apu ja osaaminen ovat 

lähellä. Tätä tietämystä ei ole dokumentoitu mihinkään vaan tieto mahdollisesta 

avusta näkyy ainoastaan tietämyksenä siitä, mistä apua missäkin tilanteissa voi-

daan saada. Myös ulkopuoliset verkostot ovat yrityksen kannalta erittäin tärkeitä 

suhteita. Kun verkostot ovat hyvällä pohjalla, luo se pienyrityksille mahdollisuu-

den tarjota laajempaa palvelua, niin että kukin verkostossa oleva toimija antaa 

täyden panostuksen yhteisiin hankkeisiin. Verkostoitumista voidaan harjoittaa 

myös helposti sosiaalisessa mediassa.  

 

Työntekijöitä tulisi kannustaa verkostoitumiseen asettamalla heitä erilaisiin tilan-

teisiin, jossa on mahdollisuuksia solmia uusia suhteita. Verkostoitumista tapahtuu 

tilaisuuksissa, joissa on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja tätä kautta luoda 
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uusia suhteita. Harrastusmahdollisuudet, työpaikan virkistysillat ja erilaiset tapah-

tumat edesauttavat työntekijöitä verkostoitumaan ja luomaan pitkäaikaisia, kes-

täviä suhteita. (Virtainlahti, 2009, 122–123.) 

 

 

3.3.5 Reflektio 

 

Hiljaisen tiedon löytämisessä ja jakamisessa toimii hyvin reflektoiminen. Se tar-

koittaa sitä, että toimintaa voidaan reflektoida yhtäaikaisesti toiminnan kanssa tai 

jälkeenpäin. Kun alamme toimimaan, niin reflektiossa kyseenalaistamme omaa 

toimintaamme ja yritämme löytää uusia tapoja toimia. Toiminnan aikainen reflek-

tio on haasteellisempaa kuin toiminnan jälkeinen reflektio, sillä se vaatii toiminnan 

keskeyttämisen ja täten toiminta keskeytyy. Toisaalta se tuo apua ammattilaisille 

pohtia tekemistä tarkemmin ja poikkeamaan omista rutiineista ja säännöistä. Jäl-

keisessä reflektiossa tekemistä arvioidaan jälkikäteen. (Virtainlahti, 2009,24.) 

 

Kriittinen reflektoiminen auttaa selviytymään menneisyydessä kohdanneista ti-

lanteista, sillä reflektoimisen avulla voidaan tunnistaa onnistumisia ja epäonnis-

tumisia. Menneisyyden onnistumisia ja epäonnistumisia voidaan jakaa myös 

muille työyhteisöön ja näin ollen menneisyyden ongelmat on helpompi ratkaista 

ja voidaan kehitellä uusia ideoita. ( Virtainlahti, 2009,24.) 

 

 

3.4 Kriittinen hiljainen tieto ja henkilöstösuunnittelu 

 

Joskus osaamista on vaikea määritellä. Tämä voi johtua siitä, että hiljainen tieto 

näkyy vain yksilön tai ryhmän toiminnan sujuvuutena, eikä sen taustatekijöitä 

voida tarkalleen määritellä. Koska osaamisen arvioiminen on haastavaa, saattaa 

sen arvioiminen jäädä pois kokonaan. Arviointia olisi kuitenkin tärkeää tehdä ai-

nakin kriittisen tiedon osalta, haasteista ja ongelmista huolimatta. (Viitala 2005, 

155.)  

 

Kun hiljaista tietoa aletaan jakaa ja tuoda esille, kannattaa kiinnittää huomiota 

seikkoihin joita kannattaa nostaa esille. Kaikkea hiljaista tietoa ja näkyvää tietoa 
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ei ylipäätään ole mahdollista tunnistaa ja jakaa. Yrityksen kannalta hyödyllistä 

olisikin paneutua asioihin, joilla sille on hyötyä toiminnan ja menestymisen kan-

nalta. Näin ollen tulisi tunnistaa ne osaamiset ja tietämiset, joilla saadaan hyviä 

tuloksia tehtyä. Henkilön jäädessä pois yrityksestä poistuu hänen mukanaan kriit-

tistä tietoa. Tämän vuoksi, on tärkeää tunnistaa hiljainen tieto, sillä mikäli sitä ei 

ole ehditty ajoissa ymmärtää, voi siitä olla merkittävää haittaa yritykselle. Olen-

nainen ja kriittinen hiljainen tieto tulisi tunnistaa ainakin niissä taidoissa ja osaa-

misissa, jotka ovat vain yhden henkilön varassa. (Virtainlahti 2009, 88–89.)  

 

Edellä mainituissa tilanteissa tulisikin yritysten panostaa henkilöstösuunnitteluun. 

Sillä tarkoitetaan pitkän ja lyhyen aikajänteen henkilöstösuunnittelua, jossa en-

nakoidaan henkilöstön määrän, rakenteen ja laadun muutosta sekä niihin liittyvää 

kustannuksia. Henkilöstösuunnittelun suurimpia haasteita ovat ikärakenteet no-

peat muutokset, kuten suurten ikäluokkien aiheuttama eläke-pommi. Kun yrityk-

sestä on jäämässä eläkkeelle lähivuosina, tulee varmistaa, että heille saataisiin 

seuraajat niin, ettei yrityksen toiminta häiriintyisi perehdyttämisen aikana. Kun 

kyse ei ole luonnollisen vaihtuvuuden aiheuttamasta rekrytoinnista, niin silloin ei 

voida käyttää samoja toimintamalleja. (Viitala 2005, 233–236.)  

 

On tärkeää määritellä henkilöt, joilla kriittistä osaamista on ja se miten sen jaka-

minen muille yrityksen jäsenille varmistetaan. On myös hyvä miettiä, millaista 

osaamista ja tietoa tulevaisuudessa tarvitaan. Henkilöstösuunnitteluun herätään-

kin yrityksissä usein liian myöhään eli vasta siinä vaiheessa kun henkilöstöstä 

ollaan siirtymässä eläkkeelle. Yritysten tulisi panostaa jo hyvissä ajoin henkilös-

tösuunnitteluun ja pohtia kriittistä osaamista ja hiljaista tietoa (Otala 2008, 135.) 

 

Hyvin tärkeää on selvittää, millaista kriittistä osaamista eläköityvät henkilöt omis-

tavat ja kuinka tärkeää osaaminen ja tieto on yrityksen toiminnan kannalta. Kan-

nattaa myös suunnitella miten ja kenelle tietoa siirretään ja miten tiedon siirtämi-

nen järjestetään. Kannattaa myös huomioida, että kaikkea tietoa ei kannata läh-

teä siirtämään, sillä osa tiedosta voi olla vanhentunutta ja näin ollen voi haitata 

yrityksen toimintaa. Lisäksi vanhentuneista toimintatavoista on vaikea oppia pois, 

mutta niistä voidaan kehittää ja näin ollen luoda uusia toimintatapoja. (Otala 

2008, 136.) 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

 

4.1 Tutkimustehtävä, rajaus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää millaista hiljaista tietoa ja osaamista Karretraden 

Oy:n johtajalla on kertynyt vuosien saatossa ja lisäksi tutkimustehtävän on selvit-

tää millaisin menetelmin Karretrade Oy voi välttää tiedon katoamisen ja säilyttää 

osaamisen tason sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Tavoitteena on tunnistaa 

hiljaisen tiedon syvempi merkitys, siirtymisen esteenä olevat haasteet ja tuoda 

esille kuinka toimitusjohtajan kokemuksen tuomaa tietoa voidaan tulevaisuu-

dessa hyödyntää. 

 

Tutkimuksessa keskitytään selvittämään haastattelusta saaduilla vastauksilla, 

millaista hiljaista tietoa Karretrade Oy:n toimitusjohtaja Kari Kivelällä on, ja miten 

sitä voidaan säilyttää ja jakaa tulevassa sukupolven vaihdoksessa.  

 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää millaista hiljaista tietoa ja osaamista Karretrade 

Oy yrityksessä on ja onko sitä tunnistettu ja tunnustettu. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitä hiljainen tieto on työssäsi ja mikä merkitys sillä on yritykselle? 

Tarkoituksena oli selvittää kysymyksen avulla, miten toimitusjohtaja Ki-

velän hiljainen tieto on syntynyt ja mikä merkitys sillä on yritykselle. 

 

2. Miten hiljaisen tiedon katoaminen voidaan estää ja millaisia tiedonsiirron 

menetelmiä teillä on, onko niitä? 
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Kysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää mitkä tiedot vaikuttavat hiljaisen 

tiedon jakamiseen ja esille tuomiseen. Lisäksi haluttiin kartoittaa tiedon 

jakamisen käytössä olevat keinot. Lisäksi haettiin toimitusjohtajan omia 

kehitysideoita osaamisen ja hiljaisen tiedon säilyttämiseen ja jakami-

seen. 

 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetel-

män. Tämän menetelmän avulla samaa asiaa voidaan kuvailla ja tarkastella use-

alla eri tavalla. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmässä tutkittava kohdejoukko ei 

ole valittu satunnaisotoksella vaan henkilöt ovat valittu tarkoituksen mukaisesti. 

Halusimme valita tutkimusmenetelmän, jossa tutkittavan henkilön omat näke-

mykset ja ääni pääsee hyvin esille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 156–

160.) 

 

Aineistonkeruumenelmäksi olemme valinneet yksilöhaastattelun. Tutkimuksessa 

keskitymme selvittämään toimitusjohtaja Kari Kivelän kokemuksia hiljaisesta tie-

dosta.  Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, joka tarkoittaa puolistruktu-

roitua haastattelua, jossa haastattelun aihepiiri on tiedossa, mutta kysymyksillä 

ei ole tarkkaa järjestystä tai muotoa. (Hirsjärvi ym. 1997, 203.) 

 

Ennen tutkimuksen varsinaista aloittamista, haastattelin Karretrade Oy:n toimi-

tusjohtaja Kari Kivelää. Haastattelussa nostimme esille tiedon ja osaamiseen siir-

tämiseen liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena oli saada selville nykytilanne, onko 

hiljaisen tiedon katoamisen riski tiedostettu ja millaisia tiedonsiirron menetelmiä 

on jo mahdollisesti käytössä. Toimitusjohtajalle esitetyt kysymykset löytyvät liit-

teestä 1.  

 

Haastattelu toteutettiin jakamalla aiheet teemoiksi, joiden avulla haastattelua oh-

jattiin eteenpäin. Haastattelussa haluttiin edetä keskustelunomaisesti haastatel-

tavan ja haastattelijan yhteisessä vuorovaikutuksessa, jotta voitiin esittää myös 

tarkentavia kysymyksiä tai lisäkysymyksiä. Jonna Lätti teki haastatteluun val-

miiksi rungon kysymyksistä teemojen ympärillä, mutta mitään erityistä järjestystä 

ei noudatettu niiden esittämisessä. Haastattelu nauhoitettiin ja lopuksi purettiin 
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litteroimalla eli kirjoittamalla sanatarkasti puhtaaksi analysoitavaksi aineistoksi. 

(Hirsjärvi ym.1997, 217.) 

 

Haastattelurunko koostui teemoista. Tarkoituksena oli, saada mahdollisimman 

luotettava kuva yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta, yrityksessä vallitsevista 

asenteista ja toimintamalleista, sekä tuoda esille ajatuksia tiedon siirtämisestä ja 

hiljaisesta tiedosta. Haastattelun tarkoituksena oli myös selvittää millaisia ajatuk-

sia hiljainen tieto herättää. Lisäksi halusin kuulla kokemuksia työprosesseista, 

joita työn hallinnan opettelu vaatii, jotta voidaan löytää parhaimmat menetelmät 

hiljaisen tiedon siirtämiseen. Haastatteluun aikaa meni noin kaksi tuntia. 

 

 

4.3 Aineiston analysointi  

 

Valitsimme teemahaastattelun analysointimenetelmäksi teemojen mukaisen si-

sällönanalyysin, sillä tutkimusaineisto perustuu toimitusjohtaja Kari Kivelän omiin 

kokemuksiin ja täten kertomuksiin. Lisäksi pyrittiin löytämään vastauksia hiljaisen 

tiedon merkityksen ymmärtämisestä ja tiedon siirrettävyydestä. Sisällönanalyysi 

on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, joka voi olla yksittäinen me-

todi tai laajemmin ymmärrettävissä oleva analyysikokonaisuuksien teoreettinen 

viitekehys. Sisällönanalyysillä voidaan analysoida kirjoitettua ja suullista kanssa 

käymistä. Sen avulla kerätty aineisto tiivistetään, jotta voidaan tarkastella tutkit-

tavien asioiden merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä. Sisällönanalyysi käy menet-

telytavaksi minkä tahansa dokumentin analysoinnissa. Dokumentti voi olla esi-

merkiksi kirja, artikkeli, päiväkirja, kirje, haastattelu, puhe, keskustelu, dialogi, ra-

portti tai joku muu kirjalliseen muotoon tehty materiaali. Sisällönanalyysillä pyri-

tään luomaan hajanaisesta aineistosta selkeää ja yhtenäistä tietoa, jotta aineis-

toa voidaan tulkita ja jotta siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä. (Tampereen teknil-

linen yliopisto, 2014.) 
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4.4 Tutkimuksen luotettavuudesta ja pätevyydestä 

 

Tutkimuksessa tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli re-

hellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja 

tulosten arvioinnissa. Tutkimukseen tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen kri-

teerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus-, ja arviointime-

netelmiä. Lisäksi tulee huomioida muiden tutkijoiden töitä kunnioittamalla niitä 

viittaamalla lähteitä asianmukaisella tavalla ja antaa heidän työlleen arvostusta 

omassa tutkimuksessa ja sen julkaisemisen vaiheessa. Lisäksi tarvittavat tutki-

musluvat tulee olla hankittuna (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

 

Reliabiliteetilla mitataan tutkimuksen luotettavuutta, johon vaikuttaa tutkimusme-

todin valinta. Validiteetissa on kyse siitä, kuinka pätevä tutkimus on ja näin ollen 

laadullisessa tutkimuksessa tähän kiinnitetään enemmän huomiota kuin realibili-

tettiin. (Saaranen, Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Opinnäytetyömme on tarkoitus kuvata todellisuutta ja uskomme, että kysymyk-

semme tulevat olemaan juuri oikeankaltaisia tuomaan todellisuuden esille. Tutki-

muksen pätevyyttä voidaan mitata sillä, että yksi tärkeimmistä opinnäytetyön ta-

voitteista toteutuisi joka tarkoittaa hiljaisen tiedon syvällisempää ymmärtämistä ja 

sen havainnoimista. 

 

Koska opinnäytetyömme on toteutettu laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyn-

täen, on huomioitava että sen luotettavuuteen sisältyy riskejä. On huomioitava, 

että tutkittava tai tutkija ovat voineet ymmärtää kysymyksen eri tavoin ja näin ollen 

tulokset voivat olla ristiriitaisia. Halusimme tätä riskiä välttääksemme nauhoittaa 

haastattelun sekä litteroida aineiston sanatarkasti, jotta tulosten analysointi olisi 

luotettavampaa. (Saaranen ym. 2006.) 
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5 Tutkimustulokset 

 

 

Tutkimuksen tehtävänä oli löytää vastauksia hiljaisen tiedon merkityksestä, siir-

tymisestä ja sen haasteista sukupolvelta toiselle pienyritys Karretrade Oy:ssa. 

Lisäksi halusimme selvittää miten Karretrade Oy säilyttää osaamisen tason ja 

välttää hiljaisen tiedon katoamisen toimitusjohtaja Kari Kivelän jäädessä eläk-

keelle tulevina vuosina. Tutkimustulokset esitetään tutkimuskysymysten avulla, 

analysoinnista saaduilla vastauksilla ja tutkimustuloksia peilataan teoreettiseen 

viitekehykseen. Luvuissa 6.1 käydään läpi millä tavalla toimitusjohtaja ymmärtää 

hiljaisen tiedon käsitteenä. Luvuissa 6.2.–6.2 esitellään varsinaiset tutkimustulok-

set. 

 

Haastateltavamme on vuonna 1949 Taavetissa syntynyt Karretrade Oy:n toimi-

tusjohtaja Kivelä Kari. Kivelä on koulutukseltaan Ekonomi ja valmistunut Helsin-

gin Kauppakorkeakoulusta vuonna 1976. Työtaipaleensa Kari aloitti jo vuonna 

1971 toimimalla markkinointipäällikön assistenttina Lappeenrannassa Hartwall 

Oy:ssa. Tästä ura eteni Kesko Oy pienkoneosaston myyntipäälliköksi, josta tie 

vei Intersport Finland Oy:n osastopäälliköksi vuonna 1978. Uraputki jatkui urhei-

lumerkkien maahantuonnilla sekä niiden valtakunnallisella markkinoimisella 

osastopäällikkönä Stockmannin urheilutukkuosastolla. Vuonna 1985 Kari valittiin 

Intersport Finlandin toimitusjohtajaksi, josta vain neljän vuoden kuluttua uudet 

tuulet puhalsi ja Kari valittiin Nike Finlandin toimitusjohtajaksi. Vuonna 1993- Ki-

velä toteutti unelmansa ja perusti oman yrityksen, jonka liikekonseptiin kuuluu 

seuratuotteiden valmistaminen suomen suurimmille urheiluseuroille. 

 

 

5.1 Hiljainen tieto käsitteenä 

 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että Kivelällä oli ennestään tietoa mitä hiljainen tieto tar-

koittaa käsitteenä.  Kivelä määritteli hiljaisen tiedon elämänkokemuksen ja tieto-

jen ja taitojen ominaisuuksiksi, joita on tullut opeteltua elämän varrella. Hiljaista 

tietoa syntyy kun henkilöllä on monipuolista kokemusta ja hyvä motivaatio oppia 

uusia asioita. Tärkeänä pidettiin myös myönteistä ja tavoitteellista asennetta 
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omassa toiminnassa ja todettiin, että hyvät sosiaaliset taidot lisäävät tiedon mää-

rää. Lisäksi tarvitaan organisointikykyä sekä tiedon dokumentointia. Kivelän mu-

kaan myös virheistä oppiminen synnyttää hiljaista tietoa. Opitaan kantapään 

kautta oikeanlaiset tavat toimia erilaisissa työtilanteissa.  

Tiedot, taidot ja ominaisuudet mitä on elämänkokemuksen ja opettelun 
kautta kertynyt. Kohdallani painottuu tietysti monipuoliseen kokemuk-
seen liike-elämässä.  Yleensä henkilö, jolla on hiljaista tietoa niin, on mo-
nipuolinen kokemus ja motivaatio oppia asioita. Tärkeää on myönteinen 
ja tavoitteellinen asenne omassa toiminnassa. Myös hyvät sosiaaliset tai-
dot lisäävät tiedon määrää.  Myös tiettyä järjestelmällisyyttä tarvitaan, 
jotta ainakin osa tiedosta on dokumentoituna. (Kivelä 2014.) 

 

Kivelän mukaan hiljaista tietoa syntyy kokemuksista ja koulutuksen tuoma teoria 

näyttelee myös suurta roolia hiljaisen tiedon syntymiseen. Kivelän mukaan kou-

lutuksen kautta saatu teoria on luonut hyvän pohjatiedon, joka on muokkautunut 

käytännönkokemuksen kautta osaamiseksi ja hiljaiseksi tiedoksi. Myös Virtain-

lahden (2009,133) tutkimuksen mukaan opiskelusta kertynyt teoriatieto muuttuu 

hiljalleen varsinaista työtä tekemällä vankaksi tietämykseksi, kun teoriaa aletaan 

hyödyntämään käytännön työssä. Kouluttautumisella ja koulutuksella on mahdol-

lisuus laajentaa tietämystään ja oppia sisäistämään asioita paremmin. Kun asiat 

on saatu sisäistettyä, voidaan niitä jakaa muille organisaation jäsenille. Näin uusi 

tieto muuttuu myös muille organisaation jäsenille hiljaiseksi tietämykseksi.  

 

 

5.2 Hiljainen tieto Karretrade Oy:ssa 

  

Tutkimuksesta saimme vastauksia miten Kari Kivelän hiljainen tieto on syntynyt 

ja mikä merkitys sillä on yritykselle ja kuinka se näkyy jokapäiväisessä työsken-

telyssä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tutkimuskysymyksiä siitä, mitä Kari 

Kivelän hiljainen tieto on Karretrade Oy:ssa, kuinka se on syntynyt ja miten se 

ilmenee. 
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5.2.1 Oman hiljaisen tiedon syntyminen 

 

Tutkimuksesta selviää, että Kari Kivelän hiljaisen tiedon syntyminen on ollut pro-

sessi, joka on alkanut kotona saadusta kasvatuksesta sekä motivoinnista työelä-

mään. Suurimmaksi tekijäksi nousi Kari Kivelän monipuolinen ja kansainvälinen 

työhistoria sekä työn kokeminen mieluisaksi. Kouluttautuminen ja yleinen kiinnos-

tuneisuus ja halu saada uutta tieto ja oppia uutta on ollut myös merkittävänä 

osana tiedon syntymiseen. Selvisi myös, että jo nuorena aloitetut harrastukset 

ovat kehittäneet sosiaalisia taitoja. Kari Kivelä kertoi oman hiljaisen tiedon synty-

neen myös osaksi koulutuksesta eli teoriatiedosta sekä työ-että elämänkokemuk-

sesta. Näkemykset tukevat Moilasen, Tasalan ja Virtainlahden (2005, 26) aikai-

sempia tutkimuksia, joiden mukaan henkilön hiljainen tietämys korostuu, kun työ-

ura on pitkä ja osaamista ja tietoa on karttunut työvuosien varrella. Yrityksessä 

työskennelleen henkilön työuran ollessa pitkä, on ajansaatossa eletty myös mu-

kana yrityksen muutoksissa, hyvissä ja huonoissa. Tällaiset kokemukset vahvis-

tavat tietämystä koko liiketoiminnasta, esimerkiksi kilpailusta ja näkemystä koko 

alasta. 

Se on ollut moniportainen prosessi alkaen kotona saadusta kasvatuk-
sesta ja motivoinnista. Sitten opiskelusta ja yleisestä kiinnostuksesta 
saamaan tietoa ja oppimaan uutta, mikä on jatkunut eläkeiälle asti esim 
paria uutta kieltä opiskelen vielä 64-vuotiaana. Nuorena alkanut urheilu-
harrastus ja esim. partiotoiminta ovat kehittäneet sosiaalisia taitoja.  Yri-
tystoimintaan eniten on antanut onni saada mielenkiintoinen, monipuoli-
nen ja kansainvälinen ura liike- ja kauppatoiminnassa mikä ei ole tuntu-
nut työltä vaan on ollut mieluisaa, usein jopa hauskaa. (Kivelä 2014.) 

 

Hiljaisen tiedon oppimista on syntynyt myös työuran aikana kollegoita seuraa-

malla ja vaihtamalla heidän kanssaan kokemuksia. Työvuosien ja kokemusten 

myötä on löydetty tehokkaimmat toimintamallit yrityksen toiminnassa. Lisäksi 

merkittävää hiljaista tietoa on syntynyt työuran aikana syntyneiden verkostojen 

kautta. Toomin (2008, 238) tutkimuksien mukaan kokeneet ja pitkään työelä-

mässä mukana olleet henkilöt ovat suurimpia tiedon haltijoita yrityksissä. Heidän 

arvot ja tavoitteet ovat tasapainossa, jolloin he pystyvät tekemään valintoja sen 

suhteen millaisessa ympäristössä he toimivat. Heillä on kyky selviytyä myös 

haastavista kokemuksista ja tilanteista näiden ominaisuuksien avulla.  
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5.2.2 Hiljaisen tiedon merkitys yritykselle 

 

Hiljaisen tiedon merkitys on suuri, ja siihen on herätty heti Jouni Kivelän, Karin 

pojan tullessa yritykseen. Koska yritys toimii kokonaan Kari Kivelän persoonan 

varassa, on hänen hiljaisen tiedon katoaminen tiedostettava ja tieto ymmärret-

tävä hyvissä ajoin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että hiljaista tietoa on toisaalta pidetty 

itsestään selvänä automaationa jokapäiväisessä työssä, vaikka sen merkitys on-

kin tiedostettu.  Hiljaista tietoa on Kivelän mukaan vaikea erottaa jokapäiväisessä 

toiminnassa, eikä ole tullut ajateltua oikeastaan ollenkaan. Itse osaamista tulee 

siirrettyä automaattisesti päivittäin jokapäiväisessä työnteossa. Moilasen (2005) 

tutkimukset osoittavat, että automatisoitumisella tarkoitetaan sitä, kun jokin taito 

siirtyy ensiksi paperilta sanoiksi ja sitä kautta mielikuviksi. Tekemistä ei tarvitse 

erikseen miettiä vaan toiminta tapahtuu refleksinomaisesti. Työkalun ja käsitteen 

käytön sisäistymisestä voidaan käyttää esimerkkinä opettelua ajamaan autolla. 

Huomio kiinnitetään aluksi hallintalaitteisiin, kunnes ne tutuksi tultua aletaan kes-

kittymään ja kiinnittämään huomioita ympäröivään liikenteeseen. Kun arvioidaan 

omaa ajattelua ja toimintaa ja uskomuksia, syntyy hiljaista tietoa. Voidaan oppia 

kokemuksesta, josta saadaan tuloksena kokemusperäistä tietoa.   

 

Tiedonjakamista edistävät yhtenäiset työtilat yrityksessä. Kivelän mukaan hiljai-

sen tiedon syntymiseen ja ilmenemiseen vaikuttaa työkokemus, teorian ottami-

nen käytäntöön, itsensä kehittäminen, työkavereilta oppiminen, verkostot, kan-

sainvälisyys, itsevarmuus ja rohkeus. Itsevarmuus ja rohkeus perustuvat Kivelän 

oman henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun. Kirjatietoa ei enää tarvita, 

vaan kaikki tulee rutiinilla, joka luo itsevarmuutta kun osaa kaiken hyvin usean 

vuoden kokemuksella.  Luottaminen omaan vaistoon liike-asioissa on syntynyt 

kokemuksien kautta vahvaksi osaamisalueeksi. Myös Moilasen (2005, 31) mu-

kaan kokeneilla työntekijöillä on usein kyky ratkaista ongelmia ja ymmärtää ko-

konaisvaltaisesti tilanteita, juuri intuition avulla. 

 

Hiljaiseen tietoon liittyy myös asiantuntijuutta. Tutkimuksemme mukaan elämän-

kokemuksen ja useiden työssäolo vuosien ansiosta Kivelä on oman alansa asi-

antuntija. Tulokset ovat yhtenäisiä Toomin (2008, 277) kanssa, jonka mukaan 

asiantuntijuus kehittyy työkokemuksen, ammatillisen kasvun sekä teoriatiedon 
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kautta. Työvuodet eivät välttämättä kerro asiantuntijuutta, koska halua oppia ja 

ammatilliseen kehittyminen on itsestä kiinni.  Myös Moilasen (2005, 29) tutkimuk-

set tukevat tätä näkökulmaa: Hiljaisen tiedon määrää ei voi mitata sillä kuinka 

paljon henkilöllä on takanaan työvuosia, vaan tulisi ottaa huomioon asiantuntijuu-

den määrä.  

 

 

5.2.3 Hiljaisen tiedon käytön edistäminen 

 

Tutkimuskysymyksen, miten hiljaisen tiedon käyttöä voidaan edistää, kuinka or-

ganisaatiossa oleva hiljainen tieto tunnistetaan ja kuinka sen käyttöä voidaan 

edistää. Hiljaisen tiedon tunnistaminen on erittäin tärkeää ja koska sitä ei ole ai-

kaisemmin tunnistettu on sitä syytä lähteä selvittämään. Seuraavat kappaleet kä-

sittelevät Kari Kivelän näkemyksiä hiljaisen tiedon tunnistamisen ja edistämisen 

kannalta ja hiljaisen tiedon jakamisen keinoista. 

 

Hiljaisen tiedon katoamisen vaara tulee tunnistaa hyvissä ajoin. On oltava ajoissa 

liikkeellä ettei hiljainen tieto kulkeudu pois eläkkeelle siirtyvän mukana. Kivelän 

mukaan, olisi jopa kohtalokasta, mikäli kaikki hiljainen tieto katoaisi äkkinäisesti, 

sillä Karretrade Oy on toiminut toimitusjohtajan tietämyksen varassa yli kaksikym-

mentä vuotta, jonka aikana tietoa ja merkittäviä kontakteja on syntynyt. Myös Vir-

tainlahden (2009,88) mukaan kriittinen hiljainen tieto tulisi tunnistaa ajoissa aina-

kin niissä taidoissa ja osaamisissa, jotka ovat vain yhden henkilön varassa. 

 

Arvokkaimmaksi yrityksessä pidetään osaamista, kontakteja ja muodostuneita 

nykyisiä toimintamalleja yrityksen toiminnassa. Yrityksen toiminnan esteenä näh-

tiin kokemuksenpuute eli sitä, ettei yrityksen arvoja tai toimintatapoja tunneta 

kunnolla. Myös Chowdhuryn (2005) tutkimuksien mukaan jaetut kokemukset, nä-

kemykset, mentaaliset mallit sekä arvot edesauttavat hiljaisen tiedon syntyä. Or-

ganisaation tieto voidaan määritellä kokemuksien, asiantuntijoiden näkemysten, 

ainutlaatuisen osaamisen, tärkeiden arvojen sekä tilanteellisen tiedon sekoi-

tukseksi.  
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On tärkeää, että tietoa dokumentoidaan järjestelmällisesti. Dokumentoinnin to-

teutus koettiin helpommaksi nykypäivän välineiden avulla. Tärkeimpänä tiedon 

siirron menetelmänä pidettiin kuitenkin tiimityöskentelyä ja keskinäistä luotta-

musta, jossa tieto ja toimintatavat siirtyvät henkilöltä toiselle. Myös Chowdhuryn 

(2005) tutkimuksien mukaan yksilöiden välinen tehokas yhteistyö mahdollista ai-

noastaan, mikäli toimijoiden välillä vallitsee luottamus. Lisäksi Viitalan (2005, 

260) tutkimuksen mukaan yhteistyöllä saadaan kaikista parhaiten yksilöiden hil-

jainen tieto jaettua. 

Ensinnäkin tärkeää on että asioita on järjestelmällisesti  dokumentoituna. 
Tämähän on nykyaikana  tietojenkäsittelyn kehityttyä  aiempaa helpom-
paa   ja suuresta osasta toimintoja jää  ”jälki” muistiin.   Kuitenkin tärkeintä 
on esimerkki ja tiiminä työskentely, jossa tieto ja toimintatavat siirtyvät  
henkilöltä toiselle. Olen pyrkinyt luomaan loogisen dokumentoinnin  ja 
tietysti  antamalla  tietoa ja palautetta sekä  myöskin testaamalla kysy-
myksin  varmistaakseni, että tieto on mennyt perille. (Kivelä 2014.) 

 

 

5.2.4 Tunnistamisen keinot 

 

Henkilöstön kehittämismenetelmistä tuttuja menetelmiä Kivelälle olivat kehitys-

keskustelut, perehdyttäminen, kouluttaminen ja dokumentointi. Kehitysmenetel-

mät ovat tuttuja aikaisemmasta työhistoriasta ja näitä menetelmiä pidetään hy-

vänä tiedon tunnistamiseen ja siirtämiseen. Mallittaminen sekä osaamiskartat ei-

vät nousseet esille haastattelun aikana. Karretrade Oy:ssa on käytössä pereh-

dyttämistä sekä kouluttamista, mutta niistä ei ole tehty varsinaista suunnitelmaa. 

Kehityskeskustelut perheyrityksessä voisi toimia, mutta ainakaan vielä niitä ei ole 

otettu käytäntöön. 

  

 

5.3  Hiljaisen tiedon katoamisen estäminen 

 

Tutkimuskysymyksellä, miten hiljaisen tiedon katoaminen voidaan estää, saatiin 

selville asioita, jotka vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamiseen ja esille tuomiseen ja 

mitkä ovat hiljaisen tiedon jakamisen haasteita. Lisäksi haluttiin selvittää onko 

yrityksessä käytössä jo joitakin hiljaisen tiedon jakamisen keinoja ja kuinka tuttuja 

nämä ovat karille. 
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Hiljaisen tiedon katoaminen voisi olla suuri riski yritykselle Karin jäädessä eläk-

keelle, mikäli siihen ei puututtaisi ajoissa. Hiljaisen tiedon katoamisen vaara tulee 

tunnistaa hyvissä ajoin. On oltava ajoissa liikkeellä ettei hiljainen tieto kulkeudu 

pois eläkkeelle siirtyvän mukana. Kohtalokkaana pidettäisiin mikäli kaikki hiljai-

nen tieto ja osaaminen katoaisivat äkkinäisesti, sillä Karretrade Oy on toiminut 

toimitusjohtajan tietämyksen varassa yli kaksikymmentä vuotta, jonka aikana tie-

toa ja merkittäviä kontakteja on syntynyt. Asiantuntijuuden katoaminen yrityk-

sestä vaikuttaisi negatiivisesti kaupankäyntiin ja kontaktipintojen hoitamiseen. 

Tietenkin jos kaikki hiljainen tieto katoaisi äkillisesti olisi se erittäin vahin-
gollista ellei kohtalokasta yrityksen toiminnalle; meidänkin perheyritys on 
toiminut 20 vuotta, niin onhan paljon tietoa ja kontakteja syntynyt.   Jos 
ajatellaan yrityksemme arvoa, niin materiaalisia arvoja huomattavasti tär-
keämpää ovat osaaminen, kontaktit ja muodostunut tapa toimia. (Kivelä 
2014.) 

 

Yrityksessä on valmistauduttu sukupolvenvaihdokseen pyrkimällä systemaatti-

sesti siihen, että toimitusjohtajan toiminta on nuoremmalle sukupolvelle esimerk-

kinä. Perehdyttämisessä on otettu huomioon esimerkistä seuraaminen kaikilla 

osa-alueilla ja esimerkiksi asiakasneuvotteluihin nuorempi Kivelä, on otettu mu-

kaan alusta saakka. Perehdytyksessä on pyritty myös antamaan uuden oppimi-

selle tilaa tuoda uusia ideoita ja toimintatapoja, jopa korvaamaan vanhoja. Tutki-

muksesta kävi ilmi, että uusien toimintamallien kehittämisessä on vielä paljon teh-

tävää ja kehitettävää. Hiljaista tietoa tulisi jakaa, mutta tulisi myös antaa tilaa uu-

sien ideoiden ja toimintamallien kehittymiselle. Todettiin myös, että esimerkistä 

oppiminen ei tule olla pilkuntarkkaa, vaan on annettava tilaa uudelle ja yksilön 

luovuudelle. Virtainlahden (2009) tutkimus tukee tutkimustuloksia, jonka mukaan 

perehdyttäjä jakaa omaa hiljaista tietoaan jo perehdyttämisvaiheessa. Näin var-

mistetaan tiedon siirtyminen yrityksestä sekä sen toimintamalleista uudelle tulok-

kaalle tehokkaasti. Jo perehdyttämisvaiheessa halutaan varmistaa luoda halu ja-

kaa hiljaista tietoa ja luoda positiivista kuvaa organisaation kulttuurista ja koko 

työyhteisöstä.  

 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että Kivelän mukaan on hyvä olla keinoja, joiden avulla 

hiljaista tietoa ja osaamista ja toimintatapoja voidaan siirtää tuleville sukupolville. 

Virran (2011) tutkimuksessa sukupolvenvälisestä tiedon siirrosta käy ilmi, että 
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tiedon jakaminen voi muodostua vain olemassa olevan tiedon siirtämisestä tai 

sekä siirtämisestä että rakentamisesta. Sukupolven välisen tiedon jakaminen tu-

lee suunnitella ja sitä tulee johtaa yksilöllisesti riippuen johtamisen kohteena ole-

vien henkilöiden tarpeista ja näkemyksistä.  

 

Esimerkistä oppiminen, tiimityöskentely, dokumentointi, luottaminen, haasteiden 

antaminen, molemminpuolinen kommunikointi ja kannustaminen kontaktoimi-

seen ja verkostojen luominen koettiin hyvinä keinoina tiedon siirtämiseen. 

Olen pyrkinyt systemaattisesti siihen, että oma toimintani olisi esimerk-
kinä, eli nuorempi mahdollisimman paljon mukaan neuvotteluihin yms. 
Mielestäni on ollut onnistunutta, että ensimmäisten parin vuoden aikana 
olimme kaikissa tärkeimmissä asiakasneuvotteluissa yhdessä ja alussa 
oma roolini oli suuri, mutta vähitellen nuoremman rooli on kasvanut ja nyt 
ollaan jo tilanteessa, että voin lähettää nuoremman yksin uuden asiak-
kaan kanssa neuvotteluun ja tulokset ovat olleet hyviä. Onnistunutta on 
ollut myös, että nuoremmalle on annettu tilaa tuoda uusia ideoita ja toi-
mintatapoja. Itsekriittisestivoin todeta, että tässä on vielä parantamisen 
varaa. (Kivelä 2014.) 

 

 

5.3.1 Hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Kivelän mielestä hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttaa todella monet asiat. Jaka-

miseen voidaan vaikuttaa kommunikoinnilla, kannustamalla sekä antamalla 

haasteita positiivisella asenteella. Tällä Kivelä tarkoittaa haastamista tavalla, joka 

ei tunnu liian sanellulta. Myös hyvä henkilökemia ja kommunikointi koettiin mer-

kittäväksi tiedon siirtämiseen vaikuttavina asioina. Jokapäiväinen kommunikointi 

edistää tiedon siirtymistä. Lisäksi koettiin että edesauttavina tekijöinä ovat yrityk-

sen yhteiset tilat sekä yhteisen sähköpostin käyttäminen. 

Vaikka saman perheen jäsenet työskentelevä tiiviisti yhdessä päivittäin, koettiin 

se mielekkääksi. Läheiset välit ja keskinäinen kunnioitus ja heidän välinen luotta-

mus luo hyvää ilmapiiriä yrityksessä. Yhteisten arvojen ja toimintamallien luomi-

nen on osa yrityksen lähtökohtaista toimintaa. Työilmapiiriä pidettiin erityisen hy-

vänä.  

 

Tiedonpanttausta ei luonnollisestikaan esiinny sillä yrityksessä halutaan siirtää 

mahdollisimman paljon tietoa ja tähän vaikuttaa se, että kyseessä on perheyritys. 
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Selvisi, että ongelmaa tiedon siirtämisessä ei ole ja tiedon panttaamista ei 

esiinny. Koettiin, että isän ja pojan välillä ei ole esteitä tiedon siirtämiselle. Moila-

sen (2005) mukaan hiljainen tieto ja osaaminen on usein henkilökohtainen omi-

naisuus ja siten tätä taitoa voidaan käyttää vallan käytön välineenä panttaamalla 

tietoa. Suurimpina haasteina koettiin ajanpuute jokapäiväisessä työssä. Lisäksi 

Kivelän mukaan kehittämisideoihin tulisi olla enemmän aikaa. 

 

Yrityksen kehittämiseen suhtaudun erittäin myönteisesti, tätä tietysti aut-
taa, että ainakaan meidän tapauksessa ja uskoisin yleisestikin isän ja po-
jan välillä ei ole esteitä tiedon vaihtamisessa. 
Isommissa yrityksissä toimineena kokemuksena joskus on ollut että tietoa 
pantataan henkilöiden kilpailutilanteen ja pätemisen tarpeen takia. 
Ensimmäisenä mieleen tulee kiire ja asioiden, arkirutiinien paljous. 
Kehittämisideoihin pitäisi varata enemmän aikaa. (Kivelä, 2014.) 

 

 

5.4 Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen yrityksessä  

 

Tutkimuksessa saatiin tietoa ja vastauksia tutkimuskysymyksiin, kuinka osaami-

nen yrityksessä säilytetään ja kuinka sitä voidaan kehittää.  Lisäksi saatiin kehi-

tysideoita osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamiseen. 

 

Osaamisen säilymistä yrityksessä Kivelä pitää hyvänä keinona perehdyttämistä, 

mentorointia sekä verkostoitumista. Verkostoitumisella tarkoitetaan yhteistyötä ja 

kontakteja yrityksen ulkopuolella. Myös kansainvälinen yhteistyö on olennainen 

osa yrityksen toimintaa. Kivelän mukaan verkostot tuovat osaamista, käytän-

nönkokemusta, tietoa ja hiljaista tietoa yritykseen. Myös Virtainlahden (2009, 

122) mukaan työntekijöitä tulisi kannustaa verkostoitumiseen asettamalla heitä 

erilaisiin tilanteisiin, jossa on mahdollisuuksia solmia uusia suhteita. Kontaktoimi-

nen sekä sidosryhmien kanssa toimiminen on otettu käytäntöön jo heti työn alka-

essa. On pyritty siihen, että Jouni Kivelällä on oma asiakaskunta, jota hän kon-

taktoi ja lisäksi on tehty yhteisiä matkoja ulkomaille yhteistyöpalavereihin sekä 

yhdessä, että yksin. Lisäksi jokapäiväinen yhteistyö yrityksen sidosryhmien 

kanssa kuuluu jokapäiväiseen tekemiseen. 
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Kivelän mukaan yrityksessä on tärkeää tehdä ajoissa toimenpiteitä, jotta osaami-

nen ja hiljainen tieto jää yritykseen. Toimenpiteinä ehdotettiin jo käyttöön otettua 

mallioppimista ja dokumentointia. Mallioppimisella Kivelä tarkoittaa hänen seu-

raamistaan työssä. Tällä tavalla voidaan kartuttaa osaamista parhaiten ja hyö-

dyntää osaamista ja kokemusta. Kuitenkin tärkeänä näkökulmana mallioppimi-

sessa perään kuulutettiin sitä, että oppiminen ei saa olla liian perusteellista vaan 

omalle luovuudelle ja uusille toimintamalleille on annettava tilaa.  Se, että yrityk-

sessä on kiire, on ollut mallioppimisen kannalta sinänsä myös hyvä asia, sillä se 

on antanut tilaa opetella omatoimisuutta ja kehittänyt ongelmien itsenäistä ratkai-

sukykyä. Lisäksi itsenäinen oppiminen on lisännyt nuoremman Kivelän itseluot-

tamusta ja tuonut sitä kautta tietynlaista varmuutta asioihin.  

Myös Otalan (2008, 136) mukaan kannattaa myös suunnitella miten ja kenelle 

tietoa siirretään ja miten tiedon siirtäminen järjestetään. Kannattaa myös huomi-

oida, että kaikkea tietoa ei kannata lähteä siirtämään, sillä osa tiedosta voi olla 

vanhentunutta ja näin ollen voi haitata yrityksen toimintaa. Lisäksi vanhentuneista 

toimintatavoista on vaikea oppia pois, mutta niistä voidaan kehittää ja näin ollen 

luoda uusia toimintatapoja.  

Mielestäni tärkeintä on saada nuorempi ja vähemmän kokemusta 
omaava ja tuntemaan niin että häneen luotetaan. 
Luonnollista on että kokeneemman esimerkki on tärkeä ja tiedot ja taidot 
alkuvaiheessa ovat ylivertaisia. Mutta tällaisesta hiljaisesta tiedosta saa-
daan paras hyöty jos luodaan tilanne jossa kommunikointi on kahden-
suuntaista ja nuoremman ideoille ja luovuudelle annetaan tilaa ja hänen 
roolia vähitellen kasvatetaan. Nimittäin on inhimillistä, että kokeneempi 
sortuu ajattelutapaan: ”Näin meillä on aina tehty ja tehdään niin kauan 
kuin minä määrään. (Kivelä, 2014.) 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että myös dokumentointi on varteenotettava vaihto-

ehto tiedon siirtämiselle, mutta pelkkä dokumentointi ei ole Kivelän mielestä yk-

sinään riittävä. Dokumentointi koettiin kuitenkin tehokkaaksi tavaksi siirtää tietoa 

ja säästävän aikaa itse työssä. Lisäksi dokumentointi koettiin erityisen tarpeel-

liseksi tilanteissa, joissa toimitusjohtaja on poissa työpaikalta eikä ole tavoitetta-

vissa. Myös Toivonen ja Asikaisen (2004) mukaan tiedon jakamisen hyvä lähtö-

kohta on tiedon dokumentointi. 

Kyllä nimenomaan dokumentoiminen kuten olen yllä todennut on alkuai-
koina tehokkain tapa toimia. 
Pelkkä dokumentointi ei riitä Sitäkin tarvitaan, mutta yksinomaan ei tie-
tenkään ole riittävää. (Kivelä 2014) 
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Tutkimustulokset osoittavat, että keskinäinen luottamus, perhesuhteet, yhteiset 

arvot, kommunikointi ja avoin ilmapiiri ovat tärkeimmät tekijät jotka vaikuttavat 

tiedon jakamiseen. Avoin ja hyvä ilmapiiri sekä keskinäiset suhteet ja arvot, koe-

taan edistäviksi tekijöiksi hiljaisen tiedon siirrossa. Tietoa ei pantata ja tietoa jae-

taan hyvin eteenpäin. Hiljaista tietoa siirtyy päivittäisessä työskentelyssä auto-

maattisesti Kivelöiden työskennellessä yhdessä. Suurimmiksi haasteiksi nousi 

työn kiireellisyys ja ajanpuute ja koettiin, että aika ei aina riitä vaihtamaan ajatuk-

sia kunnolla. Yrityksessä kannattaakin miettiä miten ajatuksia voitaisiin jatkossa 

jakaa paremmin ja löytää tähän kunnolla aikaa. Lisäksi voidaan miettiä, millä jär-

jestelyillä työn kiireellisyyttä voidaan helpottaa. Yrityksessä on kuitenkin mietit-

tävä miten yrityksen jäsenet voivat vaihtaa ajatuksia paremmin työaikana. Miksi 

ei ole aikaa hiljaisen tiedon ja kokemuksen vaihtoon? 

 

Tutkimustulosten mukaan yrityksessä hyödynnetään hyvin Kivelän hiljaista tie-

toa, kokemusta ja osaamista. Hiljaisen tiedon merkitys korostuu tulevan sukupol-

ven muutoksen yhteydessä, ja on jo otettu huomioon nykyisyydessä ottamalla 

käyttöön esimerkistä seuraamista sekä kannustamalla verkostoitumiseen. Li-

säksi on puhuttu, että toimitusjohtaja Kivelä jää yritykseen osaksi auttamaan tu-

levaa toimitusjohtajaa töihin jäätyään eläkkeelle. Näin apu on lähellä sitä tarvitta-

essa. Yrityksessä on otettu käyttöön henkilöstön kehittämismenetelmiä kuten pe-

rehdyttäminen ja mentorointi ja esimerkistä seuraaminen. Lisäksi halutaan kan-

nustaa jokapäiväiseen kommunikointiin sidosryhmien kanssa sekä antamalla uu-

sia haasteita työssä. Nämä henkilöstön kehitysmenetelmät olivat Kivelälle käsit-

teinä ensin vieraita, mutta avasin asiaa, selvisi että kyseiset käytännöt ovat olleet 

alusta saakka apuna tiedon siirtämiseen. Varsinaista suunnitelmaa ei osaamisen 

tunnistamiseen tai osaamisen kartuttamiselle ole tehty, vaan asetelmana on ollut 

metodi, työ tekijäänsä opettaa. Hiljaista tietoa halutaan säilyttää siirtämällä se 

sukupolvelta toiselle, joka tarkoittaa luonnollista yrityksen jatkumoa. Tässä apuna 

ehdottaisin dokumentointia ja kuinka se voidaan ottaa osaksi jokapäiväistä työn-

tekemistä. Toiminnan jatkumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että toimitus-

johtajan hiljainen tietämys saadaan siirrettyä sukupolvelta toiselle, ja myös Jou-

nin on ymmärrettävä hiljaisen tiedon merkitys.  
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Tutkimustulokset osoittavat että Kari Kivelällä on laajat verkostot pitkän työuran 

tehneenä. Näitä verkostoja hyödyntäen Kari helpottaa omaa työtään. Vuosien 

varrella omat tavat toimia ja työskennellä ovat vahvistuneet. Verkostot ovat syn-

tyneet Kivelän pitkän työhistorian sekä sosiaalisen kanssakäymisen avulla ja mi-

käli yrityksen jatkaja, ei omistaisi sosiaalista taustaa ja avoin luonnetta, olisi se 

suuri uhka yrityksen verkostojen kannalta. Verkostot on tuotava tutuksi tulevalle 

sukupolvelle. Lisäksi yhteistyö kansainvälisesti tulisi olla osa jokapäiväistä työtä 

ensin esimerkistä oppimisella ja sitten laajentaa osaamista hoitamalla osa ulko-

maisista asiakkaista. 

 

 

6 Pohdinta 

 

 

Tässä luvussa esitellään keskeisimmät tutkimustulokset ja kehittämisehdotukset 

tutkimuksen tuloksista saatuihin haasteisiin. Kehittämisehdotuksissa on mukana 

myös tutkimuksessamme haastatellun Kari Kivelän omia ehdotuksia hiljaisen tie-

don jakamiseen ja säilyttämiseen liittyen. Toisena aiheena tässä luvussa on oma 

oppimisprosessimme. 

 

 

6.1 Johtopäätökset ja kehittämisideat 

 

Tutkimuksesta saimme selville, että hiljainen tieto käsitteenä on tuttu toimitusjoh-

taja Kari Kivelälle. Jotta hiljaista tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää, on 

todella tärkeää että kaikki työyhteisön jäsenet ovat tietoisia siitä, miten hiljaisella 

tiedolla tarkoitetaan ja mikä on sen tarkoitus yritykselle. Lisäksi tulisi pohtia miten 

hiljaista tietoa voidaan säilyttää ja siirtää. Esimerkiksi jatkossa voitaisiin pohtia 

millä tavalla dokumentoiminen otetaan osaksi jokapäiväistä toimintaa ja ottaa 

käyttöön yrityksessä kerran kuukaudessa toteutettavat kehityskeskustelut. 

 

Saatujen tulosten mukaan Kari Kivelä pitää hiljaisen tiedon merkitystä todella tär-

keänä. Tutkimustuloksista selvisi, että Karretrade Oy:n toiminta perustuu toimi-

tusjohtajan hiljaiseen tietoon ja riski hiljaisentiedon ja osaamisen häviämisestä 
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on suuri, mikäli tiedonsiirtämistä ei aloiteta ajoissa. Hiljainen tieto ja asiantunti-

juus ovat olleet suurena tekijänä yrityksen toiminnalle ja tehnyt työstä mielekästä. 

 

Yrityksessä on aloitettu kiinnittämään huomiota hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja 

hiljaisen tiedon siirtämisen keinoihin. Tarkoituksena on siirtää hiljaista tieto suku-

polvelta toiselle ja kartuttaa ja säilyttää osaamista yrityksessä. Tutkimuksessa 

saimme Kivelältä kehitysehdotuksia osaamisen kartuttamiseen ja säilyttämiseen. 

Mielestämme ne ovat toteutuskelpoisia ja ovat jo osaksi käytössä. 

 

Toimitusjohtajan seuraaminen tuli tutkimuksen aikana esille useamman kerran ja 

yritys on myös käyttänyt tätä osaamisen ja käytäntöjen siirtämiseen. Kivelän jää-

dessä eläkkeelle tulee ottaa käyttöön tarkkoja suunnitelmia, kuinka tieto voidaan 

dokumentoida työn tekemisen apuvälineeksi sekä kehittää tulevaa toimitusjohta-

jaa. Tulevan johtajan tulee ottaa osaksi seuraamaan työprosesseja ja oppimis-

prosessin aikana olisi hyvä yhdessä pohtia myös uusia toimintatapoja ja ideoita. 

Tulisi myös miettiä miten oppimista voidaan parantaa ja kehittää vielä parem-

maksi, jolloin osaaminen ja käytänteet sekä näkemykset saadaan siirtymään par-

haimmalla mahdollisella tavalla sukupolvelta toiselle.  

 

Verkostoimista tulisi harjoitella olemalla mukana mahdollisimman monessa tilan-

teessa ja kontaktoitua sidosryhmien kanssa. Tämä käytäntö onkin tutkimuksen 

mukaan ollut jo käytössä ja siitä on todettu olevan hyötyä. Nuoremman Kivelän 

osallistuminen asiakasneuvotteluihin on erinomaista hiljaisen tiedon ja osaami-

sen siirtämistä ja auttaa verkostoitumisessa ja luottamuksen rakentamista asiak-

kaisiin. 

 

Hiljainen tieto on tärkeä osa yritystä ja sen avulla voidaan välttyä monilta tilan-

teilta, jotka vievät paljon aikaa, esimerkiksi tilanteissa, joissa toimitusjohtaja on 

lomalla ja työt kerääntyy sillä tiedot ovat vain yhden henkilön hallinnassa. Tämä 

ei ole yrityksen edun mukaista, vaan hiljainen tieto tulisi huomioida yrityksen kai-

killa osa-alueilla, jolloin työntekijöiden tiedonjako ja työssä jaksaminen parantuu. 
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Jatkotutkimuskohteiksi ehdotan Karretrade Oyn kehittämismenetelmistä kehitys-

keskustelua osaksi yrityskulttuuria, perehdytystä, mentorointia henkilöstön näkö-

kulmasta katsottuna. Tällä saataisiin lisää tietoa kehittämismenetelmien toimi-

vuudesta. 

 

 

6.2 Oppimisprosessi 

 

Hiljainen tieto aiheena opinnäytetyöhömme oli todella ajankohtainen. Jouni Kive-

län perheyrityksessä tapahtuva sukupolvenvaihdos Kari Kivelän jäädessä eläk-

keelle, herätteli meitä tutkimaan erittäin ajankohtaista aihetta eli kuinka saamme 

toimitusjohtajan hiljaisen tiedon ja osaamisen säilytettyä yrityksessä ja siirtämään 

sen nuoremmalle sukupolvelle. Opinnäytetyön tekemisessä oli haasteena erittäin 

tiukka aikataulu, mutta lyhyenkin ajan saatossa, opimme hiljaisesta tiedosta pal-

jon ja uskon siitä olevan merkittävästi konkreettista hyötyä tulevaisuudessa. Ko-

emme saaneemme uusia näkökulmia ja ymmärrystä Karretrade Oy:n sukupol-

venvaihdokseen liittyen, sekä ymmärtämään hiljaisen tiedon merkityksen yrityk-

sessä. Erityisen onnistuneeksi työssämme koemme, että olemme onnistuneet 

löytämään aiempia tutkimustuloksia, jotka tukevat saamiamme tuloksia. Lisäksi 

koemme työmme tarkoituksen toteutuneen eli hiljaisen tiedon merkityksen ym-

märtäminen syvemmin koko yrityksessä. Uskomme myös, että tutkimustuloksista 

on aidosti hyötyä yritykselle tiedon siirtämisessä sukupolvelta toiselle.  

 

Aiheena hiljainen tieto ja luottamus ovat meille tuttuja, mutta perehtymällä aihee-

seen konkreettisen tutkimuksen tekemisen kautta uudesta näkökulmasta syven-

nytti tietämystä. Tätä harjoitustyötä oli mielenkiintoista tehdä ja sen antamista tie-

doista on varmasti hyötyä omassa työympäristössämme. Hiljaisen tiedon ja luot-

tamuksen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa nykyorganisaatioissa.  
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 Liite 1 
 

Teemahaastattelurunko 

 

Taustat: 

Toimenkuva 

Tehtäväkuva 

Kuinka pitkään työskennellyt  

Kuinka pitkä työkokemus ja työhistoria 

 

A. Hiljainen tieto ja osaaminen. Teema 1 

 

1. Määrittele hiljainen tieto omin sanoin. 

2. Millainen henkilö mielestänne omaa hiljaista tietoa. 

3. Miten sinun hiljainen tieto on syntynyt ja mitä hyötyjä näet siinä yrityk-

selle? 

4. Kuinka hiljaisen tiedon katoaminen voidaan estää? Ja miten sen katoa-

minen vaikuttaisi yrityksenne toimintaan. 

5. Miten säilytät hiljaista tietoa? 

 

B. Hiljaisen tiedon jakaminen. Teema 2 

 

1. Millaista tietoa sinä jaat? 

2. Millaisin keinoin hiljaista tietoa voidaan jakaa ja tuoda esille. 

3. Onko teidän yrityksessä jo olemassa keinoja tai menetelmiä joilla hiljai-

nen tieto saadaan jäämään yritykseen. 

4. Miten yrityksessä suhtaudutaan tiedon jakamiseen. 

5. Miten sinun mielestäsi hiljaista tietoa tulisi jakaa, kehitysehdotuksia. 

6. Oletko havainnut mahdollisia esteitä tiedonsiirrossa, millaisia. 

7. Luuletko, että esimerkistä oppimisella voidaan siirtää hiljaista tietoa. 

8. Voiko sinun mielestäsi tiedon siirtämistä tehdä dokumentoimalla. 

 

 

 

 

 


