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Moderni liiketoiminta kohtaa uusia haasteita. Haasteiden aiheuttajia ovat 

mm. alenevat tuotantokustannukset ja kiihtyvä kilpailu. Jotta yritys kykenisi 

vastaamaan näihin moderneihin haasteisiin, sen tulee toimissaan hyödyn-

tää tehokkaasti omat resurssit. Yrityksen suurimmat resurssit sijaitsevat 

henkilöstössä, heihin sitoutuneessa tiedossa. Tästä tiedosta iso osa on ns. 

hiljaista tietoa, jota ei voida perinteisin keinoin tallentaa. Tämä työ, tutki-

mus keskittyy tuon hiljaisen tiedon tallentamiseen. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda malli, joka sisältää hiljaisen tiedon ke-

ruun, analyysin ja siirtämisen. Kokonaisuus muodostaa työkalun jolla teet-

tävän yrityksen eläkkeelle jäävä henkilöstön hiljainen tieto tallennetaan yri-

tykseen. Mallin lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille aihetta koskevat erilai-

set kehitysmahdollisuudet ja visiot. 
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Modern business is facing new challenges. Originators of the new chal-

lenges are for example lowering production costs and accelerating 

competition. Companies have to use their own resources efficiently, so 

they can meet these challenges. Most of the companies’ resources are lie 

in the employees and their knowledge. A great part of this knowledge is 

so-called silent (tacit) knowledge, which can't be documented in traditional 

ways.  This thesis concentrates on finding ways to capture that silent 

knowledge in the company. 

 

The target of this research is to create a model, which includes tacit knowl-

edge collection, analysis and saving. The model forms a tool, which can 

be used for saving the tacit knowledge of potential retiring employees for 

the company. In Addition to the model, this research will also introduce dif-

ferent ideas and visions concerning the subject. 
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ALKUSANAT 
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seksi. Lisäksi kiitän Mari-Anne Viitalaa Hämeen Puhelin Oy:stä, hänen 

avusta ja panoksesta työn toteutuksen. Myös iso kiitos kyselyyn osallistu-

ville henkilöille, ilman heitä tämä työ ei olisi ollut mahdollista käytännössä 

toteuttaa, jokaisen vastaajan merkitys oli suuri tuloksen kannalta. 

 

Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta kiitän työn ohjauksesta Arto Kaar-

naa sekä Aino Pöyhöstä. Oma kiitos myös Hämeen ammattikorkeakoulun 

kirjastolle, joka tarjosi todella kattavasti ja monipuolisesti lähdemateriaalia 

aina kirjallisuudesta sähköisiin artikkeleihin. 

 

Suurin kiitos lankeaa niille taustavoimille jotka antoivat voimaa toteuttaa 

työn. Taustavoimiin kuuluu omat vanhemmat omalla tavallaan, heidän pit-

kä uransa yksityisyrittäjinä auttoi ajattelemaan ja prosessoimaan aihealu-

een eri kohtia. Erityisen suuri kiitos kuuluu taustavoimissa rakkaalle vai-

molleni, Annalle joka jaksoi kannustaa ja auttaa psyykkisesti työn suoriu-

tumisessa.
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1 JOHDANTO 
 

Opinnäytetyön tutkimuksen taustalla on globaalien liiketaloudellisten muu-

tosten tekijät. Näitä tekijöitä ovat sellaiset tapahtumat, jotka tekevät aikai-

semmat liiketoiminnan ja tuottamisen perinteiset päätekijät, kuten pääoma 

ja työvoima, sellaisenaan voimattomiksi. Jotta liiketoiminta ei pysyisi vain 

sillä tasolla minkä se on saavuttanut oman toimihistorian aikana, vaan se 

kykenisi kehittymään ja sopeutumaan edellä mainittujen muutosten myötä, 

edellytetään liiketoiminnalta perinteisten päätekijöiden lisäksi tietämystä 

puuttuvasta tekijästä. Tämä puuttuva tekijä on se, joka luo yrityksen liike-

toiminnalle markkinallisen etulyöntiaseman ja täten omalla monopolisoitu-

misellaan mahdollistaa oman liiketoimintansa jatkuvuuden.  

 

Edellä mainittu puuttuva tekijä ei ole mikään yritykseen ilmestynyt uusi 

asia, vaan kyse on yrityksessä olevasta resurssista, tarkennettuna voima-

varasta ja siihen kohdistuvasta jäsennetystä tiedosta. Aikaisemmin maini-

tut perinteiset tekijät pääoma ja työvoima, eivät itsessään enää luo menes-

tyksen avaimia, vaan toiminnan takana on oltava tieto mm. toimiympäris-

töstä, toimialasta, yhteiskunnallisista tekijöistä ja ennen kaikkea omista 

voimavaroista, joilla liiketoiminnallisella pelikentällä toimitaan. Ilman voi-

mavarojen tuntemusta ja hallintaa suurikin pääoma on nopeasti kulutettu 

loppuun ja sen myötä työvoima huventunut. Seuraakin kysymys: ”Missä 

osassa yrityksestä tämä niin kutsuttu voimavara sijaitsee?” 

 

Kuten edellä asiaa jo hieman sivutettiin, kysymykseen löytyy vastaus yri-

tyksen sisältä – voimavara löytyy yrityksen henkilöstöstä. Henkilöstöön on 

varautunut hyvin paljon kokemuksellista tietoa - hiljaista tietoa. Henkilöstö 

itsessään luo yritykselle perinteisen käsitteen mukaan tuoton ja tuloksen 

työvoimana, mutta samalla se luo yritykselle tiedollisen osaamisen ja tai-

don. Lopulta henkilöstössä piilevä tietopääoma on juuri se tietopankki, jo-

hon yrityksen toiminnan edellytys ja kehitys pohjaa. Kyse tässä ei ole kui-

tenkaan henkilöstön voimavarojen johtamisesta (HRM) vaan enemmänkin 
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henkilöstön voimavarojen strategisesta valjastamisesta yrityksen etujen 

mukaan siten, että se toteuttaa tälle keskeistä toiminnan tarkoitusta - tuot-

taa omistavalle taholle voittoa. 

 

Koska henkilöstö voimavarana luo ja rakentaa yrityksen toiminnan, on il-

meistä, että yrityksen menestyminen on riippuvainen tämän voimavaran 

käytöstä ja hyödyntämisestä. Voimavara käsitteenä ei ole konkreettisesti 

merkittävää yrityksen toiminnalle, vaan sen hyöty ilmenee tiedosta joka 

saadaan voimavarasta. Yrityksessä olemassa olevasta voimavarasta saa-

dun tiedon merkitys nykyisen ydintoiminnan kannalta on tärkeämpää kuin 

se, mikä voidaan saada yrityksen ulkopuolelta. Tämä siksi, että olemassa 

oleva henkilöstö luo nykyisen tuoton. Poikkeuksetta tämä tuotto synnyte-

tään pitkällä aikavälillä, näin ollen uusi henkilöstö ei voi täysin korvata ai-

empaa, joka omaa tiedon ja taidon, jolla nykyinen toiminnan tulos synnyte-

tään. 

 

On hyvin normaalia että yrityksen toiminnan aikana henkilöstö vaihtuu. 

Vaihtuvuuteen on useita syitä, joista osan voi ja kykenee ennustamaan, 

osan ei. Ihmisen elinkaareen luonnollisena vaiheena kuuluu työelämästä 

pois jääminen tietyn ikävaiheen jälkeen, kyse on eläkkeelle jäämisestä. 

Eläkkeelle jääminen yksilötasolla on suhteellisen hyvin ennustettavissa ja 

näin ollen ennakoitavissa. Tällaisessa tilanteessa törmätään tilanteeseen 

jossa yrityksen toiminnalle tärkeä voimavara, tarkennettuna tietopääoma 

häviää yrityksestä. Yrityksen strategisen toiminnan kannalta on hyvin tär-

keää pyrkiä pitämään tämä tietopääoma yrityksen sisällä. 

 

Tämän johdannon pohjalta herää kysymyksiä, mm. ”mitä hiljaista tietoa on 

kerättävissä ja miten?”, ”miten hiljainen tieto tallennetaan ja siirretään 

eteenpäin yrityksessä?” ja ”mikä on yrityksen liiketoiminnan kannalta kes-

keistä hiljaista tietoa?” Nämä ovat kysymyksiä joihin opinnäytetyössä pyri-

tään hakemaan vastauksia. 

 



Hiljaisen tiedon tallennus Hämeen Puhelin Oy:ssä vuosina 2006-2010 
_________________________________________________________________ 
 

10

_________________________________________________________________ 
Harri Kelho  / 2006              Diplomityö 

 

1.1 Tutkimusaihe 
 

Tutkimusaihe keskittyy henkilöstön tietopääoman käsittelyyn. Käsittely on 

ajankohdallisesti hyvin keskeinen useasta syystä. Ensimmäinen, keskeisin 

syy aiheen ajankohtaisuuteen on globaalia liiketaloutta muuttava tilanne, 

jonka muokkaavaa tilannetta maassamme eletään. Vaikka toiminnan har-

joittaminen ei perustoimiltaan ole muuttunut, on yleismaailmallisista toimis-

ta johtuen tapa toteuttaa toimintaa muuttunut ratkaisevasti. Muutos on jo-

pa siinä määrin vaikuttanut ratkaisevasti toimiin, että se kyseenalaistaa 

erittäin useassa tapauksessa liiketoiminnan elinehdon siinä mittakaavassa 

missä se aikaisemmin on ollut, oli kyse sitten monituhatpäisestä, vakava-

raisesta suuryhtiöstä tai pienestä yksityisestä elinkeinoharjoittajasta. 

 

Toinen syy kumuloituu ensimmäiseen. Nykypäivän kilpailutilanteet ovat 

tuotantokustannuksien laskiessa muuttuneet syklisesti nopeammiksi ja 

raadollisemmiksi. Raadollisemmiksi mm. siinä näkökannassa, että talou-

delliset turvamarginaalit ovat kaikissa liiketoiminnan portaissa laskeneet 

merkittävästi ja enää ei pärjätä pelkästään puhtaalla tuotteella. Loppukäyt-

täjälle eli asiakkaalle tulee onnistua saamaan muutakin lisäarvoa kaupasta 

kuin tuote itsessään. Tämän lisäarvon tuotto syntyy yritysorganisaation 

toimissa, niin operatiivisissa strategioissa kuin hallinnollisissakin toimissa. 

Lopulta lisäarvo voi realisoitua usealla eri tavalla asiakkaalle. Yhteinen ni-

mittäjä liiketoimea harjoittavan yrityksen kannalta on se, että perinteisestä 

tuotteesta kyetään saamaan parempi kate, asiakas saadaan sidottua yri-

tyksen asiakaspiiriin tehokkaammin ja asiakastyytyväisyys paranee. 

 

Kolmas syy kumuloituu toisen tavoin myös ensimmäiseen. Periaatteellinen 

pohja muistuttaa aiempaa, mutta keskeinen tulos piilee proaktiivisessa 

toiminnassa. Ei voida olettaa tilanteen pysyvän nykyisen suuntaisena, näin 

ollen selviäminen nykytilanteesta ei ole riittävä, vaan on kyettävä muodos-

tamaan strateginen reagointikyky kaikkiin toimiin, jotka kohdistuvat ulkoa 

ja mahdollisesti myös sisältä yritysorganisaatioon. Kyse on niin sanotusta 
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”pelaamisesta”. Peliteorioiden myötä voidaan muodostaa vastatoimia sel-

laisiin uhkiin ja muutoksiin, jotka voivat ajan myötä kohdistua yritykseen. 

Tällaisen toiminnan edellytys on toimiympäristötuntemuksen ohella yritys-

organisaation omien resurssien tunteminen ja hallitseminen. Resurssien 

hallinnan ja tuntemuksen kautta luodaan pohja yrityksen uudistumiskyvyl-

le, innovatiivisuudelle ja proaktiiviselle toimille.  

 

Kaikkiin kolmeen edellä mainittuun syyhyn löytyy yhteinen tekijä henkilös-

tön tietopääomasta ja sen tuntemuksesta. Samaan yhteiseen tekijään 

pohjaa opinnäytetyön tutkimusaihe. Ajankohtaisuuden lisäksi aihe itses-

sään on hyvin sidottu ja konkreettinen yritysorganisaation toimintaan ja si-

dokset tieteellisten näkemyksien kanssa käytäntöön ovat johdonmukaises-

ti ja selvästi johdettavissa. 

 

1.2 Rajaus 
 

Aihe antaa mahdollisuuden todella laajoihin strategisiin kartoittamisiin joka 

tämän opinnäytetyön osalta rajataan ainoastaan tiettyyn kohderyhmään. 

Kohderyhmän rajaus määrittyy yhteen Aina Group Oyj konsernin yrityk-

seen, Hämeen Puhelin Oy:öön. Kyseisen yrityksen sisällä rajataan kohde-

ryhmä sellaiseen henkilöstöön joka kuuluu todennäköiseen ryhmään jäädä 

eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana. 

 

Opinnäytetyön aihe ei ole yksiselitteinen, eikä sen toteuttamiseen ole sel-

keitä ohjeita. Lisäksi käytännössä hiljaisen tiedon mittaamista ja tallenta-

mista on toteutettu suhteessa hyvin vähän. Näiden seikkojen vuoksi aihe 

on hyvin vaikea ja haastava. Hiljaisen tiedon mittaaminen on hyvin komp-

leksista ja aikaa vaativaa, uutta tutkimusaluetta. Käytettävissä olevan ajan 

puitteissa työssä otetaan koko aihesyvyyteen nähden rajallinen tutkimus-

otanta. Kuitenkin tarkoitus on luoda konkreettisiin toimiin suuntaava hiljai-

sen tiedon kartoituspohja.  
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Tutkimusaihe tutkittavassa ryhmässä rajataan pääosin hiljaisen tiedon ja 

toimen määrittämiseen, joilla työntekijän tietopääoma pysyy yrityksessä. 

Rajauksessa huomioidaan käytännön tasolla toteutettavissa olevat tekijät 

ja resurssit, jotka työn tekijällä on kyseiseen tutkimukseen. 

 

Lisäksi tutkimustyössä pyritään hakemaan kohderyhmästä sellaista tieto-

pääomaa koskevaa tietoa joka on liiketoiminnallisesti, strategisesti ja yri-

tyksen tuottavan tuloksen kannalta keskeistä.  Hiljaisen tiedon sisältö, jota 

kartoitetaan, rajoittuu pääosin sellaisiin osa-alueisiin jotka noudattava tar-

kasti työntekijän yksityisyydensuojaa. Lisäksi tallennettavan tiedon tulee 

rakentua sellaisista tiedon ulottuvuuksista, jotka ovat konkreettisella toi-

miasteella toteutettavissa. 

 

Opinnäytetyössä ei myöskään tarkastella tutkimuksen tuloksia psykologi-

selta katsontasuunnalta. Tulokset itsessään antavat siihen hyvät edelly-

tykset, mutta psykologia tieteenalana ei liity tutkimusaiheeseen. Analyysin 

ja tutkimuksen tuloksissa ja niiden tulkinnassa painopiste on järjestelmän 

suunnittelussa, ei niinkään analyysin tuloksissa. Tämä rajaus on muodos-

tettu lopputyöntekijän puutteellisten analyysitaitojen ja kokemustaustojen 

vuoksi. 

 

Keskeisin rajaus sisällön suhteen syntyy liiketaloudellisten aiheiden koh-

dalla. Opinnäytetyössä ei synnytetä taloudellisiin tekijöihin sidoksia vaikka 

työ itsessään luo ja antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Samoin johdollisiin 

toimiin tai tekijöihin ei kiinnitetä huomiota, vaikka taloudellisten tekijöiden 

tavoin siihen olisi otolliset mahdollisuudet. 

 

1.3 Tutkimusongelma 
 

Opinnäytetyön keskeinen tutkimusongelma keskittyy tutkimuskohteen hil-

jaisen tiedon tallentamiseen. Tallentamisella tarkoitetaan sellaisten keino-

jen kartoittamista ja kehittämistä, jolla työn teettävän tahon kohderyhmän 



Hiljaisen tiedon tallennus Hämeen Puhelin Oy:ssä vuosina 2006-2010 
_________________________________________________________________ 
 

13

_________________________________________________________________ 
Harri Kelho  / 2006              Diplomityö 

 

tietopääoma voidaan säilyttää yrityksessä eläkkeellesiirtymisistä huolimat-

ta. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan sitä tietoa, mikä sitoutuu yritysorganisaa-

tiossa yksilöön. Tämä on tietoa, millä onnistunut toiminta toteutetaan. 

 

Työn tuloksellisessa toiminnassa pyritään synnyttämään malli jolla tutki-

musongelmaan voidaan synnyttää toteutettavia toimia. Malli koostuu ko-

konaisuudesta, joka pitää sisällään tiedon keruun, analyysin ja tallennuk-

sen. Lisäksi mallin tulokseen on sidottu suunnitelmaehdotus, jolla toiminta 

ja esitetty malli on sovellettavissa käytäntöön. Työssä syntyvä malli koko-

naisuudessaan kuvataan tutkimuksen etenemisen myötä, toisin sanoen 

tutkimus ja sen eteneminen itsessään kuvaa mallia. Mallista ja sen raken-

teesta muodostetaan myös yhteenveto työn johtopäätöksen kappalee-

seen. 

 

1.4 Työn rakenne 
 
Työ rakentuu teoreettisesta osuudesta, johon lukeutuu teoreettinen kirjalli-

suuskatsaus sekä yritystä käsittelevät osuudet. Menetelmä osuudessa 

työssä keskitytään hiljaisen tiedon määrittämiseen ja tallentamiseen tarvit-

tavien menetelmien ja analyysien kuvaukseen. Empiriasta menetelmillä 

saavutetut tulokset kuvataan omassa kappaleessaan ja lopuksi työssä ku-

vataan tutkimuksesta saavutetut johtopäätökset, toimintamalli sekä tutki-

mukseen kohdistuvat pohdinnat. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS & TEOREETTINEN OSUUS 
 

2.1 Tietojohtaminen 
 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on törmätty talouskasvun rajallisuu-

teen. Massatuotannon aikana huomattiin, ettei tuotantotekijöistä koostuva 

summa ole vakio. Uusklassisen talousteorian mukaan kasvun komponent-

teja olivat työvoima ja pääoma. Puuttuvan tekijän huomaaminen ilmeni kun 

näitä kahta edellä mainittua tuotantotekijää seurattiin ja törmättiin alene-

van tuotoksen lakiin. Tämä on yksi keskeinen seikka tietojohtamisen syn-

tyyn. (Ståhle & Grönroos, 1999) 

 

Toinen tietojohtamisen syntyyn liittyvä seikka ilmeni yrityksen talouskas-

vun kautta. Tietopääoman merkitys yrityksen talouskasvuun on suuri, sillä 

se edistää yrityksen uudistumiskykyä, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. 

(Ståhle & Grönroos, 1999) 

 

2.1.1 Tietojohtamisen tavoitteet 

 

Kokonaisuudessaan tietojohtamisen tavoitteissa on pyrkimys löytää ja val-

jastaa toiminnasta ne vahvuudet ja kapasiteetit, jotka koostavat toiminnalle 

tiedollisen pääoman. Tietojohtamisen keskeisimpänä tavoitteena on uusi-

en innovaatioiden synty. Innovaatioiden syntymisen edistämiseksi pyritään 

muodostamaan toiminnalle organisaatioilmapiiri, joka mahdollistaa inno-

vaatiovisuuden kehittymiseen ja vahvistumiseen. (Grönroos, 2003) 

 

2.1.2 Yksilöosaaminen ja tietopääoma 

 

Yrityksen laskennallisen kokonaisarvon substanssin ja markkina-arvon vä-

lillä ilmenee yleisesti aina selvä ristiriita. Yrityksen osakkeiden yhteenlas-

kettu arvo pörssissä on huomattavasti suurempi kuin yrityksen varsinainen 

substanssin arvo.  Ero substanssin ja markkina-arvon välillä synnyttää te-
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kijän nimeltä tietopääoman. Tietopääoma sisältää useita tekijöitä, jotka 

ovat suorassa vaikutuksessa yrityksen markkina-arvoon (Kuva 1). Eri teki-

jät jakautuvat ja haarautuvat syvemmälle yrityksen toimiin ja rakenteisiin. 

Ylimmällä tietopääoman portaalla on kaksi tekijää, inhimillinen pääoma ja 

rakennepääoma. Inhimillinen pääoma edustaa organisaation aineetonta 

pääomaa joka syntyy yksilöiden monista henkilökohtaisista tekijöistä eikä 

yritys voi näitä tekijöitä omistaa. Tekijöiden merkitys yritykselle on elintär-

keä, se muokkaa ja määrittää mm. yrityskulttuuria ja sitä kautta toimintaa 

ja tehokkuutta. (Grönroos, 2003) 

Huomioi: Opinnäytetyössä käytetään määritystä tietopääoma synonyymina 

viittamaan pääosin myös määritteeseen inhimillinen pääoma, eli viitataan 

ns. työntekijän henkilökohtaisista tiedon ja taidon tekijöistä syntyvään tie-

topääomaan. 

 

 
Kuva 1. Tietopääoma 

 

_________________________________________________________________ 
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Tietopääoma jolla tulos toteutuu, syntyy organisaatiossa yksilöihmisten 

osaamisista. Yksilön osaaminen koostuu pääosin kahdesta eri tiedosta: 

hiljaisesta (tacit) ja eksplisiittisestä (explicit) tiedosta.  

 

Hiljainen tieto on yksilön kokemuksen ja osaamisen kautta syntyvää tietoa. 

Tätä niin sanottua piilevää tietoa on hyvin vaikea tai/ja työläs dokumentoi-

da. Tämä hiljainen tieto näkyy yksilön työssä ja toiminnoissa. Hiljaiseen 

tietoon opinnäytetyössä perehdytään myöhemmin laajemmin.  

Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan informaatiota joka on dokumentoitavis-

sa ja täten ennalta määrättyä, jaettavaa tietoa organisaation sisällä. (Ståh-

le & Grönroos, 1999).  

 

Usein toimissa kyse on myös vision, strategian ja osaamisen yhdistämi-

sestä: visiosta strategisiksi päämääriksi, siitä menestystekijöiksi ja lopulta 

johtaviksi osaamisiksi. (kuva 2.). Peruskysymykseksi nousee: ”Mikä on 

strategiamme?” Jäsenneltynä kysymys uudestaan voidaan tarkentaa ky-

symällä ”millaista osaamisen systemaattista hallintaa ja osaamisen kautta 

uudistumista strategiamme edellyttää toteutuakseen?” Strategian perus-

teella tulee tunnistaa ainakin seuraavat osaamisalueet: kilpailukykyyn vai-

kuttava osaaminen, toimialalla toimimiseen edellyttävä osaaminen, talou-

delliseen menestykseen vaikuttava osaaminen ja organisaatiolta vaadittu 

yleinen osaaminen. (Wallenius & Aaltonen, 2002) 

 

 
Kuva 2: Strategian ja osaamisen yhdistäminen  
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2.1.3 Tieto – datasta viisauteen  
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Tieto on kombinaatio kokemuksia, arvoja, viitekehyksestä riippuvaa infor-

maatiota ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Nämä muodostavat raamit uusi-

en kokemusten ja informaation arvioimiselle ja yhdistämiselle. Tieto syntyy 

ja sitä sovelletaan ihmisen mielessä.  

Yritysorganisaatiossa tieto on sitoutunut dokumentteihin, rutiineihin, pro-

sesseihin, käytäntöihin, toimintoihin ja normeihin. Tiedon luonne on hyvin 

kompleksinen. Oleellisena osana siihen kuuluu arviointi, arvot ja uskomuk-

set. Tämän vuoksi se on hyvin monimuotoista. Laajasti hyväksytyksi on 

muodostunut tiedon käsitteen rakenteellinen jäsennys, jossa tieto on luoki-

teltu siihen liittyvän inhimillisen, intellektuaalisen prosessoinnin perusteel-

la. (Davenport & Prusak, 1998) 

 

Tieto itsessään kuvaa jotain tiettyä kantaa, perspektiiviä tai aikomusta. 

Tieto on uskomista ja sitoutumista johonkin tiettyyn näkemykseen, lisäksi 

tieto on myös vaikuttamista. Tieto on aina tilannesidonnaista sekä suhteel-

lista. Juuri tilannesidonnaisuuden ja suhteellisuuden takia tieto poikkeaa 

informaatiosta. Yhteistä tiedolla ja informaatiolla on se, että molemmilta 

löytyy merkitys ja sisältö. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

 

Tiedosta on muodostettu käsitteellinen rakennemalli, joka perustuu inhimil-

lisen, älyllisen prosessoinnin perusteella tapahtuvaan luokitteluun. Mitä 

korkeammalle tiedon asteelle edetään tai ollaan, sitä enemmän tieto sisäl-

tää inhimillistä ajattelua, työstämistä, arviointia ja sitä vähemmän sitä voi-

daan käsitellä ja tuottaa teknisesti irrallisena materiaalina. Tieto muuttuu 

ymmärrykseksi kokemusten kautta. Tietoon liitetään erilaisia selityksiä sii-

tä, miksi jokin asia on tietyllä lailla ja miten se kytkeytyy muihin asioihin. 

(Niiniluoto, 1997) 

  

Tiedon jalostumisesta viisaudeksi tai ”valaistumiseksi” on mallinnettu ha-

vainnollistettu polku (kuva 3). Datalla tarkoitetaan koodeja, merkkejä ja 

signaaleja, joihin ei välttämättä liity mitään merkitystä. Data on siis erään-

laista informaation ja tiedon ainesta tai raaka-ainetta. Informaatio on da-
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taa, johon liittyy jokin merkitys tai tulkinta. Osa informaatiosta voidaan op-

pimisen ja omaksumisen kautta muuttaa tiedoksi. Informaatio muuttuu tie-

doksi vasta sitten, kun ihminen on prosessoinut sen osaksi omaa tiedollis-

ta struktuuriaan. Tällaisesta näkemyksellisestä tiedosta käytetään usein 

selvyyden vuoksi sanaa tietämys. Tiedon täytyy olla perusteltua. (Niini-

luoto, 1997) 

 
  Kuva 3, Tiedon rakenteellisuus 

 

Rationalismin mukaan ihminen voi järkensä ja intuition avulla saavuttaa 

varmaa tietoa matemaattisista totuuksista ja luonnontieteen yleisimmistä 

periaatteista. Empirismin mukaan virhelähteistä puhdistettu aistihavainto 

on varma tiedon lähde ja perusta. Ymmärryksen laajetessa tietoon liitetään 

uusia perspektiivejä, kuten miten tieto on luotu tai millaiseen taustaan tieto 

liittyy, kuin myös kysymys tiedon luotettavuudesta. Tiedoksi yleisesti kut-

sutaan ns. toiseksi parhaiten perusteltua väitteitä, silti ihminen epäilee väit-

teen totuutta ja voi olla oikeassa tässä epäilyssä. Jokaisen eri ajan tieteel-

liset tiedot edustavat toiseksi parhaita tuloksia, sillä ne ovat arvosteltavissa 

ja korjattavissa. Lopulta hyvä perustelu erottaa tiedon pelkästä luulosta, 

samoin kuin totuus erehdyksestä, ja uskomus hypoteettisesta arvaukses-

ta. Kuten historia osoittaa, on hyvin paljon tieteen tuloksia, jotka ovat osoit-

tautuneet puutteellisiksi, epätarkoiksi tai likimääräisiksi. (Niiniluoto, 1997) 

  

_________________________________________________________________ 
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Informaatio syntyy silloin kun tieto erotetaan yhteydestään, kontekstistaan. 

Tiedolle on ominaista se, että se on aina ihmisen tai ihmisten oman pro-

sessoinnin tulosta ja siten kontekstisidonnaista. Ymmärrykseksi tieto muut-

tuu vasta kokemusten kautta. Tietoon liitetään erilaisia rationaalisuuteen 

perustuvia selityksiä. Esimerkiksi miksi jokin asia on tietyllä tavalla, ja mi-

ten se kytkeytyy muihin asioihin. Kun ihminen luo tietojensa, kokemusten-

sa ja ymmärryksensä pohjalta uutta tietoa, syntyy metaymmärrys joka kä-

sitetään yleisesti viisautena. Pelkän tietämisen sijasta viisauteen sisältyy 

näkemys asioiden laajemmista yhteyksistä ja merkityksistä. (Niiniluoto, 

1997) 

  

2.1.4 Tiedon syntyminen 

 

Uutta tietoa organisaatiossa luovat ainoastaan yksilöt. Organisaatiot itses-

sään eivät kykene tiedon luontiin ilman yksilöjä. Tähän pohjaten uuden 

tiedon saavuttamiseksi organisaation tulee tukea yksilöitä ja luoda heille 

uutta tiedon luontia tukeva toimintaympäristö. Koko organisaatiotasoisen 

tiedon luonti tulee mieltää prosessiksi. Prosessi vahvistaa ja tukee yksilöi-

den tiedon luontia ja kiteyttää sen koko organisaation käyttöön hyödyntä-

mällä tietoverkkoa. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

 

Uuden tiedon ja sen myötä tietopääoman luomisessa tieto itsessään ei ole 

arvokasta, vaan tiedon luominen ja välittäminen. Tämäkin vain silloin kun 

se on yhdistettynä tiettyyn aikaan ja paikkaan. Kahden työntekijän väillä 

voi esimerkiksi kehittyä tietopääomaa, kun he ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. He keskustelevat ja yhteisen ajatuksen seurauksena jalostuu 

tietoa, joka lopulta jäsentyy tietopääomaksi. (Nonaka & Takeuchi 1995)  

 

 

Yrityksen kyky innovoida (Huomio: Innovointi ei ole yksittäisen tiedon sy-

nonyymi, vaan hierarkkisesti laajennettu käsite yksittäisestä uuden tiedon 

käsitteestä, semanttinen relaatio) riippuu aina koko organisaatiosta, ei pel-
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kästään sen johtajista tai yleensäkään yksilöistä ja heidän resursseistaan. 

Yrityksen innovaatiokykyä onkin mahdotonta kehittää ilman organisaation 

mieltämistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tai systeemiksi (Ståhle & Grön-

roos 1999).  

 

2.1.5 Tacit – Hiljainen tieto (tacit) 

 

Totuus tai tosiasia ei aina ole ilmaistavissa formaalissa muodossa. Aina 

tulisi lähteä liikkeelle siitä faktasta että ihminen tietää enemmän kuin kyke-

nee ilmaisemaan. Tieto jaetaan kahteen osa-alueeseen, hiljaiseen ja nä-

kyvään tietoon. (Polanyi, 1966) Hiljaiseen tietoon sisältyy kaikki geneetti-

nen, ruumiillinen, intuitiivinen, myyttinen, arkkityyppinen ja kokemuspoh-

jainen tieto mitä ihmisellä on. Ihminen liikkuu koko ajan hiljaisen ja ekspli-

siittisen tiedon välimaastossa sekoittaen niitä ihmisen omien persoonallis-

ten kykyjensä mukaan. (Koivunen, 1997) 

 

Yleisimmillään hiljainen tieto on jotakin jonka olemme opetelleet ja jonka 

osaamme teknisesti suorittaa, kuten esimerkiksi useat urheilulajit. Harva 

oppii täysin minkään urheilulajin pelkästään lukemalla, todellinen taito syn-

tyy, kehittyy ja siirtyy harjoittelemalla. Hiljainen tieto voi esiintyä myös 

muullakin tavoin, esimerkiksi hiljaista tietoa on tilanteen analyyttinen tar-

kastelu, ja kyky muodostaa johtopäätöksiä. Tämän takana on analysoijan 

kompetenssi, joka perustuu laajoihin kokemuksiin ja useisiin inhimillisiin 

osatekijöihin, kuten hienotunteisuus, kehittynyt tilannetaju, huumorintaju ja 

luontainen karsima. (Grönroos, 2003) 

 

Tacit –tiedossa, eli hiljaisessa tiedossa (Huomioi: Tacit –tieto ja hiljainen 

tieto ovat synonyymejä toisilleen) ihmisen konkreettista luovuutta ei voida 

ohjata kaavamaisilla malleilla. Kaikki tieto on yhtä aikaa sekä jaettua ja jul-

kista että yksityistä, tietoon liitetään aina tietäjän tunteet ja suhtautumista-

pa. Kaiken tiedon pohjalla on hiljainen tieto, jossa jaettu tieto sekoittuu 

henkilön kokemuksiin. Tämän vuoksi hiljaista tietoa on erittäin vaikea il-
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maista tai jakaa. Siitä on vaikea keskustella kanssaihmisten kanssa, koska 

se on sitoutunut ihmisen toimintaan, kokemuksiin, arvoihin ja tunteisiin. 

Sen ymmärtäminen, oppiminen ja käsittely onnistuvat parhaiten käytännön 

vuorovaikutuksessa tai dialogissa. Esimerkki hiljaisen tiedon siirtymisestä 

ja luonteesta on ns. ”mestari-kisälli” -tilanne, jossa mestari opettaa oppi-

laistaan. Oppilas oppii käytännön, toiston ja seurannan kautta mestarin 

opit ja taidot. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

 

Hiljaiselle tiedolle keskeisiä piirteitä on, että sitä on vaikea ilmaista sanalli-

sesti, sitä ei mielletä taidoksi ja se on tiedostamatonta, työympäristössä 

omattavissa pääasiassa työn ja ammatin kautta. Lisäksi hiljaisella tiedolla 

ei ole suoraa yhteyttä koulutukseen. Tyypillisimmillään hiljainen tieto konk-

retisoituu epäonnistumisien, korjauksien, virhepäätelmien ja muuttuneiden 

käsitysten lopputuloksista. Vaikka hiljaista tietoa ei yleisesti omata taidok-

si, on se työn suorittamisen kannalta erityisen tärkeätä ja arvokasta. (Ruo-

holinna, 2000) 

 

Esimerkkitilanteessa työhön liittyvän ongelman ratkaisu syntyy työntekijän 

hiljaisten tietojen ja niistä syntyvien taitojen avulla, ja kun työntekijältä ky-

sytään kuinka hän onnistui, hän ei osaa eritellä ratkaisujaan tai toimiaan. 

Yksi käytännönraja yleisesti tulkittavien ammattitaitojen ja hiljaisesta tie-

dosta syntyvien taitojen välillä ilmenee silloin, kun tulee äkillinen tarve rat-

kaista poikkeuksellisesti syntyvä ongelma. (Kankaanpää, 1997)  

 

Tekniikan soveltaminen hiljaisen tiedon siirtoon on todella vaikeaa, käy-

tännössä mahdotonta. Syynä on hiljaisen tiedon vaikea muuttaminen for-

maaliseen muotoon, ongelma syntyy ilmaisun täsmällisyydestä. Yritysor-

ganisaatiossa hiljainen tieto siirtyy vain sosiaalisissa kanssakäymisissä ja 

vuorovaikutuksissa. Kokemusperäisen tiedon luonnollinen siirtomuoto on 

tekeminen ja kommunikointi. (Ståhle & Laento, 2000)  
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Hiljainen tieto jaetaan kahteen ulottuvuuteen: tekniseen ja kognitiiviseen. 

Tekninen ulottuvuus käsittää ns. ”know-how” –tiedon, johon kuuluvat esi-

merkiksi käden taidot, kokemuksellinen osaaminen ja taidolliset näkemyk-

set. Kognitiivinen ulottuvuus käsittää tapamme hahmottaa ympäröivää 

maailmaa. Siihen kuuluvat syvällä ihmisessä olevat uskomukset, ideaalit, 

arvot, mentaaliset mallit ja skeemat. Itsestään tuntuvan selvyyden vuoksi 

niitä on vaikea tiedostaa. (Nonaka, 1991) Hiljainen tieto on muuttuvaa ja 

sen kautta uudestaan käsiteltävää tietoa. Kognitiivisessa osassa vaikutta-

vat ihmisen perspektiivit, uskomukset ja näkökulmat, miten ihminen käsit-

tää uudet kokemukset mielessään olevilla käsitteillä. (Koivunen, 1997) 

 

Hiljaisen tiedon sisältö kokonaisuudessaan rakentuu useasta eri tekijästä. 

Näitä tekijöitä ovat: tietotaito, tunteet, käsitykset, kokemukset, intuitiot, us-

komukset, ideaalit ja arvot. Sisällön viitekehyksellisyys ilmenee kuvasta 4. 

(Suurla, 2001)  

 

 

  
Kuva 4: Tacit - Hiljaisen tiedon sisältö 

 

2.1.6 Bereiter, Scardamalia ja Janik 
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htumaan liittyy. 

Carl Bereiter ja Marlene Scardamalia erottavat hiljaisesta tiedosta kolme 

toimitavaltaan toisistaan riippuvaa hiljaista tietoa: epämuodollinen, infor-

maalinen ja itsesäätelyyn liittyvä tieto.  

Epämuodollinen tieto sisältää varastoidun hiljaisen tiedon, jota käytetään 

nopeasti käytännön ennakointiin pohjautuvissa tilanteissa. Esimerkiksi 

mielessä syntyvän tilanteen simuloinnin avulla aikuinen ihminen voi luoda 

valtavan määrän tietoa siitä mitä tapahtuu, jos jokin rikkoutuva astia tippui-

si pöydältä lattialle. Epämuodolliseksi tämän tiedon tekee se, että 

formaalissa muodossa tilanteen fysikaaliset tapahtumat voi määrittää, 

mutta ei sitä mitä kaikkea ihminen tilanteesta mielessään luo, mitä 

todellisuudessa astian tippuessa voisi tapahtua ja minkälaisia yhteyksiä 

tapa

Informaalisena tietona, jota kuvataan myös vaikutelmiin (impressionistic) 

sidottuna tietona, käsitetään sellaista hiljaista tietoa, jossa henkilö laajalla 

kokemustaustallaan kykenee yhdistämään ja oivaltamaan asiayhteyksiä 

tieteellisesti todistettuihin asioihin ilman, että omaa kokemusta tai tietoa 

tieteelliseltä alalta. Esimerkiksi viiniasiantuntija voi kyetä muodostamaan ja 

tunnistamaan viinistä suoraan kemiallisiin tai biologisiin prosesseihin liitet-

täviä tietoja ilman kemian tai biologian tieteellistä tuntemusta tai kokemus-

ta. 

Itsesäätelyyn liittyvä hiljainen tieto kuvaa sitä tietoa jota ihminen säätää, 

kontrolloi ja arvioi suhteessa omaan toimintaansa. Se sisältää paljon sel-

laisia tietoja joita ei tarkkaan voi kuvata tai määrittää, mutta niiden merkitys 

on hyvin keskeinen ongelmatilanteissa. Esimerkiksi kovan paineen ja 

stressin alla itsesäätyvällä hiljaisella tiedolla on avainasema tilanteen sel-

viämisestä.  (Ruoholinna, 2000) 

 

Alan Janik toi näkemyksen, jonka mukaan kaikki tieto joka on ei-

eksplisiittistä, ei ole peräisin hiljaisesta tiedosta. Hän toi esille kolme eri-

laista hiljaista tietoa jotka voidaan tuoda esille eksplisiittisesti ja formaalisti 

kuvattaviksi.   



Hiljaisen tiedon tallennus Hämeen Puhelin Oy:ssä vuosina 2006-2010 
_________________________________________________________________ 
 

24

_________________________________________________________________ 
Harri Kelho  / 2006              Diplomityö 

 

Ensimmäinen on salattu tieto, jota pidetään toiselta piilossa alitajuntainses-

ti, salaamiseen käytetään henkilön omaa harkintaa, asemaa, valtaa ja sta-

tusta.  

Toinen tällainen kuvattava hiljainen tieto on artikuloitavissa, mutta se eri-

näisistä syistä ei ole ympäristöä sillä hetkellä kiinnostava, esimerkiksi ku-

kaan ei välttämättä kiinnostu peltisepän työstä ja työtavoista ennen kuin 

sepistä tulee pula.  

Kolmas liittyy ihmisen ennakko-oletuksiin, joissa on paljon Janikin viitta-

maa hiljaista tietoa, joka ei tule julki tai siitä ei kiinnostuta olettamuksien 

vuoksi. (Ruoholinna, 2000) 

 

2.1.7 Eksplisiittinen – Määritelty tieto (explicit) 

 

Eksplisiittinen tieto, eli määritelty tieto on hiljaisesta tiedosta poiketen hyvin 

muodollista, systemaattista sekä tarkkaan määriteltyä, lisäksi se pystytään 

esittämään myös datana tai kaavoina. Ominaista määritellylle tiedolle 

(Huomioi: eksplisiittinen tieto ja muodollinen tieto ovat synonyymejä toisil-

leen) on, että sitä voidaan prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti. 

Tyypillisiä eksplisiittisen tiedon ilmenemismuotoja ovat tieteelliset kaavat, 

muistiot, käyttöohjeet, säännöt, jne. Eksplisiittisen tiedon jakaminen on ai-

na mahdollista ja se kyetään aina ilmaisemaan täsmällisesti ja viestimään 

tai jakamaan kielellisesti. (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

  

2.1.8 Eksplisiittinen tieto hiljaiseksi tiedoksi 

 

Eksplisiittinen tieto on luonteeltaan sosiaalista tietoa, jolle on ominaista 

jatkuva muuntuminen ja kehittyminen ja siksi sitä voidaan pitää luonteel-

taan dynaamisena. Yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välillä syntyy 

vuorovaikutusprosesseja, jotka mahdollistavat uuden tiedon luomisen kol-

lektiivisesti.  
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On ensiarvoisen tärkeää siirtää eksplisiittinen tieto hiljaiseksi tiedoksi. Tä-

män prosessin hyvin tunnettu menetelmä on Ikujiro Nonakan ja Hirotaka 

Takeuchin tiedon spiraali, joka tunnetaan myös SECI –prosessina (Kuva 

5.). Siinä tieto siirtyy neljän kentän läpi: sosiaalistuminen (Socialisation), 

ulkoistaminen (Externalisation), yhdistäminen, (Combination), yleistäminen 

(Internalisation). Kierroksen jälkeen syntyy jälleen uusi kierros. Spiraalissa 

keskeinen ajatus on tuoda esille eksplisiittisen tiedon jäsentyminen ja siir-

tyminen hiljaiseksi tiedoksi. (Grönroos, 2003) 

 

 
Kuva 5. Tiedon muuntumistavat (Grönroos, 2003) 

 

_________________________________________________________________ 
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Tarkemmin SECI –prosessissa uuden tiedon luominen perustuu siis ole-

tukselle tiedon muuntumisesta hiljaisesta tiedosta määritellyksi tiedoksi ja 

myös päinvastoin iteratiivisesti neljässä vaiheessa. Prosessi synnyttää tie-
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topääomaa tiedon jakamisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä. SECI 

–prosessille on ominaista ettei siinä ei ole osoitettavissa selkeää alkukoh-

taa, prosessi siirtyy eri tasojen välillä vahvistuen. (Nonaka & Takeuchi, 

1995) 

   

2.1.8.1 Vaihe 1. Sosialisaatio (Socialisation)  

 

SECI prosessin ensimmäisessä vaiheessa, sosialisaatiossa, yksilöllinen 

hiljainen tieto muunnetaan kollektiiviseksi hiljaiseksi tiedoksi. Vaihe perus-

tuu sosiaaliseen vuorovaikutustilanteeseen, jossa hiljainen tieto syntyy 

henkilöiden yhteisen kokemuksen kautta. Vuorovaikutustilanne voi olla vi-

rallinen tai epävirallinen, keskeisintä on tilanteen otollisuus henkilöiden 

keskeiseen kollektiiviseen tuntemukseen. Jotta hiljainen tieto siirtyisi, edel-

lyttää se välitöntä tilanteen purkua viestinnän tai kommunikoinnin avulla. 

(Nonaka & Takeuchi 1995)  

  

2.1.8.2 Vaihe 2. Ulkoistaminen (Externalisation)  

 

Toisessa vaiheessa hiljainen tieto muuntuu määritellyksi erilaisin verbaali-

sin ja visualisoinnin keinoin. Vaiheen tärkeys nousee sen uuden tiedon pe-

rustan luomisessa, se muodostaa uuden tiedon perustan. Tälle vaiheelle 

on ensisijaisen tärkeää viestintäfoorumien suunnittelu ja toteuttaminen, 

jotta yritysorganisaatiossa hiljaisen tiedon jakaminen olisi mahdollista. (No-

naka & Takeuchi 1995)  

  

2.1.8.3 Vaihe 3. Yhdistäminen (Combination)  

 

Kolmas vaihe yhdistää uuden tiedon olemassa olevaan eksplisiittiseen tie-

toon rikastaen ja jalostaen sitä. Viestintää tukevat sovellukset ja tekniset 

toteutukset nousevat tämän vaiheen toteutuksessa keskeiseksi. (Nonaka 

& Takeuchi 1995)  
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2.1.8.4 Vaihe 4. Sisäistäminen (Internalisation)  

 

Viimeinen, neljäs vaihe pitää sisällään määritellyn tiedon muuttumisen jäl-

leen hiljaiseksi tiedoksi. Tämä sisäistäminen toteutuu siten, että kaikki pro-

sessissa mukana olevat henkilöt muotoilevat uudelleen tietämäänsä, min-

kä seurauksena myös uusi tieto sitoutuu ja integroituu osaksi päivittäistä 

toimintaa ja rutiineja. Lopulta tieto sisäistetään tekemisen ja oppimisen 

kautta. Vaiheen toteutumisen kannalta on tärkeää, että ryhmäviestintä 

toimii tehokkaasti. Tämän vaihe on toteutuksellisesti hyvin haavoittuvai-

nen, esimerkiksi tiedon panttaaminen tai riitatilanteet henkilöstössä voivat 

osoittautua tiedon siirron, muuntumisen ja omaksumisen esteiksi. Kun tieto 

on osana yritysorganisaation toimintaa, syntyy tiedonmuodostuksen spi-

raalille uuden kierroksen mahdollisuus. (Nonaka & Takeuchi 1995)  

  

2.1.9 Hiljainen tieto työyhteisössä ja johdossa, sekä intuition vaikutus 

 

Työntekijä oppii merkittävän osan tiedoistaan ja taidoistaan muualla kuin 

koulutuksessa. Koulutuksen osuus on 1/5 osaa ja loput 4/5 osaa syntyy 

työympäristössä ennakoimattomasti. Työympäristön vaikuttaminen tietoon 

on osallaan ympäristöön sidotusti rakenteellinen. Siihen vaikuttaa mm. or-

ganisaation sisäinen yrityskulttuuri, joka itsessään vaikuttaa työntekijän 

toimissaan syntyviin ja tekemiin päätöksiin ja tätä kautta taas oppimiseen. 

Oppiminen erilaisten tilanteiden ja tapahtumien myötä kartuttaa työntekijän 

hiljaista tietoa. (Ruoholinna, 2000) 

 

Työyhteisössä hiljaisen tiedon ulottuvuus jakautuu yksilölliseen ja kollektii-

viseen. Yksilöllisellä tasolla hiljainen tieto korostuu ylikulttuurisina neuvot-

telutaitoina ja tiimitasolla ryhmän koordinointitaitona: Koko organisaation 

tasolla kyse on yrityksen kulttuurin luomisesta. Yrityksen eri verkostojen 

tasolla hiljainen tieto kehittää herkkyyttä reagoida odotuksiin ja ajanmu-

kaistaa tuotekehitystä ja markkinointia. (Ruoholinna, 2000) 
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Hiljainen tieto yritysorganisaation johdossa jakautuu eri johtotasojen suh-

teen. Taitavan toiminnan myötä alimmassa johdossa, keskijohdossa ja 

ylimmässä johdossa tarvitaan erilaisia hiljaisen tiedon nyansseja. Vaikut-

tamiskyky ja toimintojen organisointitaito on tärkeää jokaisella johdon ta-

solla. Ylimmälle johdolle tärkeimpänä nähdään tuen antamisen taito, yh-

teistyön edistäminen ja ihmisten psykologinen ymmärtäminen. Nämä edel-

lä mainitut ominaisuudet ovat vielä keskijohdossa hyvin tärkeitä, mutta 

alimmalle johdolle edellä mainittujen ominaisuuksien merkitys pienenee. 

Vastaavanlaisesti on käyty läpi useita johdon ominaisuuksia ja määritelty 

niistä johtuvien hiljaisten tietojen merkityksiä (Taulukko 1.). Taulukon mää-

ritykset ovat suunnattu yritysorganisaation johtoon, ei asiantuntijatehtävis-

sä toimiviin tai työntekijöihin. (Sternberg, Wagner, Williams, Horvath, 

1995). 

 

 Alin johto Keskijohto Ylin johto

Tuen antaminen ** *** ***** 

Vaikutustaidot *** **** **** 

Toimintojen kontrolloiminen *** **** **** 

Ihmisten ymmärtäminen ** **** ***** 

Haasteiden etsiminen ** ** ***** 

Liiketaloudellinen ajattelu * **** ***** 

Haasteista nauttiminen ** ** ***** 

Itsensä motivoiminen **** **** ***** 

Itseohjautuvuus **** **** ***** 

Haasteiden luominen ** ** ***** 

Itsetuntemus **** **** ***** 

Oman työn organisointi **** **** ***** 

Työn loppuun asti vieminen * **** **** 

 

Taulukko 1. Hiljaisten tietojen määritysten jakauma eri johtotasoilla 
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Menestyvän johtamistyön onnistumisen avaimena pidetään loogisen ja in-

tuitiivisen ajattelun yhdistelmää. Intuitiot syntyvät hiljaisten tietojen proses-

seina, joista vaistot ja tunteet yleistetään.  Sen sijaan että intuitio olisi me-

netelmäohje, se on tunne jonka varassa päätöksiä muodostetaan. Tämä 

tunne mahdollistaa nopeasti monimutkaisten arvioiden suorittamisen joh-

donmukaisten päättelyiden kautta. Eksplisiittinen tieto rinnastettuna intuiti-

oon mahdollistaa tehokkaan loogisten tapahtumaketjujen muodostuksen. 

Ihannetilanteessa päätöksiä tehdessä hiljainen ja eksplisiittinen tieto saa-

daan aktivoituminen keskenään. Nämä onnistumisen edellä täydentävät 

toisiaan, näin ollen pelkkä formaalinen tieto ei aina riitä päätösten pohjak-

si. (Hatsopoulos N, Hatsopoulos G, 1999) 

 

Intuitio on tärkeä hiljaisen tiedon lähde. Kaiken luovan toiminnan takana 

on aina jonkinlainen edellytys hiljaisen tiedon olemassaolosta. Vertaus on 

yksi tapa siirtää hiljaista tietoa näkyväksi, sen pohjana toimii ihmisen tapa 

käsitellä intuitiivisesti vertauksia ja kielikuvia, rakentaa kuvittelun myötä 

määritystä siitä hiljaisesta tiedosta mitä vertauksen kertoja välittää. (Nona-

ka & Takeuchi 1995) 

 

2.2 Organisaation ympäristöt 
 

Tietointensiiviselle yritysorganisaatiolle tai sen osakokonaisuuksille voi-

daan määritellä tietoympäristö. Tietoympäristöt jakautuvat kolmeen toisis-

taan erilaiseen ympäristöön: mekaaninen, orgaaninen ja dynaaminen ym-

päristö. Nykyajan menestyneimmissä organisaatioissa osataan yhdistää 

nämä kolme rakennetta. (Ståhle & Sotarauta, 2002/2003) 

 

Tie innovaatioihin vie aina potentiaalisen tiedon kautta. Potentiaalinen tieto 

on epärationaalista, ei-legitimoitua ja on olemassa ehkä ainoastaan heik-

koina signaaleina. Kaikkien systeemien kehitys riippuu täysin informaatio-

virran suunnasta ja voimakkuudesta. Tietoa on saatava vaihdetuksi. Vaih-

to on kaiken perusta, sillä informaatio rikastuu ainoastaan liikkeessä (Ståh-
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le & Laento, 2000). Mikäli yritys haluaa kyetä hallitsemaan tietopää-

omaansa, on sen hallittava osaaminen, suhteiden ja tiedon virtaamisen 

kokonaisuus. (Ståhle & Grönroos, 1999)  
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9) 

Kaikki kolme tietoympäristöä voivat esiintyvät organisaatiossa samanai-

kaisesti. Organisaatiot jaetaan näihin kolmeen tyyppiin sen mukaan mil-

laista työtä niissä tehdään, miten niitä johdetaan ja miten tieto virtaa kysei-

sen yksikön sisällä. Tiedonvaihdon, suhteiden sekä tietotaidon väliset 

riippuvuudet on esitetty kuvassa 6. (Ståhle & Grönroos, 199

  

   
Kuva 6. Yrityksen kolme tietoympäristöä 

  

2.2.1 Mekaaninen ympäristö  

 

Mekaanisessa organisaatiossa on selkeä hierarkia sekä tehtäväkuvat, ja 

informaatio kulkee hallitusti ylhäältä alaspäin. Mekaaninen organisaatio 

kuvaa organisaation rakennetta ja toimintaa perinteisellä tunnetulla kuva-
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uksella, se tuottaa pysyvyyttä ja hallittua laatua. Se on toiminnaltaan sel-

västi hierarkkinen, ylhäältäpäin johdettu. Tämä 1900-luvun teollistumisen 

alkuvaiheista kumpuava kokonaistoiminta on nähtävissä hyvin mekaani-

sena ja ennakoitavana. Siinä tiedonvirta on yksisuuntaista ja määriteltyä. 

Hierarkia ohjaa myös tiedon virtaa, joka on eksplisiittistä. Tiedonvirta on 

yksisuuntaista ja sen liike on ylhäältä alaspäin. Organisaatiossa tiedonvir-

tauksen nopeus, ohjaus ja ennakoitavuus ovat selkeästi jäsenneltävissä 

(Kuva 6.). Mekaanisessa organisaatiossa on levitettäessä formaalisti val-

mista ja selkeästi dokumentoitua, sen tulkinta on yksiselitteistä. Tällaista 

tietoa ei ole tarkoitettu ehdollistettavaksi organisaation alemmissa tasois-

sa. (Ståhle & Grönroos 1999)  

 

Mekaanisen organisaation selkeä tunnusmerkki on vahva johtajuus ja 

staattinen organisaatiorakenne. Staattisuus on edellytys yrityksen tehok-

kaille toimille, joiden tehtävä on fokusoitua ja organisoitua. Tehtäväalueet 

toteutetaan ja ajetaan sovitun suunnitelman ja luottamuksen kautta läpi, 

kaikki toiminta on hyvin hallittua ja ennakoitua. Staattisuuden ohella kriitti-

seksi tekijäksi tiedon kannalta muodostuu tiedon virtaus ja sen pääsy peril-

le. Koon kasvaessa organisaatiossa vaikeutuu oikean tiedon pääsy oike-

aan kohteeseen, etenkin tiedon vastaanotto osoittautuu kriittiseksi. Tämän 

vuoksi vastaanotettavan tiedon tulee olla sisällöllisesti yksiselitteistä. 

(Ståhle & Laento, 2000)  

  

Mekaanisen tietoympäristön ongelmaksi nousee henkilöstön sitouttaminen 

toimintaan. Hyvä suunnitelma saattaa kariutua sen vuoksi, ettei henkilöstö 

sitoudu toteuttamaan sitä, mitä heiltä edellytetään. Näin ollen henkilöstön 

omatoiminen motivoituminen on suoraan verrannollinen määrällisesti or-

ganisaation lineaariseen tiedonvirtaan ja kontrolloituun ympäristöön. Me-

kanistinen tietoympäristö soveltuu tuotantoympäristöihin, joissa on asetet-

tu korkeat laatukriteerit. Tällöin organisaatio kykenee takaamaan täsmälli-

sesti etukäteen asetetut laatukriteerit. (Ståhle & Laento, 2000)  
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2.2.2 Orgaaninen ympäristö  

 

Toisessa tietoympäristössä, orgaanisessa, pyritään hallittuun muutokseen, 

joka toteutetaan toimintaa itseohjaavalla kehittämisellä. Orgaaninen orga-

nisaatio perustuu projekteihin, tiimeihin sekä vastuun ja vallan jakamiseen. 

Orgaaninen organisaatio tarvitsee toimiakseen avointa informaation kulkua 

niin organisaation sisällä, kuin suhteessa organisaation ulkopuolellekin. 

(Ståhle & Sotarauta, 2002/2003) 

 

Orgaanisen organisaatioympäristön ajatus syntyi 1940-luvulla jolloin todet-

tiin mekaanisen ympäristön olevan riittämätön kehittämään ja ohjaamaan 

yritystä. Orgaaninen ympäristö toimii omaan ympäristöönsä vuorovaiku-

tuksessa, niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Kehittämisessä käytetty tieto on 

kokemusperäistä ja hiljaista, suhteet ovat vastavuoroisia ja yhteisymmär-

rykseen pyrkiviä. Tällainen organisaatio nähdään monitasoisena kokonai-

suutena, jonka toimivuuden elinehto on toimivat kaksisuuntaiset, horison-

taaliset informaatiovirrat, jotka tekevät yhteyksistä tasavertaiset. Orgaani-

seen ympäristöön keskeisinä innovatiivisuuden tekijänä toimii hiljainen tie-

to. (Ståhle & Grönroos 1999)  

 

2.2.3 Dynaaminen ympäristö  

 

Dynaaminen organisaatio perustuu verkostoitumiseen, jatkuvaan ja nope-

aan uudistumiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön toisten organisaati-

oiden kanssa. Dynaaminen organisaatioympäristön ajattelumalli syntyi 

1970-80 –luvulla. Se on organisaationa näennäisesti kaoottinen kokonai-

suus jossa on vaikea erottaa sen alkamis- ja loppumiskohta. Prosessien 

käyttämä tieto on intuitiivista ja potentiaalista ja siinä esiintyy tietämättö-

myyttä ja ennakoimattomuutta Tämän tyyppinen ympäristö on saumatto-

masti vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja sen muutoksien kanssa, suh-

teissa hyödynnetään spontaaniutta ja verkostoitumista. Dynaamisen ym-

päristön toiminnan tietolähteenä toimii intuitiivinen tietous. Kaoottisen ym-
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päristön on vaikea hallita muutosta sekä säilyttää tasapainoa, toimintojen 

täysivaltainen hallitseminen on illuusio. Tiedon virta dynaamisessa ympä-

ristössä on kaoottista. Kokonaisuutta pitää kasassa kaoottisen ympäristön 

luontainen kyky järjestäytyä, sekä hallintaa tuetaan tietojärjestelmien avul-

la. (Stähle & Grönroos, 1999) 

 

2.3 Yritysorganisaation verkostot 
 

Yritysorganisaatio omaa yksilöiden tavoin normaaliverkostoja. Verkoston 

merkitys on hyvin keskeinen tiedon rikastuttamisessa. Suurin verkoston 

etu syntyy siitä, että yhden verkoston jäsenen, solmun, ei tarvitse tuntea 

tai tietää jokaista solmua saavuttaakseen haettavan informaation. Riittää, 

että verkostolla on sisäinen kommunikaatioyhteys, jonka kautta verkosto 

voi itse hallinnoida omaa informaatiokokonaisuuttaan. Normaaliverkostoja 

on neljää eri tyyppiä: sisäinen muodollinen verkosto, sisäinen epävirallinen 

verkosto, ulkopuolinen muodollinen verkosto ja ulkopuolinen epävirallinen 

verkosto (Grönroos, 2003). 

 

2.3.1 Sisäinen muodollinen verkosto  

 

Yritysorganisaation viralliset tiedotuskanavat muodostavat usein sille omi-

naisen muodollisen verkoston. Myös tavanomaisesti organisaatiokartan 

pohjalta mielletään, että koko henkilöstö on yhteydessä toisiinsa. Käytän-

nössä kuitenkin useassa tapauksessa todelliset verkoston yhteydet synty-

vät vertikaalisesti, mutta horisontaaliset yhteydet muodostuvat erittäin hei-

kosti. Horisontaalisen yhteyden tilannetta kuvaa rinnastus puhelinverkos-

tosta: jokaisella puhelimen omistajalla on potentiaalinen yhteys jokaiseen 

puhelimenomistajaan, mutta yhteyksien käyttämättömyyden vuoksi ei ver-

koston linkkejä lainkaan synny. Syynä tähän on verkoston solmujen erilai-

set tasot keskenään. Tästä syystä verkosto kätkee sisälleen huomattavasti 

sellaista hiljaista tietoa ja informaatioita, jota usein haetaan virheellisesti 

yrityksen ulkopuolelta. 
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Solmujen eri tasojen samalle tasolle saaminen edellyttää joitakin toimia:  

1. Taustatietojen, informaation jakaminen/saaminen näkyväksi kaikille 

2. Kompetenssikartta 

3. Parhaat käytänteet (”best practices”)  

4. Projektiloki 

(Grönroos, 2003) 

 

2.3.2 Sisäinen epävirallinen verkosto 

 

Yritysorganisaatioon muodostuu aina sisäisiä epävirallisia verkostoja. Täl-

lainen verkosto syntyy tyypillisesti horisontaalisesti. Sisäisten epävirallisten 

verkostojen merkitys voi olla virallisia tärkeämpiä, huolimatta siitä ettei 

niissä välttämättä käsitellä lainkaan päivittäisiä työtehtäviä. Tärkeys nou-

see esille epävirallisen kanavan voimakkaasta vaikutuksesta yritysorgani-

saation sisäiseen ilmapiiriin. Positiivisimmillaan tällainen epävirallinen ver-

kosto voi nostaa toiminnan tehokkuutta huomattavasti. Pahimmillaan se 

voi tuhota ja lamaannuttaa merkittävän osan organisaation toiminnasta. 

Ominaista epäviralliselle verkostolle on sen tehokkuus, esimerkiksi huhut 

ja kuulopuheet leviävät tätä kautta hyvin tehokkaasti.  

Jotta sisäinen epävirallinen verkosto toimisi oikein yritysorganisaation 

hyödyksi, tulisi muistaa seuraavat asiat: 

1. Viestinnän tulisi olla avointa 

2. Mielipidevaikuttajien huomaaminen, huomioiminen ja hyödyntäminen 

3. Epävirallisten verkostojen rohkaisu ja kannustus 

(Grönroos, 2003) 

 

2.3.3 Ulkopuolinen muodollinen verkosto 

 

Ulkopuolista muodollista verkostoa edustavat kaikki ne viralliset yhteydet, 

jotka syntyvät yrityksen ulkopuolelle. Tällaisia ovat mm. tavarantoimittajat, 

alihankkijat, omistajat, sijoittajat ja erilaiset asiantuntijat. Tällaisen verkos-

ton merkitys on yritysorganisaatiolle elintärkeä. Se muodostaa sidosryh-
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miä, joista rakentuu yritykselle toiminnallinen elinehto. Negatiivinen kuva 

yrityksestä sidosryhmälle voi aiheuttaa erittäin suuria toiminnallisia ja 

lopulta taloudellisia tappioita. Tämän kuvan muodostukseen vaikuttaa julki-

sesti, virallisesti muodostettu sanoma. Ulkopuoliseen muodolliseen ver-

kostoon vaikuttavassa kokonaisviestinnässä tulee huomioida: 

1. Yleisen, julkisen median viestintä (ammattilaisen merkitys tulokses-

sa) 

2. Liioittelun negatiivinen vaikutus 

3. Arvaamattomien yllätyksien esiintyminen 

(Grönroos, 2003) 

 

2.3.4 Ulkopuolinen epävirallinen verkosto 

 

Jokaisella organisaation henkilöllä on jokin sidos ja verkosto myös yrityk-

sen ulkopuolella. Näiden verkostojen merkitys on keskeinen virikkeiden ja 

mahdollisten kehityksellisten toimien tuojana. Se rakentaa ja ruokkii ideoi-

ta, tuo uusia malleja, jne. Kokonaisuudessaan se mahdollistaa yritysorga-

nisaatioon jouston ja kehityksellisyyden yrityksessä. Ulkopuolista epäviral-

lista verkkoa ei yritys voi ohjata, mutta niitä voidaan käyttää hyväksi käyt-

töönottamisella. Hyödyn käyttöönottamisessa tulee huomioida: 

1. Organisaation ulkopuolisen verkoston käytön rohkaisu 

2. Organisaation tavoitteet selkeästi esille 

3. Kaikki syntyvät ideat käsiteltävä 

(Grönroos, 2003) 

 

 

2.4 Tiedonhallinta ja teknologia 
 

Tietojohtamisen synty ja olemassaolo on osaksi syntynyt teknologista toi-

mintamahdollisuudesta. Teknologian luoma infrastruktuuri luo tietojohtami-

selle tehokkaat puitteet toimia. Esimerkiksi nykyteknologia ja nopea tie-

donsiirto mahdollistavat maantieteellisesti rajattoman verkoston. Tietotek-
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nologian, tietojenkäsittelyn ja viestinnän kehittymisen hyväksikäyttäminen 

ja hyödyntäminen täten kuuluu tietojohtamiseen olennaisesti. Uusi tekno-

logia ei ole kuitenkaan tietojohtamisen itseisarvo, joka takaisi yritykselle 

kilpailukykyä tai uusia mahdollisuuksia. Useassa tapauksessa teknologias-

ta jättäytyminen voi koitua yritykselle kohtalokkaaksi, etenkin jos yritys 

toimii uuden teknologian alueella. Tiedonsiirto ja teknologia ovat siis po-

tentiaalinen mahdollisuus ja työkalu, jonka hyväksyminen ja hyödyntämi-

nen on yksi edellytys tiedon virtaamiselle ja näin ollen myös osaamisen ja 

tietopääoman kehittymiselle, sekä innovaatioiden synnylle. (Grönroos, 

2003) 

 

2.5 Yhteenveto teorian pohjalta 
 

Yhteenvetona teoria tuo esille mitä hiljainen tieto itsessään on. Tämä on 

hyvin keskeinen asia tutkimuskysymyksen osalta. Teoriassa ilmenee kuin-

ka ihminen rakentaa ja kartoittaa omaa hiljaista tietoa niin jokapäiväisessä 

elämässään kuin työssään sekä ennen kaikkea mikä on tämän hiljaisen 

tiedon side ja yhteys ihmisen toimiin.  

 

Yritysorganisaation kannalta hiljaisen tiedon merkitys teorian mukaan on 

nykypäivän globalisoidussa liiketaloudessa erittäin suuri. Se ohjaa ja mää-

rittelee yrityksen toimia ja ammentaa yritykselle kilpailukeinot ja vahvuu-

det. Aihealue avaa uusia mahdollisuuksia yritykselle luoda organisaation 

kehitystä jo olevista resursseita, vain tiedostamalla ja ymmärtämällä ne. 

Esimerkiksi kompetenssin määrityksessä aihealue luo hyvin paljon tätä 

tukevia seikkoja, jotka taas luovat suoran relaation yritysorganisaation 

strategiseen suunnitteluun.  

 

Teorian keskeisimmät seikat joiden ympärille opinnäytetyö tullaan muo-

dostamaan, syntyy hiljaisen tiedon ulottuvuuksista.  Ylimmällä tasolla hil-

jainen tieto jaetaan tekniseen ja kognitiiviseen, joista ensin mainittu muo-
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dostaa helpommin määriteltäviä osa-aluetta ja toiseksi mainittu huomatta-

vasti vaikeammin määriteltävää tietoa.  

 

Toisella tasolla tietotaito, kokemukset, uskomukset, käsitykset, intuitiot, 

arvot, ideaalit ja tunteet jakautuvat edellä mainittuihin ulottuvuuksiin. Huo-

mattavaa on myös Alain Janikin määritelmä hiljaisen tiedon merkityksestä, 

josta työyhteisössä voi esiintyä runsaasti. Tätä hiljaista tietoa sitoutuu piilo-

tettuihin hiljaisiin tietoihin: salattu tieto, ei-kiinnostava tieto ja ei-tarvetta he-

rättävä tieto. (Huomioi: piilotettu hiljainen tieto on opinnäytetyön tekijän 

nimeämä yhteinen nimitys Alain Janikin hiljaisen tiedon määritelmiin). Tä-

mä piilotettu hiljainen tieto on yhteinen/yhdistävä synonyymi usealle Suur-

lan määrittelemälle hiljaisen tiedon osalle. Hiljaisen tiedon määrityksen 

kompleksisuutta tuo esille myös Bereiter ja Scardamalia, jotka määrittele-

vät mm. itsesäätyvyyteen pohjautuvan hiljaisen tiedon määritteen, jolla ih-

minen selviää stressi- ja ongelmatilanteista. Alain Janikin määritelmän ta-

voin kyse on usean eri hiljaisen tiedon osa-alueen kombinaatiosta jotka 

muodostavat dynaamisen kokonaisuuden. Yksittäisen osa-alueen abso-

luuttinen nimeäminen määrityksestä on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdo-

tonta. 

 

Teorian pohjalta oli myös huomattava, ettei koulutuksella ole suoraa yhte-

yttä itse hiljaiseen tietoon. Kuitenkin on huomattava koulutuksen merkitys 

hiljaisen tiedon omaamisen kannalta. Mitä korkeamman koulutuksen hen-

kilö omaa, sen suurempi potentiaali tällä on omata hiljaista tietoa. Lisäksi 

tiedon taajuudella on suora yhteys hiljaisen tiedon laatuun. Toisin sanoen 

se, mitä kaikkea tiedetään, on sidottu tiedon saannin potentiaaliseen moni-

tasoisuuteen. 

 

Hiljaisen tiedon tallennuksen kannalta tiedon siirtymisen keinot ja siirtymi-

sen luonne tulevat teoriassa hyvin esille. SECI –prosessi tuo esille viestin-

nän, tiedon jakamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen keskeisen merkityk-

sen hiljaisen tiedon tallentamisessa. Vanhan mestari-kisälli asetelman 
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merkitys on hyvin keskeinen, samoin kuin ryhmäkokemuksen ja siitä seu-

raavan kokemuksen purkamisen verbaalisesti ryhmän kesken. 

 

Hiljaisen tiedon tallentamisen lisäksi tiedon kehittymisen ja syntymisen 

kannalta tietoympäristön ja viestinnän merkitys on suuri. Tietoympäristö 

määrittelee tiedon siirtyvyydelle määritykset. Samalla sen avulla voidaan 

rakentaa yritysorganisaation toimille ja tarkoituksille sopivaa strategista 

pohjaa. Viestinnän merkitys on yksi tiedon siirtymisen keskeisimpiä kohtia. 

Viestintä yritysorganisaatiossa toteutuu neljässä eri verkostossa: sisäinen 

virallinen verkosto, sisäinen epävirallinen verkosto, ulkoinen virallinen ver-

kosto ja ulkoinen epävirallinen verkosto. Kunkin verkoston toteutuminen, 

merkitys ja luonne on toisiinsa nähden erilainen.  
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3 YRITYS 
 

3.1 Aina Group Oyj 
 

Aina Group on Hämeenlinnan talousalueella toimiva konserni joka tarjoaa 

todella monipuolisesti ja kattavasti erilaisia valmiita ratkaisukokonaisuuksia 

viestinnän ja tekniikan alueelta. Yritys itse kuvaa kokonaisuuden seuraa-

vasti: ”Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa 

toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Konsernin tavoitteena on 

olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimintojensa keskinäisessä yh-

teistyössä ja seudullisissa toiminnoissa.”. 

 

Opinnäytetyö keskittyy Hämeen Puhelin Oy:öön, joka on yksi Aina Group 

Oyj:n omistamista yhtiöistä. Työhön liittyy myös Telekolmio Oy omistussi-

doksista johtuen. Vaikka työ ei fokusoidu emoyhtiöön, on tärkeää ymmär-

tää Aina Group Oyj:n asema ja merkitys ohjaavana osapuolena. 

 

3.1.1 Tunnuslukuja 

 

Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 54,7 milj. euroa ja liikevoittoa oli 

tuolloin 4.8 milj. euroa, omavaraisuusaste 79.7% ja oman pääoma tuotto 

oli 6.9%. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 575 henkilöä. 

Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. 

 

3.1.2 Rakenne 

 

Konserni koostuu useasta eri media- tai tekniikanalan yhtiöstä. Jokainen 

yhtiö tukee ja täydentää toisiaan. Tämä muodostaa tekijänä kookkaan 

mutta samalla toiminnaltaan suhteellisen dynaamisen kokonaisuuden. Yri-

tysorganisaatio kokonaisuudessaan edustaa vahvaa orgaanisessa ympä-

ristössä toimivaa yritystä (Kuva 7.).  
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Kuva 7. Aina Group konserni vuonna 2005 

 

3.1.3 Arvot ja toimintaidea 

 

Aina Group Oyj:n toimia ohjaavat ja luotsaavat arvot, joilla liiketoimintaa 

toteutetaan. Nämä arvot jakaantuvat neljään pääosaan, mutta samalla ne 

edustavat yhdistelmää, kokonaisuutta, joka muodostaa toimia ja valintoja 

ohjaavan kombinaation. Nämä edellä mainitut neljä osaa muodostavat Ai-

na Group Oyj:n arvoja symbolisoivan arvoketjun. (Kuva 8.) Arvot kuvasta-

vat konsernin toimi- ja liikeideaa, joilla konserni toimii liiketaloudellisessa 

ympäristössä niin eettisellä kuin toiminnallisella asteella.  
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Kuva 8. Aina Group Oyj arvoketju (Aina Group Oyj) 

 

Luotettava paikallisuus viittaa konsernin alueelliseen toimiympäristöön, 

jossa toimitaan.  

Reilu yhteistyö liittyy yhteistyökumppanien ja organisaation sisäisten toi-

mien toimivuuteen ja hyvinvointiin. 

Uuden luomisella Aina Group pyrkii innovointiin ja kehitykseen jolla saavu-

tetaan toiminnallista kehitystä ja uudistumista. 

Tuloksellisuus ei viittaa vain taloudellisiin lukuihin, vaan myös konsernin 

toimia ohjaaviin sisäisiin ja ulkoisiin laadullisiin tekijöihin. 

 

Jokainen kohta on tärkeä, jokaisen kohdan alta paljastuu liiketoiminnalle 

tärkeitä asioita: asiakaslähtöisyys, verkostot, innovointi, tuotantotaloudelli-

set tekijät ja inhimillinen pääoma. Nämä arvot heijastavat hyvin paljon sa-

moja arvoja kuin tietojohtamisenkin takana on. 

 

3.1.4 Visio ja tulevaisuus 

 

Aina Group –konserni pyrkii tehostamaan ja keskittämään toimiaan vah-

vasti siten, että laajentumiselle ja kasvulle rakentuu vahva pohja. Tämä 

näkyy vuoden 2005 loppuun mennessä tehdyistä strategisista toimista, 

esim. pyrkimys keskittää tieto- ja viestintäteknologia toimia (ICT) perustet-
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tuun AinaCom alakonserniin. Konsernissa tulee muodostumaan joitain yh-

tiöiden strategisiin muodostuksiin riippuvia muutoksia edellä mainituista 

syistä.  

 

Aiemmasta, jokseenkin mekaanisessa ympäristössä toimivasta yrityksestä 

Aina Group on liukumassa hyvin vahvasti kohti orgaanista. Useat Aina 

Groupin strategiset toiminnat viittaavat virtuaaliorganisaatiolle ominaisten 

toimien ja piirteiden muodostukseen. Esimerkiksi jonkin Aina Group Oyj:n 

kuuluvan yhtiön työntekijä voi toimia todellisuudessa konsernin edustama-

na jossain toisessa Aina Group Oyj:n yhtiössä. Silti työsuhde ja palkkaus 

on synnytetty konsernin alla eri yhtiöön kuin se, mihin hän työskentelee. 

Samoin organisaatio rakentaa toimia, joilla voidaan joustavasti mutta sa-

malla määrätietoisesti ohjata koko konsernin toimia markkinallisen tilan-

teen mukaan. 

 

3.2 Hämeen Puhelin Oy 
 

Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, 

joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa tietoliikenteen 

kokonaispalveluja kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille. Hämeen Puheli-

men liikevaihto v. 2004 oli 21,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden 

2004 lopussa 158 henkilöä. 

 

3.2.1 Henkilöstö 

 

Henkilöstön ikärakenteen keski-ikä on noin 40-45 vuotta. Yhtiössä syntyy 

henkilöstön vaihtuvuutta, joka on normaalia ja luonnollista. Kuitenkin on 

huomattava, että yhteiskunnassamme suuri ikäpolvi tulee seuraavan 10 

vuoden aikana siirtymään eläkkeelle. Tämä siirtymä tulee vaikuttamaan 

myös tarkasteltavaan yhtiöön. Vuosina 2006-2010 eläkkeelle siirtymisen 

mahdollisuus tulee noin 10% yhtiön henkilöstöstä.   
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3.2.2 Henkilöstön täydennys 

 

Yhtiö kehittää omaa henkilöstörakennettaan ja täydentää henkilöstöään 

yleisesti hyvin normaaleilla tavoilla.  Tarpeen mukaan yhtiö suorittaa sisäi-

siä siirtoja ja suorittaa rekrytointeja. Aina Group Oyj konsernin myötä yksi-

kön toimikokonaisuus on kasvanut siinä määrin että, se on luonut parem-

pia mahdollisuuksia erilaisiin sisäisiin siirtoihin. 

 

Eritasoisia opiskelijoille suunnattuja työllistymismahdollisuuksia yhtiö luo 

keskimäärin 15-25 kappaletta vuodessa. Näistä noin 15% on korkeakoulu-

tasoisia, loput ovat pääosin työvoimatoimiston kautta toteutettuja kesähar-

joittelupaikkoja. Pääpaino suuntautuu tekniikan aloihin, mutta myös kau-

pallisiin aloihin suuntautuneita henkilöitä yhtiö noteeraa. 

 

3.2.3 Henkilöstön koulutus ja kehitys 

 

Koulutuksiin yhtiö panostaa paljon. Jatkuva kouluttaminen on sillä toimi-

alalla missä yhtiö toimii, elintärkeää. Pääosin koulutus on yhtiön sisältä tar-

jottua, tarpeisiin räätälöityä. Myös ulkoa tarjottu ja järjestetty koulutus on 

yleistä. Koulutukset ovat suunnattu jokaiselle eri portaan henkilöstölle, 

esimerkiksi kielikoulutus, menetelmäkoulutus ja esimieskoulutus. 

 

Kehitys toteutetaan ryhmissä. Ryhmiä varten on muodostettu oma toimie-

linyksikkö. Ryhmä rakentuu yhtiön henkilöstöstä sekä ulkopuolisista. Pää-

paino ryhmien toiminnassa liittyy yhtiön ja koko konsernin yleisiin kehitys-

toimiin. Tämän vuoksi Aina Group Oyj konserni on fokusoimassa näiden 

ryhmien toiminnan tulevaan AinaCom alakonserniin. 

 

Yksilötason mentorointi tai mestari-kisälli –ohjelmia ei virallisesti yhtiössä 

ole, mutta ryhmässä muodostettua perehdyttämistä yhtiö toteuttaa. Yksilö-

tasolla kehitys ja opastus on toteutettu pääosin perehdyttämisohjelmilla. 

Perehdyttämisohjelmissa käydään perehdyttävän henkilön kanssa läpi yh-
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tiölle ominaiset asiat, sopimukset, tavat, tehtävään liittyvät seikat ja kuva-

ukset. Perehdyttämistä toteutetaan myös hyvin paljon tiimitoiminnassa. 

Tiimit muodostetaan projektien ympärille. Perehdyttäminen ja tiedon siirto 

tapahtuu projektin määrittelemässä kehyksessä tiimin sisäisesti. 

 

Henkilöstön kehittäminen ja ammattitaidon ylläpito on yhtiölle ja konsernille 

tärkeää. Tämän vuoksi konserni järjestää erilaisia henkilöstöä koskevia 

tutkimuksia ja mittauksia, esimerkkinä ilmapiirimittaukset. 

 

3.2.4 Tiedonsiirtokanavat ja -sovellukset 

 

Yrityksessä on käytössä hyvin normaalit ja yleiset tiedonsiirtokanavat. 

Pääosin tiedottaminen virallisissa kanavoissa tapahtuu palavereiden ja 

tiedotteiden avulla. Epävirallisia kanavia yrityksissä muodostuu erilaisissa 

työyhteisön ja tiimien sisällä syntyvissä kanssakäymisissä, esimerkiksi 

kahvitauot, harrastustoiminta, jne.  

 

Tiedon siirron toteutukset syntyvät sähköisesti, paperilla ja dialogin kautta. 

Tiedottaminen toteutetaan viikoittaisilla sähköisillä tiedotteilla ja joitakin 

kertoja vuodessa julkaistavilla painetuilla tiedotteilla. Reaaliaikaista tiedon-

siirtokanavaa edustaa intranetin ympärille rakennettu toteutus. 

 

Sovelluksia, joita yritys käyttää työtehtävien ja päivittäisten rutiinien suori-

tukseen, on useita. Yleisin ja käytetyin on taloushallinnon sovellus ”puhti” 

jota noin 9/10 työntekijöistä käyttää päivittäin. Hämeen Puhelimella on 

käytössä erilaisia teknisiä sovelluksia yrityksen määriteltyjen toimenpitei-

den ja työtehtävien suoritukseen. Lisäksi yrityksellä on käytössä työajan-

hallintaan/-seurantaan (=”TUKI”), kirjanpitoon, hankintatoimiin, kulunval-

vontaan, jne. omat sovellukset. 

 

3.3 Telekolmio Oy 
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Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, it- ja tietoturvaratkaisuihin erikois-

tunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja 

kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Yhtiön liikevaihto v. 2004 oli 14,2 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuo-

den 2004 lopussa 80 henkilöä. 

 

Vuonna 2004 Hämeen Puhelin Oy omisti Telekolmio Oy:stä 40%. Loput 

60% omisti Aina Group Oyj. Tämän liitoksen vuoksi opinnäytetyössä on 

huomioitu myös Telekolmio Oy:n henkilöstöstä se osuus joilla on mahdolli-

suus jäädä eläkkeelle vuosina 2006-2010. Tämä osuus on noin 4% yhtiön 

henkilöstömäärästä. 
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4 MENETELMÄT 
 

4.1 Aineisto 
 

Opinnäytetyön muodostava aineisto määriteltiin kolmeen osaan: teo-

ria/kirjallisuus, organisaation tiedot ja kysely. Jokainen osa rakensi työn 

runkoa omalla osallaan. Aineistoa sitoviksi tekijöiksi muodostuivat niiden 

takana olevat tarkoitusperät: taustat, empiria ja fokusointi (Kuva 9.) 

 

 

 
Kuva 9. Aineisto 

 

4.1.1 Teoria/kirjallisuus. 

 

Työlle ja sen muodostukselle tärkein aineisto koostui teoriasta, joka kerät-

tiin lukuisista eri tietolähteistä. Kirjallisuus itsessään edusti keskeisintä tie-
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tolähdettä. Kirjallisuuden ohella hyödynnettiin erilaisia muita tietolähteitä 

kuten sähköiset dokumentit ja julkaisut.  

 

4.1.2 Organisaation tiedot. 

 

Toisen ja tiedon tallentamisen kannalta tärkeimmän osa-alueen muodosti-

vat organisaation tiedot. Nämä tiedot kattoivat ne puitteet joissa tarkastel-

tava yritysorganisaatio toimii, rakentaa omaa liiketoimintaa ja määrittää 

toimilleen visiot. Tämä oli perustava osa-alue menetelmien ja toimien 

suunnittelun osalta. Organisaation perustietojen pohjalta koko menetelmi-

en rakenne muodostettiin ja rakennettiin. 

 

4.1.3 Kysely 

 

Tutkimuksen fokusoitu osa ja samalla empirian keskeisin alue muodostui 

kyselystä. Koko opinnäytetyön ja tutkimuksen onnistuminen pohjautui ky-

selyn toteutumiseen. Kysely suunniteltiin toteutettavaksi siten, ettei se 

muodostaisi tutkittavassa kohderyhmässä minkäänlaisia sellaisia esteitä 

tai kyseenalaistuksia, jotka nostaisivat kynnystä vastata siihen.  

 

Kyselyä tuettavaksi suunniteltiin pidettäväksi tilaisuus jossa kerrottiin kyse-

lyn taustat ja tarkoitukset. Kysely toteutettiin siten, että viikkoa ennen pala-

veria kohderyhmälle toimitettiin kyselylomakkeet ja palautteen kohderyh-

mä palautti viimeistään noin 3 viikkoa jakelusta. Ajatus näin toteutetulla 

toiminnalla oli se, että vastaajalla on mahdollisuus tutustua ja keskustella 

aiheesta ennen vastaamista.  

 

Tilaisuuteen osallistui vain 3 henkilöä koko tarkasteltavasta 18 hengestä. 

Läsnäolon matalaan osanottoon arveltiin olevan useita eri syitä aina aika-

taulusta organisointiin. Pidetty tilaisuus onnistui kuitenkin erittäin hyvin. Ti-

laisuudessa käytiin keskusteluja työn taustoista ja tarkoitusperistä. Tilai-

suus selvensi vastaajissa monia asioita ja seikkoja, luoden luottamukselli-
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sen pohjan vastaamiselle. Tilaisuuden hedelmällisyys ja kannattavuus nä-

kyi tilaisuudesta jääneenä hyvänä ilmapiirinä ja kyselyyn vastaamispro-

senttina, jokainen tilaisuuteen osallistunut vastasi kyselyyn.  

 

4.2 Aineiston keruu 
 

Opinnäytetyöhön liittyvä aineisto kerättiin hyväksikäyttäen yleisiä tiedon-

siirtokanavia ja väyliä. Hyvin keskeisiksi aineiston keruulähteiksi muodos-

tuivat eri kirjastot, joista alaa käsittelevää kirjallisuutta löytyi. Lisäksi tieteel-

listen julkaisujen ja artikkelien sähköiset lähteet osoittautuivat hyvin tär-

keiksi. Väärän tai väärin ymmärrettävän tiedon minimoimiseksi työssä py-

rittiin välttämään mahdollisimman paljon internetin ”villiä tietotarjontaa”. 

 

Aineiston perustavana ja pohjustavana lähteenä toimi hyvin voimakkaasti 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tarjoamat kurssit ja kurssimateriaalit. 

Tämän aineiston merkitys korostui ennen kaikkea työn kokonaisuuden 

muodostamisessa ja suunnittelussa. 

 

Empiirisen materiaalin keruu toteutettiin pääosin haastatteluilla ja kyselyn 

avulla. Myös tutkittavaan kohteeseen liittyviä julkisia sähköisiä materiaale-

ja käytettiin työn toteutuksessa. 

 

4.3 Keruumenetelmät ja välineet 
 

4.3.1 Teoria/kirjallisuus 

 

Koko tutkimuksen pohjan muodosti teoreettinen viitekehys, jolla pyrittiin 

kartoittamaan käsiteltävä aihe siltä osin kuin aiempi julkaistu materiaali toi 

esille. Työn taustalla toimivat useat eri tietolähteet ja aineistot. Koko työn 

rakenteellisen tuloksen muodostuksen taustalla toimi tietotekninen teoria 

ja tietojenkäsittelytieteelle ominaiset tieteenulottuvuudet.  
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Tekijän prosessointiin työn aikana ja sitä kautta jossakin määrin työn sisäl-

töön ovat alitajuntainsesti vaikuttaneet useat eri tekijät ja tieteenulottuvuu-

det aina kansantaloudesta johtamiseen ja markkinointiin.  

 

4.3.2 Organisaation tiedot 

 

Yritystä koskeva aineisto kerättiin yrityksen omista kanavista. Nämä ai-

neistot sisälsivät pääasiassa organisaation rakennetta ja sisäisiä arvoja 

käsittävää tietoa. Samoin pyrittiin hahmottamaan millaisia verkostoja ja 

sovelluksia yritys käyttää. Tieto kerättiin haastattelemalla organisaation 

yhteyshenkilöä ja keräämällä/kerryttämällä dataa yrityksestä. 

 

4.3.3 Kysely 

 

Kokonaisuudessaan empiria muodostettiin kahdesta Aina Group konser-

nin alaisuudessa olevasta yrityksestä: Hämeen Puhelin Oy:stä sekä tämän 

vuonna 2004 40% omistusosuudella olevaan Telekolmio Oy:stä. Fokusoin-

ti muodostettiin henkilöstöön, joilla tulee olemaan mahdollisuus varhennet-

tuun eläkkeelle jäämiseen vuosina 2006-2010. Ajankohdallinen kiinnitys, 

jota tutkimuksessa sovellettiin, lukittui tutkimuksen tekohetkellä vallitse-

vaan varhennettuun työeläkelakiin. Tämä vallitseva varhennettu työeläke-

laki kattoi vuonna 1944 tai aiemmin syntyneet työntekijät. Näin ollen jokai-

nen joka on täyttävä vuoteen 2010 mennessä vähintään 62 -vuotta, oli so-

veltuva tutkittavaksi kohteeksi. Kaikille tutkittavaksi soveltuville toimitettiin 

kysely. 

 

Kyselyn muodostuksessa on käytetty hyväksi useita eri aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia, joita aiemmin on toteutettu. Kyselyn taustalla on sovellettu 

mm. kasvatustieteessä (Ruoholinna Tarita, 2000: Koulutus vai kokemus? : 

työtaitojen oppiminen opetuksen- ja kaupan aloilla) ja psykologiassa 

(Sternberg, R. J., Wagner, R. K., Williams, W. M., & Horvath, J. A. 1995: 
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Testing common sense. American Psychologist, 50(11), 912-927) käytetty-

jä hiljaista tietoa kartoittavia kyselyrunkoja.  

 

4.3.3.1 Kyselyllä tavoiteltava tieto 

 

Kyselyn merkittävin ja huomattavin seikka oli se, että kyselyllä ei ollut tar-

koitus spesifisesti saada esille vastaajan yksilöllistä hiljaista tietoa. Syynä 

tähän oli hiljaisen tiedon laajuus, yhdellä kysymyslistalla ei ole mahdollista 

selvittää tarkasti ja yksilöidysti esimerkiksi 40 vuoden työkokemusta. Li-

säksi selvityksen edellytys olisi tällöin ollut myös tuon spesifioidun hiljaisen 

tiedon saaminen eksplisiittiseen formaaliseen muotoon. Kuten mm. Ståhle 

toteaa, on tällainen hyvin vaikeaa, tai käytännössä mahdotonta. Lopuksi 

törmätään lisäksi tämän dataksi kuvitteellisesti saatetun hiljaisen tiedon 

siirtämisen vaikeus eteenpäin viitaten Niiniluodon tiedon rakenteellisuu-

teen. 

 

Kysely perustava ajatus oli selvittää vastaajan hiljaista tietoa koskeva 

määritys ja kartoitus. Määrityksen avulla olisi mahdollista rakentaa käsitys 

niistä toimista ja strategisista suunnitelmista, mitä yritysorganisaation tulisi 

tehdä tämän hiljaisen tiedon säilyttämiseksi. Tämän määrityksen synnyt-

tämiseksi kyselyn pohjalta muodostettiin analyysi. 

 

4.3.3.2 Kyselyn runko 

 

Kyselyn perusrunko ja ajatus rakennettiin muutamien keskeisien tekijöiden 

varaan: yksityisyydensuoja, ”isoveli valvoo” asetelman välttäminen, houku-

teltavuus vastaamiseen ja käytännön toteutettavuus. Itse kysely muodos-

tettiin täysin vastaajalähtöiseksi. Kyselyä suunniteltaessa pyrittiin huomi-

oimaan, että vastaajalta ei voi tulla ns. väärää vastausta. Myös kysymyk-

sien epäjohdonmukaisia keskinäisiä sidoksia pyrittiin välttämään, jotta vas-

taajalle ei syntyisi hämmennystä aiheen suhteen. Kysymyksien sisältö 

muodostettiin siltä ajatuspohjalta, että ”oikeaa” tai ”väärää” vastausta ei 
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ole. Vastaaja vastaa näin ollen kyselyyn omalta ajatus- ja mielipidepohjal-

ta.  

 

Rakenne kyselyssä muodostettiin kolmiosaiseksi: statistiset tiedot, syven-

tävät kysymykset ja monivalintakysymykset. Ajatus oli johdattaa vastaajaa 

”lämmittelemään” ajatusta työstään ensin perustiedoista ja sitten pysähtyä 

pohtimaan tarkemmin syventäviä kysymyksiä. Osassa syventäviä kysy-

myksiä kysyttiin hyvin samantyyppisiä tai samansuuntaisia asioita kuin sta-

tistisissa kysymyksissä. Syventävissä ainoastaan pyrittiin hakemaan työn-

tekijän omaa näkemystä siihen yleistettyyn tietoon, mikä hänestä työssään 

ja toimessaan on. Syventävät kysymykset hajautettiin statistien kysymyk-

sien kanssa syntyneen vastauspohjan ajatuksellisen autenttisuuden vah-

vistamiseksi.  

 

Lopuksi kyselyssä tiedusteltiin monivalintakysymyksien muodossa hyvin 

erinäisiä asioita ja mielipiteitä. Monivalintakysymyksiin vastaamisessa oli 

hyvin tärkeää, että vastaaja vastaisi niihin spontaanisesti ilman suurempia 

miettimisiä. Monivalintakysymyksien merkitys oli toimia aikaisempia kysy-

myksiä täydentävänä, tarkastavana ja syventävänä tekijänä. 

 

Kyselyn statistinen osuus rakennettiin siten, että tietoina kysyttiin työhön ja 

toimenkuvaan nähden vain keskeiset asiat. Statistisen tiedon merkitys oli 

hyvin keskeinen työntekijän toimenkuvan määrityksessä. Näin muodostet-

tiin analysoinnille se ensimmäinen vaihe, missä määritellään analysoinnin 

kokonaiskuva kunkin työntekijän kohdalla. 

 

4.3.3.3 Kyselyn teema ja kompleksisuus 

 

Kyselyn yleiseksi teemaksi pyrittiin muodostamaan ns. ”itsestä kertomi-

nen”. Tällä tavoin toivottiin saavuttavan tilanne jossa vastaaja avautuu 

helpommin vastaamaan ja kertomaan itsestään. Kyselyn syventävät ky-

symykset rakennettiin tähän edellä mainittuun teemaan. Syventävien ky-
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symyksien määrittäminen oli hyvin kompleksista johtuen hiljaisen tiedon 

keskinäisistä sidoksista. Esimerkiksi ideaaleja tietoulottuvuuksia hyödyntä-

vältä työntekijältä on vaikea kysyä siten, ettei kysymyksessä tiedustella 

arvoja. Arvot taas viittaavat hyvin helposti henkilön omaa henkilöllisyyttä 

koskeviin henkilökohtaisiin tietoihin mm. uskonto, poliittinen sitoumus, jne. 

Tämän vuoksi hyvin monen kysymyksen suunnittelussa kiinnitetään huo-

miota siihen, että vastaus voi generoitua kaksiosaiseksi. Riippuen vastaa-

jasta, tuotti kysymys aina jonkinasteisen hiljaista tietoa koskevan vastauk-

sen. Huonommassakin tapauksessa heikko vastaus luo jonkinlaista sisäl-

töä aiheeseen. Parhaimmassa tapauksessa vastaaja voi innostua vastaa-

maan laveammin, jolloin saavutetaan heikon vastauksen lisäksi tietoa sel-

laisista osa-alueista, joista ei suoranaisesti voida kysyä. Vastauksen sy-

vyys syntyy vastaajan omien ehtojen mukaan. Kyselyn luonnetta ja tarkoi-

tusperää pohjustettiin alustavalla kahvitilaisuudella. Tilaisuus toteutettiin 

siten, että opinnäytetyön tekijä selosti tutkittavalle ryhmälle mistä kyselys-

sä oli kyse. Näin pyrittiin vaimentamaan sellaista tunnetta, että kyselyllä 

kartoitettaisiin yrityksen kontrollointia työntekijöitä kohtaan. 

 

Teeman suuntauksen mukaisesti kysymyksissä pyrittiin hakemaan henki-

löistä vahvuuksia, jotka epäsuorasti vaikuttaisivat työn suorituksiin tai ko-

kemuksiin. Tällaisia ovat mm. harrastukset ja yleiset kiinnostuksen koh-

teet. Lisäksi näillä epäsuorilla kysymyksillä pyrittiin tutkimaan, onko huo-

mattavissa vastauksilla yhteyksiä mm. Alain Janikin piilotettuihin hiljaisiin 

tietoihin.  

 

Monivalintakysymyslistoja muodostettiin kolme kappaletta. Monivalintaky-

symykset sisälsivät yleisiä väittämiä, kuinka työtehtävän suoritukseen vai-

kuttavat seikat: kokemuksien, uskomuksien, tietotaitojen, yms. määritys 

työntekijän työtehtävissä. 

 

4.3.3.4 Kysymyksien muodostus 
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Kysymyksien muodostaminen osoittautui hyvin haasteelliseksi. Jotta ky-

symykset sisällöllisesti vastaisivat kattavasti aihepiiriä, muodostettiin ne 

Suurlan hiljaisen tiedon sisällön määrityksien mukaan. Kysymykset laadit-

tiin niin, että sisällölliset osa-alueet tietotaito, kokemukset, uskomukset, 

käsitykset, intuitiot, arvot, ideaalit, tunteet jakautuvat tasaisesti kaikkien 

kysymyksien kesken (Kuva 10.). Suurlan hiljaisen tiedon sisällön lisäksi 

muodostettiin työntekijän statistiikkaa sekä verkostoa koskevia kysymyk-

siä. 

 

 
Kuva 10. Suurlan hiljaisen tiedon sisällön jako tekniseen ja kognitiiviseen 

 

Aihesisältö kysymyksiin laadittiin vastaamaan seuraavia työhön tai työnte-

koon liittyviä asioita: 

- Kokemus (historia, monimuotoisuus, toimenkuvamuutokset) 

- Tietotaito  

- Koulutus 

- Toimen eksplisiittisyys (kuinka tekninen toimi on, kuinka hel-

posti siihen liittyvät toimi on ilmaistavissa eksplisiittisesti) 

- Kognitiiviset tekijät (tuntemukset, arvot, ideaalit, jne.) 

- Piilotetut hiljaiset tiedot (Alain Janik) 

- Itsesäätyvyys (Bereiter & Scardamalia) (ongelma-

/stressitilanteet, ratkaisukyky) 

- Verkosto 
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en 

onivalintakysymyslistaan.  

Peruste edellä mainitun listan muodostukseen pohjaa kahteen kysymyk-

seen, joilla lopullisiin tuloksiin pyrittiin. Nämä asetetut kysymykset ovat 

”Onko kyseinen hiljaisesta tieto relevanttia, kannattaako sitä siirtää?”, 

”Minkälaisesta hiljaisesta tiedosta on kyse?” ja ”Mikä on tämän hiljaisen 

tiedon siirrettävyys?”. Tarkemmin kysymyksillä haettiin ratkaisuja ja menet-

telyjä niihin keinoihin, joilla hiljainen tieto on siirrettävissä kunkin tapauk-

sen kohdalla.  

 

Kysymyksien laadinnassa pyrittiin muodostamaan tietoisesti useita samaa 

aihetta koskevia kysymyksiä. Syynä tähän oli vastauksen saatavuuden 

varmistus. Samasta syystä, kuin nähtiin erittäin tarpeelliseksi varmistua 

siitä että Suurlan määrittelemän hiljaisen tiedon sisällön osa-alueet oli 

huomioitu kysymyskokonaisuudessa, huomioitiin myös edellä mainitun ai-

hesisältölistan esiintyvyys. Nähtiin, että lopullisen tuloksen kannalta on 

huomattavasti tärkeämpää saada jonkinlainen tulos toiston kustannuksel-

la, kuin että syntyisi täydellinen vastauksen saamattomuuden mahdolli-

suus. Nähtiin myös, että saman aihealueen toisto kysymyksissä saattaisi 

mahdollisesti syventää ja täydentää kyseisen aihealueen kokonaisvasta-

usta. 

 

Kysymyksiä synnytettiin aluksi noin sata (100) kappaletta, joista karsittiin 

noin puolet pois. Karsinnan perusteena oli aihealueen liian suuri toisto, lii-

an syvälliset kysymykset, jotka voisivat johtaa vastaajaa tarpeettomasti 

harhaan ja liian pitkä vastaamiseen arvioitu aika. Lopullinen kysymysten 

määrä toteutuneessa kyselyssä rajautui kolmeen kymmeneen (30) 

syventävään kysymykseen ja yhteensä kolme

m 

Monivalintakysymyslistat sisälsivät yhteensä viisikymmentäyhdeksän (59) 

kysymystä. Monivalintakysymyksillä oli keskeinen tarkoitus muodostaa sy-

ventävien kysymyksien vastauksille tuki ja täydennys. Monivalintakysy-

myksiin vastaajan toivottiin vastaavan spontaanisti, sen enempää vastaus-

ta miettimättä. Tämän kautta kyselyyn muodostettiin syventäviin kysymyk-
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siin kohdistuvaa vertailua synnyttävä relaatio. Toinen tärkeä merkitys vas-

taajan spontaanisti vastaamilla monivalintakysymyksillä syntyi teknisen ja 

kognitiivisen ulottuvuuden määrityksen välillä. 

 

4.3.3.5 Kysymykset 

 

Hiljaisen tiedon toiminnallinen kokonaisuus muodostuu usean sisällöllisen 

osatekijän summasta. Tämän kompleksisuuden vuoksi kysymyksien laati-

misessa ei ollut mahdollista yksiselitteisesti nimetä kullekin kysymykselle 

absoluuttista luokitusta. Esimerkiksi kysymys ”31. f) Miten seuraavat asiat 

vaikuttavat mielestäsi työtehtäväsi suoritukseen – Elämän historia” voi-

daan tulkita kahdella hyvin erilaisella tavalla.  

1. Henkilö, joka omaa pitkän ja rikkaan elämänhistorian, voi antaa vas-

tauksen kokemuksen perusteella, eli kyse olisi tällöin teknisestä hil-

jaisen tiedon ulottuvuudesta.  

2. Toisaalta, jotta kysymys palvelisi kaikkia, on se luokiteltava tunteen, 

intuition, uskomuksen, jne. mukaan, eli kyseessä tällöin olisi kogni-

tiivisesta hiljaisen tiedon ulottuvuudesta. Lisäksi jos kyse olisi puh-

taasti kokemusperästä, tulisi vastaajan tietää vertailuarvo kokemuk-

selleen ja ihminen ei voi todellisuudessa tietää tai tuntea muuta ko-

kemuspohjaista taustaa kuin omansa.  

Todellisuudessa ”elämän historia” kätkee sisälleen sekä teknisen että 

kognitiivisen tiedon kombinaation, mutta määrityksen ja tutkimuksen toteu-

tettavuuden vuoksi selkeä luokitus ja valinta oli kysymyksien suhteen teh-

tävä. 

 

Erilaisten hiljaisen tiedon sisällöllisten kombinaatioiden vuoksi aihesisältö-

kokonaisuuksiin muodostettiin kysymyksiä eri hiljaisen tiedon sisällöllisistä 

osa-alueista. Tärkein luokittelusääntö muodostettiin teknisen ja kognitiivi-

sen ulottuvuuden suhteen. Tämän säännön mukaan sama kysymys ei voi-

nut olla samaan kummassakin hiljaisen tiedon tietoulottuvuudessa (kogni-

tiivinen ja tekninen). 
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Seuraavaksi on käyty läpi kyselykaavakkeen kysymykset. Kysymyksiin on 

merkitty kysymyksien luonteen, laadinnan ja valinnan kannalta kuuluva 

luokitus (statistiikka, tietotaito, kokemukset, uskomukset, arvot, käsitykset, 

tuntemukset, intuitio, ideaalit ja verkosto).  Huomattavaa on, että edellä 

mainittu luokitus oli olennainen vain kyselyn kokonaisrakenteen muodos-

tuksessa. Analysoinnissa kysymyksiin perehdyttiin aihesisällön näkökanto-

jen mukaisesti. 

 

STATISTIIKKA ”1. Nimi” (Vastaajan nimi) 

STATISTIIKKA ”2. Ikä” (Vastaajan ikä) 

STATISTIIKKA ”3. Toiminimike/toimenkuva” (Vastaajan virallinen nimike) 

STATISTIIKKA ”4. Mahdolliset toimenkuvamuutokset yrityksessä työhisto-

rian aikana” (Kaikki ne toimenkuvamuutokset, mitä yhtiössä ollessa on ol-

lut) 

STATISTIIKKA ”5. Yhtiöön tulovuosi” 

STATISTIIKKA ”6. Koulutus” (Vastaajan koulutus) 

STATISTIIKKA ”7. Työ-/urahistoria” (Vastaajan koko työ-/urahistoria) 

KÄSITYKSET ”8. Mikä on oma erikoisosaamisesi, missä olet hyvä? (esim. 

matemaattiset alueet, analysointi, sosiaaliset taidot, jne.)” (Vastaajan omi-

naisuuksien ja vahvuuksien hahmottaminen) 

TIETOTAITO ”9. Mitkä ovat harrastuksesi?”(Työpaikan ulkopuolisten re-

laatioiden löytäminen) 

TUNTEMUKSET ”10. Mitkä ovat yleiset kiinnostuksen kohteesi? (esim. 

tekniikka:60-luvun autot, jne.)” (Vastaajan ominaisuuksien ja vahvuuksien 

hahmottaminen) 

KÄSITYKSET ”11. Mitä ominaisuuksiasi työyhteisö/yritys ei mielestäsi ole 

täysin hyödyntänyt?” (Suora kysymys Alain Janikin hiljaisen tiedon määri-

tykseen) 

INTUTIO ”12. Missä muissa toimialoissa voisit työskennellä nykyisillä tai-

doillasi?” (Epäsuora kysymys Alain Janikin hiljaisen tiedon määritykseen)  
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KOKEMUS ”13. Millainen koulutus antaisi parhaat valmiudet toimia työs-

säsi? (Vaihtoehdot: Koulutus, johon sisältyy paljon työharjoittelua ja vähän 

teoriaa, Koulutus, johon sisältyy paljon teoriaa ja vähän työharjoittelua, 

Koulutus, jossa on tasaisesti teoriaa ja työharjoittelua, En osaa sanoa)” 

(Vastaajan oma kokemuksellinen käsitys ja mielikuva omasta toimesta ja 

sen vaativuudesta) 

KOKEMUS ”14. Mikä on paras henkilökohtainen saavutuksesi työhistoriasi 

aikana?”  

STATISTIIKKA ”15. Kuinka monessa eri työpaikassa olet ollut elämäsi ai-

kana?” (Vastaajan kaikkien työpaikkojen lukumäärä) 

STATISTIIKKA ”16. Kuinka monessa eri alan työpaikassa olet elämäsi ai-

kana ollut?” (Vastaajan kaikkia ERIALOJA koskevien työpaikkojen luku-

määrä) 

STATISTIIKKA ”17. Millaista reittiä olet edennyt nykyiseen toimeen?” 

(Vastaajan kaikki koko uranaikaiset toimenkuvat/tehtävät/asemat) 

TUNTEMUKSET ”18. Hyödynnätkö osaamistasi, kiinnostuksiasi tai/ja har-

rastuksista omattuja taitoja työtehtävissä?”  

ARVOT ”19. Mikä asia työssä luo onnistumisen tunteen?” 

VERKOSTO ”20. Nimeä kolme henkilöä tehtävien toteutumisen kannalta 

tärkeysjärjestykseen, joiden kanssa teet työtä” (Vastaajan työympäristön 

verkoston mallinnus, samoin riippuvuussuhteiden kuvaus) 

IDEAALIT ”21. Mikä/mitkä ovat sellaisia asioita jotka mielestäsi työs-

sä/työyhteisössä/työpaikassa tarvitsisivat parannusta?” 

TIETOTAITO ”22. Mitä tietoja ja taitoja työssäsi vaaditaan?” 

KOKEMUS ”23. Mitkä ovat ne tietokanavat josta saat mielestäsi tärkeim-

män tiedon koskien työtäsi/työpaikkaa?” (Minkälaisia verkostoja vastaaja 

käyttää työn toteuttamiseen) 

KÄSITYKSET ”24. Kuinka paljon arvioit oman työsi oppimiseen kestävän 

toisella henkilöllä, jolla on toimiin oikea pohjakoulutus?” (Vastaajan oma 

arvio työnsä vaativuudesta ja siihen liittyvästä hiljaisen tiedon siirron haas-

tavuudesta) 
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KOKEMUS ”25. Kuinka usein kohtaat työssäsi ennalta arvaamattomia, uu-

sia ongelmatilanteita?” 

KOKEMUS ”26. Liittyykö työhösi joitain sellaisia taitoja, joita ei ole mahdol-

lista oppia muuta kuin työtehtävän työskentelyn kautta? ..millaisia?” 

KOKEMUS ”27 Mitkä ovat ne keskeiset asiat mitkä olet oppinut ”kanta-

pään kautta”?” 

KÄSITYKSET ”28. Mitä vastuualueita työhösi liittyy?” (Mitä vastaajan ny-

kyisen toimen vastuualueisiin kuuluu) 

IDEAALIT ”29. Kuvaile ihannetyöntekijä siihen toimeen mitä tällä hetkellä 

teet” 

TIETOTAITO ”30. Mitä teknisiä työkaluja ja sovelluksia työssäsi joudut 

käyttämään?” 

 

”31. Väittämiä, pitävätkö paikkansa?” 

KÄSITYKSET ”a.) Työntekijän koulutus on enemmänkin osoitus kyvystä 

oppia ja omaksua uusia asioita kuin osoitus todellisesta ammattitaidosta” 

KOKEMUS ”b.) Vain oman alan työkokemus on eduksi työssäni.” 

KOKEMUS ”c.) Harrastuksista voi olla apua työtehtävien suorittamisessa” 

KOKEMUS ”d.) Ajallaan tehty huono tulos on parempi kuin loppuun viilattu 

myöhästynyt tulos” 

KÄSITYKSET ”e.) Koulutustutkinto on osoitus hyvästä ammattitaidosta” 

KOKEMUS ”f.) Pelkästään koulutuksen avulla ei voi valmentautua ammat-

tiini”  

VERKOSTO ”g.) Kahvitauolla voi saada työhön liittyen tärkeää tietoa” 

INTUTIOT ”h.) Työn ulkopuolelta voi saada ideoita työhön” 

ARVOT ”i.) Nykyisessä tehtävässäni ei tarvita kovin suuria tietoja ja taitoja” 

INTUTIOT ”j.) Pystyn nykyisillä taidoillani menestyksellisesti toimimaan 

toisessa työssä/tehtävässä” 

KÄSITYKSET ”k.) Työtehtäväni on opittavissa jäljittelyn avulla (”mestari-

kisälli”)” 

KÄSITYKSET ”l.) En voi täysin hyödyntää kykyjäni/taitojani/tietojani työs-

sä”  
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ARVOT ”m.) Oma alani ammattilaiselta vaaditaan enemmän osaamista 

kuin yleisesti annetaan ymmärtää” 

INTUTIOT ”n.) Toimin työssäni enemmän vaiston/”korvakuulon varassa” 

kuin teorian pohjalta.” 

 

USKOMUKSET ”32. Miten seuraavat asiat vaikuttavat mielestäsi työtehtä-

väsi suoritukseen” 

”a.) Oma-aloitteisuus”  

”b.) Kehittymishalu”  

”c.) Persoonallisuus” 

”d.) Kielitaito” 

”e.) Esiintymistaito” 

”f.) Ikä”  

”g.) Yhteistyökyky” 

”h.) Rehellisyys”  

”i.) Joustavuus” 

”j.) Suositukset”  

”k.) Työkokemus” 

”l.) Reippaus”  

”m.) Sukupuoli” 

”n.) Koulutus”  

”o.) Vastuuntuntoisuus” 

”p.) Sosiaaliset kyvyt”  

”q.) Kansalaisuus” 

”r.) Ulkonäkö”  

”s.)”Hoksottimet” ” 

”t.) Elämän historia” 

”u.) Johdonmukaisuus” 

 

TIETOTAITO ”33. Miten paljon seuraavia taitoja ja tietoja työsi edellyttää” 

”a.) Ammatillinen erityisosaaminen” 

”b.) Monelta taholta tulevien vaatimusten yhteensovittamista” 
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”c.) Päätöksen tekokyky” 

”d.) Itsenäisiä ratkaisuja” 

”e.) Tarkkuutta ja keskittymiskykyä” 

”f.) Läheistä yhteistyötä työtovereiden kanssa” 

”g.) Luovuutta ja ideointikykyä” 

”h.) Kykyä ymmärtää toisia ihmisiä” 

”i.) Liiketoiminnallista ajattelukykyä” 

”j.) Kokonaisuuden hahmotuskykyä” 

”k.) Suurten kokonaisuuksien hallintaa” 

”l.) Teknistä ajattelukykyä” 

”m.) Useiden asioiden samanaikaista hoitamista” 

”n.) Myyntihenkisiä sosiaalisia taitoja” 

”o.) Kykyä oppia uutta” 

”p.) Omien tietojen jatkuvaa päivittämistä” 

”q.) Vahva alan osaaminen” 

”r.) Hyvä ongelman ratkaisukyky” 

”s.) Pitkäaikaisen työkokemuksen kautta hankittu pätevyys” 

”t.) Motivaatio” 

”u.) Työtehtävien hyvä sisäistäminen” 

”w.) Sosiaaliset kyvyt” 

”v.) Rutinoitunut työtehtävien hallinta” 

”x.) Ennalta arvaamattomien ongelmien ratkaisukyky” 

 

4.3.4 Kyselyn kriteerit ja kyselykaavakkeen kokeilu 

 

Lopulliseen kyselyyn karsiutuneet kysymykset muodostivat kokonaisuu-

den, jossa pyrittiin kattamaan tasapuolisesti aiemmin mainittu aihesisältö 

ja Suurlan hiljaisen tiedon määrityksen sisältö. Lisäksi kokonaisuutta muo-

kattiin siten, että se täyttäisi mahdollisimman hyvin käytännön toteutuksen.  

 

Käytännön toteutuksen kriteereiksi asetettiin kyselykaavakkeen tarvittava 

vastaamisaika, ”sisällöllinen solidaarisuus” ja ymmärrettävyys. Vastaamis-
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ajaksi arvioitiin ehdottomaksi maksimiajaksi 30 minuuttia, ihanneajaksi ar-

veltiin 10-15 minuuttia.  

Sisällöllisellä solidaarisuudella tarkoitettiin yleistä linjausta, miten kysy-

myksien sisältö puhutteli. Tavoitteena oli muodostaa sellainen sisällöllinen 

tasapaino, joka puhuttelisi kaikkia. Tämän vuoksi esimerkiksi johtoa tai 

esimiestoimea koskevia kysymyksiä ei kyselyyn laitettu lainkaan. Samasta 

syystä myös koulutusta käsitteleviä kysymyksiä karsittiin melkoisesti. 

Ymmärrettävyydellä haettiin yleisen kyselyn ymmärrettävyyden lisäksi 

myös tiettyä kyselyn ”keveyttä”. Pohjimmainen idea tällä oli karsia kyselys-

tä kaikki sellainen aines, joka saattaisi herättää vastaajassa hämmennystä 

ja vastaamattomuutta. 

 

Kyselykaavaketta muodostettaessa suoritettiin joitain kokeiluja ja sen poh-

jalta muutos-/kehittelyvaiheita. Kaavaketta karsittiin ja muutettiin muuta-

maan otteeseen. Kyselykaavakkeen toimivuuden suhteen muodostettiin 

muutamia kokeiluja opinnäytetyöntekijän lähiympäristössä olevien henki-

löiden kesken. Kokeilussa todettiin, että laajasta kysymysmäärästä huoli-

matta koehenkilöt täyttivät lopullisen kaavakkeen keskimäärin noin 20 mi-

nuutissa. 

 

4.4 Kyselyllä saavutetun aineiston analysointi 
 

Kyselystä saatujen tuloksien syvempi analysointi edellyttää mm. psykolo-

gian opintoja ja ko. tieteen alan tuntemusta. Opinnäytetyön tekijällä ei ole 

psykologian alalta tieteellistä todistettavaa näyttöä, näin ollen tuloksien 

tulkinnat, johtopäätökset ja päätelmät ovat joiltakin osin kyseenalaisia. Kui-

tenkin, jotta analyysi ja sen myötä syntyvän mallin muodostaminen olisi 

mahdollista, oli kyselystä syntyvän materiaalin pohjalta muodostettava joh-

topäätöksiä.  

 

Analysointi muodostettiin pisteytysperusteiseksi. Ajatus ja syy pisteytyk-

seen pohjautuvaan analysointiin olivat moninaiset. Tärkein ajatus oli syn-
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. 

nyttää analyysi, jonka tulos rakentuisi pienistä osa-alueista ja osakokonai-

suuksista. Muodostuva kokonaistulos ei olisi niin voimakkaasti vaikuttuva 

yhden kysymyksen tulkinnasta ja analysoinnista. Tällöin voidaan pehmen-

tää tulkinnan ehdottomuutta muodostaen tulkinnalle mahdollisesti keskiar-

voltaan oikeampi tulos, kuin vaihtoehto, jossa tulkinta muodostetaan yh-

den absoluuttisesti ehdottoman päätelmän varaan. Näin koko analyysi 

muodostettiin eräänlaisen sumean logiikan perusteen päälle. Jokainen 

kysymys itsessään toi pisteiden muodossa oman osan kokonaisuuteen

 

Syynä tämänlaisen analyysin muodostamiseen on aiemmin mainittu hiljai-

sen tiedon kompleksisuus. On hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, abso-

luuttisesti määritellä, mihin tiettyyn hiljaisen tiedon osa-alueeseen kukin 

kysymys kuuluu. Todellisuudessa se voi koostua useasta eri osa-alueesta. 

Tällaisen analyysin avulla likimääräisistä vastauskokonaisuuksista ja tul-

kinnoista saadaan muodostettua hyvinkin validi kokonaistulos.  

 

Lisäksi pisteytysperusteinen analyysi luo pohjan tekniselle toteutukselle. 

Tämän vuoksi oli ensiarvoisen tärkeää jo alkuvaiheessa pyrkiä ajattele-

maan ja rakentamaan analysointikokonaisuus tietotekniseltä näkökannal-

ta. Ilman tätä näkökantaa järjestelmän tekninen käytännöntoteutus olisi 

todennäköisesti hyvin vaikeaa. 

 

4.4.1 Analysoinnin tavoite 

 

Analysoinnin tavoite itsessään vastaa käytännössä koko tutkimusta ja työ-

tä käsitteleviin tavoitteisiin. Analyysin tavoitteiksi muodostui vastata kol-

meen tarkasteltavaa kohdetta koskevaan kysymykseen: 

1. Onko hiljaisen tiedon määrittäminen ja tallentaminen mielekäs-

tä/tarpeellista? 

2. Kuinka suuresta hiljaisen tiedon määrästä on kyse? 

3. Miten hiljainen tieto on siirrettävissä? 
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Ensimmäisen kysymyksen perusta pohjaa riippuvuustekijöihin ja sellaisen 

hiljaisen tiedon olemassaoloon, joka on samalla tiedostamatonta ja toimea 

tai suoritusta ohjaavaa. Tarkennettuna oli tarkoitus hahmottaa työntekijän 

merkitys hiljaisen tiedon muodostumiseen ja vaikuttamiseen organisaation 

verkostossa. Verkostossa pyrittiin hahmottamaan ennen kaikkea työnteki-

jän merkitys organisaation strategista toimea ohjaavana osatekijänä. Tie-

dostamattomissa seikoissa keskityttiin ulkoisten vaikuttajien merkitykseen 

hiljaisessa tiedossa eli piilotettuihin hiljaisiin tietoihin. Toinen tiedostama-

ton muuttuja arveltiin olevan stressitekijät. 

 

Toisen kysymyksen tarkoitus oli luoda hiljaisen tiedon määrällinen kartoi-

tus, määrittää toimia ohjaava fokusoitu hiljaisen tiedon kokonaisuus. Ko-

konaisuuden määritys on tärkeää juuri tarkasteltavan kohteen toimia oh-

jaavan hiljaisen tiedon määrityksen takia.  

 

Kolmas kysymys tuo suorat vastaukset ja johtopäätökset toteutettaville 

toimille hiljaisen tiedon siirtämiseksi.  Tarkemmin kolmannen kysymyksen 

vastaus tuo tarkasteltavan kohteen hiljaisen tiedon laadullisen rakenteen 

ja jakauman. Jakauma ja rakenne muodostuvat lopulta toimia ohjaavat 

johtopäätökset. 

 

Käytännössä toinen ja kolmas kysymys tarkastelevat samaa asiaa. Niiden 

todellinen samankaltaisuus on kuitenkin hyvin pieni. Jotta oikea hiljaisen 

tiedon laadullinen kokonaisuus toimen kannalta voitaan määrittää, tulee 

määritys vaiheistaa edellä mainittuun järjestykseen. 

 

4.4.2 Analyysin tekninen toteutus 

 

Analyysin pisteytyspohjainen tekninen toteutus muodostettiin Microsoft 

Excel -taulukkolaskenta sovellukselle. Kyseisen taulukkolaskentasovelluk-

sen valinta perustui sen käytön joustavuuteen, sen avulla voitiin kokeilla ja 

kehittää analyysia hyvin joustavasti. Negatiivisena puolena sovelluksen 
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todettiin olevan sellaisenaan hyvin kevyt todelliseksi sovellukseksi tai so-

velluspohjaksi jatkossa käytettäväksi. Kuitenkin työn toteutuksen ja ana-

lysoinnin kehittämiseen sovellus osoittautui erittäin hyväksi. 

 

Taulukkolaskentasovellukseen luotiin analysointikentät, joissa kutakin vas-

tausta analysoitiin ja sen myötä pisteytettiin. Pisteet summautuivat oman 

aihealueensa alle jossa pistemäärästä laskettiin maksimipisteiden pohjalta 

prosentuaalinen arvo.  

 

Analysoitavat aihealueet muodostuivat aiemmin määriteltyjen aihealueiden 

mukaan. Ainoa analysoinnissa huomioitava aihealueen poikkeus oli ko-

kemuksen monimuotoisuus. Yleisen määrällisen kokemuksen analysoinnin 

lisäksi analysoitiin myös kokemuksen monimuotoisuus jolla on huomatta-

vissa yhteys hiljaisen tiedon taajuuden vaihteluun.  

Analysoitavat aihealueet olivat: 

- Monimuotoisuus (Kokemuksen monimuotoisuus, heijastuu hil-

jaisen tiedon monimuotoisuuteen, taajuuteen) 

- Eksplisiittisyys  

- Koulutustaso (oppimiskyvykkyys ja uuden asian omaamispo-

tentiaali) 

- Verkosto 

- Piilotettu tacit (piilotettu hiljainen tieto) 

- Itsesäätyvyys 

- Tietotaito 

- Kokemus 

- Kognitiivisuus 

 

Esimerkiksi kun kysymykseen numero 8. annetaan analysoinnin myötä 0 

pistettä, summautuu se oman aihealueensa alle. Summasta taulukkolas-

kentasovellus laskee automaattisesti aihealuetta koskevan prosentuaali-

sen arvon (mitta-arvo) (Kuva 11.). 
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Kuva 11. Taulukkolaskenta 
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Kokonaisuudessaan analysoinnin tekninen toteutus muodostui kuvan nu-

mero 12 mukaan. Kuvassa alhaalla vaalean ruskeat laatikot kuvaavat joi-

denkin mittalukujen jatkoprosessointeja, joissa joitakin analysoitavia aihe-

alueen tekijöiden mittalukujen kesken suoritettiin jatkolaskutoimituksia.   

 

 
Kuva 12. Excel taulukkolaskennan tekninen toteutusmalli 
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4.4.3 Kysymyksien analysointi 

 

Jokainen kysymys arvioitiin ja analysoitiin kysymyskohtaisesti. Kysymyksi-

en analysoinnissa pyrittiin mahdollisimman suureen objektiivisuuteen. Näin 

analysointiin vaikuttaisi mahdollisimman vähän sellaiset taustatekijät, jotka 

voivat automaattisesti syntyä analysoijassa niistä mielikuvista, jotka esi-

merkiksi vastaajan toimenkuva voi synnyttää. Esimerkiksi ”hitsaaja” syn-

nyttää jokaisessa ihmisessä erilaisia mielikuvia työntekijän koulutuksesta, 

arvoista, aatteista, elämän asteista, tietämyksestä, jne. Tällöin syntyy suuri 

vaara objektiivisen analyysin muodostuksen heikkenemiseen. 

 

Yleisesti ottaen jokainen kysymys analysoitiin ja pisteytettiin sille kuuluvan 

aihealueen mukaan. Syventävät kysymykset pisteytettiin 0-10 pisteel-

lä/kysymys. Osa kysymyksistä kuului kahteen arvioitavaan alueeseen, 

nämä kysymykset arvioitiin kahteen kertaan, kummankin aihealueen mu-

kaan ja pisteytettiin normaalisti 0-10 pisteytyksen mukaan. 

 

Jos vastaaja ei ollut lainkaan vastannut kysymykseen, pisteytys määräytyi 

automaattisesti nollaksi (0). Jos taas vastaaja oli vastannut viitaten aiem-

paan vastaukseen, vastaus pisteytettiin viitatun vastauskohdan mukaan. 

Käytännössä viitatusta vastauksesta ei annettu pisteitä kuin kerran saman 

aihealueen alla. Samoin, mikäli saman aihealueeseen vastaaja vastasi 

hyvin samantapaisesti kuin toiseen samansuuntaiseen kysymykseen, 

punnittiin vastauksen lisäarvon merkitys. Mikäli vastaus sisällöllään toi li-

säarvoa ja ulottuvuutta aihealueeseen, huomioitiin se pisteytyksessä. 

 

Hyvin monessa kysymyksessä vastaus oli tulkittava asetetun arvioinnin ja 

luokituksen mukaan. Esimerkiksi kysymyksessä numero 7. vastauksen ar-

viointi luokiteltiin kolmeen pääosaan ja jokaisen pääosan sisällä oli mah-

dollisuus 3 pisteen marginaalilla määritellä pisteytys. Tämäntyylisissä arvi-

oinneissa syntyy aina virhearvioinnin tai tulkinnan vaara. Sen vuoksi käy-

tettiin edellä mainittua kaksitasoista ja kolmiosaista määritystä. Tällä tavoin 
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oletettiin arvioinnin karkeudestaan huolimatta syntyvän tyydyttävällä tark-

kuudella ja oikealla suuruusluokalla. 

 

Vastauksissa huomioitiin kaikki poikkeukselliset vastaukset ja niistä annet-

tiin lisäpisteitä. Esimerkiksi, jos vastaaja kertoi vastauksessa omaehtoises-

ti sisällöllisesti lisäarvoa/–huomiota kasvattavia asioita, ne huomioitiin pis-

teytyksissä. Kuitenkaan perussääntöä, jonka mukaan mistään syventäväs-

tä kysymyksestä ei voi saada 10 pistettä enempää/kysymys tai aihepiiri ei 

saanut ylittää.  

 

Pelkästään statiikkaa  

”1. Nimi”  

- Ei analysoitu 

”2. Ikä”  

- Relaatio yhtiöstä lähtemisen todennäköisyydelle seuraavan 5 

vuoden aikana 

- Antaa mahdollisuuden määritellä erilaisia mahdollisuustekijöi-

tä, kuten tämän opinnäytetyön kohdalla jokainen tutkittava 

kuului vähintään ”keskisuureen” kategoriaan. 

• Arvioasteikko: matala, keskisuuri, suuri. 

”3. Toiminimike/toimenkuva” 

- Ei analysoitu 

 

Hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

”4. Mahdolliset toimenkuvamuutokset yrityksessä työhistorian aikana”  

- Erilaisten toimenkuvien määrä:  

 1 toimenkuvaa = 1 piste  

 2-3 toimenkuvaa = 3 pistettä 

 4-5 toimenkuvaa = 7 pistettä 

 6+ toimenkuvaa = 10 pistettä 

”7. Työ-/urahistoria”  

- Työ-/urahistorian monimuotoisuus:  
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 Matala monimuotoisuus = 1-3 pistettä 

 Keskitason monimuotoisuus = 4-6 pistettä 

 Korkea monimuotoisuus = 7-10 pistettä 

”15. Kuinka monessa eri työpaikassa olet ollut elämäsi aikana?”  

- Eri työpaikkojen määrä:  

 1 työpaikka = 1 piste 

 2-3 työpaikkaa = 3 pistettä 

 4-5 työpaikkaa = 7 pistettä 

 6+ työpaikkaa = 10 pistettä 

”16. Kuinka monessa eri alan työpaikassa olet elämäsi aikana ollut?”  

- Eri alojen työpaikkojen määrä:  

 1 ala = 1 piste 

 2 alaa = 3 pistettä 

 3-4 alaa = 6 pistettä 

 5+ työpaikkaa = 10 pistettä 

”17. Millaista reittiä olet edennyt nykyiseen toimeen?”  

- Erilaisten toimenkuvien monimuotoisuus:  

 Matala monimuotoisuus = 1-3 pistettä 

 Keskitason monimuotoisuus = 4-6 pistettä 

 Korkea monimuotoisuus = 7-10 pistettä  

”28. Mitä vastuualueita työhösi liittyy?”  

- Työtehtävän vaativuutta kuvaavat vastuut 

- Vastuualueiden monimuotoisuus/laajuus:  

 Matala monimuotoisuus/laajuus = 1-3 pistettä 

 Keskitason monimuotoisuus/laajuus = 4-6 pistettä 

 Korkea monimuotoisuus/laajuus = 7-10 pistettä 

 

Eksplisiittisyys 

”13. Millainen koulutus antaisi parhaat valmiudet toimia työssäsi? (Vaihto-

ehdot: Koulutus, johon sisältyy paljon työharjoittelua ja vähän teoriaa, Kou-

lutus, johon sisältyy paljon teoriaa ja vähän työharjoittelua, Koulutus, jossa 

on tasaisesti teoriaa ja työharjoittelua, En osaa sanoa)”  
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enki-

- Koulutuksen osuus:  

 En osaa sanoa = 0 pistettä 

 Paljon harjoittelua, vähän teoriaa = 2 pistettä 

 Tasaisesti harjoittelua ja teoriaa = 6 pistettä 

 Paljon teoriaa, vähän harjoittelua = 10 pistettä 

”24. Kuinka paljon arvioit oman työsi oppimiseen kestävän toisella h

löllä, jolla on toimiin oikea pohjakoulutus?”  

- Tiedon siirrettävyys:  

 5+ vuotta = 1 piste 

 3-5 vuotta = 2 pistettä 

 1-3 vuotta = 3 pistettä 

 6-11 kuukautta = 4 pistettä 

 1-6 kuukautta = 6 pistettä 

 1-4 viikkoa = 8 pistettä 

 Alle viikko = 10 pistettä 

”25. Kuinka usein kohtaat työssäsi ennalta arvaamattomia, uusia ongelma-

tilanteita?” 

- Ongelmatilanteiden ilmeneminen  

 Ei koskaan = 10 pistettä 

 Hyvin harvoin (~1*kk) = 8 pistettä 

 Harvoin (~2*kk) = 6 pistettä 

 Viikoittain (~3-6*kk) = 5 pistettä  

 Usein (~1-2*viikko) = 4 pistettä 

 Hyvin usein (~3-4*viikko) = 2-3 pistettä 

 Päivittäin, jatkuvasti, koko ajan = 1 piste 

”26. Liittyykö työhösi joitain sellaisia taitoja, joita ei ole mahdollista oppia 

muuta kuin työtehtävän työskentelyn kautta? ..millaisia?” 

- Kokemuksen merkitys toimen oppimisessa 

 Matala kokemuksen arvio = 7-10 pistettä 

 Keskitasoinen kokemuksen arvio = 3-6 pistettä 

 Korkea kokemuksen arvio = 1-2 pistettä 

”30. Mitä teknisiä työkaluja ja sovelluksia työssäsi joudut käyttämään?” 
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- Työkalujen määrän ja käytön kompleksisuuden arvio. 

 Pieni kompleksisuus, pieni määrä = 10-8 pistettä  

 Pieni kompleksisuus, suuri määrä = 5-7 pistettä 

 Suuri kompleksisuus, pieni määrä = 3-6 pistettä 

 Suuri kompleksisuus, Suuri määrä = 1-2 pistettä 

 

Koulutustausta 

”6. Koulutus”  

- Vastaajan koulutus:  

 Peruskoulu = 1 piste 

 Lukio = 2 pistettä 

 Ammattikoulu = 3 pistettä 

 Opisto = 4 pistettä 

 Ammattikorkeakoulu = 6 pistettä 

 Yliopisto = 8 pistettä 

 Täydentävät kurssit, koulutukset (MBA), jne. +0-2 

pistettä.  

”13. Millainen koulutus antaisi parhaat valmiudet toimia työssäsi? (Vaihto-

ehdot: Koulutus, johon sisältyy paljon työharjoittelua ja vähän teoriaa, Kou-

lutus, johon sisältyy paljon teoriaa ja vähän työharjoittelua, Koulutus, jossa 

on tasaisesti teoriaa ja työharjoittelua, En osaa sanoa)”  

- Toimen koulutuksen vaativuus:  

 En osaa sanoa = 0 pistettä 

 Paljon harjoittelua, vähän teoriaa = 3 pistettä 

 Tasaisesti harjoittelua ja teoriaa = 7 pistettä 

 Paljon teoriaa, vähän harjoittelua = 10 pistettä 

 

Verkosto 

”20. Nimeä kolme henkilöä tehtävien toteutumisen kannalta t

tykseen, joiden kanssa teet työtä”  

ärkeysjärjes-

- Sitoutumisen ja yhtiön riippuvuuden tason määritys 
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- Henkilöiden nimeäminen ja nimettyjen henkilöiden asema yhti-

össä: 

 Huomioi: maksimissaan 9 pistettä 

 Ei nimettyjä henkilöitä = 0 pistettä 

 Jokaisesta nimetystä henkilöstä 1 piste 

 Jokaisesta nimetystä toimihenkilöstä +1 piste 

 Jokaisesta nimetystä johtohenkilöstä +2 pistettä 

- Lisäksi vastauksella on suora merkitys yleisen sidosryhmän ja 

riippuvuusverkoston mallinnuksessa. 

”23. Mitkä ovat ne tietokanavat josta saat mielestäsi tärkeimmän tiedon 

koskien työtäsi/työpaikkaa?”  

- Epävirallisien kanavien merkityksen määritys 

- Virallisien/epävirallisien kanavien käyttö: 

 Virallisien kanavien nimeäminen ensimmäiseksi = 3 

pistettä 

 Epävirallisien kanavien nimeäminen ensimmäiseksi 

= 6 pistettä 

 Virallisien kanavien nimeäminen toisena = +4 pistet-

tä 

 Epävirallisien kanavien nimeäminen toisena = +5 

pistettä 

- Lisäksi vastauksella on suora merkitys käytettyjen verkostojen 

mallinnuksessa. 

 

Piilotettu hiljainen tieto 

”8. Mikä on oma erikoisosaamisesi, missä olet hyvä? (esim. matemaattiset 

alueet, analysointi, sosiaaliset taidot, jne.)” (Vastaajan ominaisuuksien ja 

vahvuuksien hahmottaminen) 

- Erikoisosaamisen yhteys toimeen: 

 Kaukainen epäsuora yhteys toimeen = 1-2 pistettä  

 Epäsuora yhteys toimeen = 3-6 pistettä 

 Suora yhteys toimeen = 7-10 pistettä 
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”9. Mitkä ovat harrastuksesi?” 

- Harrastuksien yhteys toimeen: 

 Kaukainen epäsuora yhteys toimeen = 1-2 pistettä  

 Epäsuora yhteys toimeen = 3-6 pistettä 

 Suora yhteys toimeen = 7-10 pistettä 

”10. Mitkä ovat yleiset kiinnostuksen kohteesi? (esim. tekniikka:60-luvun 

autot, jne.)”  

- Kiinnostuksien yhteys toimeen: 

 Kaukainen epäsuora yhteys toimeen = 1-2 pistettä  

 Epäsuora yhteys toimeen = 3-6 pistettä 

 Suora yhteys toimeen = 7-10 pistettä 

”11. Mitä ominaisuuksiasi työyhteisö/yritys ei mielestäsi ole täysin hyödyn-

tänyt?”  

- Hyödyntämättömien ominaisuuksien laajuus: 

 Pieni arvioitu laajuus = 1-3 pistettä  

 Keskisuuri arvioitu laajuus = 4-6 pistettä 

 Suora arvioitu laajuus = 7-10 pistettä 

”12. Missä muissa toimialoissa voisit työskennellä nykyisillä taidoillasi?”  

- Muiden toimialojen monimuotoisuus = lueteltujen toimialojen 

määrä 

- ”Etäisyys” nykyiseen toimeen = kuinka poikkeavia nimetyt toi-

mialat ovat nykyiseen nähden. 

 Pieni etäisyys, pieni monimuotoisuus = 1-3 pistettä  

 Pieni etäisyys, suuri monimuotoisuus = 3-6 pistettä 

 Suuri etäisyys, pieni monimuotoisuus = 5-7 pistettä 

 Suuri etäisyys, suuri monimuotoisuus = 6-10 pistettä 

”18. Hyödynnätkö osaamistasi, kiinnostuksiasi tai/ja harrastuksista omattu-

ja taitoja työtehtävissä?”  

- Piilotettujen hiljaisten tietojen hyödynnettävyys toimessa: 

 Kyllä hyödyntää = 1 piste  

 Ei hyödynnä = 6 pistettä 
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 Perustelu +1-4 pistettä 

 

Itsesäätyvyys 

”25. Kuinka usein kohtaat työssäsi ennalta arvaamattomia, uusia ongelma-

tilanteita?” 

- Ongelmatilanteiden ilmenemissykli (arvio vuoden keskiarvos-

ta): 

 Ei koskaan = 0 pistettä 

 Hyvin harvoin (~1*kk) = 1 piste 

 Harvoin (~2*kk) = 2 pistettä 

 Viikoittain (~3-6*kk) = 3-4 pistettä  

 Usein (~1-2*viikko) = 5-7 pistettä 

 Hyvin usein (~3-4*viikko) = 7-8 pistettä 

 Päivittäin, jatkuvasti, koko ajan = 9-10 pistettä 

”27 Mitkä ovat ne keskeiset asiat mitkä olet oppinut ”kantapään kautta”?” 

- Ongelmatilanteiden laadullinen tarkastelu, ongelman kuvaami-

nen: 

 Matala ongelman kuvaaminen= 1-2 pistettä 

 Keskitasoinen ongelman kuvaaminen= 3-6 pistettä 

 Perusteellinen ongelman kuvaaminen= 7-10 pistettä 

 

Kokemus 

”5. Yhtiöön tulovuosi” 

- Toimivuosien määrittäminen  

- Nykyinen vuosiluku – tulovuoden vuosiluku 

- Pisteytys pohjaa paraabeliin (perustuu oletukseen, jossa vuo-

sien myötä rutiinit vaikuttavat uusien kokemuksien syntymi-

seen) 

 <1 vuotta = 1 piste 

 1-3 vuotta = 2 pistettä 

 4-5 vuotta = 3 pistettä  

 6-8 vuotta = 4 pistettä 
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 9-12 vuotta = 5 pistettä 

 13-16 vuotta = 6 pistettä 

 17-21 vuotta = 7 pistettä 

 22-27 vuotta = 8 pistettä 

 28-35 vuotta = 9 pistettä 

 36< vuotta = 10 pistettä 

”14. Mikä on paras henkilökohtainen saavutuksesi työhistoriasi aikana?”  

- Kokemuksellinen laatu 

 Matala = 1-2 pistettä 

 Keskitasoinen = 3-6 pistettä 

 Korkea = 7-10 pistettä  

”26. Liittyykö työhösi joitain sellaisia taitoja, joita ei ole mahdollista oppia 

muuta kuin työtehtävän työskentelyn kautta? ..millaisia?” 

- Kokemuksen myötä opitut erikoisosaamiset 

- Erikoisosaamisen kuvaaminen, tarkkuus, yleinen arvio 

 Matala arvio = 1-2 pistettä 

 Keskitasoinen arvio = 3-6 pistettä 

 Korkea arvio = 7-10 pistettä  

 

Tekninen 

”6. Koulutus”  

- Vastaajan koulutus:  

 Peruskoulu = 1 piste 

 Lukio = 2 pistettä 

 Ammattikoulu = 3 pistettä 

 Opisto = 4 pistettä 

 Ammattikorkeakoulu = 6 pistettä 

 Yliopisto = 8 pistettä 

 Täydentävät kurssit, koulutukset (MBA), jne. +0-2 

pistettä. 

”22. Mitä tietoja ja taitoja työssäsi vaaditaan?” 

- Tietojen ja taitojen vaatimustaso 
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 Matala = 1-2 pistettä 

 Keskitasoinen = 3-6 pistettä 

 Korkea = 7-10 pistettä 

”30. Mitä teknisiä työkaluja ja sovelluksia työssäsi joudut käyttämään?” 

- Työkalujen vaativuuden ja määrän arvio. 

 Pieni vaativuus, pieni määrä = 1-3 pistettä  

 Pieni vaativuus, suuri määrä = 3-6 pistettä 

 Suuri vaativuus, pieni määrä = 5-7 pistettä 

 Suuri vaativuus, Suuri määrä = 6-10 pistettä 

 

Kognitiivinen 

”19. Mikä asia työssä luo onnistumisen tunteen?” 

- Kognitiivisuuden määrä mielipiteessä 

 0-10 pistettä 

”20. Nimeä kolme henkilöä tehtävien toteutumisen kannalta 

tärkeysjärjestykseen, joiden kanssa teet työtä”  

enki-

- Arvio teknisen – kognitiivisen tarve nimeämisessä (”hakeeko 

työntekijä tukea vai apua”) 

- Kognitiivisuuden arvio ryhmän nimeämisessä 

 0-10 pistettä. 

”21. Mikä/mitkä ovat sellaisia asioita jotka mielestäsi työs-

sä/työyhteisössä/työpaikassa tarvitsisivat parannusta?” 

- Kognitiivisuuden määrä mielipiteessä 

 0-10 pistettä 

”24. Kuinka paljon arvioit oman työsi oppimiseen kestävän toisella h

löllä, jolla on toimiin oikea pohjakoulutus?”  

- Kognitiivisuuden näkyvyys mielipiteessä 

- Vastaajan arvio todelliseen toimen vaativuuteen nähden  

 0-10 pistettä 

”29. Kuvaile ihannetyöntekijä siihen toimeen mitä tällä hetkellä teet” 

- Kognitiivisien ominaisuuksien korostuneisuus 

 0-10 pistettä 
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Monivalintakysymykset toimivat tarkastavana ja täydentävänä tekijänä sy-

ventäviin kysymyksiin. Niiden pisteytys muodostettiin 0-2 pisteytysasteikol-

le, lukuun ottamatta monivalintakysymyksiä numerossa 31. Tässä pistey-

tys muodostui (-2)..(+2) alueelle. Näin ollen vastaus saattoi vaikuttaa ko-

konaisuuteen myös negatiivisesti. 

 

”31. Väittämiä, pitävätkö paikkansa?” 

”a.) Työntekijän koulutus on enemmänkin osoitus kyvystä oppia ja omak-

sua uusia asioita kuin osoitus todellisesta ammattitaidosta” 

- Koulutustaso, oppiminen 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

 

”b.) Vain oman alan työkokemus on eduksi työssäni.” 

- Hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

- Piilotettu hiljainen tieto 

• Täysin eri mieltä = -2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = -1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = 1 piste 

• Täysin samaa mieltä = 2 pistettä 

”c.) Harrastuksista voi olla apua työtehtävien suorittamisessa” 

- Piilotettu hiljainen tieto 
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• Täysin eri mieltä = -2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = -1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = 1 piste 

• Täysin samaa mieltä = 2 pistettä 

”d.) Ajallaan tehty huono tulos on parempi kuin loppuun viilattu myöhästy-

nyt tulos” 

- Itsesäätyvyys 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

”e.) Koulutustutkinto on osoitus hyvästä ammattitaidosta” 

- Kognitiivisuus 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

”f.) Pelkästään koulutuksen avulla ei voi valmentautua ammattiini”  

- Eksplisiittisyys 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

”g.) Kahvitauolla voi saada työhön liittyen tärkeää tietoa” 

- Verkosto 

• Täysin eri mieltä = -2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = -1 piste 
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• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = 1 piste 

• Täysin samaa mieltä = 2 pistettä 

”h.) Työn ulkopuolelta voi saada ideoita työhön” 

- Piilotettu hiljainen tieto 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

”i.) Nykyisessä tehtävässäni ei tarvita kovin suuria tietoja ja taitoja” 

- Kognitiivisuus 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

”j.) Pystyn nykyisillä taidoillani menestyksellisesti toimimaan toisessa työs-

sä/tehtävässä” 

- Piilotettu hiljainen tieto ja tekninen 

• Täysin eri mieltä = 2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = 1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = -1 piste 

• Täysin samaa mieltä = -2 pistettä 

”k.) Työtehtäväni on opittavissa jäljittelyn avulla (”mestari-kisälli”)” 

- Kognitiivinen (uskomus) 

• Täysin eri mieltä = -2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = -1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = 1 piste 
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• Täysin samaa mieltä = 2 pistettä 

”l.) En voi täysin hyödyntää kykyjäni/taitojani/tietojani työssä”  

- Piilotettu hiljainen tieto ja kognitiivisuus 

• Täysin eri mieltä = -2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = -1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = 1 piste 

• Täysin samaa mieltä = 2 pistettä 

”m.) Oma alani ammattilaiselta vaaditaan enemmän osaamista kuin ylei-

sesti annetaan ymmärtää” 

- Kognitiivinen 

• Täysin eri mieltä = -2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = -1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = 1 piste 

• Täysin samaa mieltä = 2 pistettä 

”n.) Toimin työssäni enemmän vaiston/”korvakuulon varassa” kuin teorian 

pohjalta.” 

- Kognitiivinen 

• Täysin eri mieltä = -2 pistettä 

• Osittain eri mieltä = -1 piste 

• En osaa sanoa = 0 pistettä 

• Osittain samaa mieltä = 1 piste 

• Täysin samaa mieltä = 2 pistettä 

 

”32. Miten seuraavat asiat vaikuttavat mielestäsi työtehtäväsi suorituk-

seen” 

”a.) Oma-aloitteisuus”  

-  Kokemus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 
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• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”b.) Kehittymishalu” 

- Kokemus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

 ”c.) Persoonallisuus” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”d.) Kielitaito” 

- Tekninen ja eksplisiittinen 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”e.) Esiintymistaito” 

- Kokemus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 
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”f.) Ikä” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä  

”g.) Yhteistyökyky” 

- Kokemus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”h.) Rehellisyys”  

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”i.) Joustavuus” 

- Kokemus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”j.) Suositukset”  

- Kokemus ja hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 
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• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”k.) Työkokemus” 

- Kokemus ja kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”l.) Reippaus” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä  

”m.) Sukupuoli” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”n.) Koulutus”  

- Koulutustaso, eksplisiittisyys ja tekninen 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 
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• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”o.) Vastuuntuntoisuus” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”p.) Sosiaaliset kyvyt”  

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”q.) Kansalaisuus” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”r.) Ulkonäkö” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä  

”s.)”Hoksottimet” ” 

- Kognitiivisuus 
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• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”t.) Elämän historia” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

”u.) Johdonmukaisuus” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään merkitystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni merkitys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran merkitys = 1 piste 

• Melko suuri merkitys = 1.5 pistettä 

• Erittäin suuri merkitys = 2 pistettä 

 

”33. Miten paljon seuraavia taitoja ja tietoja työsi edellyttää” 

”a.) Ammatillinen erityisosaaminen” 

- Tekninen 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

 

”b.) Monelta taholta tulevien vaatimusten yhteensovittamista” 

- Tekninen ja hiljaisen tiedon monimuotoisuus 
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• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”c.) Päätöksen tekokyky” 

- Tekninen ja hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”d.) Itsenäisiä ratkaisuja” 

- Itsesäätyvyys ja kognitiivisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”e.) Tarkkuutta ja keskittymiskykyä” 

- Tekninen 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”f.) Läheistä yhteistyötä työtovereiden kanssa” 

- Verkosto ja kognitiivisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 
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• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”g.) Luovuutta ja ideointikykyä” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

- Eksplisiittisyys 

• Ei mitään edellytystä = 2 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 1.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 0.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 0 pistettä 

”h.) Kykyä ymmärtää toisia ihmisiä” 

- Kognitiivisuus ja hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”i.) Liiketoiminnallista ajattelukykyä” 

- Kognitiivisuus ja hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”j.) Kokonaisuuden hahmotuskykyä” 

- Kognitiivisuus ja hiljaisen tiedon monimuotoisuus 
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• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”k.) Suurten kokonaisuuksien hallintaa” 

- Hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”l.) Teknistä ajattelukykyä” 

- Kokemus ja koulutustaso  

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”m.) Useiden asioiden samanaikaista hoitamista” 

- Hiljaisen tiedon monimuotoisuus ja itsesäätyvyys 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”n.) Myyntihenkisiä sosiaalisia taitoja” 

- Hiljaisen tiedon monimuotoisuus ja kognitiivisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 
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• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”o.) Kykyä oppia uutta” 

- Koulutustaso 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”p.) Omien tietojen jatkuvaa päivittämistä” 

- Koulutustaso ja hiljaisen tiedon monimuotoisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”q.) Vahva alan osaaminen” 

- Kokemus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”r.) Hyvä ongelman ratkaisukyky” 

- Itsesäätyvyys ja kognitiivisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”s.) Pitkäaikaisen työkokemuksen kautta hankittu pätevyys” 
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- Kokemus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”t.) Motivaatio” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”u.) Työtehtävien hyvä sisäistäminen” 

- Kokemus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”w.) Sosiaaliset kyvyt” 

- Kognitiivisuus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”v.) Rutinoitunut työtehtävien hallinta” 

- Kokemus 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 
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• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

”x.) Ennalta arvaamattomien ongelmien ratkaisukyky” 

- Itsesäätyvyys 

• Ei mitään edellytystä = 0 pistettä 

• Hyvin pieni edellytys = 0.5 pistettä 

• Jonkin verran edellyttää = 1 piste 

• Keskeinen edellytys = 1.5 pistettä 

• Elinehto suorittamiselle = 2 pistettä 

 

 

4.5 Analysoinnilla saavutetut tulokset ja niiden tulkitseminen 
 

Kyselyssä analysoinnilla saavutetut tulokset muodostivat käytännössä yh-

teenvedon vastaajan hiljaisesta tiedosta. Tämä yhteenveto sellaisenaan ei 

vastaa koko tutkimuksen asettamiin päämääriin. Päämääriin pääseminen 

edellytti analysoinnin tulkintaa sekä tuloksien jatkoanalysointia. 

 

Ensimmäinen askel oli määrittää työntekijän hiljaisen tiedon oleellisuus yri-

tysorganisaation kannalta. Oleellisuudella tarkoitetaan sellaisten tekijöiden 

hahmottamista hiljaisesta tiedosta, joilla voidaan olettaa olevan ratkaise-

vaa merkitystä. Toinen askel oli määrittää karkea arvio työntekijän hiljaisen 

tiedon määrästä ja laadusta. Kolmas ja samalla viimeinen askel oli asettaa 

arvio työntekijän hiljaisesta tiedosta siirrettävyyteen. 

 

4.5.1 Hiljaisen tiedon mittaamisen ja siirrettävyyden kannattavuus 

 

Hiljaisen tiedon oleellisuuden ja kannattavuuden määritys yritysorganisaa-

tion kannalta muodostettiin kolmen analysoidun tekijän mukaan. Nämä 

kolme tekijää olivat verkosto, piilotettu hiljainen tieto ja itsesäätyvyys.  
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Verkosto –tekijä kuvaa työntekijän oletettua riippuvuutta yritysorganisaati-

olle. Riippuvuus määriteltiin seikoista jotka voivat olla muodostaa työnteki-

jän merkitystä osana kokonaisuutta jossa tämä toimii. Esimerkiksi jos työn-

tekijä on sidoksissa hyvin paljon yritysorganisaation johtoon, voidaan 

muodostaa olettamus hänen merkityksestään yritysorganisaatiota ohjaa-

vissa toimissa. Samoin jos työntekijä on merkittävänä osana epävirallista 

verkostoa, voi häneen sitoutua hyvin paljon sellaisia toiminnalle tärkeitä 

riippuvuustekijöitä, joita organisaatio ole kyennyt virallisesti määrittää. 

 

Piilotettu hiljainen tieto –tekijä kuvaa sellaista taidon ja tiedon kokonaisuut-

ta, mitä yritysorganisaatio ei mahdollisesti ole tiedostanut. Kuitenkin tämän 

tiedostamattoman tekijän vaikutus voi olla hyvin keskeinen työntekijän toi-

missa ja tuloksessa. 

 

Itsesäätyvyys –tekijä kuvaa stressitekijää, joka vaikuttaa työntekijään. 

Stressitekijällä tarkoitetaan ongelmatilanteiden määrää, taajuutta ja niistä 

selviytymistä. Mitä suurempi ongelmatilanteiden taajuus ja määrä on niistä 

suoriutumiseen nähden, sitä suuremman oletetaan työntekijän hiljaisen 

tiedon merkityksen olevan toimessaan.  

 

Analyysi muodostaa graafisen kuvaajan kaikista kolmesta erikseen. Tämä 

mahdollistaa tekijäkohtaisen punnitsemisen. Lisäksi analyysi muodostaa 

kolmesta tekijästä yhteisen graafisen kuvaajan, joka kuvaa kokonaisuu-

dessa tallennettavuuden kannattavuutta, kaavio on nimeltään siirron ja 

mittauksen kannattavuus. Kaaviot kuvaavat mittayksikkönä yleistä asteik-

koa, jossa 100 edustaa maksimaalista, parasta tulosta ja 0 maksimaalisen 

tuloksen vastakohtaa. Maksimaalinen luku tarkoittaa tällöin korkeinta tal-

lennuksen kannattavuuteen perustuvaa tulosta. 

 

4.5.2 Hiljaisen tiedon rakennearvo ja siihen liittyvä hypoteesi 
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Tarkasteltavan kohteen hiljaisen tiedon siirron kannattavuuden lisäksi on 

keskeistä selvittää millaisesta toiminnallisesta hiljaisen tiedon kokonaisuu-

desta on kyse. Kokonaisuuden määritys muodostaa hiljaisen tiedon siir-

toon vaativien resurssien määrityksen ja aika-arvion koko prosessin kes-

tosta. 

 

Hiljaisen tiedon määrää ja laatua oli hyvin vaikea määrittää tarkasti. Tä-

män vuoksi analysoinnissa pyrittiin karkeaan määritykseen. Karkea määri-

tys muodostettiin hiljaisen tiedon teknisestä ulottuvuudesta. Arveltiin että 

vaikka kognitiivinen hiljaisen tiedon osuus voi olla hyvin merkittävä ja rat-

kaiseva toimien suorittamisessa, on tekninen osapuoli työtehtävien konk-

reettisessa toteutuksessa määräävin tekijä.  

 

Tämän hypoteesin perusteena pidettiin ajatusta, että työntekijän korkea 

hiljaisen tiedon tekninen osatekijä voi toimia tuloksen tuottajana vaikka 

kognitiivinen osa-alue olisi heikompi. Kuitenkin sama asetelma toisinpäin, 

korkea kognitiivisuus tekniseen osapuoleen nähden ei realisoidu tulokses-

sa. Tosin esitetyssä hypoteesissa oli jälleen huomattava kummankin ulot-

tuvuuden saumaton liittyminen toisiinsa. Ulottuvuuksien relaatiot ovat työ-

tuloksen kokonaistuloksen toteutumassa erittäin tärkeät. Ulottuvuuksien 

kokonaisuutta ei sellaisenaan voitu pitää hiljaisen määrän tai laadun mitta-

rina, sillä kognitiiviset tekijä voivat vääristää tuloksen syntyä. Esimerkkinä 

kuvitellaan henkilö, jolla on heikko tekninen ulottuvuus (matala koulutus ja 

kokemustausta) mutta hän omaa korkean kognitiivisuusarvon (on hyvin 

”aatteellinen” ja ”idealistinen”).   

 

Hiljaisen tiedon määrän ja laadun määrityksessä edellä mainitun hypotee-

sin myötä keskityttiin tekniseen osa-alueeseen. Teknisessä osa-alueessa 

keskityttiin määrittelemään kokemuksellinen laatu, määrä ja siihen vaikut-

tava tietotaito koulutustasoineen. Kombinaatio nimettiin hiljaisen tiedon ra-

kennearvoksi. Tämän kombinaation rakenne määriteltiin siten, että teorian 
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pohjalta koulutuksen tiedettiin vaikuttavan tulokseen joka syntyy kokemuk-

sen taajuudesta eli kokemuksen monimuotoisuudesta.  

 

Koulutuksen käsitettä laajennettiin siten, että siihen huomioitiin työntekijän 

oppiminen ja kehittyminen. Tämän myötä kysymyksien analyysissa muo-

dostettiin arvo, joka nimettiin nimellä koulutustaso. Hiljaisen tiedon moni-

muotoisuus kuvattiin kokemuksen laadullisena tekijänä. Nämä kaksi muut-

tujaa kuvattiin kaksiulotteiseen koordinaatistoon (Kuva 13.). Tekijöiden tulo 

syntyy kummankin muuttujan kertomisesta toistensa kanssa. 

 

 
Kuva 13. Koulutustaso – laatu 

 

Laatu ei itsessään ole teknisen ulottuvuuden määräävä tekijä, vaan koke-

muksen määrän tiedettiin olevan olennainen tekijä kokemuksen kokonai-

suuden määrityksessä. Teorian mukaan koulutuksella tiedettiin olevan 

myös koettuun kokemuksen määrään vaikuttava vaikutus. Tämän vuoksi 

aiempaan kaksiulotteiseen koordinaatistoon lisättiin syvyysakseli koke-

mukselliselle laadulle. Uuden akselin tuoma muuttuja kerrottiin aiemman 

kahden akselin muuttujan kanssa. Laskukaava on sama kuin tilavuuden 

laskemisessa, jossa tilavuuteen vaikuttaa kaikki sen dimensiot. Samalla 

lailla kokemuksen kokonaiskuva syntyy laadusta ja määrästä, sekä teorian 

mukaan kumpaakin tekijään vaikuttaa edellä mainittu koulutustaso (Kuva 

14).  
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Kuva 14. Koulutustaso – laatu - määrä 

 

Yhtälöön tuli lisätä myös jokin staattinen tekijä, jotta syntyvä arvo olisi ver-

tailukelpoisen mitta-arvon tuottava. Staattisena tekijänä käytettiin tilavuu-

den maksimiarvoa. Kyselystä saadut arvo olivat jo suhteutettu kukin muut-

tuja oman alueen maksimiarvoon näin muodostaen prosentuaalisen arvon 

maksimista. Tämän johdosta jokaisella kolmella tekijällä oli samansuurui-

nen staattinen arvo: 100%. Muodostunut kaava oli seuraava: 

 

100*
%100

%*%*%
3

määrälaatusokoulutusta  

Tämän kaavan myötä saatu arvon tausta rakentui kolmesta hyvin dynaa-

misesta tekijästä: koulutustaso, laatu ja määrä. Myös itse kaava käsittelee 

muuttujia hyvin radikaalisti tuloksen näkökannasta. Kaavan vahvuus on 

analysoinnin virheen kestossa. Mikäli yhdessä rakenteen muuttujassa syn-

tyy virhearvioita, ei se muuta merkittävästi rakenteellista arvoa. Tällöin 

saatu kokonaisarvo on kokonaisluokassaan mahdollisesta virheestä huo-

limatta oikean suuruusluokkaan kuuluva. Kaavan virheensieto vahvistuu 

analysoitavien kohtien määrän kasvun myötä. 
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Tuloksissa hiljaisen tiedon rakennearvosta syntyy edellä mainitun siirron ja 

mittauksen kannattavuus kaavion tavoin luettavissa oleva osatekijä. Sa-

moin mittayksikkö on esitetty asteikolla 0-100. 

 

4.5.3 Hiljaisen tiedon koostumus 

 

Seuraava keskeinen askel oli määrittää vastaajien hiljaisen tiedon koos-

tumus. Ennen koostumuksen määritystä selvitettiin kahden aiemman koh-

dan yhteenveto. Yhteenveto koostui yksinkertaisesti rakennearvion ja 

kannattavuuden suhteen tarkastelusta. Esimerkiksi korkea kannatta-

vuusarvo matalaan rakennearvoon nähden muodostaa siirrosta kannatta-

van siitä syntyvän matalan kustannusarvon vuoksi. Toisin sanoen saavu-

tettu mahdollinen etu on yritysorganisaation kannalta prosessin kustan-

nuksiin nähden kannattava. 

 

Koostumuksen määrityksessä keskityttiin kolmeen pääkohtaan ja niiden 

keskinäisiin suhteisiin. Nämä kolme pääkohtaa olivat: tiedon vientipotenti-

aali eksplisiittiseen ja hiljaisen tiedon kaksi pääulottuvuutta. Hiljaisen tie-

don ulottuvuuksista tekninen ulottuvuus tarkennettiin vielä kokemukseen ja 

tietotaitoon. Kokonaisuudessaan tarkasteltavia tekijöitä oli viisi: tiedon 

vientipotentiaali eksplisiittiseen, kokemus, tietotaito, kognitiivinen ja tekni-

nen ulottuvuus.  

 

Hiljaisen tiedon siirrettävyyteen liittyvät päätelmät muodostettiin määrittä-

mällä kohteen hiljaisen tiedon rakenne kahden pääulottuvuuden (tekninen 

ja kognitiivinen) mukaan. Tekninen osa-alue koostui kahdesta erikseen 

analysoinnissa kerätystä alueesta: kokemus ja tietotaito. On huomattava 

että tässä osa-alueessa käytetty tietotaidon aihe-alueen osa on huomatta-

vasti poikkeava koulutustason osa-alueesta. Tämän vuoksi aiemmassa 

rakennearvon määritysvaiheessa ei tietotaidon aluetta voitu käyttää, koska 

se määritteli oppimista ja koulutusta käsittelevää aluetta. Taas siirrettävyy-
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den määrittämisessä fokusointi suunnattiin tietotaidolliseen osa-

alueeseen, joka on rakenteeltaan koulutustasoon nähden poikkeava. Tek-

nisessä osa-alueessa tietotaidolla muodostui oma merkittävä vaikutusar-

vo. 

 

Perusteita teknisen ulottuvuuden jakamiseen osatekijöihin oli kaksi. En-

simmäinen muodostui kokemuksen ja tietotaidon erotettavuudesta työnte-

kijän toimea koskevassa toteutumassa. Teknisen ulottuvuuden merkitys 

hiljaisen tiedon merkityksessä työn toteutuman kannalta on erittäin keskei-

nen. Toinen syy muodostuu osaksi ensimmäisen perusteen pohjalta. Tut-

kimuksessa ei voitu täysin varmistua teknisen tarkastelun rakenteesta pel-

kästään sovittamalla yhteen nämä kaksi erikseen analysoitua tekijää. On 

oletettavaa, että kahden tekijän kesken syntyy tilanne ja tapauskohtaista 

kumuloitumista, joka näkyy dynaamisena teknisen ulottuvuuden kokonai-

suutena. Näiden seikkojen vuoksi keskiarvolla saavutettua teknisen ulottu-

vuuden summattua sisältöä nimitettiin teknisen ulottuvuuden viitteelliseksi 

arvoksi.  

 

Kaikista tekijöistä muodostetaan aiempien toimien tavoin arvon määritys. 

Arvonmääritys muodostettiin myös omalle nimeämättömälle mittayksikölle, 

joka muodostettiin asteikolle 0-100. Tekijöistä tutkittiin keskinäisiä suhteita, 

merkittäviä poikkeuksellisuuksia sekä suuruusluokkia.  

 

Hiljaisen tiedon kahden ulottuvuuden keskinäinen tasapaino kuvastaa 

myös toteutuvissa toimissa rakenteellista tasapainoa. Mikäli esimerkiksi 

tasapainoa järkyttää merkittävästi korkeampi kognitiivisuus, voidaan olet-

taa mm. emotionaalisten tekijöiden vaikuttavan tuloksen toteutumassa. 

Jos taas kognitiivisuus on merkittävästi teknistä alempana, voidaan olettaa 

työn toteutumassa mm. rationaalisten vahvuuksien merkitys. 

Kummankin tekijän epätasapainon järkyttäminen vaikuttaa hiljaisen tiedon 

siirrettävyyteen omalla tavallaan. Tasapainoa tarkasteltiin myös muiden 
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lanne. 

tekijöiden välillä, etenkin tiedon vientipotentiaalin ja teknisten ulottuvuuksi-

en välillä.  

 

Suuruusluokissa keskityttiin tarkkailemaan ja sen myötä luomaan määri-

tystä erilaisten tekijöiden vaikuttavuudesta. Suuruusluokkien myötä myös 

erilaiset arvojen poikkeavuudet ja piikit huomioitiin. Huomioinnissa pyrittiin 

luomaan relaatioita muihin tutkimuksen muuttujiin ja muihin mahdollisiin 

taustatekijöihin.  

 

4.5.4 Toimien määritys 

 

Toimien määrityksessä muodostettiin yrityksen käytössä olevista käytän-

nöistä erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot pyrittiin muodostamaan huomioi-

den toteutettavissa olevia käytännön mahdollisuuksia ja käyttäen hyväksi 

jo olemassa olevia yrityksen toimintatapoja. Vaihtoehdot olivat yleinen 

koulutus, ohjeistuksien teko, opetuksen muodostus, operatiivinen 

suunnittelutoimi, ryhmän/tiimin veto, mentorointi ja mestari-kisälli –ti

 

Sovittamisen mahdollistamiseksi vaihtoehdoista muodostettiin ominai-

suusmääritys. Määrityksessä arvioitiin erilaisia tekijöitä ja vahvuuksia jo-

kaisen vaihtoehdon kohdalla (Kaavio 1.). 
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Yleinen koulutus

Ohjeistuksien teko

Opetustoiminta

Operatiivinen
suunnittelutoimi

Ryhmän/tiimin veto

Mentorointi

Mestari-Kisälli

Kustannusarvo Tietotaito Kokemus Kognitiivisuus
 

Kaavio 1. Hiljaisen tiedon siirtovaihtoehdot ominaisuuksineen 

 

Vaihtoehtoja määritteleviksi omaisuuksiksi valittiin hiljaisen tiedon ulottu-

vuuksia käsittelevät tekijät. Tekninen ulottuvuus eroteltiin kokemukseen ja 

tietotaitoon niiden työtulokseen kohdistettavan eroteltavuuden vuoksi. Li-

säksi vaihtoehtojen ominaisuuksiin määriteltiin ns. kustannusarvo. Kustan-

nusarvo kuvaa karkeaa arvoa siitä mitä vaihtoehto ”kustantaa” yritysorga-

nisaatiolle erilaisten tekijöiden muodossa, kuten esimerkiksi investoinnit, 

resurssien sitomiset, riskitekijät, jne. 

 

Jokainen ominaisuus kuvaa sen siirtyvyyskykyä kussakin vaihtoehdossa. 

Esimerkiksi opetustoiminta vaihtoehdossa kognitiivisuus siirtyy sen oman 

palkin tehon mukaisesti. Samoin kokemus, joka siirtyy kognitiivisuutta 

hieman paremmin. Taas tietotaito siirtyy tässä vaihtoehdossa omista omi-

naisuuksista parhaiten. Vaihtoehdon kustannusarvo on hieman alle puolet 

arvioidusta maksimista. 
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Yleinen koulutus: Toimessa tarvittava tieto on opittavissa yleisen koulutuk-

sen kautta. Tämä vaihtoehto tulee kyseeseen, kun kartoitettu tietotaito on 

opittavissa yleisen koulutuksen kautta. Käytännössä vastaajan hiljaisen 

tiedon siirto ei ole tarpeen. 

 

Ohjeistuksen teko: Siirrettävän tiedon omaava henkilö tekee toimestaan 

ohjeistuksia. Siirrettävä tieto siirtyy toimintaohjeiden kautta. Etuna on for-

maalisen tiedon tehokas siirto suhteellisen matalaan kustannusarvoon 

nähden. Vaihtoehdon heikkous on huono puhtaasti kokemuksellisten asi-

oiden jakaminen eteenpäin. Samoin kognitiivisen tiedon ulottuvuuksien ja-

kaminen on hyvin minimaalista. 

 

Opetuksen muodostus: Siirrettävän tiedon omaava henkilö muodostaa 

opetustilaisuuksia toimestaan ja kokemuksistaan. Tämä vaihtoehto on pi-

demmälle jatkettu vaihtoehto ohjeistuksesta. Tässä vaihtoehdossa kaikki-

en ominaisuuksien siirto tehostuu, samoin kognitiivisten tekijöiden siirtymi-

nen vahvistuu huomattavasti ohjeistukseen nähden. Myös kustannusteki-

jän arvo kasvaa. Vaihtoehdon vahvuuksia on myös jonkun tasoinen jouk-

ko-oppimisen mahdollisuus.  

 

Operatiivinen suunnittelutoimi: Siirrettävän tiedon omaava henkilö siirre-

tään operatiivisen toimien pariin. Siirrettävä tietotaito ja kokemus siirtyy 

toteutettavien operatiivisten suunnitelmien kautta. Vaihtoehto edellyttää 

monimuotoisuutta sekä rationaalisuutta. Vaihtoehdon ehdoton vahvuus on 

monipuolisen kokemuksen saattaminen organisaation toimiin. Tietotaidon 

siirtyvyys on kognitiivisien tekijöiden ohella pientä. Vaihtoehdolla voi olla 

korkea kustannusarvo. 

 

Ryhmän/Tiimin vetäminen: Siirrettävän tiedon omaava henkilö siirretään 

ryhmän tai tiimin johtavaan asemaan. Siirrettävä tieto siirtyy ryhmän sisällä 

toimien ja kokemuksien vaihtamisen kautta. Vaihtoehdon suurin vahvuus 

on pienen ryhmän dynaamisuus ja kyky yhdessä tehokkaasti omata erilai-
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sia hiljaisen tiedon osa-alueita. Tämän vuoksi kognitiivisten ominaisuuksi-

en siirtyminen voi olla hyvin voimakasta, samoin kuin hiljaisen tiedon tek-

nisten ulottuvuuksien siirtyminen. Kustannusarvo vaihtoehdolla voi olla siir-

ron tehoon nähden hyvin pieni (on riippuvainen esimerkiksi ryhmän koos-

ta). 

 

Mentorointi: Siirrettävän tiedon omaava henkilö ryhtyy mentorointihenki-

löksi siirrettävälle henkilölle. Vaihtoehdon vahvuus piilee korkeassa dialo-

gin asteessa. Tämä luo mahdollisuuden kaikkien hiljaisten tietoulottuvuuk-

sien korkeaan siirrettävyyteen. Kustannusarvo voi olla korkea, kun huomi-

oidaan henkilöiden työpanoksen sitovuus siirrettävien henkilöiden luku-

määrään nähden. Kustannusarvon suuruus on suhteessa mentoroinnin 

soveltamiseen, tehokkaasti ja lyhytaikaisesti toteutettuna kustannusarvo 

voi laskea merkittävästi. 

 

Mestari-kisälli –tilanne: Siirrettävän tiedon omaava henkilö työskentelee 

saumattomasti yhdessä henkilön kanssa jolle tieto tulee siirtää. Tämä 

edustaa tehostettua versiota mentoroinnista. Vaihtoehto on ehdottomasti 

hiljaisen tiedon siirron kannalta tehokkain. Varjopuolena on kuitenkin hyvin 

korkea kustannusarvo. Vaihtoehdossa siirto voi olla hyvin hidasta ja se si-

too henkilöitä työpanokseltaan huomattavasti. 

 

Jokainen vaihtoehto omaa erilaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia. Täysin 

absoluuttista vaihtoehtoa jokaiseen tarkasteltavaan kohteeseen ei tule löy-

tymään johtuen yksilö- ja tapauskohtaisista tekijöistä. Valinta vaihtoehtojen 

välillä tulee muodostaa yritysorganisaation strategisen näkemyksen, 

suunnitelmien, resurssien, tarpeiden, nykytilanteen ja mahdollisuuksien 

mukaan.  

 

4.5.5 Hiljaisen tiedon siirrettävyys 
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Viimeinen analyysin vaihe keskittyi tutkittavan kohteen hiljaisen tiedon siir-

rettävyyteen. Tähän asti saaduilla analyysin tiedoilla kyetään jo arvioimaan 

hiljaisen tiedon siirron kannattavuus, siirron prosessin kokoluokka ja hiljai-

sen tiedon koostumus. Lopuksi määritellään ja sovittaa siirron vaihtoehdot 

tarjolla oleviin toimen siirtovaihtoehtoihin. 

 

Käytännössä kaikki hiljaisen tiedon määrityksessä syntyneet tulokset olisi-

vat sopivia kaikkiin vaihtoehtoihin. Oikean vaihtoehdon määräytyminen on 

hyvin paljon kiinni yritysorganisaation näkemyksestä ja tarpeista. Analyy-

sissa pyrittiin määrittämään soveltuvuuden kannalta parhaat vaihtoehdot.  

 

Valinta rakennettiin neliportaiseksi: kustannustekijä, siirrettävän hiljaisen 

tiedon eksplisiittisyys, kokemus ja määrittelemätön hiljainen tieto ja lopuksi 

tulos, eli valittu vaihtoehto. Jokaisesta portaasta muodostettiin sille sopi-

vimman vaihtoehdon valinta 

 

Kustannustekijässä pyrittiin määrittämään kustannustekijän kannalta paras 

vaihtoehto. Tässä tutkittavan kohteen tuloksia analysoimalla valittiin sopi-

vin vaihtoehto. Tuloksissa tarkasteltiin etenkin hiljaisen tiedon siirron ja 

mittauksen kannattavuus, rakennearvo ja vientipotentiaalin suhde hiljaisen 

tiedon ulottuvuuksiin. 

 

Siirrettävän hiljaisen tiedon eksplisiittisyydessä keskityttiin hiljaisen tiedon 

rakenteeseen eksplisiittiseen muotoon vietävyyden kannalta. 

 

Kokemuksessa ja määrittelemättömässä hiljaisessa tiedossa keskityttiin 

edellisen kohdan tavoin myös hiljaisen tiedon rakenteeseen, mutta kogni-

tiivisen ja määrittelemättömän hiljaisen tiedon kannalta. Lisäksi tässä por-

taassa kokemuksen merkitystä tarkasteltiin, mm. rakennearvon kautta. 

 

Lopuksi valittiin kolmen aiemman portaan valintojen mukaan lopullinen 

vaihtoehto hiljaisen tiedon siirtomuodoksi. 
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5 TULOKSET 
 

5.1 Toteutus 
 

5.1.1 Keruu 

 

Empiria, kysely toteutettiin rajaamalla henkilöstöstä ne Hämeen puhelin 

Oyn ja Telekolmio Oyn työntekijät, joilla oli mahdollisuus jäädä vallitsevan 

työeläkelain puitteissa eläkkeelle vuoden 2006-2010 välillä. Kyselylomak-

keita lähetettiin tämän edellä mainitun rajauksen myötä 18 henkilölle. Säh-

köpostin välityksellä sai 12 henkilöä (67% kaikista kyselyn saajista) kyse-

lyn ja 6 henkilöä (33% kaikista kyselyn saajista) sai kyselyn perinteisen 

postin välityksellä. Vastaukset oli mahdollista toimittaa joko opinnäytetyön 

tekijälle sähköpostitse tai Hämeen puhelin Oyn Mari-Anne Viitalalle pape-

riversiona. Vastausaikaa kohderyhmälle annettiin kaksi viikkoa. 

 

5.1.2 Keruun toteutuma 

 

Vastauksia tuli yhteensä 5 kappaletta joista neljä henkilöä oli kyselyn saa-

nut sähköisesti ja yksi perinteisen postin välityksellä. Kokonaisuudessaan 

kyselystä toteutui noin 30% vastausmäärä. Vastausmäärä jakautui sähköi-

sen ja perinteisen postin kanssa siten että 33% vastasi sähköisen postin 

saajista ja 17% perinteisen postin saaneista vastasi kyselyyn. Toteutunut 

kokonaisvastausprosentti oli tyydyttävä ottaen huomioon tutkimuksen aika-

taulun ja kyselyn vapaaehtoisen vastaamisluonteen.  Laadullisen materi-

aalin keruu toimintamallin toteuttamiseksi onnistuu, eli työn perimmäisen 

tavoitteen kannalta vastaajien lukumäärä oli tyydyttävä. On myös huomat-

tava, että koska kyseessä on tutkimustyö, jossa laadullisten tekijöiden 

pohjalta muodostetaan toimintamalli, ei vastauksien määrällä ole kriittistä 

merkitystä. Teoriassa yksi laadullisesti korkeatasoinen vastaus riittää mal-

lin muodostamiseen, mutta vastausten määrä oli suoraan verrannollinen 

tutkimuksen ja mallin toteutuneeseen laadulliseen tasoon ja syvyyteen.  
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5.1.3 Kyselyyn vastanneiden jakauma 

 

Empirian materiaali koostui pääosin hyvin heterogeenisestä ryhmästä. Ky-

selyyn vastasi erilaisista toimista vastaavista henkilöistä aina yritysorgani-

saation huollosta kenttätyön toteuttajaan sekä toimihenkilöön asti. Selke-

ästi esimiesasemassa olevaa henkilöä vastanneiden joukosta ei löytynyt. 

Vastannen ryhmän heterogeenisyys vahvisti merkittävästi mallin muodos-

tuksen laadullista tasoa laajentaen tarkasteluperspektiiviä. 

 

Vastanneiden heterogeenisyys edusti kiitettävästi erilaisia toimialoja ja 

henkilötaustoja. Tämä johti siihen että saadut tulokset vaihtelivat radikaa-

listi edellä mainittujen muuttujien mukaan. Vaihtelevuus tuloksissa tukee 

analyysin ja työn toteutuksen toimivuutta. 

 

5.2 Tulokset 
 

5.2.1 Anonymiteetti 

 

Jokaista tutkittavaa henkilöä tässä työssä käsiteltiin anonyymisti. Näin ol-

len tarkkoja, selvästi henkilöihin johdettavia tietoja ei paljastettu. Työn ko-

konaisuuden ja mallin muodostuksen osalta analysoinnin rungon muodos-

tuksen suhteen tarvittava tietopohja tuotiin esille. Tietopohjaa tutkittavasta 

kohteesta käytetään nimitystä ”kohde 1”..”kohde 5”. 

 

5.2.2 Hiljaisen tiedon määrityksen tulkinnat 

 

Seuraavassa on tuotu jokaisen vastaajan tulokset esille. Jokainen vastaus 

on tuotu aiemmin kuvatuin tulkintatapojen tavoin esille. Tässä esitetyissä 

tuloksissa ei ole tuotu esille erikseen verkoston, itsesäätyvyyden ja piilote-

tun hiljaisen tiedon kaavioita. Tämän sijasta on esitetty kolmen edellä mai-

nitun tekijän yhteinen kaavio siirron ja mittauksen kannattavuus. 
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5.2.2.1 Kohde 1. 

 

Kohteen numero yksi (1.) hiljaisen tiedon siirron ja mittauksen kannatta-

vuus asettuu arvoon 25.6 ja rakennearvoksi muodostuu 6.83. (Kaavio 2.) 
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Kaavio 2. Kohde 1. Hiljaisen tiedon siirron kannattavuus ja rakennearvo 

 

Tuloksien mukaan yritysorganisaation kannalta kohde 1. omaa jossakin 

määrin tärkeää ja sitovaa hiljaista tietoa. Tämän hiljaisen tiedon matala 

rakennearvo on suhteellisen matala ja se viittaa suhteellisesti pieneen siir-

toaikaan. Suhteutettu kannattavuus on korkeahko.  

 

Teknisen ulottuvuuden osatekijöiden kokemuksen ja tietotaidon määrät 

osoittautuivat samansuuruisiksi. Kokemuksen lukema oli 50.96 ja tietotai-

don 47.73 (teknisen ulottuvuuden viitteellinen arvo 49.48). Kognitiivisuu-
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den arvo oli 49.00 ja tiedon vientipotentiaali eksplisiittiseen nousi luke-

maan 16.38. (Kaavio 3.) 
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Kaavio 3. Kohde 1. Hiljaisen tiedon koostumus 

 

Teknisen tiedon vientipotentiaali eksplisiittiseen on suhteellisen pieni. Tä-

män johdosta on oletettavaa, että kohteella osa tietotaidosta ja kokemus-

peräisestä tiedosta on vietävissä eksplisiittiseen muotoon. Suhteessa vien-

tipotentiaalin lukema teknisen ulottuvuuden osatekijöihin nähden on noin 

kolmasosa. Tämän johdosta noin 2:3 kohteen hiljaisesta tiedosta muodos-

tuu sellaisista tekijöistä, joita ei voida selkeästi siirtää eksplisiittiseen muo-

toon. Kognitiivisuus on tasapainossa teknisen ulottuvuuden kanssa.  

 

Yhteenveto 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (arvo): pieni (2/5) 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (suhteutettu): hyvä 

- Hiljaisen tiedon siirtoprosessin suuruus: hyvin pieni (1/5) 

- Eksplisiittisen tiedon osuus: hyvin pieni (1/5) 

- Kognitiivisen ja määrittelemättömän tiedon osuus: suuri (4/5) 
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- Huomattavaa: hyvä tasapaino ulottuvuuksien suhteen 
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5.2.2.2 Kohde 2. 

 

Hiljaisen tiedon siirron ja mittauksen kannattavuus kohteella 2. asettui ar-

voon 38.29 ja rakennearvoksi muodostui 21.02. (Kaavio 4.) 
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Kaavio 4. Kohde 2. Hiljaisen tiedon siirron kannattavuus ja rakennearvo 

 

Yritysorganisaation kannalta kohteen 2. hiljainen tieto on tärkeää ja sito-

vaa. Hiljaisen tiedon rakennearvo kuvaa matalahkoa hiljaisen tiedon siirto-

aikaan.  Kannattavuuden suhteellinen arvio viittaa tyydyttävään. 

 

Teknisen ulottuvuuden osatekijöistä kokemus nousi huomattavasti tietotai-

toa suuremmaksi. Kokemuksen lukema oli 69.23 ja tietotaidon 44.32 (tek-

nisen ulottuvuuden viitteellinen arvo 57.81). Tiedon vientipotentiaali eks-

plisiittiseen nousi lukemaan 41.38 ja kognitiivisen arvo oli 53.00. (Kaavio 

5.) 
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Kaavio 5. Kohde 2. Hiljaisen tiedon koostumus 

 

Teknisen tiedon vientipotentiaali eksplisiittiseen on huomattava. Teknisis-

sä ulottuvuuksissa tietotaitoon nähden vientipotentiaali on erittäin suuri. 

Teknisen ulottuvuuden kokonaisuus on kognitiivisuutta suurempi, joka kie-

lii korkean vientipotentiaalin kanssa suhteellisen tehokkaasta eksplisiittisen 

tiedon määrityksen mahdollisuudesta. 

 

Yhteenveto 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (arvo): pyöristetty keski-

luokka (3/5) 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (suhteutettu): tyydyttävä 

- Hiljaisen tiedon siirtoprosessin suuruus: pieni (2/5) 

- Eksplisiittisen tiedon osuus: keskiluokkaa (3/5) 

- Kognitiivisen ja määrittelemättömän tiedon osuus: keskiluok-

kaa (3/5) 
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- Huomattavaa: tietotaidon ja vientipotentiaalin suhde, korkea 

kokemusarvo vaikuttavana tekijänä teknisessä ulottuvuudes-

sa 

 

5.2.2.3 Kohde 3. 

 

Kolmannella kohteella hiljaisen tiedon siirron ja mittauksen kannattavuus 

kohteella oli hyvin pieni 9.10. Myös rakennearvo muodostui erittäin mata-

laksi 1.28. (Kaavio 6.) 
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Kaavio 6. Kohde 3. Hiljaisen tiedon siirron kannattavuus ja rakennearvo 

 

Kohteen numero kolme (3.) hiljaisen tiedon kannattavuus on hyvin pieni 

yritysorganisaatioon mahdollisesti kohdistuvien riippuvuuksien kannalta. 

Erittäin pieni hiljaisen tiedon rakennearvo kielii erittäin lyhyestä siirtoajasta. 

Suhteellinen arvo kahden hyvin matalan arvon omaavan tekijän välillä viit-

taa heikkoon. 
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Kokemus (45.19) oli merkittävästi tietotaitoa (10.23) korkeampi teknisien 

ulottuvuuksien osatekijöissä. Tekninen ulottuvuuden arvo (29.17) kokonai-

suudessaan oli matala heikon tietotaidon vuoksi. Tiedon vientipotentiaali 

eksplisiittiseen nousi suhteellisen suureksi (70.69), kognitiivisuuden arvo 

(34.50) oli teknisen ulottuvuuden kanssa samassa kokoluokassa. (Kaavio 

7.) 
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Kaavio 7. Kohde 3. Hiljaisen tiedon koostumus 

 

Kohteella numero kolme kokemus on huomattava, mutta tietotaito hyvin 

matala. Tietotaidon suhde tiedon vientipotentiaali eksplisiittiseen on hyvin 

merkittävä. Tämän johdosta erittäin suuri osa hiljaisen tiedon sisällöstä on 

ilmaistavissa eksplisiittisessä muodossa.  

 

Yhteenveto 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (arvo): hyvin pieni (1/5) 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (suhteutettu): heikko 

- Hiljaisen tiedon siirtoprosessin suuruus: hyvin pieni (1/5) 
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- Eksplisiittisen tiedon osuus: suuri (4/5) 
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- Kognitiivisen ja määrittelemättömän tiedon osuus: keskiluok-

kaa (3/5) 

- Huomattavaa: tietotaidon ja vientipotentiaalin suhde, hyvin 

korkea vientipotentiaalin arvo.  

 

5.2.2.4 Kohde 4. 

 

Kohteella numero neljä (4.) hiljaisen tiedon siirron ja mittauksen kannatta-

vuuden arvoksi muodostui 23.94. Rakennearvo oli 6.28. (Kaavio 8.) 
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Kaavio 8. Kohde 4. Hiljaisen tiedon siirron kannattavuus ja rakennearvo 

 

Neljännen kohteen hiljaisen tiedon kannattavuus yritysorganisaatioon nä-

kökannalta on mainittavan arvoinen. Hiljaisen tiedon rakennearvo on pieni, 

joka tarkoittaa lyhyttä siirtoaikaa. Kannattavuuden suhteellinen arvo viittaa 

korkeahkoon. 
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Teknisessä hiljaisen tiedon ulottuvuudessa kokemus arvolla 50.96 oli jon-

kin verran tietotaitoa (39.77) korkeampi. Kokonaisuudessaan teknisen 

ulottuvuuden arvo (45.83) jäi hieman kognitiivisesta (51.00) arvosta. Tie-

don vientipotentiaali eksplisiittiseen oli korkeahko arvolla 56.90. (Kaavio 

9.) 

56.90

39.77

50.96

51.00

45.83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tiedon vientipotentiaali
eksplisiittiseen

Tietotaito

Kokemus

Kognitiivisuus

Tekninen

 Kaavio 9. Kohde 4. Hiljaisen tiedon koostumus 

 

Kokemuksen ja tietotaidon suhde mitta-arvoiltaan oli hieman erisuuruinen 

kokemuksen hyväksi. Merkittävää oli tiedon vientipotentiaali eksplisiitti-

seen arvo ja ennen kaikkea arvon suhde hiljaisen tiedon teknisiin ulottu-

vuustekijöihin. Tämän vuoksi on oletettavaa että merkittävä osa hiljaisesta 

tiedosta on siirrettävissä eksplisiittisesti. Kognitiivisuus on hieman teknistä 

ulottuvuutta korkeampi, tämä voi heikentää edellä mainittua siirrettävyyttä.  

 

Yhteenveto 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (arvo): pieni (2/5) 
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- Siirron ja mittauksen kannattavuus (suhteutettu): hyvä 

- Hiljaisen tiedon siirtoprosessin suuruus: pieni (2/5) 

- Eksplisiittisen tiedon osuus: keskiluokkaa (3/5) 

- Kognitiivisen ja määrittelemättömän tiedon osuus: pieni (2/5) 

- Huomattavaa: matala määrittelemättömän tiedon osuus 

 

5.2.2.5 Kohde 5. 

 

Viimeisellä kohteella hiljaisen tiedon siirron ja mittauksen kannattavuuden 

arvoksi muodostui 62.77. Viidennen kohteen hiljaisen tiedon rakennearvo 

oli kaikista kohteista korkein 24.72. (Kaavio 10.) 
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Kaavio 10. Kohde 5. Hiljaisen tiedon siirron kannattavuus ja rakennearvo 

 

Viimeisellä kohteella numero 5. hiljaisen tiedon sitovuus ja riippuvuus yri-

tysorganisaatioon näkökannalta oli suuri. Hiljaisen tiedon rakennearvo 
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kannattavuuteen nähden oli pieni. Suhteellinen arvio viittaa korkeaan kan-

nattavuuteen. 

 

Sekä kokemus (60.23) että tietotaito (58.65) olivat viimeisellä kohteella yli 

arvioidun mittayksikön puolivälin, myös teknisen ulottuvuuden viitteellinen 

arvo on korkeahko (59.38). Tiedon vientipotentiaali eksplisiittiseen oli 

myös huomattava arvolla 41.38. Kognitiivisuus muihin arvoihin nähden 

huomattavan matala (46.50) (Kaavio 11.) 
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 Kaavio 11. Kohde 5. Hiljaisen tiedon koostumus 

 

Korkeahkot ja samantasoiset arvot kokemuksesta ja tietotaidosta kuvaavat 

myös vahvaa teknisen ulottuvuuden viitearvoa. Korkeaan tietotaitoon näh-

den on huomattava matala kognitiivisuuden arvo. Tiedon vientipotentiaali 

eksplisiittiseen korkeahko arvo ja sen suhde teknisten ulottuvuuksien ar-

voihin sekä matalaan kognitiivisuuteen, kielii jonkunlaisista mahdollisuuk-
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sista siirtää osa hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseen. Huomioitavaa on kui-

tenkin kohteen oletettava tiedon monimuotoisuus ja kompleksisuus. 

 

Yhteenveto 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (arvo): keskiluokkaa (3/5) 

- Siirron ja mittauksen kannattavuus (suhteutettu): erittäin hyvä 

- Hiljaisen tiedon siirtoprosessin suuruus: pieni (2/5) 

- Eksplisiittisen tiedon osuus: keskiluokkaa (3/5) 

- Kognitiivisen ja määrittelemättömän tiedon osuus: pieni (2/5) 

- Huomattavaa: korkeat arvot kognitiivisuutta lukuun ottamatta, 

kognitiivisuus suhteellisen matala, korkea suhteutettu siirron 

kannattavuus. 

 

 

5.2.3 Hiljaisen tiedon siirto 

 

5.2.3.1 Kohde 1. 

 

1. Kustannustekijä 

Siirron ja mittauksen kannattavuus viittaa hyvään suhteelliseen arvoon, 

kannattavuusarvo on pienehkö.  

Valinta: Mentorointi 

 

2. Siirrettävän hiljaisen tiedon eksplisiittisyys 

Hiljaisen tiedon siirtoprosessin vientipotentiaalisuus eksplisiittiseen on ma-

tala hyvin tasaisiin hiljaisen tiedon ulottuvuuksiin nähden. 

Valinta: Mentorointi, Mestari-kisälli 

 

3. Kokemus ja määrittelemätön hiljainen tieto 

Määrittelemättömän hiljaisen tiedon arvio on korkeahko. Kognitiivisuuden 

ja kokemuksen merkitys on arvojen tasaisuudesta johtuen sekä tiedon 

vientipotentiaaliin verrattuna oletettavasti korkeahko. 
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Valinta: Mentorointi, Mestari-kisälli 

 

4. Hiljaisen tiedon siirto 

Ensisijainen: Mentorointi 

Toissijainen: Mestari-kisälli 

 

5.2.3.2 Kohde 2. 

 

1. Kustannustekijä 

Siirron ja mittauksen kannattavuus suhteellinen arvo on tyydyttävä, kuiten-

kin kustannusarvo on hyvin lähellä keskiluokkaa. Rakennearvo viittaa kui-

tenkin mahdollisesti huomattavaan hiljaisen tiedon määrään. 

Valinta: Ryhmän/tiimin veto 

 

2. Siirrettävän hiljaisen tiedon eksplisiittisyys 

Vientipotentiaalisuus eksplisiittiseen on suuruudeltaan keskiluokkaa, lisäk-

si kohteella on vahvaa keskitasoa edustava tekninen ulottuvuus jota sel-

keästi dominoi kokemus. 

Valinta: Mentorointi 

 

3. Kokemus ja määrittelemätön hiljainen tieto 

Kokemuksen korkea arvo ja etenkin suhteellinen suuruus tietotaitoon näh-

den on merkittävä. Korkeahko vientipotentiaali hiljaisen tiedon ulottuvuuk-

sien arvoihin nähden laskee määrittelemättömän hiljaisen tiedon arvioita.  

Valinta: Mentorointi, Ryhmän/tiimin veto 

 

4. Hiljaisen tiedon siirto 

Ensisijainen: Mentorointi 

Toissijainen: Ryhmän/tiimin veto 

 

5.2.3.3 Kohde 3. 
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1. Kustannustekijä 

 

Siirron ja mittauksen kannattavuus kaikin puolin heikkous viittaa mahdolli-

simman pieneen kustannustekijään 

Valinta: Yleinen koulutus 

 

2. Siirrettävän hiljaisen tiedon eksplisiittisyys 

 

Hyvin matalan tietotaidon tasapainosuhde vientipotentiaaliin nähden on 

erittäin suuri. Tämän johdosta tieto on mahdollisesti hyvin opittavissa for-

maalissa muodossa olevasta materiaalista. 

Valinta: Yleinen koulutus 

 

3. Kokemus ja määrittelemätön hiljainen tieto 

 

Määrittelemättömän hiljaisen tiedon ja kokemuksen arvot ovat suhteellisen 

korkeat, mutta tietotaidon erittäin matala arvo heikentää merkittävästi nii-

den arvoa. 

Valinta: Yleinen koulutus, ohjeistuksen teko 

 

4. Hiljaisen tiedon siirto 

 

Ensisijainen: Yleinen koulutus (=ei tarvetta hiljaisen tiedon siirtoon) 

Toissijainen: ohjeistuksen teko 

 

5.2.3.4 Kohde 4. 

 

1. Kustannustekijä 

Siirron ja mittauksen kannattavuus on hyvä, vaikkakin tulee huomioida että 

kannattavuusarvo on pieni. 

Valinta: Ohjeistuksen teko, Opetustoiminta, Ryhmän/tiimin veto 
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2. Siirrettävän hiljaisen tiedon eksplisiittisyys 

Vientipotentiaali eksplisiittiseen on suuruudeltaan keskiluokkaa, lisäksi 

kohteella on vahvaa keskitasoa edustava tekninen ulottuvuus. 

Valinta: Mentorointi 

 

3. Kokemus ja määrittelemätön hiljainen tieto 

Kognitiivisuus on hyvin samassa tasossa teknisen ulottuvuuden kanssa. 

Korkeahko vientipotentiaali hiljaisen tiedon ulottuvuuksien arvoihin nähden 

laskee määrittelemättömän hiljaisen tiedon arvioita.  

Valinta: Mentorointi, Ryhmän/tiimin veto 

 

4. Hiljaisen tiedon siirto 

Ensisijainen: Mentorointi 

Toissijainen: Ryhmän/tiimin veto 

 

5.2.3.5 Kohde 5. 

 

1. Kustannustekijä 

Siirron ja mittauksen kannattavuus viittaa korkeahkoon kannattavuuteen, 

tämän myötä valmius korkeaankin kustannustekijän arvoon.  

Valinta: Kaikki 

 

2. Siirrettävän hiljaisen tiedon eksplisiittisyys 

Korkea hiljaisen tiedon siirtopotentiaali suhteutetaan korkeaan tekniseen 

ulottuvuuden. Tämä muodostaa potentiaalisen mahdollisuuden tiedon ja-

kamiseen laajemmassa muodossa. 

Valinta: Opetustoiminta 

 

3. Kokemus ja määrittelemätön hiljainen tieto 

Määrittelemättömän hiljaisen tiedon määrä on suhteessa pieni. Teknisen 

ulottuvuuksien arvot ovat korkeat verrattuna suhteellisen suureen vientipo-

tentiaalin arvoon.  Nämä seikat, sekä vastaajan hiljaisen tiedon korkea ra-
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kennearvo, viittaavat mahdollisuuteen soveltaa hiljaisen tiedon siirtoa teo-

reettisen suunnittelun ja toiminnan kautta. 

Valinta: Operatiivinen suunnittelutoimi yhdistettynä opetustoimintaan 

 

4. Hiljaisen tiedon siirto 

Ensisijainen: Operatiivinen suunnittelutoimi 

Toissijainen: Opetustoiminta 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

6.1 Tutkimuksesta synnytetty toimintamalli 
 

Tutkimuksessa syntyi hiljaisen tiedon mittaamiseen, analysointiin ja siirtä-

miseen mahdollistavan työkalun runko. Runko itsessään muodostaa koko-

naisuudesta muodostavan mallin. Se toimii kehityspohjana valmiin työka-

lun/sovelluksen valmistukseen, joka taas muodostaa toteutettavalle toimin-

tamallille kehyksen.  

 

Yleisellä tasolla muodostunut malli rakentuu kuvan numero 15 mukaan. 

Mallin ensimmäiset vaiheet rakentuvat kolmesta eri osa-alueesta: hiljaisen 

tiedon sisällön määritys ja tietoulottuvuudet, aihealueiden laadinta ja toi-

menpiteiden kartoitus. Nämä osa-alueet rakentuvat aihetta käsittelevän 

teorian ympärille. Kokonaisuus mallissa muodostuu näiden kolmen osa-

alueen päälle määrittäen lopuksi hiljaisen tiedon siirrolle toteutettavan siir-

tomuodon. 

 

Mallin rakentuu henkilöstön hiljaisen tiedon mittaamisesta, analysoinnista 

ja siitä lopulta syntyvistä toimintaehdotelmista. Toimintaehdotelmat muo-

dostavat henkilöstöä koskeville strategisille toimille vaihtoehdot, joilla voi-

daan ”pelata” tilanteen ja tarpeen mukaan.   
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Kuva 15. Toimintamalli 

 

Käsitetasoilla (RDF ja RDFS) mallin kokonaisuutta tarkasteltaessa malli 

jakautuu neljään eri vaiheeseen, jotka RDFS tasolla ovat: sensori, analyy-

si, relaatio ja siirto. RDF tasolla vaiheet ovat: kysely, analyysi, tulokset ja 

toimenpiteet. Vaiheita yhdistävät predikaatit: (RDFS) keruu, prosessointi, 

yhdistys, (RDF) kokoaminen, laskeminen ja tulkinta. (Kuvat 16) 
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Kuva 16. Toimintamalli kokonaisuudesta 

 

Jokainen vaihe sisältää omat prosessit joista se muodostaa oman toimin-

nallisen kokonaisuutensa. Sensori opinnäytetyössä koostui kyselystä. Ky-

sely sisälsi kolme prosessia. Kaksi prosessia toimi omana itsenäisenä vai-

heenaan. Nämä vaiheet olivat RDFS tasolla tacit ulottuvuudet ja aihealu-

eet. Tacit ulottuvuus sisälsi hiljaisen tiedon sisällön määrityksen, eli RDF 

tasolla Ståhlen pääjaon kahteen pääulottuvuuteen (tekninen ja kognitiivi-

nen) sekä Suurlan hiljaisen tiedon sisällön jakoon: tietotaito, tunteet, käsi-

tykset, kokemukset, intuitiot, uskomukset, ideaalit ja arvot. Aihealueet si-

sälsivät hiljaisen tiedon siirtoon tähtäävien suuntauksien laadinnan. RDF 

tasolla laadinta koostui seuraavista tekijöistä: kokemus, tietotaito, koulu-

tus, toimen eksplisiittisyys, kognitiiviset tekijät, itsesäätyvyys ja verkosto. 

Näiden kahden prosessin kombinaatio synnyttää vaiheen kolmannen pro-

sessin, joka on RDFS tasolla aihealueet tacit ulottuvuuksineen ja RDF ta-

solla kysymykset. (Kuvat 17) 

 

 
Kuva 17. Sensori-/kyselyvaiheen kuvaus 
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Toimintamallin toinen vaihe analyysi koostui edellisestä vaiheesta kootun 

tiedon analysoinnista. Vaihe sisälsi kolme toisiaan seuraavaa prosessia. 

Prosessit olivat RDFS tasolla: pisteytys, summa ja jatkoprosessi, RDF ta-

solla: kysymyksien analysointi, aihealueiden summat ja määrityksen luku-

arvot. Tässä vaiheessa vastaajan selkokieliset vastaukset arvioitiin ja pis-

teytettiin. Pisteytyksien summista muodostettiin jatkoprosessoinnilla hiljai-

sen tiedon määritykselle keskeisten tekijöiden lukuarvot. (Kuvat 18) 

 

 
Kuva 18. Analysointivaiheen kuvaus 

 

Kolmas mallin vaihe syntyi relaatioiden muodostuksesta, käytännössä 

analysoinnista saavutetuista tuloksista. Tämä mallin vaihe syntyi ana-

lysointivaiheen prosessoinnin tuloksena. Sisällöllisesti vaihe koostui muo-

dostetuista kaavioista ja lukuarvoista. Kolmannen vaiheen merkitys koros-

tuu seuraavaan vaiheeseen yhdistävän predikaatin (yhdistys/tulkinta) kaut-

ta.  

 

Neljäs vaihe sisältää hiljaisen tiedon siirtoon koskevien toimenpiteiden 

määrityksen. Siirto/toimenpiteet vaihe rakentui toisen vaiheen tavoin kah-

desta itsenäisestä prosessista joiden yhdistävän predikaatin myötä syntyy 

kolmas prosessi. Itsenäiset prosessit ovat siirtotavat (RDF: toimenpide-

vaihtoehdot) ja muodostuneet relaatiot (RDF: tuloksien tulkinta). Kombi-

naatio synnyttää prosessin: siirtotavan valinta. Se sisältää koko mallin hil-

jaisen tiedon siirtoon synnyttävän tuloksen, eli RDF tasolla toimenpide-

ehdotelman. (Kuvat 19) 
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Kuva 19. Siirto-/toimenpidevaiheen kuvaus 

 

Mallin viimeinen vaihe (siirto/toimenpiteet) synnyttää konkreettisella tasolla 

yritysorganisaatiolle toiminnallisen mallin ja toimiin suuntautuneen tulok-

set. Lopulliset hiljaisen tiedon siirtoa koskevat toimet syntyvät toimintaeh-

dotelman ja siihen kohdistuvan päätöksen mukaan. Hiljaisen tiedon konk-

reettinen siirtyminen tapahtuu työssä työntekijän toimien myötä. Siirtoon 

varattava aika määräytyy useasta eri tekijästä. Keskeisimmät tekijät muo-

dostuvat niistä hiljaisen tiedon tekijöistä, jotka yritysorganisaatio arvioi ole-

van yritykselle tärkeitä. Tämän seikan huomaaminen on tärkeää, koska 

kuinka hyvä tahansa hiljaista tietoa määrittelevä työkalu olisi, se ei kykene 

määrittelemään yritysorganisaation tarpeita. Tarpeiden määritykset muo-

dostuvat yritysorganisaation liiketoimintasuunnitelmien, strategioiden, ta-

voitteiden, jne. mukaan, ja käytännössä ainakin osa näistä tarpeista on 

hyvin dynaamisia, esimerkiksi markkinatilanteisiin sidottuja.  

 

Toimintamalli hiljaisen tiedon siirtämiseen muodostuu yritysorganisaation 

tarpeista heijastettuna hiljaisen tiedon työkalun kartoittamaan toimintaeh-

dotelmaan. Esimerkiksi jos organisaatiossa on meneillään tai tulossa joita-

kin rakenteellisia muutoksia, on tilanne ehkä otollinen lähivuosina 

eläkkeelle jäävän henkilön siirtoon sellaisiin tehtäviin, että tuo hiljainen 

tieto jäisi muodossa tai toisessa organisaatioon. Tämän siirron 

sovittamisen apuna toimivat erinomaisesti työkalun muodostamat 
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apuna toimivat erinomaisesti työkalun muodostamat muuttujien (kokemus, 

tietotaito, jne.) arvot.  

 

Todellinen hyöty toimintamallista syntyy yritysorganisaatiolle, mikäli toimin-

tamallia kehitetään ja viedään sille tasolle, jossa hiljaisen tiedon kartoitus 

on kiinteästi osa organisaation toimintaa. Vain tämän myötä syntyy proak-

tiivinen herkkyys.  

 

6.2 Tutkimuskysymyksen ja empirian peilaus 
 

Saavutettu empiria fokusoituneena vastaa erittäin hyvin tutkimusongel-

maan. Tutkimuksella saavutetut empirian tulokset vastaavat tutkimusky-

symyksiin kattavasti. Syntynyt työkalu/malli koostuu tiedon keruusta, ana-

lyysista ja tallennuksesta kuten tutkimuskysymyksessä aihealue oli kartoi-

tettu. 

 

Työn teettävän osapuolen kannalta tutkimuksella saavutettu työkalu on 

hyvin arvokas runko. Runko edellyttää hyvin paljon jatkokehittelyä, jotta se 

toimisi mittakaavallisesti toimivana käytännön sovelluksena yrityksessä. 

Arvokkaan rungosta tekee se, että se sisältää keskeiset toimintamallit ja 

menetelmät jatkokehitykselle. Jatkokehitystoiminnassa tulee keskittyä vain 

olemassa olevien toimintamallien ja menetelmien rikastuttamiseen ja sy-

ventämiseen. 

 

Kertaluontoisena hiljaisen tiedon tallennusprosessina tutkimus vastaa tut-

kimuskysymykseen ja työn otsikkoon siltä osin kuin saatu aineisto antaa 

mahdollisuuden. Negatiivinen puoli tutkimuksen tuloksissa kertaluontoi-

seen toteutukseen nähden on saadun empirian määrällinen suppeus. 

Määrällisen suppeuden vuoksi myös työntekijän toimiverkoston mallinnus 

ei onnistunut lainkaan. Mallinnus edellyttää runsasta vastausmäärää sekä 

vastaajien aktiivista verkostossa toimijoiden nimeämistä. Positiivisena puo-

lena toteutuneessa kertaluonteisessa tutkimuksessa on nähtävä saadun 
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empirian laadullinen korkea taso. Laadullisesti korkea taso tuli esille tutki-

muskohteen otannan heterogeenisyytenä. Heterogeenisyys mahdollisti 

tutkimuksen tuloksien laadullisen hajonnan. Tämä oli keskeinen tekijä itse 

mallin/työkalun syntyyn. 

 

6.3 Hypoteesit ja niiden selvitys 
 

6.3.1 Hypoteesi: miten teoria ja empiria kohtasivat? 

 

Opinnäytetyön ensimmäinen ja samalla perustava hypoteesi syntyy siitä, 

kuinka kyselyn kautta saatu empiirinen tieto kohtaa teorian kanssa.  

Kysymyksien laadinnassa hyödynnettiin keskeisesti teorian tuomia yksi-

tyiskohtia ja asiakokonaisuuksia. Tämän myötä muodostettu hiljaisen tie-

don analysoinnin toimintamalli, empiriasta saatu data ja tulokset rakentu-

vat teoriasta syntyviin relaatioihin.  

 

Saavutetut lopputulokset hiljaisen tiedon siirron määrityksessä kohtaavat 

joko suorasti tai epäsuorasti teoriassa tuodun hiljaisen tiedon määritysten 

kanssa.  

 

6.3.2 Hypoteesi: Relaatiot hiljaisen tiedon ja statistiikan välillä? 

 

Relaatioita hiljaisen tiedon ja statistiikan välille syntyi tutkimuksen aikana 

hyvin runsaasti. Erittäin merkittävä osa koko tutkimuksen analysoinnista 

heijasti määrityksiä juuri hiljaisen tiedon ja staattisten tietojen väliltä. Saa-

vutetut osa- ja lopputulokset koostuvat statististen tietojen ja hiljaisen tie-

don kombinaatioista. 

 

6.3.3 Hypoteesi: Tuloksien soveltuvuus toimintamalliksi? 

 

Tulokset, jotka saavutettiin, pyrittiin viemään mahdollisimman lähelle toteu-

tettavissa olevia käytännön toimintamalleja. Saavutetut tulokset kokonai-
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emalla syntyy. 

suudessaan ovat toimintamallina sovellettavissa käytäntöön. Todellinen 

käytännön soveltuvuus selviää mahdollisten käytännön toteutuksien myö-

tä.  

 

6.4 Tulokset yleisestä näkökannasta katsottuna 
 

Tulokset muodostuivat hyvin johdonmukaisesti ja tarvetta palvelevasti. Hy-

vin merkittävää oli huomata, kuinka hyvin ja kattavasti jokaisesta tutkitta-

vasta kohteesta tutkimus sai tuloksia aikaiseksi. Vielä merkittävämpää oli 

huomata kuinka erilaisia ja monimuotoisia tulokset kohteiden kanssa kes-

kenään olivat. Kyselyjen vastauksia tutkiessa ja tarkasteltaessa ilman työ-

kalun tuloksia, on hyvin vaikea tuottaa sellaisia päätelmiä, joihin ei emotio-

naaliset tekijät ja stereotypia vaikuttaisi. Samoin vastauksia tutkiessa 

eroavaisuuksia kohteiden kesken on hyvin vaikea huomata. Syntynyt työ-

kalu ja menetelmä osoittautui todella tehokkaaksi.  

 

Kohteista syntyneet päätelmät ja tulokset saattavat aiheuttaa lukuisia arko-

ja kysymyksiä ja mietteitä. Esimerkiksi mittaako järjestelmä viisautta? Tai 

kun joku kohteesta saa ”parempia” arvoja kuin toinen, niin luokitteleeko se 

ihmiset erilaisiin luokkiin? Tutkimuksen ja sen synnyttämien menetelmien 

tarkoitus on kartoittaa hiljainen tieto ja luoda sen siirtämiselle ehdotelmat. 

Tutkimuksen näkökannasta yllä esitettyihin kysymyksiin vastaus on ”ei”.  

 

6.5 Tulokset tutkimuksen näkökannasta katsottuna 
 

Syntyneet tulokset olivat hyvin keskeisessä asemassa synnytetyn työkalun 

toiminnan arvioinnissa. Ilman tuloksia työllä olisi ollut hyvin heikot ainekset 

hiljaisen tiedon tallennukseen tarvittavan työkalun muodostamiseen. Tu-

lokset todistavat tutkimuksessa muodostetun työkalun toimivuuden. 

Työkalulla saavutetut tulokset ovat hyvin todenperäiset niihin 

odotusarvoihin nähden, mitkä tutkittavista kohteista tarkastel
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Analysoinnilla saavutetut tulokset vastasivat melko hyvin sitä mielikuvaa, 

mikä tutkimuskohteista ja heidän ominaisuuksista vastauksien myötä 

muodostui.  

 

6.6 Tutkimuksen kriittinen pohdinta 
 

Tutkimukseen kohdistuu useita kriittisiä pisteitä. Jo pelkästään tutkimuk-

sen rajauksessa syntyy ristiriitaa synnyttäviä tekijöitä jotka vaikeuttavat 

käytännön tason toteutusta.  

 

6.6.1 Kyselyn toteuttaminen 

 

Tutkimuksessa empirian toteuttamisessa ilmeni joitakin käytännön ongel-

makohtia, jotka osallaan näkyvät vastausten määrässä sekä kyselyjen 

vastauksien laadussa.  

 

Toteutuksen suhteen ongelma muodostui auktoriteetista kohderyhmää 

kohtaan. Kun tutkittavaa ryhmää lähestyttiin täysin heidän ehdoilla, koros-

taen kyselyn vapaaehtoisuutta, jäi vastausprosentti alemmaksi.  

 

Vastauksien laadussa oli nähtävissä joitain heikkouksia, sekä mahdollises-

ti kysymyksen väärinymmärryksiä. Vastauksissa ilmeni joissakin tietyissä 

kysymyksissä selkeästi vastaamattomuutta ja osaan kysymyksistä oli vas-

tattu kysymyksen tarkoituksesta poikkeavasti. Nämä seikat vahvistavat nii-

tä kyselyn osa-alueiden kehittämistarpeita, mitä hiljaisen tiedon keräämi-

sen suhteen on kehitettävä.  

Jotta kumpikin edellä mainittu ongelmakohta saataisiin minimoitua, nousee 

haastattelun merkitys vahvemmin esille. Haastattelussa haastattelija voisi 

haastateltavalta tarkemmin johdatella ja ”onkia” kysymyksen todellisen tar-

koitusperän vastauksen. Haastattelun rasitteena on ajan tarve ja sen or-

ganisointi. Tämän opinnäytetyön tiimoilla aikatauluun nähden juuri aika 

nousi siksi tekijäksi, joka ajoi empirian toteutuksen kyselyn avulla. Lisäksi 
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kun hiljaisen tiedon keruuta suunnittelee kiinteästi ylläpidettävänä toimen-

piteenä yritysorganisaatiossa, haastattelut voivat tuottaa erilaisia ongelma-

tilanteita, etenkin mikäli järjestelmää pyrittäisiin kehittämään mahdollisim-

man läpinäkyväksi. 

 

Tuloksien laadussa ja määrässä oli tiettyjä puutteellisuuksia. Nämä puut-

teellisuudet syntyivät opinnäytetyön tekijällä syntyneistä luonnollisista en-

nakko-odotuksista toteutumaan nähden. Empiriasta syntynyt tuloksien 

määrä jäi odotettua pienemmäksi, mutta työn toteutuksen kannalta otanta 

jäi juuri sopivan kokoiseksi.  Työn alkuvaiheilla oli odotus tuloksien mah-

dollisimman laajaan sisällölliseen hajontaan. Tämä siksi, että saataisiin 

tutkimukseen monipuolinen tausta, josta jatkotoimet voidaan toteuttaa.  

Toteutunut laadullinen jakauma otantaan nähden syntyi silti erittäin hyvin. 

Tulokset jakautuivat kaikkien tutkittavien kohdalla hyvin heterogeenisesti. 

Mielenkiintoista oli huomata, että tutkittavista kohteista kaksi toimenkuvaa 

oli hyvin lähellä toisiaan, silti tutkimus toi esille näiden kahden välillä eroja. 

Nämä kaksi tapausta ja niiden toimien homogeenisyys toimi erittäin hyvin 

muodostuneen työkalun eräänä toimivuuden mittarina. 

 

6.6.2 Kyselykaavakkeen muodostus 

 

Kyselykaavakkeen rakenteen muodostaminen osoittautui koko työn tär-

keimmäksi kohdaksi. Ilman oikeanlaatuista vilpitöntä vastausmateriaalia 

hiljaisen tiedon tallentaminen on tehotonta. Käytettyä kyselykaavaketta 

kehittäessä oli lukuisia erilaisia versioita. Parhaimmillaan kysymyksiä oli 

noin 100 kpl josta ne laskivat 30 kappaleeseen + monivalintakysymykset. 

Karsinnassa pyrittiin selkeyttämään kyselykaavakkeen kokonaisuutta, se-

kä karsimaan joitain tietoisesti asetettuja kysymyksien toistoja. Tavoitteena 

oli supistaa täytettävä kyselylomake sellaiseen muotoon ja kokoon, että 

vastaaja kykenisi vastaamaan siihen noin 10-15 minuutissa. Lopputulos 

osoitti vastaamattomien kohtien ja erheellisten kysymyksien ymmärrysten 

myötä että kyselykaavakkeen muodostamisessa on jatkossa vielä huomat-
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ivi.  

tavasti parantamisen varaa. Suunta on kuitenkin oikea ja käytetty kaavake 

antaa erittäin hyvän pohjan jatkokehittelylle. 

 

Kyselykaavakkeen muodostus edustaa myös koko tutkimuksen kriittisintä 

kohtaa. Vaikka kyselykaavakkeen muodostamisessa pyrittiin jakamaan 

kysymysten aihesisällöllinen määritys tasaisesti Suurlan hiljaisen sisällön 

määrityksien mukaan, ei kattavuudesta voitu olla täysin vakuuttuneita. 

Samoin analyysin muodostuksen suhteen heräsi hyvin paljon epäilyjä ana-

lysoinnin kattavuuden suhteen. Jos kummankin edellä mainitun asian kat-

tavuudessa syntyy epätasapaino, on oletettavaa että se siirtyy myös syn-

tyviin tuloksiin.   

 

6.6.3 Analyysi 

 

Analysointi tutkimuksessa oli ehdottomasti työn vaikeimpia ja täten myös 

omalla tavallaan haastavimpia osuuksia. Uuden laadullisen analyysin 

muodostaminen ja kehittäminen on erittäin suuri haaste ja samalla 

mahdollinen kompastusk

 

Haasteellisuuden muodostaa usean eri tekijän vaikuttaminen analysoita-

vaan. Samoin vastausten tulkinnan muodostaminen riippumattomasti on 

suuri haaste. Tulkinta ja analysointi tulisi toteutua kiistattomasti ja objektii-

visesti. Toteutuksena sen tulisi olla sellainen, johon ei vaikuta mitkään ste-

reotypiat, puhtaasti emotionaaliset seikat, yms. Silti tämän elimen tulisi 

toimia laajan taustatiedon ja tietokirjaston pohjalta. Tämä voi tuottaa run-

saasti erilaisia ristiriitoja. Esimerkiksi laajan ja runsaan kokemuksen 

omaava analysoija voi muodostaa relaatioita ja johtopäätöksiä tehokkaasti 

kokemusperäisesti, mutta inhimilliset tekijät voivat silti vaikuttaa analyysiin 

tai analyysi voi osoittautua epäherkäksi erilaisille nyansseille, jotka saatta-

vat olla erittäin tärkeitä hiljaisen tiedon hankinnan ja tuloksen kannalta. In-

himillisten riskitekijöiden minimoimiseksi toteutunut analysointi perustui 

analysoinnin hajottamiseen pieniin, mahdollisimman selkeisiin osatekijöi-
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hin. Käytännössä analysoija keskittyy vain yhteen kysymykseen, sen vas-

taukseen, analysointiperusteisiin ja pisteytykseen. Tämän avulla pyrkimys 

on tuottaa mahdollisimman objektiivinen kokonaistulos. Silti jokaisen ana-

lyysin osatekijän arvioinnissa ja määrittämisessä on erittäin suuri virhe-

marginaalin mahdollisuus.  

 

Analysoinnissa muodostettiin joitakin tuloksen muodostamisen kannalta 

tärkeiden tekijöiden pakollisia päätelmiä ja menetelmiä. Yksi tällainen on 

rakennearvon määritys. Sen merkitys on hyvin tärkeä hiljaisen tiedon siir-

toprosessin suuruuden määrityksessä. Muodostunut kaava muodostettiin 

teoriasta johdetuilla päätelmillä. Kaavan perustoiminta on johdonmukai-

nen, siihen on määritetty toimille kolme keskeistä tekijää, jotka ovat kes-

kenään vaikuttavia. Kaavassa toteutettiin 1:1 suhdetta kolmen tekijän suh-

teen, joka on erittäin suurella todennäköisyydellä väärä. Kaavan kehitys-

vaiheessa arveltiin oikean suhdeluvun olevan myös sidottu yhteen tai use-

ampaan tekijään, mitä ei tutkimuksen toteutusajassa saatu selville. Toteu-

tunut suhdeluku on kiinteä, mikä vaikuttaa todellisuudessa hyvin dynaami-

seen rakennearvon syntyyn. Nykyisellä suhdeluvulla saavutettiin kuitenkin 

karkea arvio mitattavasta kokoluokasta. Kokoluokan karkea arvio oli ra-

kennearviota kehittäessä sen keskeinen vaatimus ja se saavutettiin.  

 

Rakennearvon tavoin moni muukin syntynyt mittatulos on karkea, suuntaa-

antava. Monessa mielessä tämä oli keskeinen tavoite tutkimuksen uu-

tuusarvon ja tutkittavan sisällön epämääräisyyden vuoksi. Analysoinnissa 

syntyneet tulokset eivät olleet kiinteästi sidottuja mihinkään universaaliin 

lukuun tai tulokseen. Ainoa kiinnitys tuloksissa syntyi kysymyksien ana-

lysoinnissa pisteytyksen muodostamaan mahdolliseen maksimitulokseen. 

Näin tuloksista saavutettiin mitta-arvot. Tämä seikka on kiistanalainen ja 

kriittinen, samalla hyvin tärkeä. Esimerkiksi teknisen ulottuvuuden maksi-

mimäärää ei yksilökohdalla voitu määrittää, koska ei voitu varmistua täysin 

tutkimuksen kattavuudesta, eikä kyseisen ulottuvuuden rakenteesta. Näin 

ollen tutkimuksissa saavutettu teknisen ulottuvuuden tulos ei ole siten ab-
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soluuttisesti validi, esimerkiksi siten että saadut kokemuksen ja tietotaidon 

mittatuloksien summa rakentaisi koko teknisen ulottuvuuden. Hiljaisen tie-

don sisältö on kokonaisuudessaan monitasoinen, täysin dynaaminen, toi-

sistaan riippuvainen ja sidonnainen kokonaisuus. Tämän vuoksi teknisen 

kokonaisuuden mittatuloksen absoluuttinen muodostus on mahdotonta. 

Tämän pohjalta analysoinnin tuloksissa keskityttiin muodostamaan vain 

suhteellisia suuruus- ja kokoluokan arvioita. 

 

Eräs ongelmakohta pisteytyksessä kohdistuu myös kyselyn mittariippuvai-

suuteen. Analysoinnissa pisteytyksen suhteellinen maksimipisteytys oli si-

dottu kyselyssä käytettyjen kysymyksien mukaan. Tämän johdosta kysy-

myksien synnyttämä tasapaino on määräävä. Tasapainon ja tuloksien 

vahvistaminen on toteutettavissa uusilla kyselyillä.   

 

6.6.4 Tulokset: hiljaisen tiedon siirto 

 

Tutkimuksen tulokset, joiden pohjalta on määrä luoda hiljaiselle siirrolle 

toteutettavat toimet, nosti esiin joitakin kriittisiä kysymyksiä ja epäkohtia. 

Kokonaisuudessaan kohteista saadut arvot ja mittarit olivat kattavat ja hy-

vät. Niiden avulla saadaan hyvin pitkälle vietyjä päätelmiä hiljaisen tiedon 

siirron suhteen. Epäkohdat nousivat siirtoa käsittelevän käytännön määri-

tyksen myötä. Suoria ja selkeitä relaatioita toimivaihtoehtoihin ei saatu 

muodostettua. Ongelma muodostamisessa syntyy hyvin monesta eri syys-

tä. Suurin syy on se fakta, että koko tutkimus on ns. ”kasvoton”, yksittäisen 

kohteen toimiin ei tarkemmin puututa. Myöskään yksittäisen kohteen toi-

mien todellisia riippuvuuksia ei tunneta. Esimerkiksi joku työntekijä voi täs-

sä hetkessä omata joitakin hyvin tärkeitä ylläpitäviä taitoja, mutta niiden 

taitojen todelliset riippuvuudet yritysorganisaation strategisia suunnitelmia 

ajatellen voivat olla hyvin pienet. 
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Tämän vuoksi olisi hyvä muodostaa siirtovaihtoehtoja ja kartoittaa niiden 

erilaisia ominaisuuksia. Tulos syntyisi tutkimuskohteen syntyvistä mitta-

arvoista ja niiden soveltuvuudesta kuhunkin siirtovaihtoehtoon.  

 

6.7 Tutkimusaiheen tulevaisuus 
 

Tutkimusaihe itsessään on kiinnostava, suhteellisen uusi ja monessa eri 

mielessä hyvin merkittävä yritysorganisaatioille. Aiheen tiimoilla on kuiten-

kin monta vaikeaa ongelmaa, joiden vuoksi ei tutkimusaiheen toimivuuden 

suhteen tulla ottamaan merkittävän suuria, valmiita askelia kerralla. Jokai-

nen aihetta käsittelevä tai tukeva toteutus/tutkimus edistää ja kehittää hil-

jaisen tiedon tallennettavuutta siihen malliin ja muotoon, jossa se tulevai-

suudessa tullaan näkemään ja hyödyntämään organisaatioissa. 

 

Tutkimuksessa on nähtävissä joitain osa-alueita, mihin tulee kiinnittää jat-

kokehittelyssä huomioita. Suurin keskittyminen jatkokehittelyjen suhteen 

tulee kohdistaa hiljaisen tiedon kartoittamisen ja siirron määrityksien välil-

le. Siirrolle ja sen toimintavaihtoehdoille tulee rakentaa tarkemmat muuttu-

jat, joihin analyysi tuottaa vastaukset. Toinen suuri jatkokehittelyjen keskit-

tyminen tulee kohdistaa analyysin tasapainon tarkistamiseen eri hiljaisen 

tiedon ulottuvuuksien ja sisällön osien kesken. Tällöin saavutetaan mitta-

ukselle suurempi tasapaino ja tarkempi tulos. Erinomainen ratkaisu tasa-

painotukseen on esimerkiksi metodinen triangulaatio. 

 

Itse mittaaminen tulee rakentumaan jatkuvaan mittaukseen ja teoreetti-

sen/statistisen tiedon peilaukseen, jolloin syntyy pohja metodiselle triangu-

laatiolle. Tällöin saavutettu analysoinnin tulos on huomattavasti kertaluon-

teista mittaamista tarkempi. Jokainen mittauskerta tarkentaa ja kehittää 

yksilökohdalla hiljaisen tiedon määrityksen tulosta. Tämä luo myös mah-

dollisuuden pitkällä vuosien aikavälillä tallentaa automaattisesti todellista 

hiljaisen tiedon sisältöä formaaliin muotoon. 
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Teknologian hyödyntäminen tulee olemaan hyvin suuressa asemassa tu-

levaisuudessa tutkimuksen käytännön toteutuksellisella tasolla. Työ on to-

teutettu siten, että suurin osa tämän opinnäytetyön toteutuksesta olisi 

mahdollista toteuttaa teknisesti. Tämän on merkittävää huomata sen 

vuoksi, että nyt analysoitavia henkilöitä oli vain viisi, työn tekninen toteutus 

ja analysointi vaati useita viikkoja työtä. Teknologian merkitys kasvaa mer-

kittävästi toteutuksen kannalta kun työntekijöitä on esimerkiksi 500 henkeä 

ja jokaisella on 100 muuttujaa jotka voivat vaikuttaa analysoinnin tulok-

seen. Lisäksi jotta tulos olisi yrityksen jatkuvaa toimintaa ajatellen ajankoh-

tainen, tulisi mittaamista suorittaa suhteellisen usein. 

 

6.8 Tekniikan ja teknologian tuki toimintamalliin 
 

Ideaali ajatus toiminnasta ja keinoista, joilla hiljaista tietoa kartoitetaan ja 

siirretään eteenpäin, nojaa enemmässä määrin tekniikan ympärille. Nyky-

päivänä tekniikka antaa mahdollisuuden moniin toimiin, joista tässä työssä 

on suoritettu niin sanotusti käsin. Kuten Ståhle ja Laento ovat tuoneet esil-

le, tekniikan sataprosenttinen sulauttaminen ylläpitämään koko toimintaa 

ja muodostamaan eksaktia tulosta on mahdotonta. Teknologia antaa 

mahdollisuuden luoda työkaluja jotka voisivat toimia tehokkaina hallinnolli-

sen toiminnan apuvälineinä.  

 

Tekniikan hyödyntäminen käytännössä toteutettavalla todellisella hiljaisen 

tiedon kartoituksen tasolla on vielä hyvin ongelmallista. Ongelmia syntyy 

useassa eri toteutuksen vaiheessa. Ensimmäinen ongelma syntyy tiedon 

siirrettävyydestä formaaliseen muotoon siten, että sisältö on tarkoituspe-

rään nähden validi. Toinen ongelma syntyy tiedon sisällön semantiikan au-

tomaattisesta muodostuksesta. Kolmas keskeinen kohta on logiikan muo-

dostus ja sumean logiikan soveltaminen tuloksien muodostuksessa. Täy-

sin implisiittisen tiedon muodostuksessa sumean logiikan soveltaminen 

hiljaisen tiedon kartoittamisessa on erittäin keskeistä. Syynä on tuntemat-

tomien muuttujien suuri lukumäärä ja niiden keskinäiset vaikutusarvot, joita 
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ei täysin tiedetä tai tunneta. Näin ollen määritys ”jokin kuuluu johonkin 

luokkaan tietyllä prosentuaalisella todennäköisyydellä” luo kokonaisuus-

suhteessa tarkimman ja oikeimman tuloksen. 

 

6.8.1 Työkalun toteutus sähköisessä muodossa 

 

Opinnäytetyössä mittaaminen ja analysointi toteutettiin niin sanotusti kä-

sin. Peruste ”käsin” suorittamiseen on toimivan toimintamallin kehittäminen 

ja muodostaminen. Työn alkuvaiheessa ei ollut selkeää pohjaa tai mallia 

jonka ympärille valmis tekninen toteutus olisi muodostettu. Syntynyt tie-

donkeruu, analyysi, relaatioiden ja tulosten muodostusmalli mahdollistaa 

tulevaisuudessa pohjan sähköiselle toteutukselle.   

 

Työn mukainen mittaaminen kyselylomakkeen tavoin tulee ehdottomasti 

toteuttaa sähköisessä muodossa. Toteutus tulee synnyttää internetse-

laimelle soveltuvana tietokantasovelluksena. Täytettävä kaavake sijaitsee 

julkaistavalla internetsivulla, johon työntekijä kirjautuu sisälle omalla yksi-

löllisellä tunnisteella. Toinen vaihtoehto on muodostaa kaavake yritysor-

ganisaation intranetiin, jolloin kirjautuminen syntyy tätä kautta.  

 

Kyselyjen hallinnointiin ja laadintaan tulee muodostaa oma työkalu. Kysy-

myksiä tulee synnyttää suuria määriä, samoin kuin kysymyksien variaatioi-

ta. Kysymyksiin tulee määrittää samalla valmiit vastausvaihtoehdot jotka 

määritellään ja pisteytetään valmiiksi analysointia varten. 

 

Tulosten analysoinnin ja relaatioiden muodostumisen kannalta vastaukset 

tulee edellä mainitun mukaisesti muodostaa vastaajalle valmiiksi valitta-

vaan muotoon. Valmiiden vastauksien edut ovat merkittävät analysointia 

ajatellen, tällöin vastaukset ovat valmiiksi formaalissa muodossa. Lisäksi 

valmiit vastaukset voidaan määritellä ja luokitella jo valmiiksi. Toiminnan 

tuloksena tietokantasovellus voisi generoida valmiiksi karkeita suuntaa an-

tavia analyysejä konkreettisen analysoinnin avuksi. 
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Valmiit vastausvaihtoehdot myös helpottaisivat vastaajaa vastauksen an-

tamisessa. Ne loisivat vastaajalle mielikuvia, joihin oma vastaus olisi help-

po suunnata. Vaihtoehtojen määritys ja kartoitus edellyttää laadinnassa 

hyvin perusteellista perehtymistä. Vaarana on liian laaja vastausvaihtoeh-

tojen muodostuminen kysymyksiin sekä laajuudestaan huolimatta mahdol-

linen syntyvä puutteellisuus yksilövaihtoehtojen edellä. Ratkaisuna on 

myös muodostaa myös vastaajalle mahdollisuus kirjata kysymykseen 

oma, valmiista vastauksista poikkeava vastaus. Tällöin tosin vastauksesta 

menetetään valmiiksi formaalisen vastauksen muoto, joka syntyy valmiista 

vastauksista. 

 

Edellä kuvattu sähköinen toteutus tehostaisi merkittävästi laajemmasta 

otannasta koostuvan kyselyn toteuttamisen ja sen käsittelyn sekä päivit-

tämisen ja ylläpitämisen jatkossa. Heikkoutena on hiljaisen tiedon kartoit-

tamisen jäykistyminen. Tämä ajaa siihen vaaratilanteeseen, että saatu tie-

don sisältö on pinnallista ja näin ollen tietyssä käytännönsuhteissa merki-

tyksetöntä. Ihanteellisin sovellus syntyy silloin kun vastaajalle annetaan 

mahdollisimman suuri vapaus vastata ja sovelluksen takana oleva tietojär-

jestelmä kykenee synnyttämään analysointia tukevat prosessit automaatti-

sesti. 

 

6.8.2 Läpinäkyvä mittaaminen 

 

Hiljaisen tiedon kartoitus tulee yrityksessä olla jatkuvaa, jotta sen todelliset 

hyödyt tulevat esille. Jatkuva kartoitus luo pohjan liiketoiminnalliselle stra-

tegiselle pelille, jossa yritysorganisaatio voi tiedostetusti rakentaa ja kehit-

tää toimintaansa sille taloudellisesti tärkeimmällä pääomalla.  
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jalle tai se toteutetaan muun henkilöstötoimen ohella. Yksi tällainen henki-

löstötoimen ohella toteutettava keino on kehityskeskustelu, joka suorite-

taan yrityksessä määräajoin esimiehen ja alaisen välillä. Kehityskeskuste-

luun voi jo kuulua entuudestaan jonkinlaista tietojen täyttämistä lomakkee-

seen ja hiljaisen tiedon kartoitus voisi sisältyä tähän täyttöprosessiin.  

 

Todellinen läpinäkyvyys syntyy, kun yritysorganisaatio rakentaa henkilös-

tön toimille jatkuvan mittaamisen. Näin analysoitava tieto kertyy sensorei-

den keräämistä tiedoista. Mittaaminen koostuisi organisaation ja henkilös-

tön kaikista toimista ja sovellusten käytöstä. Ajatuksena olisi synnyttää ko-

konaisuus, jossa hiljaista tietoa mittaava järjestelmä olisi oppiva. Tämä jär-

jestelmä keräisi tietoa henkilöstön toimien, tehtävien ja etenemisien mu-

kaan, eikä kertaluonteisesti kyselyllä tai haastattelulla.  

 

Kokonaisuudessaan läpinäkyvä mittaaminen koostuisi neljästä päätoimin-

nasta. Ensimmäinen vaihe on sensorit, jotka tallentavat työntekijästä tie-

don. Toinen vaihe kerää sensoreilta tiedot tietokantaan. Kolmannessa vai-

heessa ns. analysointimoduuli käsittelee tiedon ja neljäs vaihe generoi re-

aaliaikaisesti oman, sekä analysointimoduulin tietokantojen pohjalta hiljai-

sen tiedon kartoitusta. Kartoituksen pohjalta synnytetään hiljaisen tiedon 

tallennukseen tarvittavat toimet ja toimintamallit. (Kuva 20.). 
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Kuva 20. Läpinäkyvä mittaaminen 

 

6.8.3 Oppiva, älykäs tietojärjestelmä 

 

Älykäs tietojärjestelmä muodostuu täysin vapaasta hiljaisen tiedon keruus-

ta, eikä kyselykaavakkeista joissa on valmiit vastaukset. Tämä oppiva jär-

jestelmä koostuisi useista sensoreista jotka kerätään teknisesti tietojärjes-

telmään. Sensoreina toimisivat kaikki ne sovellukset ja toteutukset, joiden 

kanssa työntekijä päivittäin toimii. Lisäksi sensoreita tulisi luoda epäviral-

lisien kanavien muodossa, esimerkiksi tarjoten henkilökohtaisia aktiviteet-

teja ja mahdollisuuksia henkilöstölle toteuttaa omia mielenkiinnon kohtei-

taan.  

 

Tietojärjestelmä koostuu oman tietokannan päälle rakennetusta loogisesta 

päättelysovelluksesta, analysointimoduulista. Sovellus toimii eri alimoduu-

leissa. Moduulit keskustelevat keskenään muodostaen loogisia semantti-

sia päätelmiä. Päätelmät muodostetaan niistä tiedoista, jotka sensorit ovat 

jatkuvasti keränneet omaan päätietokantaan. Ennen päätelmien muodos-
_________________________________________________________________ 
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tusta tulee sensoreiden tallentama tieto formalisoida järjestelmälle ymmär-

rettävään muotoon. Päätelmät ja relaatiot analyysissä muodostetaan 

säännöstön pohjalta. Säännöstössä määritellään kieliopilliset säännöt sa-

noille, joita järjestelmä hyödyntää loogisissa päätelmien muodostuksissa 

(Kuva 21.).  

 

 
Kuva 21. Analysointimoduuli 

 

6.8.4 Sovelluksen käyttö 

 

Sovellus, jolla järjestelmää ajetaan, toteutetaan pääosin kolmiosaisena. 

Ensimmäinen osa toimii syötteenä tietokannalle. Syöteinformaatio voidaan 

määrittää muodostumaan hyvin erilaisista lähteistä. Tämän vuoksi ensim-

mäisen osan on kyettävä tulkitsemaan erilaisia teknisiä rajapintoja, sekä 

sen on oltava hyvin muokattavissa eri ympäristöihin.  

 

Toinen osa koostuu reaaliaikaisesta analyysin muodostuksesta. Tässä so-

velluksen osassa synnytetään analyysin pohjalta diagnooseja, jotka autta-

vat hiljaisen tiedon tulkinnassa. Tällaisessa ns. älykkäässä analyysin 

muodostuksessa tullaan hyödyntämään sumeanlogiikan järjestelmää, jotta 

saadaan muodostettua oikean suuruusluokan tuloksia usean eri muuttujan 

lähteistä. Diagnoosin merkitys on ensisijaisesti suuntaa-antava. Lisäksi 

analysointiin kuuluu verkosto ja riippuvuustekijät. 
_________________________________________________________________ 
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6.8.5 Kohti pelaajakortistoa 

 

Pelaajakortisto on fiktiivinen kuva siitä, mitä edellä kuvatun tyyppinen jär-

jestelmä voisi pitkälle kehitettynä olla. Kortisto pitäisi sisällään strategisesti 

tärkeän operatiivisen työkalun, jolla yritysorganisaatio voisi hallinnoida te-

hokkaasti toimia. Pelaajakortisto kertoisi yrityksen erilaiset tiedonsiirto-

kanavat ja niiden voimakkuudet. Kortisto toisi esille todelliset kompetens-

sit, toiminnalliset ja tuotannolliset avainhenkilöt, relaatiot, työtehon taustal-

la toimivat hiljaiset tiedot ja tekijät. Pelaajakortisto antaisi lahjomattoman 

pohjan tietopääoman mittaamiselle, tuotantotaloudellisille tehokkuuksille, 

jne. Kortisto antaisi mahdollisuudet toteuttaa hyvin tasa-arvoisen henkilös-

töpolitiikan ja palkkausrakenteen muodostamisen. Se antaisi rationaalisen 

kuvan ikävän usein emotionaalisen kuvan sijasta rekrytoinnin, sisäisten 

siirtojen ja ylenemisien/senioriteetin suhteen. 

 

6.9 Työn tekijän pohdinta tutkimuksen ja aiheen suhteen 
 

Tutkimusaihe on hyvin mielenkiintoinen, etenkin jos siitä pyrkii näkemään 

sen potentiaalin, mitä se voi tarjota laajemmassa käyttö- ja käsitemittakaa-

vassa. Muun muassa, jos aihetta katsotaan henkilöstön strategisen hallin-

noinnin kannalta, avaa se liiketoiminnallisen peliteorian rakentamiselle re-

aalisen pohjan. Tulevaisuudessa voidaan todellisuudessa nähdä niitä teki-

jöitä, jotka todellisuudessa toteuttavat tuloksen ja rakentavat yritysorgani-

saation toiminnan toteutuksen.  

 

6.9.1 Tutkimus 

 

Itse tutkimuksen onnistuneisuutta tulee tarkastella kokonaisuutena, vaikka 

tulokset ja saavutetut työkalut olisivat millaiset hyvänsä. Kokonaisuus tut-

kimuksen onnistumisessa on hyvin myönteinen. Tutkimus on luonut uu-

den, tiettävästi ainutlaatuisen katselmuksen hiljaisen tiedon käytännön 
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kartoittamiseen ja siirtämiseen. Pelkästään uuden, implisiittisen tiedon 

tuottaminen teorian pohjalta on hyvin arvokasta. Arvokkaaksi siitä tekee 

se, että tiedon prosessointi kasvattaa ihmisen käsitystä ympäröivästä 

maailmasta. Kuten Mahatma Gandhi on sanonut: ”Tietämisemme on kuin 

pallo: mitä suuremmaksi sen tilavuus kasvaa, sitä suuremmaksi tulee 

myös sen tietämättömyyteen ja tuntemattomaan suuntautuva pinta-ala.”, 

tietämättömyyden ymmärtäminen on askel viisaampiin, määrätietoisempiin 

ja älykkäämpiin toimiin ja päätöksiin ympäristössä, jossa toimimme.  

 

Positiivista on huomata, että myönteisen kokonaisuuden lisäksi tutkimus 

on tuottanut tuloksia ja työkalun, jotka ovat myös käyttökelpoisia. Käyttö-

kelpoinen sana viittaa onnistuneisuuteen, sillä aina kun syntyy sellaisia tu-

loksia joilla saavutetaan konkreettisia hyötyjä, syntyy samalla positiivisia 

tuloksia. 

 

6.9.2 Tietojohtaminen 

 

Työ itsessään raottaa sitä verhoa, jonka takana käsite tietojohtamisesta 

piilee ja minkä vuoksi tietojohtaminen on syntynyt. Useasta näkökannasta 

katsottuna tietojohtaminen käsitteenä tuntuu todellisiin toimiin nähden teo-

reettiselta ja etäältä. Tosiasiassa kyse on käsitteestä, jonka on syntynyt 

todellisista tilanteista ja tarpeista. Tietyllä tavoin voi hyvin nähdä kuinka 

maamme yritystoiminta elää vuosituhannen taitteessa tietyntyyppistä la-

ma-aikaa. Tämä lama ei ole koko kansakunnan lama kuten 1990 –luvun 

alussa oli, nyt kyse on pikemminkin liiketoimintatalouden lamasta. Tällai-

sen laman takana on yleismaailmallisesta kehityksestä johtuvat liiketoimin-

taympäristön muutokset. Se edellyttää liiketoiminnan peruskäsitteiden uu-

delleenymmärtämisestä - se millä eilen tehtiin voittoa, ei enää tänään pä-

de. Monella tapaa tilanne on shokeeraava, sillä näennäiset puitteet liike-

toiminnalle ovat edelleen täysin samat kuin ennen. Shokki toimijalle syntyy 

siitä, että vaikka kuinka toimii korkealla ammattitaidolla niin kuin pitää, 
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homma luisuu silti käsistä, syntyy tiedottomuuden ja voimattomuuden tila 

toimia kohtaan, jotka on aiemmin opittu ja osattu.  

 

Tietojohtaminen itsessään ei ole pelastus kaikkiin ongelmiin, se ei myös-

kään ole niin sanottu taikatempun tai sateentekijä. Tietojohtaminen tarjoaa 

kuitenkin mahdollisuuden hyvin moneen sellaiseen yritysorganisaation 

osa-alueeseen, jotka muodostavat, takaavat ja rakentavat toiminnan tule-

vaisuuden.  

Hyvä tietojohtaja yrityksessä on henkilö, joka huomaa sudenkuopat, mer-

kitsee ne ja tekee toimet niiden väistämiseen.  

Hyvä tietojohtaja yrityksessä on sellainen, joka kehittää toimintaa siten, 

että jos kaikesta huolimatta kuoppaan pudotaan, siitä selvitään ilman mer-

kittävää toiminnan heikentymistä.  

Hyvä tietojohtaja on sellainen, joka tuntee yrityksen pääoman jossa työs-

kentelee, rakentaa tämän myötä yritysorganisaatiolle kehityksen puitteet 

jolloin käsite ”sudenkuoppa” menettää lopulta merkityksen. 
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