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1. JOHDANTO 
 

Olen työskennellyt koko tähänastisen seitsemän vuoden työhistoriani 

aikana tietointensiivisissä yrityksissä, jotka ovat toimineet 

informaatioteknologian alueella. Minulle on ollut monia toimenkuvia, joissa 

tieto ja tietämys ovat aina olleet onnistumisen kannalta avainasemassa. 

Oman kompetenssin ja tietämyksen kehittäminen on ollut tärkeää, 

erityisesti silloin kun olen toiminut yrittäjänä.  

n syvintä olemusta. 

 

Työvuosien aikana olen usein pohtinut tiedon ja tietämyksen merkitystä 

yrityksissä. Aluksi kiinnostus kohdistui teknologiaan ja tekniikkaan, kuten 

tietokoneet, tietokannat, järjestelmä ja sovellukset. Mutta viime kädessä 

nämä ovat vain teknisiä apuvälineitä, joilla tietyn tyyppistä tietoa siirretään, 

varastoidaan tai muokataan. Varsinaisen tietämyksen esiintyminen ja 

olemus on siis jotain muuta kuin teknologiaa. Ihmisten kanssakäyminen 

lisää tietämystä, joten sen on oltava hyvin henkilökohtaista. Toisaalta 

puhutaan organisaation tietämyksestä ja tietopääomasta, joten 

tietämyksellä on yhteys myös organisaatioon. Lähtekäämme etsimään 

tietämykse

 

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Knowledge Management -termi on syntynyt 1990-luvun loppupuolella 

tarkoittamaan tietojohtamista, siis sitä miten tietointensiivinen yritys 

hallitsee tärkeimmän voimavaransa – tietämyksen – ja pystyy 

kasvattamaan sitä. Tietojohtaminen on käytännössä keskittynyt 

enimmäkseen hallitsemaan koko organisaation tietämystä ja teoriat 

perustuvat pitkälti organisaationäkökulmaan tietämyksen hallinnassa. 

Tämän työn tarkoituksena on päästä lähemmäksi yksittäisen 

tietotyöntekijän näkemystä tietämyksestä ja tietämyksen kasvattamista. 

Organisaation tietämyshän perustuu viimekädessä yksilöiden 

tietämykseen. Millaiseksi yksittäiset henkilöt eli tietotyöntekijät kokevat 
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tietämyksensä kasvamisen? Onko siihen löydettävissä jotain yleisiä 

reunaehtoja tai menetelmiä? 

 

Tacit-tiedon eli ns. hiljaisen tiedon samoin kuin potentiaalisen tiedon 

hyödyntämistä yrityksissä on peräänkuulutettu viime aikoina paljon 

erityisesti Euroopassa. Jos tieto ”makaa” vain yhden ihmisen aivoissa tai 

sitä ei löydetä Knowledge Base -tietokannasta, se todellakin jää hiljaiseksi 

ja vain potentiaaliseksi eikä siitä ole yritykselle paljoakaan hyötyä. Koska 

yrityksen toiminta perustuu kuitenkin viime kädessä yksilöihin, joiden 

vuorovaikutus on avainasemassa tiedon syntymisessä, en itse koe 

pelkkien tietokantojen välttämättä paljoakaan auttavan. Näkisin 

enemmänkin, että tulisi löytää sellainen ympäristö jossa tieto liikkuu ja 

muuttuu tietämykseksi. Tällaiselle ympäristölle Nonaka ovat määritelleet 

BA-termin, joka tarkoittaa enemmän työympäristöä, siellä vallitsevia 

toimintatapoja, yrityskulttuuria ja sen kaltaisia ns. pehmeitä asioita, kuin 

ain teknistä kompetenssia. 

ken lisäksi aloitteleva pyöräilijä ei todennäköisesti edes 

lisi tyytyväinen opaskirjaan. 

v

 

Erityisesti amerikkalainen kirjallisuus esittää tacit-tiedon kodifioimista eli 

siirtämistä sähköiseen muotoon, jolloin hiljaista tietoa voidaan jakaa 

tietokantojen avulla koko organisaatiolle. Täytyy kuitenkin muistaa että 

kaikki tieto ei ole kodifioitavissa tai tiedon kodifiointi on erittäin työlästä. 

Esimerkkinä tästä toimikoon polkupyörällä opettelemaan ajaminen. On 

varmasti helpompaa näyttää käytännössä miten polkupyörällä ajetaan ja 

opettaa siten kuin kirjoittaa siitä opaskirja. Todennäköisesti opaskirjan 

kirjoittamiseen menee huomattavasti pidempi aika kuin opettamiseen 

käytännössä. Kai

o

 

Kun henkilö joka osaa ajaa polkupyörää on kertomassa miten pyörällä 

ajetaan ja näyttää samalla käytännössä miten se tapahtuu, pystyy 

aloittelija seuraamaan toimintaa ja oppimaan matkimalla sekä yritysten ja 

erehdysten kautta. Sama asia pätee tietämyksen kasvattamiseen yleensä. 

Yksinkertaiset asiat voidaan kirjoittaa ja kuvailla, mutta monimutkaiset 
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asiat edellyttävät osaavan ohjaajan läsnäoloa tai muuten aktiivista tukea. 

Tämän johdosta oletan BA:n luomisen olevan olennainen seikka 

etämyksen kasvattamisessa tietointensiivisessä yrityksessä. 

 

.2. Tutkimusalue 

keekin alasta 

yvin mielenkiintoisen ja monipuolisen tutkimuksen kohteen. 

uva 1. Tutkijan näkemys tietojohtamiseen liittyvistä tieteenaloista. 

ti

1

 

Tietojohtamiseen1 (Knowledge Management) liittyy teorioita monelta eri 

tieteenalalta, esimerkiksi informaatio-, viestintä-, kasvatus-, käyttäytymis-, 

tietojärjestelmä- ja liiketaloustieteistä. Lisäksi mukana on sosiologiaa, 

psykologiaa sekä johtamis- ja organisaatioteorioita (kuva 1). 

Tietojohtaminen on oikeastaan vähän näitä kaikkea, mikä te

h

 

informaatio- ja 
viestintätieteet 

psykologia ja 
käyttäytymistieteet 

johtamis- ja 
organisaatioteoriat 

JOHTAMINEN sosiologia ja 
kasvatustieteet 

tietojärjestelmä- ja 
liiketaloustieteet  

TIETO-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
K
 

                                            
1 Heljä Kajo on päätynyt kääntämään Knowledge Management -termin tietämyksen 
hallinnaksi. Käytän tässä yhteydessä kuitenkin tietojohtamista, koska se on laajempi 
käsite ja tässä yhteydessä kuvaavampi. Näitä molempia termejä käytetään KM:n 
yhteydessä. 
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Tietojohtaminen viittaa jo terminä tiedon johtamiseen. Itse asiassa 

tietojohtamisen dilemma on väite, että tietoa ei sinänsä voida johtaa, vaan 

sen sijaan tietoa sisältäviä systeemejä ja prosesseja voidaan hallita. 

Tietopääoman merkitys korostuu tietointensiivisissä yrityksissä. 

Kirjavaisen mukaan tietointensiivisillä yrityksillä tarkoitetaan yhteisöjä, 

joiden tuotantoprosessit perustuvat inhimilliselle asiantuntijatyölle. Niiden 

ääasiallinen tuotos on abstrakti tietopalvelu (esimerkiksi ohjelmisto tai 

n Wright & von 

right 1994 s.15] Koska konstruktivismi on kiinteästi sidoksissa sekä 

                                           

p

palvelu), mistä syystä niiden tärkein tuotannontekijä on tietopääoma eikä 

perinteinen reaalipääoma. [Kirjavainen 1997 s.12] 

 

Meneillään olevaa jälkiteollista yhteiskuntaa (post-industrial society)2 on 

kuvattu usein tietoyhteiskunnaksi, jossa tieto ja tietämys muodostavat 

keskeisen perustan yritysten pääomalle ja menestykselle. Ei olekaan 

ihme, että mm. käsitteet osaaminen, asiantuntijuus ja oppiminen ovat 

olleet aktiivisesti tutkimusten kohteena sekä kirjallisuuden aiheina. Näiden 

johdannaisena on syntynyt oppivan organisaation aihepiiri, josta on myös 

kirjoitettu useita teoksia. Oppivan organisaation taustalla voidaan katsoa 

olevan organisaatioteoriat sekä liiketalousteoriat, mutta 

oppimisteorioitakaan ei sovi unohtaa. Oppimista on tutkittu kauan ja 

vähintään joka vuosikymmenellä nousee uusi oppimisteoria täydentämään 

ja korvaamaan olemassaolevia oppimiskäsityksiä. Erityisesti 1980- ja 

1990-luvuilla on konstruktivismi noussut haastamaan oppimiskäsityksen, 

jonka mukaan tieto siirtyy opettajalta oppilaalle. Rauste-von Wrightin (et. 

al) mukaan konstruktivismin keskeinen idea on, että tieto ei siirry, vaan 

oppija ”konstruoi” sen itse: hän valikoi ja tulkitsee informaatiota, jäsentää 

sitä aiemman tietonsa pohjalta ja siihen nivoutuvana. Tällöin hän 

”rakentaa” kokemustensa välityksellä kuvaa siitä maailmasta, jossa hän 

elää, sekä itsestään tämän maailman osana. [Rauste-vo

W

informaatioon että oppimiseen, tekee se konstruktivismista mielekkään 

lähestymistavan tietämyksen kasvattamisen tutkimiseksi. 
 

2 Käsitteen tunnetuin lanseeraaja oli Daniel Bell teoksessaan: The Information Society. 
The Social Framework of the Information Society. Teoksessa: The Microelectronics 
Revolution. (toim.) Tom Forester. Blackwell. Oxford 1982 
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Tietoteorioista käytän työssäni semanttista näkökulmaa informaatioon. 

Informaatioteoria mielletään usein Shannonin alun perin vuonna 1949 

julkaistuun matemaattiseen kommunikaatioteoriaan3. Tarkemmin ottaen 

kyseessä on kuitenkin tilastollinen teoria signaalien siirrosta, eikä sillä ole 

paljoakaan tekemistä sen kanssa, mitä ihmiset normaalisti tarkoittavat 

informaatiolla ja kommunikoinnilla. Bar-Hillelin mukaan semanttisen 

informaation käsitteelle ei ole mitään olennaista yhteyttä kommunikaatioon 

eli viestien siirtämiseen. Ihmisten maailma kun on huomattavasti 

onimutkaisempi ja mm. kielet erottavat tavattoman määrän eri asiantiloja 

iedon ja tietämyksen 

                                           

m

maailmassa. [Karvonen 1999] Ihmisten omaksuma tieto ja ihmisten 

välinen kommunikointi on aina semanttista eli merkityksen sisältävää. 

 

Näiden edellä mainittujen teorioiden pohjalta voimme nähdä alueen, joka 

sijoittuu oppimis-, organisaatio- ja informaatioteorioiden välimaastoon tai 

on osin näille päällekkäinen. Kyseessä on t

kasvattaminen yksilön ja organisaation näkökulmasta. Tämän tutkimuksen 

keskeiset teemat ovat tietämyksen kasvattaminen, organisaation 

tietämyksen luonti ja oppiva organisaatio (kuva 2). 

ORGANISAATIOTEORIA OPPIMISTEORIA

Tietokeskeinen näkökulma 
organisaatioihin
- tietoyritykset
- asiantuntijuus
- adhokratia

Konstruktivistinen näkökulma
oppimiseen
- yksilön oppiminen
- organisaation oppiminen

Yksilön
tietämyksen 

kasvattaminen
Organisaation

tietämyksen luonti

Oppiva 
organisaatio

Semanttinen näkökulma informaatioon
- informaatio-tieto-tietämys

Kuva 2. Tutkijan näkemys tietämyksen kasvattamisen taustalla vaikuttavista teorioista ja 
niiden välisistä yhteyksistä 
 

INFORMAATIOTEORIA

 
3 Shannon, Claude & Weaver, Warren. The Mathematical Theory of Communication. Uni-
versity of Illnois Press. Urbana 1963 
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Tiedosta ja tietämyksestä sinänsä on kirjoitettu viime vuosina paljon. 

Vähemmän on kuitenkin toistaiseksi tutkittu, mitä yksittäiset työntekijät 

ajattelevat omasta tietämyksestään ja sen kasvattamisesta. Tämän 

tkimuksen yhdeksi metodologiaksi on valittu deskriptiivinen menetelmä, 

minkä odotan selvittävän yksittäisten henkilöiden näkökulmaa 

n rajaukset 

 

Tarkas ation 

näköku

aatioteoria semanttisesta näkökulmasta.  

äiden kolmen teorian liitoskohtiin muodostuvat tutkimusalueeni: oppiva 

saation 

etämyksen olemusta sekä niitä tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä 

yksilön että organisaation näkökulmasta. Lähestyn näitä 

sioita tutkimalla tiedon, tietämyksen ja tietotyön käsitteitä teoreettisesti 

tu

tietämykseen. 

 

1.3. Tutkimusongelma ja tutkimukse

telen tietämystä tässä työssä sekä yksilön että organisa

lmasta. Teoreettisena viitekehyksenä on  

a) organisaatioteoria erityisesti tietokeskeisestä näkökulmasta,  

b) oppimisteoria erityisesti konstruktivismin näkökulmasta ja  

c) inform

N

organisaatio, yksilön tietämyksen kasvattaminen ja organisaation 

tietämyksen luonti. 

 

Tutkimuksen tarkastelukohteena on tietotyöntekijän itsensä käsitykset 

oman henkilökohtaisen tietämyksen kasvun tekijöistä ja syistä. 

Tutkimuksen tehtävänä onkin jäsentää yksilön ja organi

ti

tietämyksen kasvattamiselle tietotyöntekijän itsensä mielestä. Toiseksi 

tarkastelen työntekijöiden käsityksiä organisaation tietämyksestä ja sen 

lisääntymisestä. 

 

Teoreettisessa osassa tarkastelen tämän hetken näkemyksiä tietämyksen 

kasvusta sekä 

a

sekä perehtymällä oppimiseen ja asiantuntijuuden kasvattamiseen. 

Oppivan organisaation mallit oletan olevan linkki yksilön ja organisaation 

näkökulman välillä. 
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Empiirisen osuuden tavoitteena on selvittää tekijöitä ja syitä, joita yrityksen 

etotyöntekijät itse liittävät tietämyksensä kasvulle. Työn empiirisessä 

yöntekijän näkemysten kautta. Työn empiirisessä osuudessa etsin 

astausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

oista kasvattaa 
tietämyst
 

Tutkimuks musta ja 

rkentamaan tietämyksen kasvattamisen menetelmiä: 

kasvattaa? 

ystä ja sen kasvattamista yleisesti sekä vertailen 

ksilön ja organisaation tietämyksen välisiä eroja. Lisäksi pyrin löytämään 

sia ja kognitiivisia oppimisteorioita. Lukuisat muut puhtaat 

ksilön oppimisteoriat ja pedagogiikan rajaan tämän työn ulkopuolelle. 

on toimintakyvykkyyden kehittämistapoja 

vat mm. kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Management), 

ti

osuudessa tarkastelen tietämyksen kasvua Handwisen kymmenen 

tietot

v

 

Millaisia käsityksiä tietotyöntekijöillä on kein
ä? 

en alakysymyksillä pyrin jäsentämään tietämyksen ole

ta

a. Mitä on organisaation tietämys? 

b. Miten tietotyöntekijät kasvattavat omaa tietämystään? 

c. Miten organisaation tietämystä voidaan 

 

Tutkin siis toisaalta tietäm

y

keinoja case-yrityksen tietämyksen kasvattamiseksi. 

 

Tutkimuksen rajaukset 
 

Tässä tutkimuksessa käsittelen yksilön oppimisteorioista vain 

konstruktivisti

y

Informaatioteorioista sivutaan ainoastaan semanttista informaatioteoriaa, 

jolloin rajaan mm. matemaattisen ja pragmaattisen informaatioteorian 

tämän työn ulkopuolelle. 

 

Organisaation kehittämisen teorioiden laajuudesta johtuen tämä työ 

rajoittuu käsittelemään organisaation kehittämistä oppivan organisaation 

näkökulmasta. Muita organisaati

o



 8

laihajohtaminen (Lean Management), aikaan perustuva johtaminen (time-

base-management), prosessijohtaminen ja tulosjohtaminen, jotka rajaan 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Tietojohtamiseen liittyvästä aineistosta jätin ulkopuolelle henkisen 

ääoman (intellep ctual capital) hallintaan ja mittaamiseen liittyvän 

kirjallisuuden. Myös Knowledge Management -ohjelmistoihin ja teknisiin 

myöskään 

äsittele tässä työssäni aineetonta varallisuutta tai organisaation 

a tutkimus sivuaa kolmea eri tieteenalaa, joista kaikki ovat 

inulle kohtalaisen uusia, oli alkuvaiheessa ”kartalle pääseminen” melko 

 arvioin aikaa kuluvan noin 

hden tunnin. Lopuksi purin, litteroin ja analysoin haastattelut, mistä 

imuksen empiirinen osa ja sitä kautta koko työn 

lokset. Haastattelujen tekemisen ja niiden purkamisen jälkeen lähdin 

järjestelmiin liittyvän kirjallisuuden rajaan pois työstäni. En 

k

uudistumiskykyä. 

 

1.4. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmetodologia 

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa käytin runsaasti aikaa aineiston etsintään ja 

valintaan. Kosk

m

hankalaa. Esimerkiksi oppimisesta ja opetuksesta on kirjoitettu satamäärin 

kirjoja ja artikkeleita, joista vain murto-osa sopivat tämän tutkimuksen 

lähdeluetteloon. Kirjoitin tutkimuksen alustavan teoreettisen osuuden 

ennen haastatteluja.  

 

Toteutin varsinaisen empiirisen osuuden teemahaastatteluin. Toteutin 

haastattelut tutkimusprosessini jo melko alkuvaiheessa, jotta ymmärsin 

tietämyksen käytännön problematiikkaa heti alusta alkaen. Näin pystyin 

myös suhtautumaan valikoivammin kirjallisuuden läpikäyntiin. 

Teemahaastattelut toteutin haastattelurungon (liite II) pohjalta Handwisen 

kymmenelle työntekijälle. Yhteen haastatteluun

y

muodostuivat tämän tutk

tu

työstämään teoreettista osuutta uudestaan. Vasta tässä vaiheessa 

kiteytyivät lopulliset tutkimusongelmat ja edellä esitetyt rajaukset.  
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Tutkimusmetodologia 
 

Työ on lähtökohdiltaan empiirinen deskriptiivinen tutkimus, jonka 

tavoitteena on kuvata tutkimukseen osallistuvien henkilöiden käsityksiä ja 

tämän avulla lisätä ymmärrystä tietämyksen kasvattamisesta yksittäisten 

henkilöiden näkökulmasta.  

 

Teemahaastattelu on aineistonkeruumenetelmänä kvalitatiivinen eli 

laadullinen, sillä siinä ei haeta määrällistä mahdollisuutta vertailla eri 

henkilöiden näkemyksiä. Tutkimus kohdennetaan yksittäiseen yritykseen, 

mikä tekee tutkimuksesta case- eli tapaustutkimuksen. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on, että case-yritys voi hyödyntää työn tuloksia 

kehittäessään toimintatapoja, menetelmiä ja parhaita käytäntöjä, joilla 

yritys pystyy kasvattamaan työntekijöiden ja organisaation tietämystä. 

Tutkimuksen tuloksia ei voitane kovinkaan paljon yleistää, koska 

tutkimuksen kohteena on vain yhden yrityksen työntekijöitä ja 

haastateltavia hyvin rajallinen määrä.  
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN OSUUS 
 

Tietämyksen kasvattamisesta ja tietopääomasta ei voida ongelmitta puhua 

ilman pohdintaa tiedon ja tietämyksen luonteista. Esimerkiksi Tuomi 

toteaa, että ymmärtääksemme tietämyksen hallintaa, meidän tulee 

ymmärtää mitä tieto on, kuinka sitä luodaan ja käytetään organisaatioissa, 

mikä on tiedon arvo organisaatiossa sekä kuinka tietämykseen pohjautuva 

näkemys organisaatioista muuttaa olemassa olevia johtamiskäytäntöjä. 

[Tuomi 1999 s.16] 

van organisaation malleja. 

. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käyn ensin läpi tietoon ja 

tietämykseen liittyviä käsitteitä sekä tiedon eri tyyppejä ja jalostumista 

tietämykseksi. Sitten esittelen osaamista ja asiantuntijuutta ja niiden 

kehittämistä oppimisen keinoin. Tämän jälkeen käyn läpi case-yrityksen 

organisaatiotyyppiin liittyviä piirteitä kuten tietointensiivisyyden ja 

asiantuntijaorganisaation. Lopuksi pohdin tiedon ja tietämyksen luontia 

organisaation näkökulmasta sekä organisaation oppimisen 

problematiikkaa ja oppi

 

2.1. Tieto ja tietämys 

 

Tietoa ja sen luonnetta on mahdollista lähestyä useasta eri näkökulmasta. 

Tarkastelen seuraavaksi tietämyksen hallinnan kannalta keskeisiä 

jaotteluja, joita ovat datan, informaation, tiedon, tietämyksen, älykkyyden 

ja viisauden väliset suhteet, tiedon jalostumisprosessi sekä tiedon jaottelu 

kokemukselliseen ja avoimeen tietoon

 

Klassisen filosofisen tiedonkäsityksen mukaan tieto on hyvin perusteltu 

tosi uskomus. Tämä käsitys on peräisin Platonilta sekä muilta 

kreikkalaisilta filosofeilta. Tieto siis eroaa pelkästä luulosta, joka ei ole 

asianmukaisesti perusteltua, erheestä, joka on epätotta sekä 

hypoteettisesta arvauksesta, koska tällöin siltä puuttuu julkinen ja yleinen 
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hyväksyntä, joiden nojalla siihen on rationaalista uskoa. [Niiniluoto 1996 

s.57; Voutilainen et. al.. 1990 s.14] Niiniluodon näkemyksen mukaan 

arkitiedon ja tieteellisen tiedon käsitteet eivät välttämättä täytä klassisen 

tiedon määritelmän totuusvaatimuksia, vaikka totuus on kuitenkin 

tieteenharjoituksen tavoite ja jota se onnistuessaan lähenee. [Niiniluoto 

1996 s.60]. On muistettava että antiikin kreikkalaiset käyttivät tiedosta 

esimerkkinä nimenomaan geometristä tietoa. Tämä ”ikuisesti ennallaan” 

pysyvä tieto erottuukin selvästi nykymaailman tiedon käsityksistä.  

 

Klassisesta tiedonkäsityksestä haluan työssäni painottaa erityisesti sanaa 

perusteltu, joka kuvastaa omaa käsitystäni tiedon luonteesta. Tosi viittaa 

sanana ehkä liikaakin kaikkitietävyyteen, jossa inhimillisillä virheillä ei ole 

sijaa. Uskomus taas edellyttää tiedon julkisuutta, jolloin henkilökohtainen 

ja kokemuksellinen tieto jäisivät tämän määritelmän ulkopuolelle. Kun tieto 

on perusteltu, voi siihen oletuksena luottaa ja käyttää sitä hyödyksi, vaikka 

se osoittautuisikin lopulta virheelliseksi. 

 

2.1.1. Data, informaatio ja tieto 

 

Suomen kielessä data, informaatio, taito, taitotieto, tietämys ja viisaus on 

usein korvattu sanalla tieto. Tämä käyttökielen perustermistössä 

tapahtuva vaihtelu tekee tiedon tutkimisen haasteelliseksi. [Niiniluoto 1996 

s.48] Tämän työn kannalta olennaisinta on erottaa toisistaan tieto ja 

tietämys, joista tässä työssä tutkin erityisesti jälkimmäistä eli tietämystä. 

Tietoa ja osaamista voidaan kuvata monin eri käsittein. Tiedonkäsitteistä 

erilaisissa käytöissä vakiintuneita ovat data (data), informaatio 

(information), tieto (knowledge), taito (skill), kyky (ability), taitotieto (know 

how) ja osaaminen (competence). [Raivola & Vuorensyrjä 1998 s.17]. 

 

Myös englanninkielen termit data, information, knowledge ja message 

suomennetaan usein samaksi tieto-sanaksi, vaikka ne eivät kuitenkaan 

tarkoita samoja asioita. Tämä tekee englanninkielisen kirjallisuuden 



 12

tulkinnan ja ymmärtämisen haasteelliseksi juuri sellaisena kuin kirjoittaja 

sen halunnut esittää. Ehkä yleisin käännös sanalle ”knowledge” on tieto 

(esim. tacit knowledge, kokemuksellinen tieto; knowledge worker, 

tietotyöntekijä; knowledge management, tietojohtaminen). Useimmissa 

kirjoissa on kuitenkin paneuduttu alussa pohtimaan mitä knowledge-

sanana tarkoittaa ja tästä voidaan päätellä osan kirjoittajista tarkoittavan 

sillä nimenomaan tietämystä eikä pelkkää tietoa (esim. Brooking). 

Riippuen siis kirjasta ja asiayhteydestä olen tulkinnut knowledge -sanan 

joko tiedoksi tai tietämykseksi. 

 

Dataa, informaatiota ja tietoa voidaan lähestyä hierarkkisen jäsennyksen 

kautta tutkien niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Tällöin voidaan muodostaa 

ketju, jossa tiedon taso kasvaa datasta informaatioksi ja siitä edelleen 

tiedoksi (kuva 3). Tietoon liittyy aina henkilökohtaista prosessointia ja 

tietorakenteiden muutoksia. Kun tietoon sisältyy arvoja ja näkemyksiä 

tiedon laajemmista yhteyksistä, puhutaan viisaudesta. Tiedon tason 

kasvaessa tiedon prosessoinnin määrä ja laatu kasvaa. Tuomen mukaan 

tämä johtuu intuitiivisesta ideasta, että tieto on jotain enemmän kuin data 

ja informaatio. [Tuomi 2000 s.104] 

Kuva 3. Datan kehittyminen tiedoksi. [Ståhle & Grönroos 1999 s.49; Tuomi 2000 s.105-
106; Harris 1996; Kuronen 1999] 

INFORMAATIO

DATA

Asiat kontekstiin ja yhdistetään kokonaisuuteen (Tuomi)
Merkitys, tulkinta (Kuronen)
Ryhmittely, lajittelu, analysointi ja tulkinta (Harris)

TIETO
Informaatio + vaikutus = aktiivinen käsite (Ståhle&Grönroos)
Merkitys, tulkinta (Tuomi)

 

Useimmat mallit lähtevät liikkeelle datasta, joka määritellään mm. 

suodattamattomiksi ja eristetyiksi asioiksi [Tuomi 2000 s.105] tai 

tiedettyjen faktojen alimmaksi tasoksi [Harris 1999]. Data muuttuu 

informaatioksi, kun se saa merkityksen tai rakenteen. Mikäli data eli 

merkkijono voidaan ymmärtää, on sillä vastaanottajalle informaatioarvoa. 

Esimerkiksi nuottivihkon merkinnät (data) ovat täynnä informaatiota sille, 
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joka osaa niitä lukea. Tieto on tavalla tai toisella järjestettyä informaatiota. 

Tieto sisältää sekä informaation että vaikutuksen, mikä tekee tiedosta 

aktiivisen käsitteen. Vaikutus tarkoittaa, että informaatio on muuttunut 

inhimilliseksi tiedoksi. [Ståhle & Grönroos 1999 s.49] 
 
Eroja näkemyksissä tiedon jalostuksesta on luonnollisesti olemassa. Kun 

Kurosen mukaan informaatioon voidaan liittää merkitys, ei Harrisin 

mukaan informaatiossa voi vielä olla merkitystä mukana [Kuronen 1999; 

Harris 1996]. Tuomi on myös kyseenalaistanut koko hierarkkisen mallin 

perinteisen järjestyksen (data – informaatio – tieto). Malli pitäisi kääntää 

ylösalaisin, koska hänen mukaansa datasta ei tule informaatiota sen 

jälkeen, kun siihen on lisätty merkitys, vaan päinvastoin. Datasta 

muodostuu informaatiota sen jälkeen kun informaatio on sijoitettu ennalta 

määriteltyyn tietorakenteeseen, joka lopullisesti määrittelee sen 

merkityksen. Tieto muuttuu informaatioksi artikuloinnin, verbalisoinnin ja 

rakenteen lisäämisen jälkeen. Informaatio muuttuu taas dataksi 

representaation kautta. [Tuomi 2000 s.105-110] 

 kokonaisuudeksi. 

 

Holman et. al. nimeävät jatkumoon data – informaatio – tieto perustuvan 

tietokäsityksen taloudellis-teknologiseksi käsitykseksi. Heidän mukaansa 

ihmisyhteisöjen ilmiöihin keskittyneen koulukunnan tietokäsitys on hyvin 

toisenlainen kuin em. tietokäsitys. Tieto käsitetään filosofisemmalta 

pohjalta, jatkuvaksi muuttuvaksi monitahoisten tietojen, taitojen ja 

osaamisen kokonaisuudeksi. Tietoa ei käsitetä vain substantiiviksi, vaan 

myös teonsanaksi, joka sisältää myös tietämisen ja osaamisen. Tieto-

käsite sisältää näin paitsi passiivisen objektin, myös tietämisen aktiiviseen 

toimintaan liittyvät prosessit. [Holma 1997 s.33] En halua itse ohittaa 

kumpaakaan tietokäsitystä, vaan päinvastoin pyrkiä yhdistämään ne 

kuvaavammaksi

 

Joskus tiedon määritelmään lisätään ehto: tiedon on oltava olennaista tai 

jossain suhteessa merkittävää. Nykyisessä informaatiotulvassa vähäinen 

osa ”tiedosta” onkin tietoa, jonka totuutena uskominen on perusteltua. Osa 
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onkin vain informaatiokohinaa, joka muodostuu monenlaisista muista 

merkeistä, joiden avulla välitetään merkityksiä. Osa taas on vain 

”kommunikointikanavan aukipitämistä”. [Voutilainen et. al. 1990 s.14] 

 

Tiedon kriittinen teoria olettaa tiedon olevan sosiaalisesti rakennettua, 

ositettua. Teorian mukaan kulttuuri muodostaa sosiaalisen rakenteen, 

jonka kautta tietoa tulkitaan. Watkinsin4 mukaan seuraavat olettamukset 

rajaavat tiedon olemusta: a) kaikki tieto on kulttuurisidonnaista, b) 

tietojärjestelmät ja rakenteet eivät ole tietäjistään irrotettavissa eli täysin 

objektiivista tietoa ei ole olemassakaan ja c) tieto on kiinnitetty arvoihin ja 

normeihin. Edelleen Watkinsin mukaan tieto on tieto vain niin kauan kuin 

se on kontekstiinsa sidottua. Siitä irrottuaan se segmentoituu ja paloittuu 

informaatioksi. Informaatio voidaan muuntaa uudelleen tiedoksi 

kiinnittämällä se kontekstiin tekstien, keskustelujen ja toiminnan kautta. 

Jos oletetaan, että tieto on aina jollakin tavalla sidoksissa kontekstiin, niin 

ulkopuolisesta asiantuntijuudesta voidaan hyötyä vain tietyin varauksin. 

Verkostoituvaan toimintaympäristöön näyttää siis liittyvän kärjistyvä 

ongelma tiedon yleisyyden ja kontekstualisuuden välillä. [Kirjonen et. al. 

997 s.106-108] 

iedon tyypit 

llä 

ottelullaan luonut tietoteoreettisen pohjan tietojohtamiselle. [Sveiby 

                                           

1

 

T
 

Unkarilainen filosofi Michael Polanyi jakoi 1950-luvulla tiedon kahteen 

tyyppiin: kokemuksellinen (tacit knowledge) ja avoimeen (explicit 

knowledge) tietoon. Hänen ajattelunsa peruslähtökohtana on oletus tiedon 

kokemuksellisesta ulottuvuudesta, jolla on merkitystä erityisesti ihmisen 

ajattelussa ja toiminnassa. Polanyin mukaan me tiedämme enemmän kuin 

kykenemme ilmaisemaan. On yleisesti hyväksytty, että Polanyi on tä

ja

1997] 

 

 
4 Watkins, J.M. (1994) A postmodern critical theory of research use. Knowledge and Pol-
icy 7 (4) 
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Tacit ja explicit knowledge -sanoille ei ole vielä muotoutunut 

suomenkielessä yksiselitteisiä vastineita. Tacit knowledge suomennetaan 

useimmin joko hiljaiseksi, äänettömäksi, implisiittiseksi, piileväksi, 

kokemukselliseksi tai tuntumatiedoksi. Vastaavasti explicit knowledgesta 

puhutaan yleensä avoimena, käsitteellisenä tai eksplisiittisenä tietona. 

[Ståhle 2002] Käytän tutkimuksessani termejä kokemuksellinen ja avoin 

eto, jotka kuvaavat oman näkemykseni mukaan parhaiten näiden tiedon 

inta 

etoa voidaan prosessoida ja tallentaa melko helposti. Se on luonteeltaan 

iltavaa tietoa. Kokemuksellista tietoa 

oi olla hankala kommunikoida tai jakaa muiden ihmisten kanssa. Se 

Ståhle 2002] Mikäli potentiaalisen tiedon olemassaolo saa yleisen 

ti

tyyppien luonnetta. 

 

Avoin tieto on määriteltyä, eksplisiittistä, täsmällistä, usein yleistä ja 

virallista tietoa organisaatiossa. Se on perinteisimmin erilaisia 

dokumentteja, asiakirjoja, ohjeistuksia, prosesseja ja muuta sellaista 

tietoa, joka on olemassa kirjoitettuna tai piirrettynä. Oletuksena avo

ti

myös hyvin objektiivista tietoa. [Nonaka 1992 s.35; Ståhle & Grönroos 

1999 s.207, 211] 

 

Avoin tieto on kuitenkin vain pieni osa kaikesta ihmisen omaamasta 

tietomäärästä. Kokemuksellisella tiedolla on merkittävä osa uuden tiedon 

luomisessa sekä oppimisessa. Kokemuksellinen tieto on kiinteästi 

sitoutunut toimintaan, rutiineihin, menettelytapoihin, arvoihin, ihanteisiin ja 

tunteisiin. Se on hiljaista, kokemusperäistä, piilevää, usein 

henkilökohtaista ja vaikeasti muoto

v

esiintyy puheena, kokemuksena ja näkemyksenä sekä on luonteeltaan 

subjektiivista tietoa [Nonaka & Takeuchi 1995 s.8-9; Ståhle 2002].  

 

Näiden kahden tyypin lisäksi on Ståhle on nostanut esille kolmannen 

tiedon päätyypin, potentiaalisen tiedon. Potentiaalinen tieto on intuitiivista 

ja vaistonvaraista, se esiintyy dialogeina, ideoina, heikkoina signaaleina. 

Kuten nimikin jo sanoo, potentiaalinen tieto ei ole oletuksena esillä, vaan 

se tarvitsee aktiivista toimintaa. [Ståhle & Grönroos 1999 s.101-107; 



 16

hyväksynnän jatkossa, on se oman näkemykseni mukaan tietyllä tavalla 

kokemuksellisen tiedon laajentuma. Potentiaalinen tieto vaatii siis aktiivista 

hteistoimintaa, inhimillistä kanssakäymistä, jossa eri lähteistä tulevat 

iaan täydentävinä tiedon 

sa-alueina. Yksilön ja organisaation tiedon luomisen prosesseissa niillä 

ää 

yseistä toimintaa tai sen sääntöjä. Tällaisten taitojen oppiminen perustuu 

yritykseen ja erehdykseen, matkimiseen, jäljittelyyn tai ”mallioppimiseen”. 

y

kokemukselliset tiedot muodostavat yhdessä uutta potentiaalista tietoa. 

 

Yleisesti ottaen kokemuksellisen ja avoimen ja miksei potentiaalisenkin 

tiedon tunnistaminen helpottaa ymmärtämään inhimillisen tiedon 

monimuotoisuutta. Tietoa ei voi nähdä ainoastaan faktoina ja täsmällisinä 

kokonaisuuksina, joita voidaan tallentaa tietokantoihin ja jakaa helposti 

ihmisten välillä. Tulee ymmärtää, että tietopohjamme ja osaamisemme 

perustuu paljon hankalammin lähestyttäviin tiedon osa-alueisiin. Avointa 

tietoa sekä kokemuksellista tietoa ja osaamista ei kuitenkaan pidä käsitellä 

toisistaan erillisinä tiedon saarekkeina, vaan tos

o

molemmilla on merkittävä osa. [Kajo 2001 s.16] 

 

Tiedonkäsityksiä voidaan erotella toisistaan ja niitä voidaan luokitella 

useiden eri ominaisuuksien eli ”ulottuvuuksien” perusteella (esimerkiksi 

aktiivinen – passiivinen tai tieto – taito). Tiedon jaottelulla aktiiviseen ja 

passiiviseen tietoon tarkoitetaan suhtautumista tiedon käyttöön. 

Passiivisuus on puhdasta tiedon mieleenpainamista, kun aktiivisuus taas 

sitä, että yksilö oppii käyttämään tietoa ajattelussaan sekä käyttämään 

omakohtaista ajattelua, havainnointia ja kokeilemista myös tiedon 

hankinnassa. Tavanomaisimpia eroja tiedonkäsitykseen tuottaa taidon ja 

tiedon suhde. Taito voidaan määritellä pysyväksi tekemisvalmiudeksi, 

mutta sen muodostuminen taas edellyttää harjaantumisen lisäksi tietoja. 

Esimerkiksi puusepän työssä taito ja tieto yhdistyvät. [Voutilainen et. al. 

1990 s.15-16] Niiniluoto pitää taitoa tiedon esiasteena. Tämä tarkoittaa 

sitä, että osaaminen on osittain sellaista mikä ei edellytä kykyä ymmärt

k

[Niiniluoto 1996 s.50-51] 
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2.1.2. Tieto, tietämys ja viisaus 

 

Niiniluodon mukaan tietämys on perinteinen nimitys käytettävissä olevien 

tai hyväksyttyjen tietojen kokonaisuudelle. Tietämys ei ole siis mikään 

rityinen, lisäehtoja edellyttävä tiedon laji, vaan tietojen kokonaisuuden 

informaatiota, joka tosiasioiden 

säksi sisältää olettamuksia, uskomuksia, todennäköisyyksiä ja 

”nyrkkisääntöihin ja hyviin arvauksiin”, on vaikeinta 

äästä käsiksi, koska asiantuntijat ovat ”harvoin kylliksi selvillä itsestään 

                                           

e

määrää ja laajuutta ilmaiseva termi. [Niiniluoto 1996 s.61] 

 

Von Hayekin (1945) mukaan tietämys on aina dynaamista, koska se on 

syntynyt sosiaalisessa vuorovaikutuksessa henkilöiden ja organisaatioiden 

kesken. Tietämys on lisäksi asiayhteyssidonnainen, koska se riippuu 

erityisesti paikasta ja ajasta. Samoilla linjoilla on Väkevä, jonka mukaan 

tietämys on johonkin kohteeseen liittyvää 

li

heuristiikkaa (nk. peukalosääntöjä). [Väkevä 1995] 

 

Knowledge-sana on ehdotettu käännettäväksi nimenomaan tekoälystä 

puhuttaessa tietämykseksi. Feigenbaum ja McCorduck5 kertovat 

kirjassaan, että tietämykseen kuuluvat ensinnäkin: ”alan tosiasiat, alan 

harjoittajien yleisesti hyväksymät tiedot, jotka on kirjattu oppikirjoihin ja 

ammattijulkaisuihin, jotka muodostavat professorin luentojen perustan”. 

Toiseksi siihen kuuluu: ”heuristinen tieto, kokemuksen ja hyvän 

arvostelukyvyn tuottama alan tieto”. Juuri heuristiseen tietoon, 

kokemusperäisiin 

p

tajutakseen, mistä se koostuu”. [Niiniluoto 1996 s.63] 

 

Lehtimäen mukaan tietointensiivisen organisaation tuotantoprosessin 

henkilökunnalle asettamat ammattivaatimukset voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään: taitoa (tietää mitä), tietotaitoa (tietää mitä ja kuinka) tai 

tietämystä (tietää mitä, kuinka ja miksi). Taito on toistoon perustuvalla 

harjaantumisella hankittua kykyä suorittaa rutiininomaisia tehtäviä. 

 

elsinki 
5 Feigenbaum, E. & McCormuck, P. (1985) Viides sukupolvi; Japanin haaste. 
Kirjayhtymä, H
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Tietämys vaatii kykyä ratkaista alan monimutkaisia ongelmia, toisin 

sanoen kognitiivista kapasiteettia soveltaa koulutuksessa saatua tietoa 

erilaisiin käytännöllisiin tai teoreettisiin tilanteisiin. Tietotaito sijoittuu 

jatkumolla näiden määritteiden puoliväliin. [Lehtimäki 1996 s.28] 

Niiniluodon mielestä tietotaito on terminä epätyydyttävä ja sen sijaan 

itäisi puhua taitotiedosta (knowhow), joka tarkoittaa taitoa koskevaa 

, tensio, joka syntyy kysymysten 

pohtimisesta. Ymmärtämisen tapahtumasarja emotionaalisesti 

tark a seuraavalta: 

ukseen 

kseen 

rretty asia onkin aina löydettyjen 

uhteidensa avulla järjestynyt asiantila. Se on myös aina kehittyneempi 

en tai enemminkin oivaltaminen on sitä, mitä 

etointensiivisessä asiantuntijatyössä vaaditaan. Käytännössä se luo 

p

tietoa. [Niiniluoto 1996 s.53] 

 

Venkula on selittänyt ymmärtämisen siten, että niin kauan kun asiaa ei 

ymmärretä, vallitsee mielessä jännite

asteltuna näyttää hänen mukaans

1. Kaaoksesta kysymykseen 

2. Kysymyksestä ahdist

3. Ahdistuksesta oivallu

4. Oivalluksesta iloon 

5. Ilosta harmoniaan. 

Tämän jälkeen syntyy lepotila, mentaalinen harmonia, jonka 

lopputuloksena tieto on nostettavissa esille lepotilastaan. Ymmärtäminen 

ei ole asian irrallista käsittelyä, vaan sen erilaisten kontekstuaalisten 

ratioiden ja relaatioiden hakemista. Ymmä

s

kuin sitä edeltänyt asiantila. [Venkula 1993 s.103-105] 

 

Venkulan mukaan ymmärtäminen, tietäminen ja muistaminen tulee erottaa 

toisistaan. Ihminen ei voi tietää ennen kun hän ymmärtää ja ennen kun 

hän voi ymmärtää on hänen muistettava. On kuitenkin olemassa myös 

muistamisesta vapaata ymmärtämistä kuten monen uuden ja yllättävän 

tekijän aiheuttama oivallus. [Venkula 1993 s.103] Tämä jälkimmäinen 

ymmärtämin

ti

pohjan innovatiivisuudelle. 
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Tieto ei ole sama asia kuin viisaus. Viisaudessa on kysymys 

kokonaisvaltaisesta ja tasapainoisesta maailmankatsomuksen käsitteestä. 

Viisauteen kuuluu näkemys asioiden laajoista yhteyksistä ja merkityksistä 

sekä käsitys tiedon hankintatavoista ja luotettavuuden asteista Niiniluoto 

painottaa, että kokeneen ammattilaisen tieto on elämäntaitoa, joka on 

hankittu työllä ja elämällä. Viisauteen kuuluu tiedon ainesten lisäksi 

erottamattomasti moraalinen ulottuvuus sekä omakohtaisesti punnittu ja 

miskunnan kokemukseen nojautuva arvojärjestelmä hyvän elämän 

 tee yhtään sen selvemmäksi, mitä 

tamaan yhdellä kuvalla nämä portaat ja 

yhdistänyt siinä näkemykseni mukaan samaa tarkoittavat termit, kuten 

tietämyksen ja ymmärryksen. Kuva 4 esittelee eri tutkijoiden näkemyksiä 

tiedon jalostumisesta viisaudeksi. 

ih

päämääristä. [Niiniluoto 1996 s.62-64] 

 

Kurosen mukaan data ja informaatio ovat ihmisen tajunnan kannalta 

pääasiassa ulkoisia, kun taas tieto, ymmärrys ja viisaus kuuluvat 

yksinomaan mielen ja tajunnan piiriin. Ymmärrystä, sen enempää kuin 

viisauttakaan, ei pystytä määrittelemään täsmällisellä tavalla. Hänen 

mukaansa tavanomaisin ajattelutapa lienee sellainen, että tietojen 

käyttäminen ihmisen aktiivisessa toiminnassa johtaa vähitellen laajempien 

kokonaisuuksien hallintaan eli ymmärrykseen. Elämänkokemus jalostaa 

taas ymmärrystä vähitellen viisaudeksi. [Kuronen 1999] Kuronen myös 

pohtii, voisiko viisauden määritellä kyvyksi tuottaa uutta tietoa. Hän 

uitenkin toteaa samalla, ettei sek

viisaus lopulta on. Viisauden ydin ja olemus saattaakin jäädä ainiaaksi 

tavoittamatta. [Kuronen 1998 s.5]  

 

Tiedon tai viisauden portaita on olemassa eri tutkijoiden laatimina hieman 

eri variaatioina. Erityisesti tiedon ”yläpuolella” olevien portaiden nimet 

vaihtelevat jonkin verran. Lisäksi ylimmät portaat eivät teorian perusteella 

välttämättä ole hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Olen kuitenkin pyrkinyt 

yksinkertaistamaan ja havainnollis
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Kuva 4. Tiedon portaat [Mukaillen: Ståhle & Grönroos 1999 s.49; Niiniluoto 1996 s.61-64; 
Harris 1996, Kuronen 1999] 

TIETO

TIETÄMYS/
YMMÄRRYS Tietoa sovelletaan jonkin tehtävän suorittamiseksi (Ståhle&Grönroos)

Tietojen määrän ja laajuuden kokonaisuus (Niiniluoto)
Yhdistäminen kontekstiin ja kokemukseen (Harris)
Tietojen käyttö aktiivisessa toiminnassa (Kuronen)

VIISAUS Moraali, arvojärjestelmä (Niiniluoto)
Arvot ja sitoutuminen käyttäytymisessä (Tuomi)
Elämänkokemuksen jalostama ymmärrys (Kuronen)

 

2.1.3. Organisaation tietopääoma 

 

Yrityksen tietopääomaan lasketaan kuuluvaksi kolme suurempaa 

kokonaisuutta: aineeton varallisuus, organisaation osaaminen ja 

organisaation uudistumiskyky (kuva 5). Niiden keskinäinen tärkeysjärjestys 

kullekin yritykselle riippuu yrityksen strategiasta, toimialasta ja tilanteesta. 

[Ståhle & Laento 2000 s.29] 

Kuva 5. Tietopääoman koostumus [Ståhle & Laento 2000 s.39] 

ORGANISAATION TIETOPÄÄOMA

Aineeton varallisuus
• Aineettomat oikeudet

• Asiakas- ja partnerisuhteet

• Brandi

• Tekniset järjestelmät

Organisaation osaaminen
• Yksilöiden kompetenssit

• Organisaation suorituskyky

Organisaation 
uudistumiskyky

• Muutosvoima

• Innovatiivisuus

• Strateginen kyvykkyys

 

Arviolta 95 % yrityksen kaikesta tietopääomasta on kokemuksellista tietoa 

(tacit knowledge) tallentuneena ihmisten kokemuksiin, tietämykseen ja 

taitoihin. Tällöin on kyse varsin epämääräisessä muodossa olevasta 

tietopääomasta. Aikojen kuluessa henkilöstön osaamisesta muodostuu 

yritykseen yhteinen osaamisalusta. ”Se koostuu erilaisista käytännöistä, 

prosesseista tai järjestelmistä, jotka tallentavat ja kumuloivat jatkuvasti 

syntyvää uutta tietotaitoa. Näin yksilöiden osaaminen kartuttaa kaiken 

aikaa myös organisaation osaamista, joka on yrityksen kannalta 

pysyvämpää, ja siten myös turvallisempaa tietopääomaa kuin yksilöiden 
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kompetenssi. Organisaation osaaminen ilmenee esimerkiksi vakiintuneina 

prosessi-, projekti- tai tuotteistuskäytäntöinä. Organisaation yhteinen 

suorituskyky onkin se, jonka varaan yrityksen arvo perustuu”. Lisäksi 

taloudellinen menestys edellyttää organisaation jatkuvaa ja systemaattista 

oppimista koko ajan uudistuvassa toimintaympäristössä. [Ståhle & Laento 

2000 s.28-31] 

 

Organisaation tietopääoma riippuu osaltaan yksilöiden tietämyksen 

tasosta. Voidaan ajatella, että ainakin välillisesti yksilön tietämys vaikuttaa 

kaikkiin kolmeen tietopääoman osa-alueeseen. Organisaation osaaminen 

perustuu suurelta osin yksilöiden tietämyksen hyödyntämiseen. Aineeton 

varallisuus sekä organisaation uudistumiskyky riippuvat välillisesti 

tietämyksen tasosta (kuva 6). On luonnollisesti olemassa paljon muitakin 

tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi muutosvoimaan ja 

innovatiivisuuteen, mutta tietämys on omalta osaltaan luomassa pohjaa 

koko tietopääoman kehittymiselle. 

Kuva 6. Tietämyksen linkittyminen organisaation tietopääomaan 

YKSILÖN TIETÄMYS
- Osaaminen
- Tiedot

Yksilöiden kompetenssi

Organisaation osaaminen Organisaation 
uudistumiskyky
- Muutosvoima
- Innovatiivisuus
- Strateginen kyvykkyys

Aineeton varallisuus

ORGANISAATION TIETOPÄÄOMA

 

2.1.4. Yhteenveto 
 

Tietämykselle ei ole olemassa yhtä yleismaailmallista määritelmää ja 

oman vaikeutensa tuo eri kielten aiheuttama vaihtelu. Yleisesti 

tietämyksestä voidaan kuitenkin todeta sen kuvaavan tietojen määrää ja 

laajuutta. Lisäksi se on taitoja ja osaamista, dynaamista, 

asiayhteyssidonnaista sekä kykyä ratkaista monimutkaisia ongelmia. 
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Tietämys voidaan voitaisiin yksinkertaistaen sanoa koostuvan 

kokemuksellisesta ja potentiaalisesta tiedosta. 

 

Tässä tutkimuksessa tietämyksellä tarkoitetaan henkilön tietoja, taitoja, 

osaamista ja ymmärrystä. Se liittyy kiinteästi asiantuntijuuteen, jolloin on 

hallittava sekä aiheen teoreettinen että asiayhteyteen liittyvä käytännön 

tieto. Tietämykseen liittyy siis kaksijakoinen tietovaatimus. On hallittava 

sekä kokemusperäinen tieto, että alan yleisesti hyväksymät tosiasiat. 

Tietämyksen kehittyminen edelleen viisaudeksi vaatii ymmärtämistä, 

tietojen käyttämistä sekä moraalin ja arvot. Vaikka viisaus voitaisiin jossain 

määrin katsoa olevan kaikkein ylimpänä hierarkiassa, kuvaa mielestäni 

tietämyksen ja viisauden keskinäinen kehä paremmin niiden suhdetta 

toisiinsa. Tällöin elämänkokemuksen tuoma viisaus jalostaa samalla 

tietämystä antaen sille uudet kehittymisen mahdollisuudet, mikä taas 

edelleen nostaa henkilökohtaista viisauden tasoa (kuva 7). 

Kuva 7. Tietämyksen kasvattamiseen vaikuttavat tekijät. 

DATA

INFORMAATIO

TIETO

TAITO
TAITOTIETO TIETÄMYS/ 

YMMÄRRYS
- heuristinen tieto
- tosiasiat

VIISAUS
- moraali
- arvojärjestelmä

 

Tietämys-sanan pohjana on tieto, joka kertoo tiedon eri muodoissaan 

olevan tietämyksen pääelementti. Tietää-verbi kertoo, että ihmisellä on 

tietoa, josta hänelle saattaa olla suurtakin hyötyä. Tietämys ei kuitenkaan 

ole pelkkää tietoa, vaan taito on yhtä olennainen osa tietämystä. Tietämys 

voidaan ajatella tarkoittavan lähes samaa kuin ymmärrys. Tämä kertoo 

tietämyksen toisesta ulottuvuudesta, joka viittaa tiedon jäsentämiseen ja 
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tulkintaan eli kykyyn hyödyntää tietoa. Järkeilemällä voisi päätellä, että 

ymmärrys on sanana vanhempi ja sitä on käytetty kuvaamaan samaa 

asiaa kuin mitä tietämyksellä mielletään ja tarkoitetaan nykyään. Tietämys 

on uudempi sana, joka on tullut painottamaan tiedon välttämättömyyttä 

ymmärryksen pohjana. 

 

Viisaus on vielä abstraktimpi käsite kuin tietämys ja se ulottuu paljon 

subjektiivisempaan suuntaan, jolloin esimerkiksi eri kansakuntien viisaus 

perustuu erilaisiin arvojärjestelmiin ja moraalikäsityksiin. Koska älykkyyttä 

mitataan erityisellä älykkyysosamäärällä, voitaisiin vastaavasti ajateltuna 

mitata myös tietämystä. Tietämyksen mittaus voitaisiin tehdä jonkinlaisena 

tietovisan ja taitokisan yhteistuloksena, jossa tiedon ja taidon välillä pitäisi 

olla selkeä yhteys. Tuloksen pitäisi kertoa kyvystä hyödyntää 

olemassaolevaa tietoa taitojen avulla. 

 

2.2. Osaaminen ja asiantuntijuus 

 

Tässä kappaleessa esittelen osaamisen ja asiantuntijuuden määritelmiä, 

sekä niiden molempien kehittämiseen liittyvää teoriataustaa. Kappaleen 

päätteeksi esitän asiantuntijuuden kasvattamisen kehän. 

 

2.2.1. Osaaminen 

 

Yksilön ammatillinen osaaminen ymmärretään teorian ja käytännön 

taitojen integroituneena kokonaisuutena. Tällöin työ ilmenee sujuvana 

käytännön taitona, johon liittyy myös työntekijän itsenäinen kyky ratkaista 

työtilanteessa ilmeneviä ongelmia. Osaamiseen kuuluu myös kriittinen 

suhtautuminen tietoon, oman osaamisen arviointitaito, itsenäinen 

ongelmanratkaisukyky ja kyky jatkuvaan oppimiseen kokemuksia 

hyödyntäen. [Sarala & Sarala 1997 s.129] 
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Osaaminen voi olla joko organisatorista tai yksilön osaamista. 

Organisaation osaaminen ymmärretään yleensä laajasti. Se on paitsi 

jokaisen organisaation jäsenen omat työtaidot, myös organisaation 

toimintatapoihin ja kulttuuriin sisäistetyt tiedostetut ja tiedostamattomat 

toimintakäytännöt, rutiinit ja asenteet. [Senge 1990 s.14] 

 

Organisaatiossa henkilöstön osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan kaikkia 

niitä toimenpiteitä, joilla pyritään aikaansaamaan yksilön työn kannalta 

tärkeää oppimista ja itsensä kehittämistä eli yleisen tietotason, oman 

ammattitaidon ja työssä tarvittavien tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja 

lisäämistä. [Peltonen & Ruohotie 1991 s.208-209] Kehittäessään itseään 

yksilöt kehittävät joko suoraan tai epäsuorasti myös omaa 

organisaatiotaan ja sen tapaa toimia. Tämä puolestaan antaa yksilölle 

paremmat puitteet kehittyä edelleen. [Järvinen et. al. 1996 s.65-69] 

 

Voidaankin siis sanoa, että osaamisen jatkuva kehittäminen on yksilön, 

työyhteisön kuin myös koko yhteiskunnan kriittinen menestystekijä. 

Osaamisen kehittäminen ei merkitse vain muutosten passiivista 

mukailemista tai ajassa ja muutoksessa ajelehtimista ja seurailemista, 

vaan osaamisen kehittämisen avulla organisaatiot rakentavat itselleen 

kilpailuetua ja yksilöt uusia työuria. Osaamisen jatkuvan kehittämisen 

kautta yksilö säilyttää oppimiskykynsä eli kykynsä hyödyntää, hallita ja 

ohjata muutosta ja hyödyntää osaamistaan niin yksilölle kuin yrityksellekin 

taloudellisesti tuottavasti. [Ruohotie & Honka 1997 s.1] 

 

2.2.2. Asiantuntijuus 

 

Voutilainen et. al. tarkoittavat asiantuntemuksella tietoa, joka koskee 

jonkin taidon oppimista ja tehokkuutta. Taitojen tietopitoisuuden kasvu on 

yleinen piirre inhimillisen kulttuurin kehityksessä. Yleisesti käytetään myös 

termejä tieteellinen tieto ja arkitieto erottamaan tiedon eri vivahteita. 

[Voutilainen et. al. 1990 s.13] 
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Stenvall on määritellyt asiantuntemuksen ”sellaiseksi henkilöllä olevaksi 

korkea-asteiseksi tiedoksi ja taidoksi, jonka ansiosta hän kykenee 

suoriutumaan alaansa kuuluvista monimutkaisista tehtävistä ja 

toiminnoista pienimmällä mahdollisella epäonnistumisen 

todennäköisyydellä”. Silloin ”henkilöä, jolla on monimutkaisten tehtäviensä 

edellyttämää asiantuntemusta, nimitetään asiantuntijaksi”. Saariston 

mukaan tästä määritelmästä voidaan erottaa neljä asiantuntemuksen 

tekijää: a) tiedot ja taidot, b) tietty spesifi ala, c) kompleksiteetti ja d) 

toiminnallisuus, toisin sanoen asiantuntemuksella on seurauksia tuottava 

luonne. Mikään näistä neljästä komponentista ei välttämättä edellytä sen 

enempää tiedeperustaa, professiota kuin instituutiotakaan. Tiedot ja taidot 

jollakin tietyllä monimutkaisella alalla voivat olla hankittu kokemuksen 

kautta. Tällöin voidaan puhua ”henkilökohtaisten tietojen ja taitojen kautta 

määrittyvästä asiantuntijuudesta”. [Saaristo 2000 s.32-33]  

 

Sipilän mukaan asiantuntijuus on suhteellista ja siihen liittyy olennaisena 

piirteenä erottuminen vertailuryhmästä. Hän luettelee tavallisimpia 

määrittelyjä asiantuntijalle: 

a) Asiantuntija tietää muita enemmän jostain asiasta 

b) Asiantuntijalla on ammatin vaatima tutkinto 

c) Asiantuntija pystyy antamaan asiasta virallisen lausunnon 

d) Asiantuntija tekee luovaa työtä 

Nykypäivänä tiedon lisääntyessä on havaittu, että asiantuntemus ei ole 

niin absoluuttista vaan sitä on monenlaista. Kaikkivoipaa asiantuntijaa ei 

olekaan ja samasta asiasta voi olla perustellusti olemassa jopa 

vastakkaisia asiantuntijanäkemyksiä. Joskus asiantuntemus on nähty 

luonnonmukaisuuden vastakohtana, mm. metsien käsittelyä ja 

tehometsätaloutta koskevassa kritiikissä. [Sipilä 1991 s.19] 

 

Bereiterin ja Scardamalian näkökulmasta asiantuntijuus nähdään 

jatkuvana ongelmanratkaisutoimintana, jolloin ekspertin tieto koostuu 

useista tiedon osa-alueista. Pohjana ammatilliselle osaamiselle on 
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luonnollisesti koulutuksen aikana hankittu muodollinen tieto eli ns. 

kirjatieto. Toinen asiantuntijuuden keskeinen komponentti on 

käytännöllinen tieto, joka ei muodostu niinkään kirjoja lukemalla vaan 

käytännön kokemuksen kautta. Näiden lisäksi yksi keskeinen 

asiantuntijatiedon osa-alue on itsesäätelytieto, jolla tarkoitetaan 

metakognitiivisia ja reflektiivisiä tietoja ja taitoja. Nämä liittyvät oman 

ajattelun, oppimisen ja toiminnan tietoiseen ja kriittiseen tarkasteluun. 

Monissa yhteyksissä asiantuntijuus nähdään nimenomaan reflektiivisenä 

ammattikäytäntönä. [Eteläpelto & Tynjälä 1999 s.171-172] 

 

Chi6 sekä muut tutkijat ovat havainneet eksperttien eroavan noviiseista tai 

aloittelijoista siinä, että heidän pitkäaikaisessa muistissa olevat 

tietorakenteensa ovat monitasoisia, hierarkkisia ja tehtävänratkaisun 

kannalta tarkoituksenmukaisesti organisoituneita ja siten myös helposti 

käytettävissä. Lisäksi eksperttien on havaittu eroavan noviiseista siinä, 

että he representoivat oman alansa tietoa korkeatasoisin abstraktein 

käsittein. Ajankohtaisessa oppimisen ja eksperttiyden tutkimuksessa 

asiantuntijatieto on ymmärretty tietämykseksi. Tällöin integroituvat 

käsitteellinen tieto sekä henkilöiden omakohtaiseen kokemukseen 

perustuva kokemustieto, arvotieto, uskomukset, erilainen näkemystieto 

sekä asiantuntijasubjektin laaja-alainen viisaus. [Kirjonen et. al. 1997 s.96] 

 

Eksperteillä on todettu olevan laaja, alaspesifi tietovarasto, nopea 

tilanteen tunnistamiskyky ja asioiden etenemiseen liittyvää päättelykykyä. 

Useat rikkaaseen tietoperustaan nojautuvat ongelmat ovat luonteeltaan 

huonosti määriteltyjä, mikä tarkoittaa sitä, että ongelmien ratkaiseminen 

edellyttää valintoja ja päätöksiä, jotka perustuvat osin puutteelliseen ja 

ristiriitaiseenkin tietoon. Asiantuntemuksen olemusta koskevassa 

keskustelussa on lisäksi korostunut sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 

ensisijainen merkitys korkeatasoisen osaamisen selittämisessä. [Kirjonen 

et. al. 1997 s.114-115] 

                                            
6 Chi, M (1988) & Glaser, R. & Farr, M.J. (toim.) The Nature of Expertice. Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum 
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Lehtimäki muistuttaa, että asiantuntijuus ei ole aina todellista. 

Tietointensiivisen teknologian moniselitteisyys voi aiheuttaa sen, että on 

yhtä tärkeätä antaa asiantuntijan vaikutelma kuin olla asiantuntija. Tällöin 

asiantuntijakaan ei selviä yhteisössä pelkästään vaikkapa suoritetulla 

tutkinnolla, vaan asiantuntijaidentiteetti on hankittava myös konkreettisesti 

mm. organisaation psykopolitikoinnilla, ideamyynnillä tai 

imagomarkkinoinnilla. On pärjättävä kilpailussa, vaikutettava 

henkilökohtaisesti ja imitoinnin sijasta todella osattava. [Lehtimäki 1996 

s.29] 

 

Asiantuntijuuden kehittyminen 
 

Bereiter ja Scardamalia korostavat, että asiantuntijana kehittymisen 

keskeinen tunnuspiirre on jatkuva tarttuminen ongelmiin, joiden 

ratkaiseminen laajentaa tietämistä ja osaamista. Kokeneen asiantuntijan 

erottaakin heidän mukaansa yhtä kokeneesta ei-asiantuntijasta se, että 

asiantuntijalle on tyypillistä ongelmien ratkaiseminen niin, että se 

kasvattaa asiantuntemusta. Ei-asiantuntija taas pyrkii minimoimaan 

ongelmia ja kaventamaan työtään sellaisiin tehtäviin ja rutiineihin, joita hän 

osaa ja on valmis suorittamaan. Myös ongelmanratkaisulla on keskeinen 

rooli asiantuntijaksi kehittymisen prosessissa. Formaali tieto, jota 

hankitaan esimerkiksi kirjoista tai luennoilta, muuntuu ekspertin 

informaaliksi tiedoksi, kun sitä sovelletaan ymmärtämisen ongelmien 

ratkaisuun. Samalla tavoin formaali tieto muuntuu taidoksi, kun sitä 

käytetään käytännöllisten ongelmien ratkaisuun. Tällöin 

ongelmanratkaisulla on keskeinen rooli asiantuntijaksi kehittymisen 

prosessissa. [Eteläpelto & Tynjälä 1999 s.106-107, 175] 

 

Eksperttien ja noviisien tietorakenteiden välisiä eroja pohdittaessa on 

selvinnyt, että eksperteille ominainen valmius tiedon laajaan käyttöön 

perustuu pitkälti heidän tietorakenteidensa välisiin rikkaisiin kytkentöihin 

(interconnectedness) ja heidän omaksumiinsa tiedon käytön strategioihin. 
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Tiedoille ominaisen kontekstisidonnaisuuden kahleista voidaan pyrkiä 

irtautumaan ainakin seuraavilla tavoilla: 

a) kytkemällä kyseistä tietoa moneen kontekstiin 

b) pyrkimällä jäsentämään tietoa ”ylhäältä alas” eli painottamaan 

yleisiä periaatteita, kokeilemalla niiden sovelluksia mahdollisimman 

erityyppisiin yksittäistapauksiin ja vetämällä näistä johtopäätökset 

takaisin yleisten periaatteiden tasolle. [Rauste-von Wright & von 

Wright 1994 s.104] 

 

Boshuizen on kuvannut asiantuntijuuden kehittymistä tiedon 

kapseloitumisen prosessina, jossa opiskelijoiden omaksumat 

yksityiskohtaiset käsitteet korvautuvat hiljalleen yleisemmän tason 

käsitteillä, jotka tiivistävät aikaisemmat käsitteet. Tiedon jatkuva 

soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisemiseen aiheuttaa 

nimenomaisen tiedon kapseloitumisen. [Boshuizen et. al. 1995 s.269-289] 

Asiantuntijatiedon tutkijat7 ovatkin suositelleet, että teoria- ja 

käytäntöopetus tulisi kytkeä tiiviisti toisiinsa. Opiskelijoiden olisi 

teoretisoitava käytäntöä ja käytännöllistettävä teoriaa opiskeluprosessinsa 

kuluessa. [Eteläpelto & Tynjälä 1999 s.173] 

 

2.2.3. Yhteenveto 

 

Määritelmissä osaamisen käsite painottuu erityisesti konkreettisen työn 

käytännön taitona, mutta siihen liitetään myös teoriatiedon hallitseminen. 

Välttämättä osaaminen ei edellytä kykyä ymmärtää kyseistä toimintaa, 

mutta osaamisessa painottuu tiedon käyttö oikeassa tehtävässä. 

Asiantuntijuuteen ja sen kehittymiseen liitetään kirjallisuuden perusteella 

samat ”vähimmäisvaatimukset” kuin tietämykseenkin. Asiantuntijuudessa 

korostetaan sekä teoriatiedon että käytännöllisen tiedon 

välttämättömyyttä, mutta näiden lisäksi painotetaan kykyä ja halua 

                                            
7 Leinhardt, G & McCarthy Young, K & Merriman, J. (1995) Integrating professional 
knowledge; The theory of practice and the practice of theory. Learning and Instruction 5, 
401-408 
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ongelmanratkaisuun sekä itsesäätelytietojen olemassaoloa. Kun jatkuva 

ongelmanratkaisu kasvattaa asiantuntijatietoa, voidaan tämä ajatella 

kehänä, jossa asiantuntijan tietämys kasvaa entisestään (kuva 8). 

Kuva 8. Asiantuntijuuden kehittyminen. 

TIETÄMYS/
YMMÄRRYS

ASIANTUNTIJUUS

Jatkuva ongelmanratkaisutoiminta
- tietojen representointi 
korkeatasoisin abstraktein käsittein
- tietorakenteiden monitasoisuus 
muistissa

ITSESÄÄTELYTIEDOT

 

Kun tiedetään, että teoreettinen tieto on luonteeltaan yleispätevää 

muodollista ja hyvin avointa (explicit) ja vastaavasti käytännöllinen tieto 

liittyy yleensä yksittäistapauksiin ja on luonteeltaan intuitiivista ja 

kokemuksellista (tacit), tulee asiantuntijan hallita nämä molemmat tiedon 

tyypit suvereenisti ja pystyä yhdistelemään niitä aina kulloisenkin 

työtilanteen vaatimalla tavalla. Asiantuntijan itsesäätelyn tehtävänä on 

määrittää kumman tietotyypin hyväksikäyttöä painotetaan, vai onko 

parempi olla itsekriittinen ja todeta senhetkisten tietojen riittämättömyys. 

 

2.3. Oppiminen 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi yleisiä oppimisen määritelmiä, mutta 

keskityn erityisesti konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen ja oppimaan 

oppimiseen. Konstruktivistisen näkemyksen olen valinnut, koska se sopii 

luonteeltaan parhaiten tutkittavaan aiheeseen – tiedon ja tietämyksen 

kasvattamisen – sekä mahdollistaa tiedon ja tietämyksen analysoinnin 

oppimisen näkökulmasta. Lisäksi luon yleiskatsauksen työssä oppimisen 

ja elinikäisen oppimisen käsitteisiin. 
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2.3.1. Käsityksiä oppimisesta 

 

Oppimiselle löytyy kirjallisuudesta lukuisia eri määritelmiä. Yleisesti 

oppimisella tarkoitetaan havaittavia muutoksia yksilön käyttäytymisessä. 

Nämä muutokset syntyvät ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta joko 

niin, että ympäristö pyrkii opetuksen avulla muuttamaan yksilön 

käyttäytymistä tai siten, että ympäristön vaikutus yksilöön on tahatonta. 

Muutokset aiheuttavat siis oppimista. [Hirsjärvi 1990 s.136] 

 

Tiedon oppiminen ja tiedon käyttäminen eivät ole erillisiä prosesseja, vaan 

yhtä ja samaa. Oppiminen on tilannesidonnaista ja sitä tapahtuu työssä ja 

työn kautta osallistumalla aitoihin toimintakäytäntöihin. [Tynjälä & Collin 

2000 s.293] Ihmiselle syntyy omakohtainen oivallus ja vakaumus syy-

seuraussuhteiden ymmärtämisen kautta. [Nonaka & Takeuchi 1995 s.59-

60; 90-91] 

 

Senge jakaa oppimisen kahteen erilaiseen prosessiin. Toista näistä, 

käsitteellistä oppimista, korostetaan länsimaissa, sillä meidän 

käsityksemme mukaan tieto on informaatiota. Kun ihminen hahmottaa syy-

seuraussuhteet saamastaan informaatiosta, hänen ymmärryksensä 

kasvaa. Data on jalostunut informaatioksi, ymmärrykseksi ja lopulta 

viisaudeksi. Aina datan jalostuminen viisaudeksi ei kuitenkaan johda 

käyttäytymisen muutokseen. Syvällinen tieto, ymmärrys, jopa käsitteellinen 

viisaus ei välttämättä riitä muuttamaan ihmisen toimintamallia. 

Käsitteellisen tiedon omaksumisen lisäksi oppimiseen liittyy myös 

eräänlainen ”solumuisti”, johon kerääntyy kokemuksia. Käsitteellisen 

tiedon kokeileminen ja käytännön harjoittelu kytkevät tiedon ihmisen 

ohjausmekanismien automatiikkaan. [Senge 1994 s.45] Tästä johtuu myös 

se, että suurin kompastuskivi aikuiselle on poisoppiminen, sillä 

solumuistiin harjoiteltua on vaikea poistaa. [Kauppinen 1997 s.25] 

 

Vygotskyn mukaan ihmiset oppivat ylemmän järjestyksen kognitiivisia 

taitoja siirtämällä objekteja ja toimintoja merkitysten kenttään (field of 
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meaning). Objekti on jotain, joka voidaan nähdä, koskettaa tai muutoin 

aistia. Toiminta on itseasiassa käyttäytyminen tai käytös. Merkitysten 

kenttä viittaa käsitteelliseen ajatteluun, joka sisältää syventymisen 

asiaankuuluviin käsitteisiin, mikä tekee myös kokemuksen 

ymmärrettäväksi. Oppiminen on sosiaalinen kokemus, ja kaksi tärkeintä 

olosuhdetta oppimiselle ovat pelaaminen (play) ja sosiaalinen vuoropuhelu 

(social mediation). Pelaamiseen liittyen työntekijöiden ja johdon haasteena 

on suunnitella oppimiskokemuksia, jotka minimoivat riskit, rohkaisevat 

kehittämään mielikuvitusta ja sallivat pelaamisen. [Starkey 1996 s.200-

203] 

 

Tietoteoreettisesta näkökulmasta oppimiskäsitys voidaan jakaa 

empiiriseen ja rationalistiseen tiedonkäsitykseen. Käsitysten välinen ero 

liittyy korostukseen tiedon hankinnan lähteestä: ulkoinen vai sisäinen. 

Empirismillä tarkoitetaan käsitystä, että tieto on kokemusperäistä, 

aistihavaintoihin perustuvaa ja tällöin korostetaankin oppimisen ulkoista 

säätelyä. Rationalismi edustaa käsitystä, että tiedon lähteenä tai 

perustana on järki: todellisuutta koskevaa tietoa voidaan saavuttaa 

ymmärryksen ja älyllisen intuition avulla. Samalla painotetaan ”ennalta 

olemassa olevan” ja ”esiohjelmoidun” tiedon merkitystä sekä korostetaan 

oppimisen sisäistä säätelyä. Konstruktivismi asettuu oppimiskäsityksenä 

näiden kahden ääripään välimaastoon. [Rauste-von Wright & von Wright 

1994 s.104]  

 

2.3.2. Konstruktivistinen oppimisnäkemys 

 

Tynjälän mukaan konstruktivismi ei itsessään ole mikään oppimisteoria, 

vaan epistemologinen eli tietoteoreettinen näkemys siitä, mitä tieto on ja 

miten ihminen hankkii tietoa. Konstruktivismi ei myöskään ole yksi 

yhtenäinen koulukunta, mutta yhtenäistä kaikille on tiedonkäsitys, jonka 

mukaan tieto ei ole sellaisenaan siirrettävissä olevaa objektiivista 



 32

heijastumaa maailmasta, vaan se on aina joko yksilön tai sosiaalisen 

yhteisön rakentamaa. [Eteläpelto & Tynjälä 1999 s.162-163] 

 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppiminen on jatkuva inhimillisen 

informaation prosessointiin liittyvä luonnollinen tapahtuma. Uskotaan 

myös, että ihmiset oppivat toiminnan välityksellä toimintaa varten ja että 

ihminen on informaation vastaanottajana sekä valikoiva että tulkitseva. 

Oppimiselle ei ole tyypillistä informaation passiivinen rekisteröinti vaan 

tiedon (aktiivinen) konstruointi. Ymmärtäminen, toisin sanoen tietyn asian 

tai tapahtuman tulkitseminen laajemman tietorakenteen pohjalta, edistää 

mielekästä tiedon konstruointia. [Lehtimäki 1996 s.79] 

 

Deweyn mukaan oppimisessa on olennainen rooli omien konstruktioiden 

eli tulkintojen toimivuuden kokeilemisella. Voidakseen ymmärtää mitä 

tietoja tai taitoja oppija kulloinkin käyttää hyväkseen uutta oppiessaan tai 

mistä oppiminen kiikastaa, tulisi ymmärtää ”oppijan tapa tarkastella 

todellisuutta” – minkä tiedon rekonstruktiota uuden oppiminen kulloinkin 

on. Tietyn tapahtuman tai asian ymmärtämiseen liittyy sen tulkitseminen 

laajemman tietorakenteen pohjalta. Asiantilan ymmärtämisen 

tunnuspiirteenä on yleensä se, että pystyy perustelemaan oman 

käsityksensä asiasta. Ja samalla kun opimme käyttämään käsitteitä 

uudella tavalla, eli rekonstruoimme niiden merkityksiä, myös 

maailmankuvassamme tapahtuu muutoksia. [Rauste-von Wright & von 

Wright 1994 s.123-125] 

 

Oppimisessa kuvastuu yksilön (kognitiivinen) toiminta, koska oppimista 

säätelee se mitä yksilö tekee. Oppimisen strategiasta ei riipu vain se, 

miten paljon opitaan, vaan myös se, mitä opitaan. Tottuneetkaan oppijat 

eivät välttämättä osaa valita oppimisstrategioitaan tarkoituksenmukaisesti 

ilman ohjausta. Esimerkkinä tästä on Säljön korkeakouluopiskelijoilla 

suorittamissa tutkimuksissa faktojen oppimista arvostavat ja siihen 

keskittyvät oppilaat oppivat faktoja jopa huonommin kuin annetun 

aineiston ymmärtämiseen keskittyvät. Säljö toteaakin, että ymmärtämisen 
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pahin este näytti usein olevan oppijan pyrkimys oppia mahdollisimman 

hyvin. [Rauste-von Wright & von Wright 1994 s.123-124] 

 

Oppimaan oppiminen 
 

Oppimaan oppimisen taitoihin liittyy erilaisten oppimisstrategioiden hallinta 

ja soveltaminen, kyky käytännölliseen ajatteluun (mm. luova ja kriittinen tai 

analyyttinen ajattelu ja looginen päättely), resurssien (mm. ajankäytön, 

oppimisympäristön ja omien voimavarojen) hallintataidot, kyky soveltaa 

tietoa uusissa tilanteissa ja erilaisten ongelmanratkaisutaitojen hallinta. 

Toinen puoli oppimaan oppimisen taitoa liittyy oppimisen 

motivationaaliseen perustaan. Oppijan itseluottamuksella ja 

tehokkuususkomuksilla sekä menestymisen odotuksilla on suuri vaikutus 

siihen, mihin oppija lopulta yltää. Kasvumotivaatio, oppijan halu kehittää 

itseään ja kokeilla uutta, on yksi ammatillisen kasvun avainselittäjistä. 

Innovatiiviset organisaatiot pyrkivät tietoisesti kehittämään 

avainhenkilöidensä oppimaan oppimisen taitoja. Oppimista edistää se, 

että oppija tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa. [Ruohotie 2000 

s.55] 

 

Von Wrightien tavoitteellinen oppiminen tarkoittaa oppimaan oppimista. 

Sen kannalta on olennaista oppijan pyrkimys tulla tietoiseksi siitä, mitä hän 

kulloinkin opittavasta asiasta ymmärtää tai osaa, tai vastaavasti ei 

ymmärrä tai ei osaa. Tämä edesauttaa relevantin tiedon hakua ja 

relevanttien kysymysten esittämistä. Mitään yleistä oppimaan oppimisen 

taitoa ei heidän mukaansa löytyne – kuninkaantietä oppimiseen ei ole. 

[Rauste-von Wright & von Wright 1994 s.124,130] 

 

Poisoppiminen voi olla myös todellinen haaste, sillä ammattimiehet 

arvostavat työtapojaan ja -taitojaan niin korkealle, etteivät välttämättä 

halua kunnolla tutkia tapojen ja taitojen muuttamiseen tähtääviä ideoita. 

Kilpailukyky edellyttääkin sekä oppimisen että poisoppimisen hallitsemista. 

[Kohonen 2002 s.29] 
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2.3.3. Työssä oppiminen 
 

Työkokemuksista oppiminen on jatkuva prosessi ja toiset hallitsevat sen 

paremmin kuin toiset. Ihmiset, jotka oppivat kokemuksista, ovat uteliaita 

tietämään, miten ihmiset käyttäytyvät, laitteet toimivat ja asiat etenevät; he 

ottavat myös vastuun oppimisesta ja muutoksesta ja etsivät sekä 

hyödyntävät palautetta. [Ruohotie 2000 s.62] Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen ja kognitiivisen asiantuntijuustutkimuksen voidaan 

katsoa tukevan työssä oppimisen ideaa, sillä ne korostavat oppijan 

aktiivisuuden sekä teorian ja käytännön vuorovaikutuksen merkitystä 

oppimisessa ja asiantuntijuuden kehittymisessä. [Tynjälä & Collin 2000 

s.293] 

 

Vaikka työssä oppimiseen liittyvät käsitteet ja prosessit vaihtelevat 

erilaisten teoreettisten lähtökohtien mukaan, voidaan kuitenkin löytää 

joitakin keskeisiä työssä oppimisen piirteitä, jotka esiintyvät 

tutkimussuuntauksesta riippumatta.  

a) Satunnaisuus ja epävirallisuus on yksi tällainen yleinen 

luonnehdinta. Tällöin työssä opitaan usein vahingossa, ilman 

virallista opetusta ja koulutusta kytkeytyneenä jokapäiväiseen 

ongelmanratkaisuun. 

b) Kokemuksellisuus tulee esille työntekijöiden tuntemuksena siitä, 

että työssä oppimista ja työtä on vaikea erottaa toisistaan. Jo työ 

itsessään sisältää oppimista silloin, kun ratkotaan jokapäiväisiä 

ongelmia yhdessä kollegojen kanssa, kerrytetään kokemusvarastoa 

ja opitaan virheistä. 

c) Yhteisöllisyys ilmenee osallistumisena tietyn käytännön yhteisön 

toimintaan. Oppiminen voidaankin nähdä osana arjen 

toimintakäytäntöjä, jotka ovat ajan myötä tapahtuneen sosiaalisen 

muovautumisen tuotosta. [Tynjälä & Collin 2000 s.294-295] 
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”Työstä oppiminen on todennäköisintä silloin, kun henkilöt kohtaavat 

haasteellisia tilanteita, kehittäviä komponentteja. Tällaisten tilanteiden 

kehittävä vaikutus perustuu siihen, että ne antavat oppimismahdollisuuksia 

ja motivoivat oppimaan. Monille ammattilaisille kaikkein antoisimpia 

oppimiskokemuksia on ratkaista työhön liittyviä ongelmia. 

Oppimismahdollisuuksia tarjoavat muun muassa uusi tai epäselvä tilanne 

ja ristiriitaisten vaatimusten kohtaaminen. Motivaation taustalla voivat olla 

halu parantaa työn edellyttämää osaamista tai tavoitella tuotoksiin 

sidottuja palkkioita, tarve välttää negatiivisia tuotoksia tai vähentää 

kiusallisia ja epämiellyttäviä tilanteita.” [Ruohotie 2000 s.53-54] 

Työntekijöiden oppimista työssä voisi tiivistäen luonnehtia 

ongelmakeskeiseksi ja kontekstisidonnaiseksi epäviralliseksi oppimiseksi. 

[Tynjälä & Collin 2000 s.296]  

 

Elinikäinen oppiminen 
 

Ajatus elinikäisestä oppimisesta ei suinkaan ole vain viimeaikojen ilmiö. 

Siitä on maininta jo antiikin Kreikasta neljännellä vuosisadalla ekr. Tällöin 

mm. Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen toimesta elinikäinen oppiminen 

määriteltiin kaikeksi koulutukseksi ja kaikeksi oppimiseksi, mikä tulee 

henkilölle läpi hänen elinikänsä. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa jatkuvaa 

harjoittamista ja koulutusta. [Otala 1993 s.28] Nykyään elinikäisellä 

oppimisella painotetaan oppimista muodollisen koulutusjärjestelmän 

ulkopuolella. Se täydentää koulutusjärjestelmän piirissä tapahtuvaa 

oppimista ja osin myös syrjäyttää entiset oppimisen organisointimuodot. 

 

Raivolan ja Vuorensyrjän mukaan elinikäisen oppimisen idea lähtee siitä, 

että vain keskeytymätön oppiminen tuottaa tietoyhteiskunnan tarvitsemia 

jatkuvia innovaatioita. Organisaatioiden on hyödynnettävä oppiminen ja 

muunnettava se organisaation rakenteelliseksi pääomaksi. [Raivola & 

Vuorensyrjä 1998 s.82] Tietointensiivisessä yrityksessä suuri osa 

oppimisesta tapahtuu työpaikalla käytännön toimijayhteisöissä. Niiden 

varassa yksilön kokemuksellinen tieto ja osaaminen jaetaan ja 
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muunnetaan innovaation lähteeksi. Tällainen toimijayhteisö on 

muodostunut yhdessä oppimalla. Se on epämuodollinen synerginen 

liittymä, joka mahdollistaa lisäoppimisen. [Raivola & Vuorensyrjä 1998 

s.26; Ahtinen et. al. 1999 s.28] 

 

2.3.4. Yhteenveto 

 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys kiinnittää oppimisen kiinteästi tiedon 

käsittelyyn, ymmärtämiseen ja tulkintaan. Tällöin voimme ajatella, että 

oppiminen on olennainen osa yksilön tietämyksen kasvattamista. 

Oppimiselle ja samalla myös tietämyksen kasvattamiselle on tärkeää, että 

pohjalla on jo tietoa, johon uusi tieto voi kiinnittyä (kuva 9). 

Kuva 9. Tietämyksen kasvattaminen konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteella. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys
- informaation ja tiedon konstruointi
- asian tai tapahtuman ymmärtäminen 
ja tulkitseminen

INFORMAATIO

TIETO

TIETÄMYS/ 
YMMÄRRYS

 

Tiedon tulkinnassa ymmärtämisellä on keskeinen rooli ja ymmärtämisen 

tehokas ”väline” on omien kokemusten reflektointi. Nykypäivän 

työelämään liittyy kiinteästi jatkuva työssä oppiminen, joka usein tapahtuu 

ns. konstruktivistisia oppimisperiaatteita noudatellen. Vaikka oppiminen ja 

opiskelu viittaavat käsitteinä perinteisesti koulutukseen tai kouluun, 

käydään työelämässäkin lukuisia kursseja, joissa opitaan perustaitoja 

kuten koulussa. Esimerkkinä tästä olkoon kurssi, jossa opitaan 

ohjelmoimaan C++-kieltä Symbian OS -ympäristössä. Kurssin aikana data 

jalostuu tiedoksi eli henkilölle syntyy perustieto C++-ohjelmoinnista. Jotta 

tieto vielä jalostuisi tietämykseksi, tarvitaan siihen kykyä soveltaa eli siirtää 

opittu tieto omaan työympäristöön. 
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2.4. Tietointensiivisen organisaation tiedon luonti  

 

Esittelen tässä kappaleessa aluksi tietointensiivisen- ja 

asiantuntijaorganisaation määritelmiä. Kirjallisuuden perusteella 

tietämyksen luonti voidaan jaotella kahteen pääluokkaan: Pääasiassa 

amerikkalainen lähestymistapa perustuu listoihin, miten tietoa tai 

tietämystä kerrytetään organisaatiossa. Mielenkiintoisemman näkökulman 

tarjoavat eurooppalaiset ja japanilaiset tutkijat, jotka ovat kehittäneet 

prosesseja ja teorioita, jotka selittävät tietämyksen luontia erilaisten 

viitekehysten näkökulmasta. Olen keskittynyt Ståhlen tietopääoman 

elinympäristöjen ja Nonakan & Takeuchin tietospiraalin esittelyyn juuri 

niiden teoreettisen perustan takia. 

 

2.4.1. Tietointensiivinen asiantuntijaorganisaatio 

 

Kontkasen mukaan tieto-organisaatioita on usein luonnehdittu 

rakenteiltaan löyhiksi. Ne ovat löyhästi koossa pysyviä 

vuorovaikutusverkkoja ja organisaation ulkorajoja on vaikea havaita. 

[Lehtimäki 1996 s.52] Kirjavainen määrittelee tietointensiivisen 

organisaation yhteisöksi, jonka tuotantoprosessit perustuvat inhimilliselle 

asiantuntijatyölle, jonka pääasiallinen tuotos on abstrakti tietopalvelu ja 

jossa tietopääoma näistä syistä on reaalipääomaa tärkeämpi 

tuotannontekijä. [Kirjavainen 1997 s.12] Lehtimäen mukaan 

organisaatioita, joiden tuotteena on tietopalvelu, voidaan nimittää tieto-

organisaatioiksi. Organisaatioita, joiden tuotantoteknologia on 

tietämysperusteista, tavataan nimittää asiantuntijaorganisaatioiksi. Näitä 

yhdessä voidaan nimittää tietointensiivisiksi organisaatioiksi (knowledge-

intensive organisation). [Lehtimäki 1996 s.32] 
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Työterveyslaitoksen ja Sitran ”Tietointensiivinen työ” -kärkihankkeessa 

määritellään, että tietointensiiviselle työlle tunnusomaista ovat tiedon 

vastaanottamiseen, käsittelyyn ja uuden tiedon tuottamiseen liittyvät työn 

vaatimukset. Tietointensiivistä työtä tehdään usein tieto- ja 

viestintäteknologian avulla ja työlle on ominaista osaamisen suuri merkitys 

yksittäisten työntekijöiden, työryhmien ja työorganisaation tasolla. 

[Työterveyslaitos 2000 s.6] 

 

Kontkasen yhteenvedossa adhokraattiset tieto-organisaatiot, joissa 

tilanteet vaihtuvat nopeasti ja joissa jäsenet ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään, asettavat suuria vaatimuksia 

työntekijöille, joiden on pystyttävä selviytymään kaikista adhokraattisen 

toiminnan aiheuttamista ristiriidoista ja epävarmuustekijöistä. Tieto-

organisaation sisäistä ympäristöä on Seviby kuvannut hajanaiseksi, 

Mintzberg adhokraattiseksi ja March & Olsen organisoituneeksi anarkiaksi. 

Organisoituneelle anarkialle on Nurmen mukaan tunnusomaista jatkuva, 

kontrolloimaton vuorovaikutus, informaatiovirrat ja konfliktit. [Lehtimäki 

1996 s.67] 

 

Sipilän mukaan asiantuntijaorganisaatiot eivät ole mikään selkeä toisista 

organisaatioista erottuva ryhmä. Useimmat organisaatiot ovat osittain 

asiantuntijaorganisaatioita. Hän on määritellyt asiantuntijaorganisaation 

sen keskeisten piirteiden perusteella: 

• työhön liittyy runsaasti analysointia, monimutkaista 

ongelmanratkaisua ja suunnittelua 

• organisaatio tuottaa uutta 

• henkilöstön osaamistaso ja peruskoulutustaso ovat yleensä 

korkeita ja asiantuntijatehtävien määrä suhteessa muihin tehtäviin 

suuri 

• organisaation riippuvuus henkilöstöstä on suuri ja henkilöiden 

korvaaminen on vaikeaa 

Vaikka asiantuntijaorganisaatiot käsittelevät ensisijaisesti tietoa, viittaa 

tietoyritys-nimike liikaa tietotekniikkaan. Sveiby onkin todennut 
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Tietoyrityksen johtaminen -kirjan (Kunskapsföretag) suomenkielisessä 

käännöksessä, että kuvaavampi nimi kirjalle olisi ollut ”tietämysyritys”. 

[Sipilä 1991 s.23-24]  

 

Virtanen on puhunut siirtymisestä tehtaasta studiotyöhön, jolloin tärkeäksi 

työelämässä tulee monistamisen sijasta tietotaito, prototyyppien kehittely 

ja luominen. Prototyyppien tuottaminen vaatii erilaisia valmiuksia, erilaista 

organisaatiota ja erilaista rytmiä kuin monistaminen. Hän nimittääkin 

studioiksi kaikkia sellaisia yksiköitä, joiden toiminnan lopputuloksena 

syntyy uusi ja ainutkertainen ratkaisu. Studiotyö on siis ennen muuta 

uusien innovaatioiden eli prototyyppien suunnittelemista koneiden 

hoitaessa monistuksen. Myös Harisalo on esittänyt samankaltaisen 

näkemyksen sanomalla, että tulevaisuuden työ on luovaa toistamista. 

Ajatuksena on se, että vain harvat projektit ovat alkaneet todella uudesta 

ideasta. Pikemminkin jokaista uutta ideaa seuraavat sadat ja tuhannet 

luovat toistamiset ja sovellutukset eri yhteyksissä. [Ahonen 1996 s.114]  

 

Ohjelmointityötä voi näkemykseni mukaan kuvata studiotyöksi. Ohjelmilla 

kehitetään ainutkertaisia prototyyppejä eli palveluja ja valmiit ohjelmistot 

monistetaan käytettäviin laitteisiin. Ohjelmoinnissa luova toistaminen on 

elinehto. Samoja koodeja ja koodin osia käytetään uudelleen tai 

muokataan uuden projektin tarpeisiin. Vaikka ohjelmistoilla voi tänä 

päivänä tehdä lähes mitä tahansa, tehdään ohjelmointi kuitenkin aina 

jollakin tarpeeseen sopivalla ohjelmointikielellä. Ohjelmointikielten käyttö 

sinällään jo rajoittaa täysin uuden ja innovatiivisen ohjelmoinnin. 

Ohjelmointi on enemmän luovaa toistamista ohjelmointikielen 

ominaisuudet ja rajoitukset huomioiden. Studiotyötä ei ole sanana käytetty 

käsittämään ohjelmointityötä. Studio mielletään enemmän taiteilijoiden tai 

mainostoimistojen työkuvaan liittyväksi tilaksi, minkä takia sitä ei ole 

käytetty tietotekniikan alalla. 

 

Viitasen tutkimus organisaation ympäristön, resurssien, strategian ja 

oppimisen yhteyksistä osoittaa, että tietointensiivinen organisaatio on 
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merkittävästi sidoksissa ympäristöönsä. Ympäristön tietointensiivisyys tuo 

mukanaan levottomuutta, joka lisää toiminnan spontaaniutta myös 

organisaation sisällä ja aiheuttaa jatkuvia muutospaineita 

etukäteissuunnitelmille. Lisäksi osaavista yksilöistään riippuvaisella tieto-

organisaatiolla on taipumus ”soveltaa”, koska jokaisella itsenäisesti 

työskentelevällä asiantuntijapersoonalla on omat arvostuksensa ja 

intressinsä. [Viitanen 1993 s.130-131] 

 

2.4.2. Tietämyksen luonnin tapoja 

 

Brooking on listannut kymmenen tapaa tuottaa tietämystä yrityksissä 

työntekijöiden vuorovaikutuksen seurauksena. Työssä kokeminen 

(learning by doing) on hänen mukaansa monille paras tapa oppia uutta 

tietoa ja kasvattaa tietämystään. Varjopuolena saattaa olla tasapainon 

löytäminen varsinaisen tekemisen ja sen välillä, että tietää miksi on 

tekemässä. Pelkkä toiminta ei siis välttämättä tuo tuloksia. Mikäli ei ole 

aikaa kasvattaa henkilöstöä orgaanisesti, yksi vaihtoehto voi olla 

kyvykkäiden ihmisten rekrytointi yritykseen eli tieto-taidon tuonti ihmisten 

mukana. Mentorointi on ikivanha tapa siirtää ja luoda tietämystä. Se ei ole 

sama asia kuin kouluttaminen, koska mentorin on kyettävä vastaamaan 

mentoroitavan yksilöllisiin tarpeisiin tukiessaan tätä kehityspolullaan. 

Koulutuksen ja harjoittelun hyödyntämiseen voi olla kaksi 

suhtautumistapaa: joko organisaatiolähtöisesti, jolloin henkilö lähetetään 

aina tarpeen mukaan koulutukseen tai siten, että yksilöt itse toimivat 

aktiivisesti ja suunnittelevat itsensä kehittämiseen liittyvät koulutukset ja 

harjoittelut. Jälkimmäistä lähestymistapaa pidetään suositeltavampana. 

Uuden tietämyksen luonti analyysin kautta viittaa tilanteeseen, jossa uusi 

tietämys kasvaa omaksumisen, oppimisen ja olemassa olevan tiedon 

kehittämisen tuloksena. Vuorovaikutus ulkopuolisten kanssa erilaisten 

kumppanuuksien kautta tai yhteydet akateemisiin instituutioihin ja 

konsulttitaloihin voi johtaa verrattoman arvokkaaseen tietämykseen. 

Brainstorming on loistava tapa yrittää siirtää yrityksen kärkeä eteenpäin ja 
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luoda uutta tietämystä. Vaarana näissä sessioissa on, että muutamat 

ihmiset pääsevät dominoimaan ja estämään ryhmän muiden jäsenten 

näkemysten huomioon ottamisen. Puhuminen kollegoiden kanssa luo 

uutta tietämystä vuorovaikutuksen ja ideoiden vaihdon kautta. 

Keskustelujen ei suinkaan tarvitse olla muodollisia. Toimistossa 

ympäriinsä kävely, kahviautomaatilla seisoskelu tai tupakkahuoneessa 

vietetty aika voivat hyvinkin toimia perustana uuden tietämyksen synnylle. 

Opettaminen on loistava keino oppia, sillä jo valmistautuminen pakottaa 

perehtymään opetettavaan asiaan. Opettamisen yhteydessä ei ainoastaan 

oppilaat, vaan myös opettaja kokee oppivansa kysymysten tai 

keskustelujen avulla. Intuition kuuntelu on tietämistä ilman, että tietää mitä 

tietää. Inhimillinen potentiaali on paljon voimakkaampi kuin kyky ajatella tai 

toiminta fyysisessä maailmassa. [Brooking 1999 s.93-100] 

 

Davenport ja Prusak jakavat tietämyksen tuotannon viiteen tapaan. 

Hankinnalla he tarkoittavat tietämyksen hankintaa, lainaamista jopa 

varastamista yrityksen sisä- tai ulkopuolelta. Hankinnassa on olennaista 

pystyä omaksumaan jonkun toisen kehittämä idea eikä tuhlata aikaa 

saman asian keksimiseen uudelleen. Yksi käytännöllinen keino on 

yritysosto tai osaavien työntekijöiden palkkaaminen. Joskus yritysostoista 

kannattaa maksaa selvää ylihintaa sen perusteella, että yritys on pystynyt 

kehittämään jotain ainutlaatuista. Tällöin yrityksen todellinen – 

tietämykseen perustuva – arvo voi olla paljon enemmän kuin 

laskennallinen arvo. Organisaatio voi myös lisätä tietämystään erityisillä 

tuotekehitys- ja tutkimusosastoilla. Tällöin tulee kuitenkin varmistua siitä, 

että yhteen paikkaan keskitetty tietämys on koko yrityksen käytettävissä, 

muutoin voi tietämys jäädä osittain tai kokonaan taloudellisesti 

hyödyntämättä. Yhdistelyssä eri alojen ja osaamisen omaavat työntekijät 

laitetaan ratkomaan ongelmaa. Erilaisia tietämyksiä yhdistelemällä voi 

syntyä hyvinkin luova lopputulos, jota ei etukäteen pystytä ennustamaan. 

Organisaation ulkopuolelta saattaa tulla sellaisia uusia tuotteita, uusia 

teknologioita, sosiaalisia tai taloudellisia muutoksia, jotka ohjaavat 

tietämystä tiettyyn suuntaan. Yrityksen tulee joka hetki kyetä 
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mukautumaan ympäristöönsä, jotta se on elinkelpoinen. Tietämystä syntyy 

epävirallisissa verkostoissa organisaation sisällä, josta voi ajanmittaan 

tulla virallisempi. Kun tämäntyyppiset verkostot jakavat riittävästi yleistä 

tietämystä, keskustelu usein alkaa luomaan tietämystä yrityksen sisällä. 

[Davenport & Prusak 1998 s.52-66] 

 

2.4.3. Tietopääoman elinympäristöt 

 

Ståhlen ajatusten pohjalla on analyysi olemassa olevan kolmen 

systeemiteorian paradigmoista. Newtonin systeemiteoria tulee klassisen 

fysiikan piiristä ja se kuvaa suljettuja ja staattisia systeemejä.  Siinä tiedon 

luonti perustuu olemassa olevan tiedon hyödyntämiselle. Von Bertalanffyn 

luoman yleisen systeemiteorian perusteella systeemit nähdään avoimina, 

lähellä tasapainotilaa toimivina ja ne sisältävät takaisinkytkentäprosessin. 

Avoimissa systeemeissä tietoa luodaan prosessoimalla ympäristön 

informaatiota sisäisesti tiedoksi. Lorenz sekä muut kaaoksen ja 

kompleksisuuden tutkijat ovat tutkineet dynaamisia systeemejä. Näiden 

perusteella on syntynyt mm. tunnettu matemaattinen kaaosmalli, jonka 

perusideana on, että pienetkin muutokset alkutilassa voivat johtaa 

huomattavasti erilaisiin lopputuloksiin. Tutkimuksen kohteena on kaaos ja 

moninaisuus, mutta systeemi ei kuitenkaan ole täydellistä sekamelskaa, 

koska sillä on kyky järjestäytyä itsestään. Tietoa luodaan sisäisten ja 

ulkoisten datalähteiden avulla ja heikkoja signaaleja iteroimalla. Näiden 

kolmen paradigman perusteella selitetään myös kolme tietopääoman 

elinympäristöä: mekaaninen, orgaaninen ja dynaaminen (kuva 10). Näissä 

tietopääoman hallitseminen edellyttää osaamisen, suhteiden ja tiedon 

virtauksen ymmärtämistä ja hallintaa. [Ståhle & Grönroos 1999 s.65-107; 

Ståhle et. al. 2002 s.2] 
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Kuva 10. Tietopääoman elinympäristöt [Ståhle & Grönroos 1999 s.107; Ståhle 2002; 
Ståhle et. al. 2002] 
 

Mekaanisessa yritysympäristössä kaikki on hallittua ja ennakoitua. Siellä 

tieto on avointa eli täsmällistä ja määriteltyä, tiedon virta on yksisuuntaista 

ja organisaation hallinta tapahtuu johdon määräysten ja ohjeiden mukaan. 

Organisaation suhteet ovat hyvin kontrolloituja. Mekaanisen ympäristö 

soveltuu esimerkiksi perinteiseen tuotanto-organisaatioon, jossa 

laatukriteerit on taattava täsmällisesti etukäteen. Orgaaninen 

yritysympäristö taas tähtää hallittuun kasvuun ja joustavaan 

muuntumiskykyyn. Se on siis systeemi, joka pystyy uudistamaan itseään 

jatkuvasti sisältäpäin. Tieto on kokemuksellista, jolloin tehokkaimmat 

välineet tiedon hyödyntämiseen ovat puhuminen ja yhteistoiminta. Tiedon 

virta on edestakaista ja organisaatiota hallitaan dialogeilla ja 

itsearvioinneilla. Orgaaninen ympäristö soveltuu esimerkiksi 

palveluorganisaatioon, jota on kehitettävä jatkuvasti asiakaspalautteiden 

perusteella. Dynaaminen yritysympäristö on globaali ja siinä 

organisaatiorajat ovat hämärtyneet. Siellä joudutaan kohtaamaan paljon 

tietämättömyyttä sekä ennakoimattomuutta, ja avainsanoja ovat 

joustavuus, nopeus ja innovatiivisuus. Tieto on potentiaalisessa tai 

intuitiivisessa muodossa ja se virtaa kaoottisesti. Kaaos on kuitenkin tapa 

ja edellytys innovaatioiden synnylle, koska kaaos järjestäytyy itsestään. 

Suhteet ovat spontaaneja sekä verkostomaisia ja hallinta tapahtuu 
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verkostovalmiuksia hyödyntämällä. Dynaaminen ympäristö soveltuu 

erityisesti tuotekehitysorganisaatioon. [Ståhle & Grönroos 1999 s.81-107] 

 

Mikään organisaatio ei toimi ainoastaan yhdessä ympäristössä ja joissakin 

yrityksissä esiintyvät nämä kaikki kolme ympäristöä. Olennaisinta on 

tunnistaa yrityksessä esiintyvät eri tietopääoman elinympäristöt, jotta 

niiden tukeminen ja hallinta onnistuu. Jokaiseen ympäristöön tuottaa 

eniten lisäarvoa tietyntyyppinen tieto, tietynlainen tiedon virta, 

tietyntyyppiset suhteet ja tietynlainen johtaminen. [Ståhle & Grönroos 1999 

s.107] 

 

Dynaamisessa ympäristössä tiedon lisääminen tapahtuu prosessissa 

kaaoksesta kiteytykseen. 

1. Informaatio, heikot signaalit, intuitio, faktat, ristiriidat 

2. Entropian (epäjärjestyksen) lisääminen 

3. Aika, hiljaisuus, haudonta 

4. Uusi idea, struktuuri, keksintö 

5. Entropian poistaminen 

Ensin lisätään kaaosta tuottamalla paljon informaatiota. Sen jälkeen 

kaaosta vähennetään fokusoimalla, priorisoimalla ja järjestämällä asioita. 

Itseään jatkuvasti uudistava organisaatio on harjaantunut entropian 

käsittelijä. [Ståhle & Grönroos 1999 s.114; Ståhle 2002] 

 

Venkulan ymmärtämisen tapahtumasarja ja Ståhlen tiedon lisääminen 

dynaamisessa prosessissa muistuttavat toisiaan hyvin paljon. Molemmat 

ovat viisivaiheisia tapahtumasarjoja, jotka alkavat kaaoksesta ja päättyvät 

kiteytykseen. Selityksenä tähän lienee se, että molempien taustalla 

vaikuttaa systeemiteorioiden analyysit, mutta niitä tutkitaan hieman eri 

näkökulmasta. 

 

Tietointensiivinen case-yritys toimii keskeisiltä osiltaan sekä orgaanisessa 

että dynaamisessa tietoympäristössä. Toisaalta ohjelmointityö ja 

ohjelmistoprojektien läpivienti vaatii orgaanisen ympäristön hallitun 
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kehityksen. Kuitenkin uusien palvelu- ja tuotekonseptien kehittäminen 

vaatii innovointia, jota syntyy kaaoksen seurauksena. 

 

2.4.4. Organisaation tiedon luomisen teoria 

 

Nonakan ja Takeuchin kehittämä teoria pyrkii selittämään organisaation 

tiedon luomista. Teoria sisältää sekä epistemologisen eli tiedon 

luonteeseen liittyvän puolen, että ontologisen eli olevaisen luonnetta 

selittävän puolen. Usein tästä teoriasta on esitellään ainoastaan toinen 

puoli eli epistemologinen prosessi, jota on kutsuttu myös SECI-malliksi tai 

tietospiraaliksi. Tämä on varmasti teorian pohja, mutta ei pidä unohtaa 

ontologistakaan puolta, joka tuo teoriaan selkeän linkin yksilön ja 

organisaation välille. 

 

Uuden tiedon luomisen teorian perustana on olettamus tiedon olevan 

jatkuvaa ja dynaamista interaktiota avoimen ja kokemuksellisen tiedon 

välillä. SECI-mallissa tieto syntyy ja laajenee kokemuksellisen ja avoimen 

tiedon sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tiedon muuntumismallit 

(knowledge conversion) jakautuvat neljään vaiheeseen (kuva 11). 

VUOROVAIKUTUS
(SOCIALIZATION)

Kokemuksellinen tieto
muuttuu kokemukselliseksi

ULKOISTAMINEN
(EXTERNALIZATION)

kokemuksellinen tieto
muuttuu avoimeksi

Opitaan toisilta 
kokemuksellista 
tietoa ja jaetaan sitä.

Avoin tieto
muuttuu kokemukselliseksi

SISÄISTÄMINEN
(INTERNALIZATION)

Avoin tieto
muuttuu avoimeksi

YHDISTÄMINEN
(COMBINATION)

Sisäistetään opittu tieto 
organisaation toimivaksi 
käytännöksi.

Annetaan kokemukselliselle tiedolle 
täsmällinen muoto ja ilmaisu.

Yhdistetään uusi 
tieto vanhaan ja 
tuotetaan uutta.

Kuva 11. SECI-malli eli tietospiraali [Nonaka & Takeuchi 1995 s.71] 
 

Vuorovaikutuksessa (socialization) kokemuksellinen tieto muuntuu toisen 

henkilön kokemukselliseksi tiedoksi. Kyse on yksilöiden kesken 
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tapahtuvasta tiedon vaihdosta, mikä luonnollisesti vie aikaa. Ulkoistaminen 

(externalization) tarkoittaa kokemuksellisen tiedon muuntumista avoimeksi 

tiedoksi, jolloin aiemmin saavuttamattomissa olleen tiedon jakaminen 

mahdollistuu. Ulkoistamisessa saatetaan käyttää apuna metaforia ja 

analogioita. Yhdistäminen (combination) tarkoittaa avoimen tiedon 

muuntumista uudenlaiseksi avoimeksi tiedoksi. Avoimen tiedon 

aiemmasta poikkeava ryhmittely, järjestely tai yhdistely voi johtaa uuteen 

avoimeen tietoon. Tämä on länsimaisissa yrityksissä tiedon luomisen osa-

alueista vakiintunein. Sisäistämisessä (internalization) avoin tieto ja 

osaaminen muuntuvat sisäistetyksi eli kokemukselliseksi tiedoksi ja 

osaamiseksi. Tämä voi johtaa myös yksilön uudistumiseen ja sitä kautta 

myös organisaation uudistumiseen. Työssä ja toiminnassa oppiminen ja 

perinteinen oppimiskäsitys ovat lähinnä juuri sisäistämistä. Tiedon 

luominen etenee näin prosessina spiraalimaisesti jokaisen nelikentän 

ruudun läpi uudelleen ja uudelleen. Samalla tiedon taso kasvaa ja uutta 

tietoa syntyy prosessin eri vaiheissa. [Nonaka & Takeuchi 1995 s.61-72] 

 

Kaikki tietospiraalin neljä vaihetta ovat tiedon luomisen ja muuntamisen 

kannalta tärkeitä ja organisaation tiedon luomiselle välttämättömiä. Tämän 

teorian keskeinen anti tiedon muuntamismalleissa on länsimaissa 

vähemmälle huomiolle jäänyt kokemuksellisen tiedon muuntuminen 

avoimeksi eli ulkoistaminen. Siinä tiedon muodostuminen on syvällisintä ja 

kriittisintä. Myös päinvastainen muuntaminen, avoimesta tiedosta 

kokemukselliseksi eli sisäistäminen on kriittinen vaihe. Ne vaativat 

yksilöiltä kaikkein eniten, ensin oman maailmankuvan ilmaisua, sitten 

uuden tiedon sisäistämistä ja oman maailmankuvan muuttamista. Tämän 

takia ulkoistaminen ja sisäistäminen vaikuttavat organisaatiossa pisimmän 

aikaa. [Holma et. al. 1997 s.38] 

 

Tiedon lajeihin ja niiden vuorovaikutukseen keskittyvän epistemologisen 

tietospiraalin lisäksi Nonaka ja Takeuchi ovat mallintaneet ontologisen 

tietospiraalin. Siinä kuvataan tiedon luomisen tasoja yksilöstä tiimin ja 

organisaation kautta kohti organisaatioiden välisiä tasoja. Samalla tavalla 
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kuin tiedon lajit ovat vuorovaikutuksessa, myös tietoa luovat tasot ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Lähtökohtana on, että tietoa luovat aina 

ihmiset, joiden tavoitteena on luoda organisaatiolle hyödyllistä tietoa ja 

jakaa se organisaatiossa kaikkien käytettäväksi. Kaikessa tiedon 

luomisessa on mukana sekä epistemologinen että ontologinen tietospiraali 

ja näiden kahden vuorovaikutus. Epistemologinen spiraali kohoaa 

vertikaalisti ylöspäin ja ontologinen spiraali etenee vasemmalta oikealle ja 

takaisin syklimäisesti. Jokaisella kierroksella vasemmasta yläkulmasta 

vasempaan alakulmaan tieto leviää yksilön tiedosta ryhmän tiedoksi ja 

jokaisella kierroksella ryhmä laajenee käsittämään yhä suurempia 

organisaation sisäisiä kokonaisuuksia (kuva 12). [Nonaka & Takeuchi 

1995 s.72-73; Holma et. al. 1997 s.39] 

Kuva 12. Organisaation uuden tiedon luomisspiraali. [Nonaka & Takeuchi 1995 s.73] 

epistemologinen 
ulottuvuus

ontologinen 
ulottuvuus

avoin tieto

kokemuksellinen 
tieto

yksilö ryhmä organisaatio organisaatioiden välinen

tiedon taso

yhdistely

sosialisaatio

sisäistäminen

ulkoistaminen

 

Nonaka & Takeuchi korostavat, että organisaatiot eivät voi luoda 

tietämystä ilman yksilöitä. Siksi organisatorinen tiedonmuodostus 

(organizational knowledge creation) tulisi heidän mukaansa ymmärtää 

prosessiksi, joka organisatorisesti vahvistaa yksilöiden tuottaman 

tietämyksen ja kristallisoi sen osaksi organisaation tietoverkkoa 

(knowledge network of organization). Heidän lähtökohtanaan on aina 

yksilön kokemuksellisen oppimisen kautta lisääntyvä tietämys. 

Sellaisenaan se on helppo olettaa relevantiksi tietoyrityksissä, joissa 
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operatiivisesta työstä vastaavien yksilöiden tietämyksellä on tyypillisesti 

strategista merkitystä. [Kirjavainen 1997 s.49-50] 

 

Organisaatiot voivat tukea tiedon luomista monin tavoin ja monella tasolla, 

yksilöistä tiimeihin ja työryhmiin. Nonaka ja Takeuchi asettavatkin viisi 

edellytystä tietospiraalin syntymiselle: 

• Tarkoituksellisuus (intention). Organisaation strategian kannalta on 

kriittistä käsitteellistää tai oivaltaa, millaista tietoa organisaatiossa 

tarvitaan ja operationaalistaa tiedon tarve niin, että sitä voidaan 

edistää johtamistoimin. 

• Autonomia (autonomy). Jokaisella yksilöllä tulisi olla mahdollisuus 

työskennellä mahdollisimman autonomisesti. Tällöin saattaa syntyä 

yllättäviä ideoita ja todennäköisesti motivaatio luoda uutta tietoa 

kasvaa. 

• Vaihtelu ja luova kaaos (fluctuation and creative chaos). Nämä 

lisäävät organisaation ja ulkoisen ympäristön vuorovaikutusta. 

Luovan kaaoksen avulla voidaan löytää todellisia toiminnallisia 

ongelmia. 

• Ylitarjonta (redundancy). Ylitarjonta tarkoittaa informaatiota, joka 

ylittää välittömän operationaalisen tarpeen. Ylimääräisen 

informaation jakaminen tukee hiljaisen tiedon jakamista, minkä 

avulla ihmiset voivat ymmärtää toisiaan paremmin. 

• Tarpeellinen moninaisuus (requisite variety). Organisaation sisäisen 

moninaisuuden on oltava sopusoinnussa ympäristössä ilmenevän 

moninaisuuden kanssa. [Nonaka & Takeuchi 1995 s.82-85] 

 

Nonaka et. al. ovat myöhemmin laajentaneet tätä tiedon luomisprosessia 

ottamalla siihen mukaan kaksi uutta elementtiä BA:n ja tietopääoman 

(knowledge assets). BA on jaettu konteksti, ympäristö tiedon luontia 

varten. Se voi olla joko fyysinen tila tai mentaalinen ympäristö, joka 

mahdollistaa uuden tiedon syntymisen. Tietopääoma taas on tietämyksen 

luontiprosessin syötteitä, tuotoksia ja moderaattoreita. Näiden kaikkien 

kolmen elementin on oltava vuorovaikutuksessa keskenään, jotta 
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organisaatiossa syntyisi uutta tietoa (kuva 13). [Nonaka & Teece 2001 

s.15-17] 

Kuva 13. Tiedon luomisprosessin kolme elementtiä. [Nonaka & Teece 2001 s.17] 

BA: tila, paikka

- Tila tiedon muuntumiselle
- Tilaa itsensä ylittämiselle
- Moniulotteinen paikka

SECI: Tietospiraali

- Muunnosprosessi 
tacit/explicit tiedon välillä

Tietopääoma
- Jatkuvan tiedon muunnosprosessin kasvu ja siirto
- Ohjaa BA:n toimintaa SECI-prosessin foorumina

Laatu ja 
energia

ohjaa panos
tulos

 

Tiedon luomisessa korostetaan BA:n olemassaoloa ja laatua. BA:n ei 

välttämättä tarvitse olla juuri fyysinen paikka, vaan se voi olla myös tietty 

samanaikainen aika ja tila. Vuorovaikutus on BA:n ymmärtämisen 

avainkäsite.  Esimerkkejä BA:sta ovat videoneuvottelu, sähköposti ja 

mentaalinen tila, jossa on jaettuja ideoita. BA:t voidaan jakaa neljään 

päätyyppiin, samaan tapaan kuin tietospiraalin vaiheet (kuva 14). [Nonaka 

Kuva 14. BA:n eri tyypit [

& Teece 2001 s.22] 

Nonaka & Teece 2001 s.25] 
 

oimeenpaneva (originating) BA määritellään fyysiseksi ja 

(Originating Ba)

Toimeenpaneva BA

(Dialoguing Ba)

Keskusteleva BAFyysinen

Media

Virtuaalinen Toteuttava BA

(Exercising Ba)

Järjestävä BA

(Systemizing Ba)

Vuorovaikutuksen tyyppi
Henkilökohtainen Kollektiivinen

T

henkilökohtaiseksi vuorovaikutukseksi. Se on tila, jossa yksilöt jakavat 

kokemuksiaan, tuntemuksiaan ja ajatusmallejaan. Keskusteleva 

(dialoguing) BA on kollektiivista ja fyysistä vuorovaikutusta. Siellä yksilön 

ajatusmallit ja taidot jaetaan ja muunnetaan yleisiksi ilmaisuiksi ja 

artikuloidaan käsitteiksi. Keskusteleva BA tarjoaa paikan tietospiraalissa 
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kuvatulle ulkoistamiselle. Järjestävä (systemizing) BA määritellään 

kollektiiviseksi ja virtuaaliseksi vuorovaikutukseksi. Se tarjoaa tilan 

olemassa olevan avoimen tiedon yhdistämiselle. Toteuttava (exercising) 

BA tarjoaa ympäristön tietospiraalissa kuvatulle sisäistämiselle, mikä on 

mahdollista henkilökohtaisen ja virtuaalisen vuorovaikutuksen avulla. 

Siellä yksilöt sisäistävät avoimen tiedon, joka voi olla esimerkiksi kirjoitetun 

manuaalin muodossa. [Nonaka & Teece 2001 s.24-26] 

 

2.4.5. Yhteenveto 

pistemologinen tietospiraali ja ontologinen organisatorinen tiedon 

voin, kokemuksellinen ja potentiaalinen tieto yhdistettynä aiemmin 

 

E

luomisspiraali luovat mielestäni toimivaa teoriaa myös tietämyksen 

kasvattamisen tutkimiseen. Vaikka niistä puhutaan tiedonluonnin 

spiraaleina, voisi ne nimetä yhtä hyvin tietämyksenluonnin spiraaleiksi. 

Tiedon jaottelu kokemukselliseen ja avoimeen tietoon sekä näiden väliset 

muuntoprosessit kuvaavat aiemmin määriteltyä dynaamista ja 

vuorovaikutuksessa syntyvää tietämystä. Potentiaalisen tiedon 

mukaanotto tietospiraaliin olisi mielekästä, koska potentiaalinen tieto on 

mukana aina, kun yksilöt luovat tietoa vuorovaikutuksen avulla eli 

jokaisessa tiedon muuntovaiheessa. 

 

A

esiteltyyn konstruktivistiseen oppimis- ja tietokäsitykseen voimme 

tarkastella tiedon kasvattamista tietämykseksi kuvan 15 mukaisesti. 
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Kuva 15. Tietämyksen luonti avointa, kokemuksellista ja potentiaalista tietoa 
konstruoimalla 

Avoin tieto

Kokemuksellinen
tieto

vuoro-
vaikutus

TIETÄMYS/ 
YMMÄRRYS

INFORMAATIO

Potentiaalinen
tieto

sisäistäminen

Tietojen  ja 
informaation 
konstruointi

 

Yksilön tietämys pitää sisällään vaistonvaraisen ja intuitiivisen 

potentiaalisen tiedon, joka tulee esille dialogeissa ja ideoina. Se vaikuttaa 

siis jatkuvasti taustalla, kun yksilö konstruoi uutta informaatioita ja tietoa 

esimerkiksi sisäistämisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Konstruoinnin 

seurauksena sekä tiedostettu tietämys kasvaa, että tiedostamaton 

potentiaalinen tieto muuntuu. 

 

2.5. Organisaation oppiminen ja oppiva organisaatio 

 

Moilasen mukaan organisaatioiden oppimisesta on vaikea rakentaa 

yhtenäistä kokonaisuutta, sillä alue on monitieteinen ja muuttuva. 

Kirjallisuudesta löytyy useimmiten viittauksia organisaatioiden 

käyttäytymiseen, ihmisten johtamiseen ja strategiaan liittyviin teorioihin. 

Keskusteluissa näkyy myös oppimisprosessit, oppimiskäyrät, 

ryhmädynamiikka ja psykologia. [Moilanen 1996 s.50] Esittelen tässä 

kappaleessa aluksi organisaation oppimiseen liittyviä teorioita. Sen jälkeen 

tarkastelen oppivan organisaation malleja Argyris & Schönin, Sengen sekä 

Moilasen näkökulmista. Käsittelyjärjestys on tämä, koska tutkijoiden 

näkemykset perustuvat aina edellisen tekemiin malleihin. Olen valinnut 

nämä kolme mallia, koska ne ovat yleisesti hyväksyttyjä malleja ja pyrkivät 

luomaan linkkejä yksilön ja organisaation oppimisen välille. Moilasen malli 
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on lisäksi käsitteistöä kokoava tutkimus, jossa on analysoitu ja jaoteltu sillä 

hetkellä tunnettuja oppivan organisaation malleja. Muita malleja ovat 

luoneet tai oppivasta organisaatiosta kirjoittaneet mm. Shrivastava, 

Saralat, Engeström sekä Ruohotie.  

 

2.5.1. Organisaation oppiminen 

 

Marqaurdt’n mukaan organisaation oppiminen ei ole sama kuin yksilöiden 

oppiminen. Se on organisaation kyky liittää yksilöiden oppiminen yhteen 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaation oppiminen ei 

myöskään ole sama kuin oppiva organisaatio. Organisaation oppiminen on 

yksi, joskin välttämätön osa oppivaa organisaatiota. Organisaation 

oppiminen kuvaa sitä, miten se luo uutta tietoa ja tuottaa uutta osaamista. 

Oppiva organisaatio puolestaan käsittelee niitä työyhteisössä käytettäviä 

järjestelmiä, toimintaperiaatteita ja organisaation piirteitä, jotka 

mahdollistavat organisaation oppimisen. Organisaation oppiminen on siis 

tapahtuma eli prosessi, jonka yhteydessä kollektiivisesti jaettu sisäinen 

tietoisuus ja sitä ohjailevat toimintamallit muuttuvat. [Marquardt 1996 s.36] 

Organisaation oppiminen

Tiimien
oppiminen

Yksilöiden oppiminen

Kuva16. Organisaation, tiimien ja yksilöiden oppiminen [mukaeltu Marquardt 1996 s.36] 
 

Kun oppimisen subjektiksi tai sen keskeiseksi kontekstiksi määritellään 

organisaatio, eivät tutkijat (Dodgson, Hedberg, Huber) ole Kirjavaisen 

mielestä olleet yhtä mieltä kuin kahdesta asiasta: siitä, että osaaminen voi 

lisääntyä organisaatiossa tavalla, jonka tulos on enemmän kuin yksilöiden 

oppimisen summa sekä siitä, että yksilöiden oppiminen on tällaisen 
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osaamisen lisääntymisen välttämätön muttei riittävä ehto. [Lehtimäki 1996 

s.78] 

 

Oppivan organisaation monisyinen ja hieman epämääräinen käsite liittyy 

tiiviisti tietointensiivisten yhteisöjen tiedon muodostukseen ja tiedon 

luomiseen. Paula Kirjavainen (1997) on väitöskirjassaan selvittänyt 

tietoyrityksen tiedon luomista ja strategista oppimista. Hänen mukaansa 

tutkijoiden ja liiketoiminnan kehittäjien kirjoituksissa voidaan erottaa kolme 

erilaista näkemystä siitä, mistä tiedossa ja oppimisessa on 

organisaatiotasolla kyse. 

1. Oppiminen ja tieto nähdään organisaation kollektiivisten 

kognitiivisten (tiedollisten) rakenteiden kehittymisenä. 

Tämä näkemys korostaa erityisesti yrityksen johtoa kokemukselliseen 

oppimiseen kykenevänä havainnoijana ja toimijana. Näkökulmaan liittyy 

keskeisesti paradigman käsite, joka tässä yhteydessä tarkoittaa yrityksen 

kollektiivista uskomusten, arvojen ja tekniikoiden joukkoa. 

2. Oppiminen kuvataan tietämyksen hankinta-, muodostus- ja 

jalostusprosessina. 

Tämän näkemyksen edustajat (mm. Nonaka) olettavat organisaatiossa 

tapahtuvan oppimisen olevan yleisesti enemmän kuin vain yksilöiden 

oppimista. Yhteisön tietoon katsotaan liittyvän institutionalisoitunutta 

tietämystä, joka syntyy ja elää sosiaalisissa prosesseissa yksilöistä 

riippumatta. Yritykselle kilpailuetua tuottavat pätevyydet ja valmiudet 

syntyvät kollektiivisen kokemuksellisen oppimisen tuloksena. 

3. Oppivaa organisaatiota ideaalimallina pitävä näkemys, jossa 

keskitytään organisaation rakenteiden, järjestelmien ja johtamisen 

kehittämiseen niin, että yksilöt oppisivat organisaatiota 

hyödyttävällä tavalla. [Kirjavainen 1997 s.39] 

 

Organisaation osaaminen 
 

Ståhlen ja Laennon mukaan henkilöstön osaamisesta muodostuu aikojen 

kuluessa yrityksen yhteinen osaamisalue. Se koostuu erilaisista 
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käytännöistä, prosesseista tai järjestelmistä, jotka tallentavat ja kumuloivat 

jatkuvasti syntyvää uutta tietotaitoa. Näin yksilöiden osaaminen kartuttaa 

kaiken aikaa myös organisaation osaamista, joka on yrityksen kannalta 

pysyvämpää ja siten myös turvallisempaa tietopääomaa kuin yksilöiden 

kompetenssi. Organisaation osaaminen ilmenee esimerkiksi vakiintuneina 

prosessi-, projekti- tai tuotteistuskäytäntöinä. Yksilön ja organisaation 

osaamisesta syntyy kilpailuvoima vain, kun ne ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Silloin sekä yksilöt oppivat jatkuvasti, 

mutta myös koko organisaation suorituskyky kasvaa. Jälkimmäinen ei 

seuraa suoraviivaisesti edellistä eli organisaation kyvykkyys edellyttää 

aina enemmän kuin pelkästään yksilöiden osaamista. [Ståhle & Laento 

2000 s.30-31] 

 

Organisaatioiden menestyminen ja toimintakyvykkyys perustuvat 

ydinosaamisen tehokkaaseen muuntamiseen palveluiksi ja tuotteiksi 

tehokkaiden prosessien avulla. Oppiminen ja osaaminen ovat 

toimintakyvykkyyden keskeisiä tekijöitä. Niistä on kuitenkin hyötyä vasta 

tilanteessa, jossa osaamista voidaan käyttää hyväksi 

(toimintaedellytykset) ja henkilöstöllä on vilpitön halu tehdä niin (motivaatio 

ja kannusteet). Osaamisen kehittäminen taas on kykyä muuttaa omaa 

toimintaa jäsentämällä toimintatilanteet uudella tavalla ja hankkimalla 

siihen tarvittavaa taitotietoa. Tällöin kyse on siis oppimaan oppimisesta. 

[Sarala & Sarala 1997 s.34-35] 

 

Tietoyrityksiin liittyvässä keskustelussa erääksi tietoyritysten 

keskeisimmistä strategisista haasteista on nostettu esiin 

yksilöriippuvuuden vähentäminen tai siihen liittyvien uhkien lieventäminen. 

Tämä voisi tapahtua luomalla tietoyritykselle avainhenkilöistä 

riippumatonta arvoa esimerkiksi yrityskuvan vahvistamisen keinoin tai 

vähentämällä yksilöiden riippuvuutta esimerkiksi irrottamalla tietämystä 

yksilöistä levittämällä tai institutionalisoimalla osaamista. Starbuckin 

käsityksen mukaan organisatorinen oppiminen tietoyrityksessä on 

nimenomaan yksilöihin sitoutuvan tietämyksen muuntamista organisaation 
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omaisuudeksi: fyysiseksi pääomaksi, rutiineiksi tai organisaatiokulttuuriksi. 

[Kirjavainen 1997 s.48] 

 

2.5.2. Oppiva organisaatio 

 

Oppivan organisaation käsite yhdistää liikkeenjohdon teorian ja 

kasvatustieteellisen oppimisteorian. Aiemmin käytetyt termit 

organisatorisesta tai organisaation oppimisesta (organizational learning) 

tutkijat ovat nyttemmin korvanneet käsitteellä oppiva organisaatio (learning 

organization). Sisällöllisesti näillä kahdella ei ole merkittävää eroa. [Senge 

1990 s.14; Argyris & Schön 1978] Jotkut tutkijat pitävät oppivaa 

organisaatiota jopa omana johtamismenetelmänä, joka olisi 

laatujohtamisen ja prosessijohtamisen seuraava kehitysvaihe. [Lecklin 

1997 s.250] 

 

Oppivan organisaation käsite on määritelty lukemattomilla eri tavoilla. 

Osuvimpana määritelmänä voidaan kuitenkin pitää Morganin ja Sengen 

kuvausta: Oppivalla organisaatiolla tarkoitetaan yhteisöä, joka osaa 

arvioida ja edistää omaa oppimistaan. Uuden tiedon tuottaminen toteutuu 

tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Voitaisiin puhua metaoppimiseen 

kykenevästä systeemistä – siis järjestelmästä, joka pystyy oppimaan 

oppimista. Metaoppimisesta puhutaan myös deutero-oppimisena8, joka 

tarkoittaa prosessia, jossa yksilö tai organisaatio lisää omaa 

oppimiskykyään aikaisempien oppimiskokemusten reflektoinnin pohjalta. 

[Kirjavainen 1997, s.39-53; Holma et. al. 1997 s.23-24] 

 

Edellä kuvattu määritelmä luo kuvaa erittäin muuntuvasta – 

ameebamaisesta – organisaatiosta, joka korostaa oppimisen yhteyttä 

muutokseen. Jonesin ja Hendryn (1992) analyysit kirjallisuudessa 

esitetyistä oppivan organisaation näkemyksistä sanovat, että niihin sisältyy 

ainakin kolme eri näkökulmaa. Oppiva organisaatio: a) madaltaa 

                                            
8 Alunperin Batesonin 1972 lanseeraama termi. 
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organisaatiotaan, b) keskittyy avoimuuteen ja oman toiminnan kriittiseen 

itsearviointiin sekä c) kaksi edellä mainittua johtavat uutta luovaan 

oppimiseen ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen määrätietoiseen tutkivaan 

etsimiseen. [Sarala & Sarala 1999 s.54] 

 

Shrivastavan lähtökohta on ollut luokitella organisaation oppimisen 

tarkastelu seuraaviin näkökulmiin: a) sopeutuva oppiminen, b) oletusten 

jakaminen, c) yhteinen tietopohja ja d) kokemusten hyväksikäyttö. 

Luokittelu perustuu tekijöihin, jotka vaikuttavat oppimistapahtumaan. 

Tällöin luokittelussa ei oteta kantaa esimerkiksi siihen kuka oppii, mistä 

lähtökohdista oppiminen tapahtuu tai minkälaisina tuloksina oppiminen 

näkyy. Oppimista lähestytään siis oppimisprosessin näkökulmasta. 

[Moilanen 1996 s.50]  

 

Saralat ovat pyrkineet yhdistämään laatuorganisaatioiden parhaat 

ominaisuudet oppivan organisaation malleihin ja he kirjoittavatkin oppivan 

laatuorganisaation toimintamallista. Siinä tuottavuuden, laadun ja 

prosessien kehittämiseen liitetään oppimisnäkökulma. He nimeävät viisi 

toimintakyvykkyyden kehittämisaluetta: a) tosiasioiden tunnistaminen ja 

oman tulevaisuuden luonti, b) työkulttuurin ja ilmapiirin kehittäminen, c) 

laadun tuottavuuden ja prosessien kehittäminen, d) oppimisen 

edistäminen sekä e) kehittämistoiminnan ja verkostojen luonti. [Sarala & 

Sarala 1997 s.69-70] 

 

On hyvä muistaa, että kaikesta oppivan organisaation ympärillä 

tapahtuvasta huolimatta ’oppiva organisaatio’ on vielä vailla sisältöä. Se 

on toistaiseksi nähtävä vain kielikuvana, joka viittaa OD-konsulttien 

(Organization Development) ja muiden organisaation kehittäjien luomaan 

ideaalimalliin. Oppiva organisaatio ei sellaisenaan kuvaa mitään todellista 

organisaatiota, mutta voi parhaimmillaan toimia ajattelun apuvälineenä 

pyrittäessä kehittämään organisaatioiden toimintaa. Keskustelu oppivasta 

organisaatiosta lähtee siitä, että yrityksen johdon tehtävänä on edistää ja 
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koordinoida oppimista yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisiin suuntiin. 

[Kirjavainen 1997 s.53] 

 

2.5.3. Argyris & Schönin oppivan organisaation malli 

 

Argyriksen ja Schönin mukaan organisaation käytännön kehittämistyö voi 

tapahtua kahden eri oppimismallin kautta (kuva 17): 

a) Yhden palautekytkennän oppiminen (Single-loop learning) 

b) Kaksinkertaisen palautekytkennän oppiminen (Double-loop 

learning) 

Yhden palautekytkennän oppimismallia käytetään lähinnä toiminnassa 

todettujen ongelmien korjaamiseen. Tämä oppiminen tähtää toiminnan 

virheiden ja häiriöiden tunnistamiseen toiminnan pysäyttämiseksi 

normaalitilassa. Toiminnan taustalla olevia perusoletuksia tai toiminnan 

yleisiä normeja ei pyritä muuttamaan esimerkiksi kyseenalaistamalla 

toimintaprosessia ja johtamistapaa niin, että virhe- ja häiriömahdollisuus 

pienenisi. Tätä oppimismallia voisi kuvata passiiviseksi 

oppimistoiminnaksi, jonka tavoitteena on ainoastaan nykyisen toiminnan 

laadun pitäminen asetetuissa rajoissa. Yrityksen toimintaa pyritään 

kehittämään vain silloin, kun epäkohtia ilmenee. [Argyris & Schön 1978 

s.200-201] 

Kuva 17. Yhden ja kaksinkertaisen palautekytkennän oppiminen [Argyris 1992 s.68] 

Toiminta Seuraus
Suunnitellun ja 
toteutuneen toiminnan 
yhteensopimattomuus

Olemassa olevat normit 
ja toimintatavat

Kaksinkertaisen palautekytkennän oppiminen

Yhden palautekytkennän oppiminen

 

Kaksinkertaisen palautekytkennän oppiminen on nimitys uutta luovalle 

oppimismallille. Tässä oppimismallissa asetetaan kriittisen tarkastelun 

kohteeksi yrityksen senhetkinen toimintatapa, tuotteet ja palvelut. 
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Kyseenalaistamisen kautta pyritään kehittämään toiminnan yksityiskohtia, 

hiomaan toimintatapoja ja laajentamaan koko henkilöstön osaamista. 

Kaksinkertaisen palautekytkennän oppimismalli tarkkailee aktiivisesti 

yrityksen toimintaa ikään kuin ulkopuolisen näkökulmasta. Se hakee ja luo 

aktiivisesti uutta. Kun yhden palautekytkennän oppimismalli tarkoittaa 

pienimuotoista, tietyssä toimintaympäristössä tapahtuvaa sopeutuvaa 

oppimista, kaksinkertaisen palautekytkennän oppimismallissa oppiminen 

ei ole rajattu ja muutospyrkimykset ulottuvat aina peruslähtökohtien 

kriittiseen tarkasteluun saakka. Syvällinen muutos vaatii aina jälkimmäisen 

kaltaista oppimista. Kaksinkertaisen palautekytkennän oppimismalli 

tarvitsee siis kaksi palautesilmukkaa, jotka linkittyvät havaittuihin strategia- 

ja arvotoimintoihin. Yleensä kahden palautekytkennän oppimista tapahtuu 

yksilöiden kesken. Ajatustenvaihto, dialogit, väittelyt ja kyseenalaistaminen 

saattavat lopulta johtaa toimintojen uudelleenohjaukseen. [Argyris & 

Schön 1996 s.25-27; 200-201] 

 

Kolmas Argyriksen oppimistaso on oppimaan oppiminen (deutero 

learning), josta esimerkkinä on oppimisen muuttaminen yhdestä 

palautekytkennästä kaksinkertaisen palautekytkennän oppimiseen. 

Moilanen on tiivistänyt keskeiset ajatukset argyriaanisessa organisaation 

oppimisessa: 

• Yksilö oppii ja toimii organisatorisen oppimisen välikappaleena. 

• Oppiminen on vastaus organisaation sisäisestä tai ulkoisesta 

”ympäristöstä” tuleviin muutospaineisiin. 

• Oppiminen on virheiden korjaamista organisaation toimintaa 

ohjaavassa teoriassa tai mallissa. 

• Oppimista tapahtuu vasta silloin, kun oppimisen tulokset on saatu 

osaksi yksilöiden ja organisaation ajattelu- ja toimintamalleja. 

[Moilanen 1996 s.72, 75] 
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2.5.4. Sengen oppiva organisaatio 

 

Senge on amerikkalainen johtamisen asiantuntija, jonka systeemiajattelu 

kehittyi 1970-luvulla MIT:n tutkijana. Hän on soveltanut Argyriksen 

teorioita käytäntöön lähestymällä oppimista laajemmin. Hänen oppinsa 

organisaation oppimisesta on tullut kuuluisaksi erityisesti yritysjohdon 

keskuudessa ja hänen teostaan The Fifth Discipline on pidetty oppivan 

organisaation perustana. [Moilanen 1996 s.67, 71] 

 

Senge tarkastelee organisaation oppimista systeemiajattelumallin 

välityksellä. Hänen mallinsa jakautuu viiteen oppiin (discipline), joista 

viides on antanut mallille nimen systeemiajattelu (system thinking). Nämä 

viisi oppia ovat: 

a) yksilön pätevyys (personal mastery) 

b) ajattelumallit (mental models) 

c) yhteisen vision rakentaminen (building shared vision) 

d) tiimioppiminen (team learning) 

e) systeemiajattelu (system thinking) 

Yksilön pätevyys sisältää paitsi nimensä mukaisesti osaamisen, myös 

oman vision siitä, mitä todella haluaa sekä nykytilanteen selkeän 

näkemisen. Näitä tarvitaan luovaan kehitykseen. Yksilö luottaa 

alitajuntaansa ja kehittää sitä, ja hänellä on jatkuva oppimismoodi päällä. 

Ajattelumallit ovat olettamuksia, yleistettävyyksiä tai jopa kuvia ja 

kuvitelmia, miten me näemme maailman ja miten toimimme siellä. 

Ajattelumallit pitävät sisällään myös kyvyn kyseenalaistaa ja keskustella 

ongelmista. Yhteisen vision rakentaminen ja yhteinen suunta ohjaavat 

ihmisiä hyväksymään ja tunnistamaan suuremmat visiot ja kuuntelemaan 

muiden visioita. Tämä edellyttää pitkäaikaista sitoutumista yrityksen 

tavoitteisiin organisaation kaikilla portailla. Tiimioppimisen kautta jaettu 

visio tulee toiminnan avulla jatkoksi, yhteiseksi ohjenuoraksi omille 

henkilökohtaisille visioille. Erityisen hyvin tämä näkyy joukkueurheilussa, 

jossa tiimioppiminen voi tuottaa tulosta enemmän kuin yksilöiden 

osaaminen antaisi olettaa. Systeemiajattelu kokoaa alleen kaikki edelliset 
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sekä yhdistää teoriaosan ja käytännön koherentisti. Se myös mahdollistaa, 

että näitä oppeja voidaan käyttää yhdessä. Oppivassa organisaatiossa 

nähdään itse omat päätökset, niiden seuraukset ja vaikutukset 

tulevaisuuteen. Jokainen näistä opeista voidaan lisäksi nähdä kolmella 

tasolla: käytännössä (practices), periaatteissa (principle) ja 

olennaisuudessa (essences). Oppivan organisaation tulee käydä läpi 

kaikki kolme tasoa. [Senge 1990 s.6-10] 

 

Jotta prosessiin voi vaikuttaa, pitää sen rakenne nähdä myös sisältäpäin. 

Luonnossa tai yrityksen systeemeissä on tietty äärellinen määrä malleja, 

joilla suurin osa tilanteista voidaan kuvata. Sengen mukaan systeemin 

perusrakenteita on kolme: 

1. Voimistava palaute (amplifying feedback). Pienet asiat voivat 

kasvaa suuriksi kuten lumipallo vieriessään. 

2. Tasapainottava palaute (balancing feedback). 

Takaisinkytkennällä voidaan saavuttaa usein haluttu stabiili 

tavoitetila. 

3. Viiveet (delay). Viiveet aiheuttavat usein epästabiilisuutta ja 

viiveen pituutta ei välttämättä tiedetä kuin kokeilemalla. 

Näiden kolmen perusrakenteen avulla voidaan rakentaa systeemejä 

kuvaavia malleja, joita Senge on kirjassaan esitellyt visuaalisen 

yksityiskohtaisesti. [Senge 1990 s.79-80] 

 

Senge on laajentanut oppivan organisaation käsitteistöään viidestä 

perusperiaatteesta tuoden mukaan niitä täydentäviä tekijöitä ja yksilön 

oppimiseen liittyviä tekijöitä. Moilanen on nimennyt tämän laajennetuksi 

sengeläiseksi käsitykseksi. Keskeisin ero aiempaan on organisaatio- ja 

yksilötason tarkastelun erottaminen toisistaan. Tässä Senge tarkastelee 

syvällisen oppimisen kehää (yksilötaso) ja organisaation toimintaa tai 

arkkitehtuuria (organisaatiotaso). Moilanen tulkitsee tämän niin, että 

metodeina ja työkaluina pidettävät asiat sijoittuvat organisaation toimintaa 

kuvaavaan kolmioon ja yksilöltä edellytettävät kyvyt ja taidot syvällisen 

oppimisen kehään (kuva 18). [Moilanen 1996 s.93-94] 
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Kuva 18. Laajennettu sengeläinen käsitys oppivasta organisaatiosta. [Moilanen 1996 
s.94] 

OHJAAVAT
AJATUKSET

UUDISTUKSET
RAKENTEESSA

TEORIA, MENETELMÄT
JA TYÖKALUT

ORGANISAATION
ARKKITEHTUURI

SYVÄLLISEN
OPPIMISEN

KEHÄ

ASENTEET JA
USKOMUKSET

TIETOISUUS
JA HERKKYYS

TAIDOT JA
KYVYT

 

2.5.5. Moilasen tausta ja käsitteistö oppivasta organisaatiosta 

 
Moilanen on lisensiaattitutkimuksessaan tutkinut oppivan organisaation 

käsitteistöä erityisesti Argyris & Schönin sekä Sengen tuotosten 

perusteella. Myös Shrivastava on hyvin edustettuna tutkimuksessa. 

Moilanen on pyrkinyt hakemaan yksilön ja organisaation oppimisen 

vastinpareja ja luokitellut ne taulukon 1 mukaisesti. 

 

Tutkimuksen 
kohde 

Yksilön 
oppiminen 

Organisaation 
oppiminen 

Edustajia mm. 

ihmiskeskeisyys, 
laaja-alaisuus, 
tavoitteellisuus 

humanismi kokonaisvaltainen, 
visiokeskeinen 

Senge (varauk-
sin), Wood &  
Bandura 

ajattelumallit, 
oppimisprosessit 

kognitivismi prosessikeskeinen Argyris & Schön, 
Senge, Kolb, 
Shrivastava 

toiminta, 
ympäristön 
vaikutus 

behaviorismi suorituskeskeinen Hedberg, 
Viitanen 

Taulukko 1. Moilasen näkemys yksilötason ja organisaation oppimisen vastinpareiksi 
[Moilanen 1996 s.52-67] 
 

Suorituskeskeisessä näkökulmassa organisaation oppimisen teoriat 

lähestyvät organisaation oppimista ohjautuen organisaation omien 

toimintamahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä. Määräävänä tekijänä on 

ympäristö ja tähän ympäristöön reagoiminen. Oppimista ei tässä arvosteta 
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oppijoiden toimintana eli prosessina, vaan oppimisen tuloksella on 

keskeinen asema. Prosessikeskeisessä näkökulmassa voidaan 

lähestymistapana pitää organisaation ja organisaatioissa tapahtuvan 

oppimisen tarkastelua joko ajattelun tai oppimisen prosessin kautta. 

Organisaatioita tarkastellaan ajattelu- ja toimintamalleina ja prosesseina, 

joissa toimijoina ovat yksilöt. Kyseessä ovat ihmiset, sisäiset prosessit, 

ihmisten väliset prosessit ja näihin prosesseihin liittyvät erilaiset 

vuorovaikutuksen ja yhteistyön muodot. [Moilanen 1996 s.55-56] 

 

Kolmanneksi näkökulmaksi ja humanistisesti painottuneen 

yksilöoppimisen vastineeksi Moilanen nimeää kokonaisvaltaisen oppivan 

organisaation. Humanismissa ihmistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti 

siinä mielessä, että hänen käyttäytymisensä ja tiedon prosessointiin 

liittyvien kykyjensä ohella otetaan huomioon tarpeet ja motiivit, samoin 

kuin laajemmin ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet itsenäiseen ja aktiiviseen 

toimintaan. Moilasen nimeämän kokonaisvaltaisen oppivan organisaation 

määrittely perustuu erityisesti Wood & Banduran tutkimuksiin. Hän 

myöntää kuitenkin, että myös Sengen mallia viidestä perusperiaatteesta 

voidaan pitää suhteellisen kokonaisvaltaisena oppivan organisaation 

tarkasteluna. [Moilanen 1996 s.64-67] 

 

Moilanen on kehittänyt Argyriksen ja Sengen ajattelumallien perusteella 

oman näkemyksensä oppivasta organisaatiosta. Ensimmäinen versio 

timanttimallista löytyy 1996 lisensiaattityössä, joka analysoi laajasti 

oppivan organisaatioin kenttää. Silloin Moilanen kirjoitti timantista 

”ajatuskehitelmänä tai käsitejärjestelmänä, joka näyttää mahdolliselta, 

tuntuu järkevältä ja saattaa jopa olla toimiva”. Vuoden 1999 artikkelissa 

mainittiin timantin kehitetyn teoriapohjalta, mutta laajaa käytännön 

kokemusta hyödyntäen mittariksi. Lopullinen mittari valmistui 1997 ja 

muotoutui kahden osion ja yhteensä neljänkymmenen väittämän 

kokonaisuudeksi. Tieteellinen testaus tehtiin 25 organisaation ja 700 

vastaajan aineistolla. Mittarin analysointi osoitti, että mittari on toimiva ja 

käyttökelpoinen työkalu kokonaisvaltaisen kuvan rakentamiseen oppivasta 
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organisaatiosta. Timanttimalli koostuu sekä yksilö- että 

organisaatiotasosta, joissa molemmissa on viisi asiakokonaisuutta (kuva 

19). Myöhemmin nämä osa-alueet on yhdistetty yhdeksi viiden osion 

Kuva 19. Oppivan organisaation timanttimalli [Moilanen 1999 s.10] 

kokonaisuudeksi (kuva 21). [Moilanen 1996 s.120; Moilanen 1999 s.10] 

 

rganisaatiotason osatekijät ovat: 1) rakenteiden ja systeemien tietoinen 

Moilanen 1999 s.9-10] 

Arviointi (5)Suunta (2) Esteet (3) Keinot (4)

ORGANISAATIOTASO

YKSILÖTASO

Rakenteiden ja systeemien 
tietoinen johtaminen (1)

Ihmisten ja heidän 
oppimisensa johtaminen (1)

yksilön 
motiivi ja
tavoitteet

yhteinen 
suunta

esteiden
tunnista-
minen

esteiden
tunnista-

minen

keinojen 
valinta

keinojen 
rakentaminen arviointi ja 

palkitseminen

yksilöiden 
itsearviointi ja 
ryhmäarviointi

O

johtaminen, 2) yhteinen suunta, 3) esteiden tunnistaminen, 4) keinojen 

rakentaminen sekä 5) arviointi ja palkitseminen. Rakenteiden ja 

systeemien tietoisella johtamisella painotetaan sitä, että oppivan 

organisaation organisaatiotasoiset osatekijät eivät muutu tai kehity 

itsestään. Johdon on tehtävä tavoitteellisesti ja tietoisesti töitä 

organisaatiotason tekijöiden muuttamiseksi oppimista edistäväksi. 

Yhteinen suunta ohjaa oppimista ja kehittymistä kohti organisaation 

tavoitteita. Oppimista estävät rakenteelliset tai systeemipohjaiset tekijät on 

tunnistettava ja poistettava. Keinojen rakentamisella tarjotaan riittävän 

monipuolinen oppimisen keinovalikoima. Arviointi ja palkitseminen 

nostavat esille sen, että oppimista ja kehittymistä on tavoitteiden 

asettamiseen liittyen myös mitattava ja palkittava. [Moilanen 1996 s.115; 
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Yksilötasolla vastaavat tekijät ovat 1) ihmisten ja heidän oppimisensa 

htaminen, 2) yksilön motiivi ja tavoitteet, 3) esteiden tunnistaminen 4) 

n tutkimuksessa on se, että tietotekniikka-alan 

mmattilaiset kokevat oman työyhteisönsä vähemmän hyvinä oppivina 

.5.6. Yhteenveto 

 

jo

keinojen valinta sekä 5) yksilöiden itsearviointi ja ryhmäarviointi. 

Oppijoiden ja oppimisen johtaminen ei tapahdu itsestään, vaan vaatii 

aktiivista toimintaa. Yksilön motiivit ja tavoitteet tulee olla kunnossa, jotta 

oppimiselle on edellytyksen olemassa. Esteiden tunnistaminen 

yksilötasolla tarkoittaa henkilön omiin rutinoituneihin toimintamalleihin ja 

muihin mahdollisiin oppimiseen kielteisesti vaikuttaviin tekijöihin 

puuttumista. Jokaisen yksilön tulisi löytää itselleen parhaat oppimisen 

keinot ja hyödyntää organisaation ja ympäristön sekä erityisesti oman työn 

tarjoamia oppimis- ja kehittämiskeinoja oman osaamisensa 

laajentamisessa tai syventämisessä. Oppimisen itsearviointi tarkoittaa sitä, 

että yksilöiden on itsekin oltava aktiivisia oman oppimisensa arvioinnissa. 

[Moilanen 1999 s.9-10] 

 

Mielenkiintoista Moilase

a

organisaatioina kuin muiden organisaatioiden vastaajat. Muut testatut 

organisaatiot edustivat julkista sektoria, teollisuutta, pankki- ja 

vakuutustoimintaa, koulutusta ja kaupan alaa. [Moilanen 1999 s.9-10] 

Koska nämä eivät oletettavasti ole yhtä tietointensiivisiä kuin 

tietotekniikkayritykset voidaan tästä tehdä olettamus, että 

tietointensiivisissä organisaatioissa työskentelevät kokevat oman 

organisaationsa sisältävän vähemmän oppivan organisaation rakenteita ja 

systeemien tietoista johtamista, kuin muilla toimialoilla työskentelevät. 

Voidaan kysyä, estääkö tai hankaloittaako toiminnan tietointensiivisyys 

oppivan organisaation luontia? 

 

2
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Organisaation oppiminen voidaan nähdä yksilöihin sitoutuvan tietämyksen 

uuntumisena organisaation osaamiseksi, tietämykseksi ja omaisuudeksi. 

 vertailemalla isoja ja pieniä 

rganisaatioita. Yleensä pienessä organisaatiossa on suhteessa 

n tekijä on toiminnan 

tkuva itsearviointi ja palautteiden hyödyntäminen, jotta tekemisistä 

 

m

Näitä voivat olla mm. vakiintuneet käytännöt, rutiinit ja 

organisaatiokulttuuri. Tämä vähentää yksilöriippuvuutta ja luo 

organisaatiolle paremmat toiminnan ja menestymisen edellytykset. 

Organisaation tietämys ei välttämättä ole yksilöiden tietämyksen summa. 

Se voi olla joko enemmän tai vähemmän, riippuen siitä miten hyvin 

organisaation sisäinen vuorovaikutus toimii. 

 

Edellä mainitun oletuksen voi hyvin todeta

o

enemmän potentiaalia kuin suuressa, koska siellä vuorovaikutus on 

helpompaa. Mahdollisia yhteyksiä ihmisten välillä on vähemmän ja ihmiset 

tuntevat toisensa, heidän osaamisensa ja työtapansa. Yksilön on 

nopeampi ja helpompi ymmärtää pienen organisaation lainalaisuuksia ja 

toimintatapoja, koska siihen vaikuttavia tekijöitäkin eli henkilöitäkin on 

vähän. Suuremmassa organisaatiossa taas ihmisten vuorovaikutukseen 

kuluu huomattavasti pidempi aika. Aikaa voi kulua myös ”oikeiden 

ihmisten” löytämiseen eli niiden, joiden kanssa kannattaa ja tulee olla 

vuorovaikutuksessa jonkin asian suorittamiseksi. 

 

Oppivan organisaation määritelmille yhtenäine

ja

opitaan. Se kuvastaa täydellistä organisaatiota, joka pystyy oppimaan ja 

muuntumaan tarpeen mukaan. Koska organisaatioissa työskentelevät 

ihmiset, on tällaisen ihanneympäristön luominen jokseenkin utopistista. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö kannattaisi yrittää. Pienetkin 

parannukset, jotka oppivia organisaatioita kuvaavien mallien avulla 

saadaan toteutettua, vievät organisaatioita eteenpäin ja tekevät niistä 

samalla ihmisille mielekkäämpiä. Oppivaa organisaatiota voisi luonnehtia  

tämän hetken organisatoriseksi ihannetilaksi - jota edusti myös byrokratia 

omana aikanaan. 
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2.6. Synteesi teorian perusteella 

 

Yksilön ja organisaation tietämyksiä lähestytään teorioiden perusteella 

 

tutkimuksesta hyvin vähän yhdistäviä tekijöitä. Esimerkiksi tiedon portaat 

kuvaavat tiedon luokittelua datasta ja informaatiosta ymmärrykseen ja 

tietospiraaliin ei kerta kaikkiaan toiminut. Tietospiraali sinällään kyllä 

yhdistää yksilön ja organisaation tiedon kasvattamisen, mutta melko 

teoriasta epistemologista osuutta eli tietospiraalia. Se on 

teemahaastattelujen kannalta sivujuonne, mutta selventää osaltaan 

voivat peilata omia näkemyksiään erilaisiin tietämyksenluontikeinoihin. 

ottamatta huomioon. 

 

organisaation oppimisen näkökulmat, mutta tällöin ei puhuta pelkästään 

tietämyksen kasvattamisesta, vaan kokonaisvaltaisesta oppivasta 

rganisaatiosta. Se on jo laajempi käsite, missä näkökulma on enemmän 

tietämykseen. Alkuperäinen tavoitteeni oli pystyä yhdistämään yksilön ja 

monimuotoisuudesta johtuen en sitä pystynyt tekemään, eikä se nykyisen 

tietämykseni perusteella ole edes mahdollista. Tarkastelen empiirisessä 

kokonaisuuksina. Oppivan organisaation timanttimallia apuna käyttäen 

pyrin luomaan kuvaa case-yrityksestä oppivana organisaationa. 

hyvin eri näkökulmista, ja näiden välille löytyi aikaisemmasta

tietämykseen. Näiden sijoittaminen tietopääoman elinympäristöihin tai 

teoreettisella tasolla. Käytän empiirisessä osiossa tiedon luomisen 

teorian soveltumista käytäntöön. Otan myös Brookingin kymmenen 

kohdan listan kommentoitavaksi haastatteluissa. Sen avulla haastateltavat 

Koska listalla on oletettavasti mainittu kaikki olennaisimmat keinot, halusin 

varmistaa, ettei nämä asiat jää vahingossa keneltäkään haastateltavalta 

Myös oppivan organisaation teoriat ovat pyrkineet yhdistämään yksilön ja 

o

organisaatioteoreettinen kuin tämän työn tietoteoreettinen näkökulma 

organisaation tietämyksen kasvattamisen teoriat yhteen kuvaan, jolloin 

olisin saanut linkitettyä nämä kaksi asiaa keskenään. Asian 

osuudessa yksilön ja organisaation tietämyksen kasvattamista erillisinä 
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Olen teoriaosuudessa käynyt läpi yksilön tietämyksen kasvattamista 

lähinnä tietoon ja oppimiseen perustuen. Ihminen konstruoi informaatiota 

ja tietoa osaksi omaa tietämystään. Tieto ei siis ole sellaisenaan 

iirrettävissä, vaan se vaatii yksilöltä aktiivista toimintaa. Tietämys on 

ominen vaatii aina ihmisten läsnäolon, koska yksilö oppii ja toimii 

organisatorisen oppimisen välikappaleena. Organisaation tietämystä voi 

s

terminä hyvin samankaltainen kuin ymmärrys. Voidaan sanoa, että tiedon 

ymmärtäminen on tietämystä, edistäähän ymmärtäminen myös tiedon 

konstruointia. Asiantuntijuus edellyttää tietämystä, koska nimenomaan 

asiantuntijatieto on tietämystä. Asiantuntijuuden ja siten myös tietämyksen 

kasvattamisessa on olennaista jatkuva ongelmanratkaisutoiminta, jossa 

vaaditaan myös itsesäätelytietoja. Tietämys liittyy osaltaan myös 

viisauteen, mutta viisaudessa on mukana myös moraali ja arvojärjestelmä, 

jota tietämys ei pidä sisällään. Riippuvuus näiden välillä on ilmeinen, joten 

ilman viisautta ei voi olla tietämystä. Teoreettisena synteesinä edellä 

mainitut yksilön tietämykseen kasvattamiseen vaikuttavat tekijät voidaan 

nähdä kuvasta 20. 

VIISAUS ITSESÄÄTELYTIEDOT

Kuva 20. Synteesi yksilön tietämyksen kasvattamisesta 
 

Organisaationäkökulma tietoon ja tietämyksen on paljon monisyisempi 

kuin yksilön näkökulma. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa 

tuotantoteknologia on tietämysperusteista. Organisaation tietämyksen 

TIETÄMYS/ 
YMMÄRRYS Jatkuva ongelman-

ratkaisutoiminta

Avoin tieto

Kokemuksellinen
tieto

vuoro-
vaikutus

INFORMAATIO

Potentiaalinen
tieto

sisäistäminen

Tietojen  ja 
informaation 
konstruointi

ASIANTUNTIJUUS

lu
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olla tallentuneena organisaation rakenteisiin, jolloin organisaatio pystyy 

hyödyntämään tietoa yksilöstä riippumatta. Malli tietopääoman 

elinympäristöistä auttaa ymmärtämään mm. tietoon, tiedon virtaan ja 

osaamiseen kohdistuvia vaatimuksia. Se on enemmän kuvaileva malli, 

joka havainnollistaa tiedon problematiikkaa organisaatioissa, mutta ei 

tarjoa varsinaisia työkaluja tietämyksen kasvattamiseen. Tiedon luomisen 

teoria, tietospiraalit ja BA:n eri tyypit mallintavat tiedon luomisen 

teoreettista problematiikkaa. Tiedon muuntuminen kokemuksellisen ja 

avoimen tiedon välillä luo uutta tietoa, kasvattaen samalla tietämystä. 

 

Organisaation oppimisen, kuten myös oppivan organisaation, 

osatavoitteena on yksilön ja organisaation tietämyksen kasvattaminen. 

Oppivan organisaation tavoitteena on ensisijaisesti luoda organisaatio, 

joka kykenee muuntumaan ja oppimaan riittävän nopeasti globaaleilla 

arkkinoilla. Avainsana on oppiminen, mutta taustalla vaikuttavat monet 

iva organisaatio on 

äsitteenä laajempi kuin tietämyksen kasvattaminen, en tarkastele 

m

organisaation toimintaan ja kehittämiseen liittyvät näkemykset. Oppivaa 

organisaatiota kuvaava timanttimalli on jaettu kahteen tasoon: 

organisaatio- ja yksilötasoon. Kuvassa 21 molempien tasojen osa-alueet 

on yhdistetty yhdeksi viiden osion kokonaisuudeksi. 

 

Oppivan organisaation timanttimallin luoma yhteys yksilön ja organisaation 

oppimisen välillä on hyvä yritys mallintaa niiden välistä suhdetta. Sen 

taustateoriat juontuvat Argyriksen ja Sengen oppeihin, joita Moilanen on 

edelleen analysoinut ja kehittänyt. Koska opp

k

empiriassa kaikkia timanttimallin osioita. Varsinainen organisaation 

kehittäminen ei kuulunut aihealueeseeni. Pyrin kuitenkin löytämään 

esteisiin ja keinoihin liittyviä tekijöitä haastattelujen perusteella, koska ne 

ovat selkeästi oppimisen toteutukseen ja siten myös tietämyksen 

kasvattamiseen liittyviä osioita. Kuvassa 21 tummennettuna näkyvät nämä 

osiot. 
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Kuva 21. Pelkistetty oppivan organisaation timanttimalli [Moilanen 
 

Arviointi
(5)

Suunta
(2)

ORGANISAATIOTASO

YKSILÖTASO

Oppimisen ja oppijoiden
johtaminen (1)

Esteet
(3)

Keinot
(4)

Oppivan organisaation
rakentaminen (1)

1999 s.10] 
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3. TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSUUS 
 

Tein tutkimuksen empiirisen osuuden kesäkuun ja lokakuun välisenä 

aikana 2002. Sovimme Handwisen toimitusjohtajan Riku Ryödin kanssa 

tutkimuksesta ja sen tavoitteista 30.5.2002. Tämän jälkeen tein alustavan 

haastattelurungon (liite I) tutkimuskysymysten ja senhetkisen tietämäni 

teorian perusteella. Kahden koehaastattelun perusteella muodostui 

lopullinen haastattelurunko (liite II), jonka perusteella teemahaastattelut 

tehtiin. Kaikki haastattelut pidettiin 6.-19.6.2002 välisenä aikana. Purin ja 

litteroin haastattelut 10.6.-30.8.2002 välisenä aikana. Analysoimiseen ja 

johtopäätösten tekemiseen kului aikaa lokakuun loppupuolelle saakka. 

 

3.1. Case-yrityksen esittely 

 

Handwise on mobiililaitteisiin erikoistunut ohjelmistotalo, joka tuottaa 

sovelluksia, palveluita ja teknologiaa liikkuvan työntekijän tarpeisiin. 

Yrityksen teknologia mahdollistaa edistykselliset yritysten tietojärjestelmiin 

kytkeytyvät mobiilisovellukset. 

 

Handwisella on kumppanuussuhde mm. seuraavien yritysten kanssa: HP, 

IBM, Ekahau, Nordic ID, Frends ja Unifile Oy. Nämä täydentävät 

Handwisen teknologiaa ja ratkaisuja, jolloin jaettu menestys parantaa 

yrityksen tuote- ja palvelutarjontaa. Handwisen pääomasijoittajia ovat 

CapMan, Nexit Ventures ja Sonera. Yritystä omistavat lisäksi 

avainhenkilöt. Yrityksen ikä on 3 vuotta ja sen palveluksessa oli 

kesäkuussa 2002 yhteensä 15 henkeä. 

 

Palvelut 
 

Handwisen asiantuntijapalvelut tarjoaa langattoman liiketoiminnan ja 

teknologioiden osaamista yrityksille, jotka painivat mobiilihaasteiden 

parissa. Kohderyhmänä ovat ne asiakasyritykset, jotka haluavat tarjota 
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mobiiliratkaisuja omille asiakkailleen tai työntekijöilleen. Myös yritykset, 

jotka haluavat laajentaa ymmärtämystään menestyksekkään 

mobiililiiketoiminnan edellytyksistä, kuuluvat asiantuntijapalveluiden 

kohderyhmään. 

 

Handwisen osaaminen mobiilimarkkinoilla perustuu kokemuksiin, joita on 

kerätty asiakasprojekteista useilta eri toimialoilta kuten sosiaali- ja 

terveydenhuollosta sekä IT- ja telekommunikaatioaloilta. Lisäksi Handwise 

tarjoaa konsultointia mobiililiiketoimintaan ja teknologiaan liittyvissä 

asioissa. Markkina-analyysit, konseptointi ja työseminaarit ovat 

esimerkkejä Handwisen palvelutarjonnasta. 

 

Tuotteet 
 

Handwisen kehittämä tuote Informate on mobiililaitteille kehitetty 

sovellusalusta, joka tarjoaa kehitysvälineet ja ajonaikaiset kirjastot 

mobiilisovelluksen käyttöliittymän, tietoliikenneominaisuuksien, tiedon 

tallennuksen ja synkronointimenetelmien kehittämiseen. Sovelluksen 

käyttöliittymä ja toimintalogiikka koostetaan XML-kielisen määrittelyn 

avulla. Menetelmän ansiosta sovelluksen ylläpito ja jakelu on helppoa. 

Informaten avulla sovelluskehittäjä vapautuu sovelluskehityksen 

monimutkaisista rutiineista. 

 

Caremate on kuntien ja yritysten kotipalvelun käyttöön suunniteltu 

kämmentietokoneen avulla toimiva langaton tiedonvälitysjärjestelmä. 

Tämä kodinhoitajan käyttöön tarkoitettu tietopankki sisältää tarpeelliset 

asiakastiedot ja siihen rekisteröidään päivittäiset palvelutapahtumat paikan 

päällä. Pieni kämmentietokone kulkee vaivattomasti kodinhoitajan mukana 

kentällä. Manuaalista tietojen kirjaamista ei tarvita lainkaan, sillä palvelut 

rekisteröidään laitteeseen digitaalisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Tämä parantaa kerätyn tiedon laatua ja eheyttä. Kämmentietokoneella 

kerätyt tiedot siirretään taustajärjestelmiin langattomasti esimerkiksi 

matkapuhelinta käyttäen. 
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3.1.1. Tutkimukseen osallistujat 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 työntekijää. Heidän keski-ikänsä oli 

27,7 vuotta. Työkokemusta heillä oli keskimäärin 5,5 vuotta, josta 

Handwisessa työkokemusta keskimäärin 1,75 vuotta. Haastateltavien 

koulutustaustaa voisi luonnehtia opiskelijavoittoiseksi, koska valmistuneita 

oli ainoastaan kolme. Loput opiskelivat tai olivat olleet opiskelijoina 

Teknillisessä korkeakoulussa (kuva 22). Haastateltavista seitsemän oli 

kokopäiväisiä työntekijöitä ja kolme tuntityöntekijöitä opiskelun ohessa. 

 

DI
20 %

KTM
10 %

tekn. yo
60 %

yo
10 %

 
Kuva 22. Haastateltavien koulutustausta 
 

Haastateltavat olivat keskimäärin melko nuoria työelämässä iän ja 

työkokemuksen perusteella. Mutta koska Handwise on yrityksenä vain 

kolme vuotta vanha, olivat haastateltavat olleet yrityksen ikään 

suhteutettuna melko pitkään töissä. Kaikki olivat olleet vähintään vuoden 

Handwisen palveluksessa. 

 

Haastateltavat voidaan jakaa toimenkuvien mukaan kahteen pääluokkaan: 

ohjelmistosuunnittelijoihin ja omistajiin tai päälliköihin (kuva 23). 



 73

Ohjelmistosuunnittelijoiden toimenkuvat olivat hyvin samankaltaisia 

sisältäen ohjelmistojen suunnittelua ja toteutusta eli ohjelmointia. Henkilöt 

olivat kuitenkin erikoistuneet yleensä yhteen tai useampaan laitealustaan 

tai johonkin muuhun käytössä olevaan teknologiaan. 

ohjelmisto-
suunnittelija

50 %

omistaja/ 
päällikkö

50 %

 
Kuva 23. Haastateltavien toimenkuvat 
 

Muut haastateltavat sijoitin samaan luokkaan, joka sisältää niin omistajat 

kuin eritasoiset päällikötkin, joita olivat myyntipäällikkö, projektipäällikkö, 

teknologiajohtaja ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. 

Päällikkyys ei tässä tarkoita esimies/alais-asetelmaa, koska Handwisella ei 

erikoisempaa hierarkiaa edes ole, vaan päällikkyys kuvastaa lähinnä 

omaa näkemystäni haastateltavien näkökulmasta. Oletan, että 

päällikkötason ihmiset ja erityisesti perustajaomistajat ajattelevat asioita 

enemmän organisaation näkökulmasta, kuin ohjelmistosuunnittelijat. 

 

3.2. Aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät 

 

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelu lähtee oletuksesta, että 

kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan 

tutkia tällä menetelmällä. Mertonin, Fisken ja Kendallin tapaan he haluavat 

edelleen korostaa haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän 

määritelmiään tilanteesta. Teemahaastattelu kertoo jo nimenä, että tässä 

haastattelumuodossa on kaikkein oleellisinta haastattelun eteneminen 
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tiettyjen keskeisten teemojen varassa yksityiskohtaisten kysymysten 

sijaan. Tämä tuo tutkittavien äänen kuuluviin ja vapauttaa haastattelun 

tutkijan näkökulmasta. Teemahaastattelu ottaa lisäksi huomioon sen, että 

ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioilleen antamansa merkitykset ovat 

keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 

[Hirsjärvi & Hurme 2001 s.48] 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valitsin puolistrukturoidun 

teemahaastattelun. Pyrin tällä valinnalla antamaan haastateltavalle 

riittävästi ”tilaa” vastata eri teemoihin liittyviin kysymyksiin, jotka saattoivat 

tuntua haastateltavista hyvinkin abstrakteilta. Kysymykset olivat  

haastattelurungoissa (liitteet I-IV), mutta haastatteluissa saatoin tilanteesta 

riippuen vaihtaa sanamuotoja. Vastauksista riippuen, tein lisäksi 

tärkeimpiin kysymyksiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. 

 

3.2.1.Teemahaastattelut  

 

Toimitusjohtaja esitteli suunnitellun tutkimuksen yrityksen työntekijöille 

henkilöstöpalaverissa 3.6.2002. Tämän jälkeen sovin jokaisen henkilön 

kanssa sopivat haastatteluajat ja toteutin kaikki haastattelut Handwisen 

tiloissa Espoossa. En antanut haastateltaville haastattelun runkoa 

etukäteen nähtäväksi, vaan haastateltavat lähtivät melko kylmiltään 

keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Esimerkiksi Nonakan ja 

Takeuchin tietospiraalin (liite IV) selitin haastateltavalle vasta 

haastattelutilanteessa. En myöskään kertonut omia näkemyksiäni tai 

kirjallisuuden perustuvia määritelmiä haastattelukysymyksistä haastattelun 

aikana. Näin pyrin saamaan haastateltavien näkemykset ja ensireaktiot 

esitettäviin kysymyksiin ilman johdattelua. Mikäli olisin johdatellut 

haastateltavia tai valmentanut heitä haastatteluja varten, olisivat 

vastaukset voineet olla perustellumpia ja mietitympiä, mutta tällöin olisin 

itse vaikuttanut enemmän saataviin vastauksiin. 
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Ensin toteutin kaksi koehaastattelua, joiden tarkoituksena oli testata 

haastattelurungon toimivuutta varsinaisessa haastattelutilanteessa. 

Koehaastattelut olivat 6.6.2002, jolloin pohjana oli liitteessä I olevat 

haastattelukysymykset. Kokemukseni näistä haastatteluista olivat 

seuraavat: 

 Tietämyksen käsite on hyvin abstrakti, minkä takia tietämystä oli 

haastateltavien hankala konkretisoida. 

 Organisaation tietämykseen liittyvät kysymykset olivat 

haastateltavien mielestä melko hankalia jäsentää. 

 Yksilön ja organisaation tietämykseen liittyvät vastaukset olivat 

hyvin samankaltaisia. 

 

Koehaastattelujen pohjalta muodostin lopullisen haastattelurungon, johon 

lisäsin konkreettisempia kysymyksiä tietämyksen kasvattamisesta sekä 

mm. Nonakan ja Takeuchin tietospiraalin. Liitteessä II olevan lopullisen 

haastattelurungon mukaiset haastattelut tein 14.-19.6.2002 välisenä 

aikana lopuille kahdeksalle haastateltavalle. Kahdelta koehaastateltavalta 

kysyn jälkeenpäin haastattelurungossa muuttuneet ja lisätyt asiat, jotta 

sain kaikki haastattelut vertailukelpoisiksi. Lisäsin lopulliseen 

haastattelurungon konkreettisuutta erityisesti sillä, että pyysin 

haastateltavaa kertomaan konkreettinen esimerkkejä tutkittavasta asiasta, 

kuten tietämyksen kasvattamisesta tai sen siirtämisestä. Tällä pyrin 

kiinnittämään kysymyksiä lähemmäksi jokaisen henkilön omaa työnkuvaa 

ja saamaan esiin käytännön esimerkkejä. Oletin myös henkilön miettivän 

asiaa konkreettisemmin kuin yleisellä abstraktilla kysymyksellä ja näin 

saavani parempia vastauksia. 

 

Haastattelutilana toimi yksi Handwisen toimitilojen tyhjistä huoneista. 

Haastattelun aluksi painotin haastattelun luottamuksellisuutta sekä kerroin 

lyhyesti tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Kaikki haastateltavat olivat 

mielestäni motivoituneita keskustelemaan, pohtimaan ja vastaamaan 

tietämystä koskeviin kysymyksiin. Toki haastateltavat valittelivat sitä, 

etteivät olleet miettineet aihetta tarkemmin, mutta se ei laskenut 
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innokkuutta vastata kysymyksiini. Haastattelutilanteet eivät tuntuneet 

väkinäisiltä, vaan päinvastoin rennoilta, mikä on varmasti myös yrityksen 

avoimen ilmapiirin ansiota. Haastattelujen sijasta voisi pikemminkin puhua 

keskusteluista. Haastattelut olivat pituudeltaan 1-1,5 tuntia, riippuen 

haastattelun rönsyilystä ja haastateltavan vastauksien pituudesta. 

Tallensin haastattelut minidisk-levyille, josta purin ne ja litteroin lähes 

kaikki haastateltavien puheet kirjoitettuun muotoon. Vain joitakin 

tutkimusongelmaan liittymättömiä puheita jätin purkamatta kirjalliseen 

muotoon. 

 

3.2.2. Haastattelujen analysointi 

 

Lähdin aluksi analysoimaan haastatteluja lajittelemalla samojen 

kysymysten vastaukset yhteen nippuun. Yritin näiden perusteella löytää ja 

muodostaa jonkinlaista tulkintaa haastattelujen perusteella, mutta se 

osoittautui erittäin hankalaksi. Asia joka tämän analyysin perusteella 

kuitenkin nousi esille, oli haastateltavien tapa kasvattaa tietämystään 

erityisesti yrityksen ja erehdyksen kautta. Myös kirjojen merkitys nousi jo 

tässä analyysivaiheessa tärkeäksi tavaksi ja lähteeksi kasvattaa omaa  

tietämystä. 

 

Seuraavaksi poimin haastatteluvastauksista erilleen sellaiset vastaukset, 

jotka kertovat miten työntekijä kasvattaa omaa ja organisaation tietämystä. 

Sen jälkeen annoin jokaiselle yksittäiselle vastaukselle kuvaavan otsikon 

ja aloin pohtia näiden tekstien järkevää luokittelua. Otsikoiden perusteella 

päädyin jakamaan nämä tekstit ensin kolmeen tyyppiin, jotka ovat 

tietämyksen kasvattamisen edellytykset, lähteet ja menetelmät. Muodostin 

näille kolmelle tyypille edelleen pää- ja aliluokkia. Tämän luokittelun 

perusteella pääsin varsinaisiin tutkimustuloksiin, jotka seuraavassa esitän. 

 

Olen sisällyttänyt kuvaavia lainauksia haastatteluista osaksi analyysejä. 

Suorat lainaukset haastatteluista on sisennetty ja jokaisen lainauksen 
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perässä on suluissa haastateltavan identifioiva numero. Hakasulkujen 

sisällä olevat numerot kertovat, kuinka moni haastateltavista on maininnut 

kyseisen asian. 

 

3.3. Henkilökohtainen tietämys käsitteenä 

 

Kysymys siitä, mitä tietämys itse asiassa haastateltavan mielestä on, 

jätettiin pois varsinaisesta kysymysrungosta koehaastattelujen jälkeen, 

koska sen selvittäminen ei tutkimuksen lopullisten tavoitteiden kannalta 

ollut enää relevanttia. Koehaastatteluissa ja varsinaisissakin 

haastatteluissa tuli kuitenkin esille joitakin näkemyksiä tietämyksestä. 

Tietämystä luonnehdittiin seuraavin sanoin: 

• Ymmärretty tieto 

• Miten tietoa hyödynnetään 

• Mitä tieto merkitsee 

• Tiedonpalasten yhdistäminen 

• Ei ole välttämättä mitattavissa 

• On paljon kiinni ihmisistä 

• Osaa ja pystyy tekemään asioita 

• ”Leveää” tietoa 

 

Seuraavassa kuvaavimpia lainauksia haastattelusta: 

 

”Mun mielestä tietämys on syvempää kuin tieto. Tieto on detaljia ja 
tietämys on sitä, että pystyy käyttämään tietoa hyväkseen tai 
ymmärrys on ehkä hyvä synonyymi.” (2) 
 
”Samalla tavalla varmaan joka toimenkuvassa, oli se koodaaminen, 
ohjelmistosuunnittelu tai yrityksen johtaminen, niin siinä on jollain 
tavalla se miten pystyy yhdistämään tiedonpalasia ja 
hyödyntämään näitä. Se on mulle tietämys.” (9) 

 

Vastaukset kuvastavat selkeästi, kuinka tiedon hyväksikäyttäminen tai 

hyödyntäminen nähtiin edellytyksenä tietämykselle. Tietämyksen 



 78

synonyymiksi määriteltiin myös ymmärrys. Taito esiintyi vastauksissa 

osaamisen muodossa, mutta enemmän painotettiin tietoa ja siihen liittyviä 

johdannaisia. Vastaukset kuvastavat hyvin teorian määritelmiä 

tietämyksestä, vaikka kukin määritteli tietämyksen hieman eri sanoin. Se 

on kuitenkin täysin ymmärrettävää, koska tietämys on sanana jollakin lailla 

abstrakti. Kuvaava vastaus olikin, ettei se välttämättä ole mitattavissa, 

koska se mielletään niin subjektiiviseksi käsitteeksi. 

 

3.4. Henkilökohtaisen tietämyksen kasvattaminen 

 

Luokittelin haastatteluissa esille tulleet tietämyksen kasvattamiseen 

liittyvät asiat kolmeen tyyppiin: edellytyksiin, lähteisiin ja menetelmiin. 

Edellytykset ovat tietämyksen kasvattamista helpottavia tekijöitä, jotka 

liittyvät henkilöön itseensä tai työympäristöön ja työtehtäviin. Näiden 

tekijöiden olemassaolo edesauttaa tietämyksen kasvattamista selkeästi, 

vaikka ne eivät välttämättä olisi aivan ehdottomia edellytyksiä. Lähteet 

ovat tietämyksen kasvattamisessa välttämätön tiedon lähde, josta henkilö 

ammentaa raaka-ainetta eli tietoa omaan tietämykseensä. Menetelmät 

ovat keinoja, toimintatapoja ja jopa prosesseja, miten haastateltavat 

kasvattavat omaa tietämystään (taulukko 2). Jaoin nämä kolme tyyppiä 

edelleen pää- ja alaluokkiin, jolloin sain muodostettua seuraavan taulukon 

yhteenvedoksi henkilökohtaisen tietämyksen kasvattamisen tekijöistä. En 

ottanut tähän mukaan Brookingin 10 kohdan listan ja tietospiraalin aikana 

tulleita mainintoja, vaan varsinaisten haastattelukysymysten vastausten 

sisällöt. Hakasuluissa oleva numero alaluokan perässä kertoo monenko 

eri henkilön mainitsema kyseinen alaluokka on. 
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Tyypit Pääluokat Aliluokat 
Opiskelu, koulutus [7] 
Harrastus [5] 
Kokemus [2] 

Olemassaoleva 
tietopohja 

Diplomityö [2] 
Tiedon löytyminen [3] 
Kurssitusmahdollisuus [1] 

Tietojen saatavuus 

Tietotulva [1] 
Kiinnostus ja motivaatio [7] 
Diletantti luonne [1] 
Positiivinen mielikuva [1] 
Inspiraatio [1] 
Kärsivällisyys [1] 
Intuitio [1] 

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet 

Tietokriittisyys [1] 
Ilmapiiri, fiilis [5] 
Monipuoliset työtehtävät [4] 
Avokonttori [3] 
Riittävästi aikaa [3] 
Passiiviset keinot [1] 
Tiimiytyminen [1] 

Edellytykset 

Työympäristö ja 
työtehtävät 

Pakko [1] 
Internet, Google, uutisryhmät [9] 
Esimerkkikoodi [7] 
Library, tiedostopalvelin [2] 
Speksit [1] 
Tutorial [1] 

Sähköiset lähteet 

Eri mediat [1] 
Kirjat [10] 
Lehdet [3] 

Painetut lähteet 

Manuaalit [2] 
Kollegat [9] 
Kurssit [6] 
Seminaarit ja messut [1] 
Toinen toimittaja [1] 
Kilpailijat [1] 
Lehdistötilaisuus [1] 

Lähteet 

Ihmiset lähteinä 

Tuttavat [1] 
Työkokemus [10] 
Sisäiset koulutukset [5] 
Yleiskuvan luonti ja harjoittelu [5] 
Kommunikointi ja palaverit [4] 
Ohjelmistoprosessi [2] 
Parikoodaus, extreme-programming [2] 
Rutiini, automaattinen toimenpide [2] 
Aivoriihi [1] 

Menetelmät  

Tietojen yhdistely [1] 
Taulukko 2. Tietämyksen kasvattamisen tyypit, pääluokat ja aliluokat 
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3.4.1. Tietämyksen kasvattamisen edellytykset 
 
Jaoin  tietämyksen kasvattamisen edellytykset neljään loogiseen 

pääluokkaan, jonka alle tuli useita aliluokkia. Niiden kohdalla erottuvat 

selkeästi eniten mainintoja saaneet edellytykset (taulukko 3). 

 

Tietopohjan 
aliluokat 

Esimerkkilainaus haastatteluista 

Opiskelu, 
koulutus [7] 

”Pohja eli perusohjelmointi tulee tietysti koulusta.” (8) 

Harrastus [5] ”Ensinnäkin olen 10-vuotiaasta lähtien leikkinyt 
tietokoneiden kanssa.” (9) 

Kokemus [2] ”Uuden oppiminen perustuu aika paljon siihen vanhaan 
ja kokemukseen…” (3) 

Diplomityö [2] ”Dippatyö liittyi hyvin läheisesti XML:ään ja ennen sitä 
mä en tiennyt XML:stä juuri mitään.” (6) 

Taulukko 3. Olemassa oleva tietopohja 
 

Opiskelun kautta kerrytetty tietopohja oli eniten mainintoja saanut tekijä. 

Sitä pidettiin toisaalta hyvänä pohjana ongelmanratkaisutaidon 

kehittymisessä ja toisaalta välttämättömänä, jotta työssä voi edelleen 

kasvattaa tietämystään. Opiskelua toisaalta myös väheksyttiin vertaamalla 

sitä työssä saatuun kokemukseen. Kun haastateltavalta kysyttiin, miten 

hän on hankkinut nykyisen tietämyksensä, tuli joiltakin haastateltavilta 

selkeä jako kolmeen: työhön, opiskeluun ja harrastuksiin. Kysyin tällöin 

jatkokysymyksenä näiden tärkeysjärjestystä, jolloin useimmiten työ 

asetettiin selkeästi ensimmäiseksi ja opiskelu ja harrastus tulivat 

kakkosina.  

 

”Työelämästä. Kyllähän opiskelut sinänsä antaa jonkinnäköisiä 
valmiuksia, mutta kyllä se kaikki osaaminen tulee sieltä 
työelämästä.” (5) 

 

Oletan tämän johtuvan vastakkainasettelusta, joka ei ole mielekäs. 

Opiskelu on luonut ihmisille välttämättömän tietopohjan, jonka päälle he 

rakentavat työelämässä oppimiaan asioita. Tätä tietopohjaa ei välttämättä 
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enää mielletä tärkeäksi, koska ajankohtaisempi on senhetkisen 

työtehtävän tuomat haasteet ja sen kautta tullut tietämyksen kasvu. 

 

Harrastuksen mainitsivat lähes kaikki ohjelmoijat. Se on luonnollista, 

koska ohjelmointi on alana melko nuorta ja usein alan osaajat ovat 

aloittaneet harrastuksen jo nuorena. Aliluokkana kokemuksen voisi 

toisaalta sijoittaa työkokemuksen alle, mutta nämä kaksi vastausta olivat 

sellaisia, joissa painottui nimenomaan aiempi kokemus eikä senhetkinen 

työssä tapahtuva oppiminen. Diplomityön voisi sijoittaa opiskelun alle, 

mutta koska se erottui joukosta kahdessa vastauksessa, pidin sen omana 

aliluokkanaan. 

 

Seuraavana pääluokkana on tietojen saatavuus, jonka alle sijoitin kaikki 

tiedon saatavuuteen liittyvät vastaukset. Mikään aliluokista ei saanut 

erityisen paljon mainintoja. Useimmin mainittiin tiedon löytyminen, joka tuli 

ilmi kolmessa haastattelussa (taulukko 4). 

 

Tietojen saatavuuden 
alaluokat 

Esimerkkilainaus haastatteluista 

Tiedon löytyminen [3] ”Ajan mittaan kysymisen tarve väheni ja oppi 
itekin löytämään sen tarvittavan informaation.” 
(7) 

Kurssitusmahdollisuus 
[1] 

”Mutta kyllä meillä on ollut se lähtökohta, että on 
annettu mahdollisuus kurssittaa ihmisiä.” (1) 

Tietotulva [1] ”Tietotulvan ansiosta on hirveen helppo saada 
haju jostain jutusta, et sit yleensä aina on jotain 
olemassa.” (2) 

Taulukko 4. Tietojen saatavuus 
 

Tiedon saatavuutta pidetään nykypäivänä niin automaattisena ja 

helppona, että se oletukseni mukaan jää sen takia monilta mainitsematta. 

Tietoa on saatavilla kaikenaikaa useista lähteistä, jolloin tiedon saatavuus 

tietämyksen kasvattamisessa ei ole kriittinen tekijä. 

 

Henkilökohtaisista ominaisuuksista nousi selkeimmin esille kiinnostus ja 

motivaatio, joka sai yhteensä 7 mainintaa (taulukko 5). Muut ominaisuudet 

saivat yksittäisiä mainintoja. 
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Henkilökohtaisten 
ominaisuuksien 
aliluokat 

Esimerkkilainaus haastatteluista 

Kiinnostus ja motivaatio 
[7] 

”…et jos ne on kiinnostuneita jostain asiasta niin 
se on ihan luonnollista et se kertyy se tietämys 
siitä.” (2) 

Diletantti luonne [1] ”Se on tavallaan yks sellainen luonteenpiirre 
kokonaan, että mä olen puhdas diletantti.” (2) 

Positiivinen mielikuva 
[1] 

”…mulla oli positiivinen mielikuva ja oli helppo 
lähestyä sitä teknologiaa ja ottaa se sitten 
käyttöön.” (9) 

Inspiraatio [1] ”…täytyy saada se inspiraatio jostain, miltä jokin 
näyttää.” (1) 

Kärsivällisyys [1] ”… mutta aina ei kärsivällisyys riitä, että jaksaisi 
tehdä jotain yksinkertaista ja hölmöä.” (10) 

Intuitio [1] ”… niin on tavallaan tunne tuolla vatsanpohjassa 
että mä tiedän mikä se ratkaisu on, mutta se ei 
ole vielä ihan selvä.” (3) 

Tietokriittisyys [1] ”Et mun mielestä tietoon pitää aina suhtautua 
vähän kriittisesti.” (5) 

Taulukko 5. Henkilökohtaiset ominaisuudet 
 

Kiinnostuksen ja motivaation merkitys tietämyksen kasvattamisessa on 

aivan luonnollinen. Ilman ”sisäistä paloa” on mahdoton kasvattaa 

tietämystään asiantuntijuuden tasolle, koska se vaatii työtä erityisesti 

tiedon hankinnassa. 

 

”... mutta ainakin semmoinen mahdolliseksi tekevä tekijä on se, että 
on kiinnostunut näistä asioista. Muuten ei missään tilanteessa 
pystyisi hankkimaan tämmöistä osaamista, jos ei olisi jonkinlaista 
sisäistä paloa, että haluaa selvittää ne jutut ja tehdä jonkun 
vipstaakin joka toimii tietyllä tavalla. Se liittyy aika pitkälle 
motivoitumiseen ja kaikkeen muuhunkin, mutta kyllä se siinä 
tiedonhankkimisessa on ihan oleellinen.” (3) 

 

Työympäristöön ja työtehtäviin liittyvistä asioista merkittävimmäksi nousi 

ilmapiirin merkitys viidellä maininnalla ja toisena oli monipuoliset 

työtehtävät (taulukko 6). 
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Työympäristön ja  
-tehtävien aliluokat 

Esimerkkilainaus haastatteluista 

Ilmapiiri, fiilis [5] ”Yleisesti ottaen tärkein tekijä on ehkä sellainen 
ilmapiiri, jossa kannustetaan asioiden 
oppimiseen ja opettelemiseen.” (3) 

Monipuoliset 
työtehtävät [4] 

”… on ollut aika monipuolisia tehtäviä. Että se on 
se, millä todellakin pystyy kasvattamaan 
tietämystään.” (10) 

Avokonttori [3] ”No ihan tämmöinen konkreettinen mikä tulee 
eka mieleen on avokonttori.” (5) 

Riittävästi aikaa [3] ”… annetaan ihmisten ottaa se aika mikä siihen 
tarvitaan sen tekemiseen.” (7) 

Passiiviset keinot [1] ”… ollaan käytetty enemmän sellaisia passiivista 
keinoa että luodaan edellytyksiä siihen, että 
voidaan opetella.” (2) 

Tiimiytyminen [1] ”Se helpottaa, kun kasvaa tiimiksi muitten 
kanssa, kun oppi tietämään mitä muut ihmiset 
tekee.” (9) 

Pakko [1] ”Täällä on asiat pakko viedä loppuun asti ja 
huolellisemmin tehdä, kuin jossain 
kouluasioissa.” (8) 

Taulukko 6. Työympäristö ja työtehtävät 
 

Ilmapiiriä pidettiin tärkeänä ja useimmat myös mainitsivat sen olevan 

yrityksessä erittäin hyvä. Kukaan ei valittanut työpaikan ilmapiiriin 

heikkoudesta. 

 

”Meillä on mun mielestä työpaikalla tosi hyvä meininki siinä 
mielessä, ettei koskaan tarvitse jämähtää juuri mihinkään. Jos sä 
tiedät että sulla on ongelma just tässä osa-alueessa, ja mä en 
tunne tätä yhtään, niin mut toi kaveri tietää kaiken tästä, niin en mä 
koskaan epäröi meneväni sen luokse ja kysyväni siitä asiasta. Se 
on mun mielestä tosi hyvä ettei tarvitse istua tuppisuuna, vaan 
kaikki tulee kysymään toisiltaan. On tosi rento ilmapiiri, kun tietää 
että siellä on vastuualueet ja sitten on henkilöt jotka tietää niistä 
vastuualueista paljon. Niiltä saa aika nopeasti sen vastauksen.” 
(10) 

 

Ilmapiiriin liittyy kiinteästi myös yrityksessä käytössä oleva avokonttori. 

Avokonttoria pidettiin pääsääntöisesti hyvänä asiana ja se on varmasti 

yksi tekijä myös ilmapiirin kehittymisessä ja tiedon helpossa jakamisessa. 

Avokonttorista tuli ainoastaan yksi negatiivinen kommentti, joka liittyi 

keskittymisen vaikeuteen avokonttorissa. Tällaisen BA:n luominen 

Handwisessa on vaatinut selkeitä ponnisteluja. 
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”Meillä on nyt tässä kevään mittaan väki vähentynyt, niin se toimii 
aika hyvin silleenkin että huutaa tuolla avokonttorissa, että miten 
tää toimii, niin joku kyllä osaa siihen vastata. Se tieto on kyllä aika 
pitkälti siellä muiden ihmisten päissä.” (3) 

 

Monipuoliset työtehtävät nousivat toiselle sijalle neljällä maininnalla. 

Työtehtävien monipuolisuus liittyy myös kiinteästi työssä oppimiseen, 

mutta sillä täsmennyksellä, että työtehtävien tulee vaihtua, jotta tietämys 

kasvaa. 

 

”... tää ala on sellainen että joutuu opiskelemaan kaikkia uusia 
juttuja. Se eräällä tavalla pakottaakin opiskelemaan koko ajan 
uutta, ei firma pakota, mutta se toimintatapa ja miten tehään, on 
pakko kasvattaa.” (6) 

 

Riittävän ajan löytyminen on myös mainittiin usein edellytyksenä 

tietämyksen kasvattamiselle. On luonnollista, ettei liian kireässä 

projektiaikataulussa pystytä kasvattamaan tietämystä. Sillekin on 

varattava oma aikansa, jotta tuloksia syntyisi. 

 

”Kyllä ihan hyvät, ei ole missään vaiheessa ollut suunnatonta 
painetta saada luotua mitään toimivaa tuotetta tiukan aikataulun 
mukaan. Enemmänkin pyritään kehittämään hyvää teknologiaa ja 
annetaan ihmisten ottaa se aika mikä siihen tarvitaan sen 
tekemiseen. Sitä kautta pystyy myöskin paneutumaan uusiin 
asioihin.” (7) 

 

Muita tekijöitä mainittiin vain kerran, mutta näistä maininnoista kannattaa 

nostaa esiin passiiviset keinot. Tämä johdon kommentti kertoo juuri BA:n 

luomisesta ja että yrityksessä on pikemminkin luotu edellytyksiä 

omatoimiselle oppimiselle kuin annettu aktiivista koulutusta. 

 

”Voi olla aktiivisia keinoja, niin että lähettää ihmisiä kurssille, niin 
että aktiivisesti kouluttaa niitä. Tai sit niinkuin me ollaan käytetty 
enemmän sellaisia passiivista keinoa että luodaan edellytyksiä 
siihen, että voidaan opetella.” (2) 
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3.4.2. Tietämyksen kasvattamisen lähteet 
 

Tietämyksen kasvattamisen lähteet jaoin kolmeen pääluokkaan. Osa 

alaluokista voisi kuulua useampaankin pääluokkaan kuten esimerkiksi eri 

mediat, mutta sijoitin ne näkemykseni mukaan loogisimpaan luokkaan. 

Ensimmäinen lähteiden pääluokka sisältää sähköiset lähteet (taulukko 7). 

 

Sähköisten lähteiden 
aliluokat 

Esimerkkilainaus haastatteluista 

Internet, Google, uutisryhmät, 
nettijulkaisut, Forum Nokia [9] 

”Google on yleensä kova sana kaikessa.” (4) 

Esimerkkikoodi [7] ”… se voi tulla abstraktina tai ihan 
konkreettisena esimerkkikoodina.” (9) 

Library, tiedostopalvelin [2] ”… niin meillä on tiedostopalvelimelle library 
hakemisto…” (3) 

Speksit [1] ”Tomi oli antanut speksit, jotka luin nopeasti 
läpi.” (6) 

Tutorial [1] ”… tai luen tutorialin.” (9) 
Eri mediat [1] ”… että mä pyrin eri medioiden avulla 

seuraamaan mitä yleensä tässä 
teollisuudessa tapahtuu.” (3) 

Taulukko 7. Sähköiset lähteet 
 

On mielestäni aivan luonnollista, että Internet nousee näistä eniten 

mainintoja (9) saaneeksi sähköiseksi lähteeksi. Internet on ohjelmoijalle 

tiedon lähteenä ehdoton sen laajuuden, hakumahdollisuuksien ja 

nopeuden takia. 

 

”Webissähän on kaikki speksit ja standardit, joita voi lukea.” (8) 
 

Esimerkkikoodi mainittiin tietämyksen kasvattamisen lähteenä 

seitsemässä haastattelussa, mikä tarkoittaa käytännössä kaikkia 

ohjelmoinnin kanssa tekemisissä olevia haastateltavia. Esimerkkikoodi 

onkin tyypillinen tapa oppia ohjelmointia. Joku on tehnyt toimivan 

ohjelman, jota muuttamalla pystyy tutkimaan ja oppimaan esimerkiksi 

miten jokin toiminto tehdään. Harisalon määritelmä tulevaisuuden työn 

luovasta toistosta sopii haastattelujen perusteella myös ohjelmointiin. 
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Ohjelmistoprojektit ja erityisesti itse koodi perustuu usein jo aiemmin 

tehtyyn, jota sitten muokataan projektikohtaisesti. 

 

”Ja sen jälkeen löytyi esimerkkikoodia, kävin sitä läpi. Kattelin niin 
kauan, että oli sellainen käsitys kokonaisuudesta ja sen jälkeen 
’yritys ja erehdys’ ja niin kauan että se toimi se homma. Se on niin 
kuin aika normaali tapa tossa koodauksessa.” (4) 

 

Handwisessa on käytössä tiedostopalvelin, josta käytetään nimitystä 

”library”. Ongelma on kuitenkin se, ettei siellä ole loogista rakennetta, 

indeksointeja tai ylläpitoa, joka helpottaisi tiedon etsimistä ja relevantin 

tiedon hyödyntämistä. Muutama ihminen piti sitä kuitenkin riittävän 

toimivana, mutta enemmän se aiheutti negatiivisia tuntemuksia. 

 

”Yleensä tietää, että jos haluaa vaikka Nokialta alunperin tulleen 
materiaalin, niin se kannattaa mielummin ladata forum-nokiasta, 
kuin kattoo sieltä librarystä.” (3) 

 

Toinen tietämyksen kasvattamisen lähteiden pääluokista on painetut 

lähteet. Painetut lähteet jakautuivat kolmeen loogiseen aliluokkaan, joista 

kirjat olivat ylivoimainen ykkönen (taulukko 8). 

 

Painettujen lähteiden 
aliluokat 

Esimerkkilainaus haastatteluista 

Kirjat [10] ”Meillä on ihan jumalattomasti kirjoja.” (2) 
Lehdet [3] ”…tulee nää alan peruslehdet, joita pystyy 

sitten työpaikalla lueskelemaan.” (4) 
Manuaalit [2] ”Yleensä mä ymmärrän ja opin asiat 

nopeammin lukemalla manuaalia” (1) 
Taulukko 8. Painetut lähteet 
 

Kaikki haastateltavat korostivat kirjojen merkitystä. Niiden tärkeyttä 

korostettiin jopa siinä määrin, että vastaukset olisivat sopineet paremmin 

jollekin perinteisemmälle alalle. Kaikki pitivät hyvänä yrityksessä olevaa 

kirjastoa ja johtotason ihmiset sanoivat kirjoja ostettavan aina, kun sille on 

selkeä tarve. Lisäksi työaikana on lupa lukea kirjoja. 
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”Ja tietysti oikean kirjallisuuden löytyminen firmasta on suureksi 
avuksi, vaikkakin kaikki informaatio löytyy nykyään netistä, niin on 
se konkreettisemmassa muodossa kun se on kaksien kansien 
välissä.” (7) 

 

Kirjojen merkitys ohjelmoinnissa on siis hyvin olennainen. Tuntuu jopa 

erikoiselta, että kirjoista löytyy välttämätön tieto töiden jatkamiseen 

tällaisella alalla, jossa tiettyjä asioita tai sovelluksia ei välttämättä ole 

aiemmin tehty. 

 

”Välillä kun kirja on ollut kadoksissa, niin on pistetty koko porukka 
etsimään kirjaa kun hommat ei edisty. Joskus on niin olennaisia.” 
(6) 

 

Haastateltavat antoivat tähän ainakin kaksi selitystä. Ensinnäkin kirjalla on 

vankkumaton jalansija ihmisten jokapäiväisessä elämässä aina 

pikkulapsesta lähtien. Satukirjat ja myöhemmin koulu on totuttanut ihmiset 

– ainakin vielä – lukemaan ja opiskelemaan tietoa kirjoista. Toiseksi kirjan 

sisältöä pidetään luotettavampana kuin internetistä löytyvää tietoa. 

Painettu teksti on aina painettua, tulosteetkaan eivät vastaa sitä. 

 

”Netissä on se huono puoli, ettei sieltä koskaan tuu haettua mitään 
isoa, se on vaan sellainen että jos pitää hakea joku pieni 
yksityiskohta, niin sellaista asiaa hakee sieltä. Sitten jos pitää 
omaksua vähän isompia asia, niin kyllä mä silloin heti turvaudun 
kirjoihin, koska se on huomattavasti paljon nautinnollisempaa. …/… 
no se pitäisi ensiksi printata paperille ja sitten se sellaista että sitä 
paperia on joka paikassa ja mä en voi sietää sitä. Toisaalta ei taas 
pysty lukemaan monitorilta sellaista 1000-sivuista romaania. 
Jotenkin kirja on siisti ja se on oikeasti painettu jossain ja se on 
hyvän näköinen ja se on helppo, että kyllä sitä lukee huomattavasti 
paljon mieluummin kuin sellaista prujunippua.” (10) 

 

Kirjojen lukemista ja niiden tehottomuutta tietämyksen kasvattajana myös 

epäiltiin. Tällöin vaihtoehdoksi nostettiin tekemisen avulla oppiminen. 

 

”Mä aina pelästyn paksuja kirjoja, se tuntuu niin tehottomalta kun 
tulee luettua 10-20 sivua tunnissa. Eikä sitä aina tiedä onko juuri se 
kohta mitä lukee järkevää. Yleensä tuntuu siltä että helpompi ja 



 88

nopeampi tapa on tarttua vaan siihen hommaan ja katsoa miten se 
lähtee liikkeelle.” (7) 

 

Myös toiset ihmiset ovat luonnollinen tietämyksen kasvattamisen lähde 

tietotyöntekijöille. Ihmisten kautta välittyy erityisesti kokemuksellista tietoa, 

jota muista lähteistä on mahdotonta saada. Luonnollisesti työkollegat 

mainittiin useimmin tietämyksen kasvattamisen lähteeksi (taulukko 9). 

 

Ihmiset lähteinä aliluokat Esimerkkilainaus haastatteluista 
Kollegat [9] ”Toiset ihmiset täällä on myös hyviä 

tiedonlähteitä” (7) 
Kurssit [6] ”Sitten tietysti kurssit sopii nille joille ne 

sopii.” (8) 
Seminaarit ja messut [1] ”Se on tärkeintä, että sinne menee ja luo 

niitä yhteyksiä semmoisiin ihmisiin, jotka 
voi jatkossa auttaa siinä oppimisessa.” (3) 

Toinen toimittaja [1] ”Sitten toinen toimittaja joka projektissa oli 
mukana…” (5) 

Kilpailijat [1] ”Ja sit myös kilpailijoiden ratkaisuja…” (5) 
Lehdistötilaisuus [1] ”Sä voit joko mennä lehdistötilaisuuteen…” 

(2) 
Tuttavat [1] ”… sukulaisilta, tuttavilta, lähiomaisilta, 

jotka toimii samalla alalla.” (5) 
Taulukko 9. Ihmiset lähteinä 
 

Kollegalta kysyminen yhdistettiin useimmiten pieniin tietomääriin. 

Vähänkin isommat ja aikaa vievät asiat selvitettiin mieluiten itse. 

 

”Se vähän riippuu, oikeastaan niitä on kaksi: joko kysyy joltain joka 
osaa sen tai sitten menee johonkin rauhalliseen paikkaan ja lukee 
jostain kirjasta. Jos se on joku pikkujuttu, niin se selvii kysymällä, 
mutta jos se on vähän isompi asia, niin sitten joutuu istuu alas ja 
koittaa paperilla ja kynällä kirjasta selvittää sitä asiaa.” (8) 

 

Tähän todennäköisin syy on kollegan ajan kunnioittaminen siinä määrin, 

ettei haluta viedä liikaa toisen aikaa. Asioiden omaksuminen koettiin 

miellyttävämmäksi puhuen ja kommunikoiden kuin lukemalla asioita 

kirjoista.  

 

”Kyllä mä yleensä mielummin sisäisissä asioissa puhun ihmisten 
kanssa, koska mun mielestä se on huomattavasti paljon nopeampi 
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ja miellyttävämpi tapa omaksua asioita, kuin että lukisi yksin jotain 
kirjoista.” (10) 

 

Kurssit saivat paljon mainintoja, mutta kokonaisuudessaan niihin 

suhtauduttiin hyvin ristiriitaisesti. Kursseja pidettiin toisaalta hyvänä 

keinona kasvattaa tietämystään jollekin muulle, mutta yleensä 

haastateltava itse ei antanut sille paljoa painoarvoa. Koska työntekijöinä 

on paljon opiskelijoita, haastateltavat mainitsivat, että luennoilla saa istua 

ihan tarpeeksi muutenkin. Kurssit nähtiin myös enemmän 

kustannustekijänä kuin tietämyksen kartuttajana. Toisaalta kursseista 

saattaa olla myös huonoja kokemuksia, jolloin ne nähdään enemmän 

hukkaan heitettynä aikana. 

 

”Tommonen 3-4 päivän kurssilta on vaikea saada mitään 
merkittävää, ehkä enemmänkin sellaista yksityiskohtien hiomista. 
Mä en siinä ajassa pysty oppimaan mitään sellaista uutta asiaa, 
mikä mulle ei olisi jo ennestään tuttu. Tollaisena just tietojen ja 
taitojen hiomisessa ne on ihan hyviä.” (1) 

 

Kurssien aliarvostus näkyy seuraavassa vastauksessa, joka osoittaa, että 

kursseilta on ilmeisen huonoja kokemuksia. Hyvän kurssinhan pitäisi 

antaa jotain sellaista, mitä pelkästään kirjoista ei voi lukea. Mutta jos 

kouluttaja ilmaisee asiat suoraan kirjasta, ei se vastaa omaa käsitystäni 

tietämystä kasvattavasta kurssista. 

 

”Yleensä mä ymmärrän ja opin asiat nopeammin lukemalla 
manuaalia, kuin kuuntelemalla kun joku muu on lukenut sen 
manuaalin ja kertoo sitten.” (3) 

 

Erityisesti johtotason ihmiset mainitsivat myös yksittäisiä organisaation 

ulkopuolisia henkilölähteitä kuten toimittajat, kilpailijat, tuttavat sekä 

messut ja seminaarit. 
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3.4.3. Tietämyksen kasvattamisen menetelmät 
 

Tietämyksen kasvattamisen menetelmät eivät muodostaneet loogisia 

aliluokkia, vaan maininnat on luokiteltu suoraan pääluokan alaisuuteen. 

Kaikki haastateltavat mainitsivat menetelmissä työkokemuksen, joten se 

oli ehdoton ykkönen (taulukko 10). 

 

Menetelmät Esimerkkilainaus haastatteluista 
Työkokemus [10] ”Se on tullut ihan työkokemuksen kautta.” 

(1) 
Sisäiset koulutukset [5] ”Kouluttaminen, tiedottaminen firman 

sisällä.” (9) 
Yleiskuvan luonti ja 
harjoittelu [5] 

”Yleensä mä yritän ensin löytää jonkun 
lyhyen yleiskuvauksen asiasta. Sen jälkeen 
heti pyrin harjoittelemaan.” (3) 

Keskustelut, kommunikointi 
ja palaverit [4] 

”Heidän kanssa keskusteleminen.” (5) 

Ohjelmistoprosessi [2] ”Viime loppuvuodesta meillä oli projekti, 
jossa kehitettiin Handwisen 
ohjelmistokehitysprosessia.” (3) 

Parikoodaus, extreme-
programming [2] 

”Nykyään kai puhuttaisiin parikoodauksesta 
mikä on yleinen tapa.” (8) 

Rutiini, automaattinen 
toimenpide [2] 

”… sen tiedon kasvattaminen sujuu sinänsä 
silleen rutiinilla…” (4) 

Aivoriihi [1] “Sanoisin, että aivoriihet on aika hyödyllisiä 
juttuja.” (10) 

Tietojen yhdistely [1] ”…että pystyy keräämään tiedonsiruja – 
yksi asia tuolta ja toinen täältä - ja sit 
yhdistämään ne...” (2) 

Taulukko 10. Tietämyksen kasvattamisen menetelmät 
 

Kaikki vastaajat siis peräänkuuluttivat oman käytännön työn merkitystä 

tietämyksen kasvattamisessa. Tästä voi päätellä, että tietämyksen tärkein 

tekijä on nimenomaan käytännön työ ja sen tuoma kokemus. Pelkästään 

teoreettista tietämystä ei voida tällä perusteella katsoa olevan olemassa. 

 

”Semmoisen tietämyksen kasvattaminen, mun mielestä se tulee 
aika pitkälti niiden omien kokemusten kautta, et nei oo välttämättä 
sitten semmoisia mitä sä pystyt kirjasta opiskelemaan, vaan se on 
siinä tietyssä tehtävässä toimiminen ja niiden kokemusten 
ammentaminen ja sen tiedon lisääminen ja kartuttaminen.” (5) 
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Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen jättää myös jollakin lailla 

”syvemmän” muistijäljen opittavasta asiasta. Toisaalta haastateltavat myös 

näkivät, että kokeilujen kautta tietämystä karttuu myös hieman laajemmin 

kuin sillä hetkellä olisi välttämätöntä. Tätä pidettiin tärkeänä, jotta pystyttiin 

muodostamana parempia näkemyksiä erilaisista tiedon kokonaisuuksista. 

Tällöin varmaan löytyy myös helpommin ne tiedot, joihin oppija voi uuden 

asian ”kiinnittää”, jotta se ei jää irralliseksi tiedon palaksi. Tämä 

toimintatapa pätee myös teoriassa esitettyyn näkemykseen asiantuntijan 

ja ei-asiantuntijan eroavaisuudesta. Asiantuntijallehan on tyypillistä 

ongelmien ratkaiseminen niin, että se samalla kasvattaa asiantuntemusta. 

Tämän takia ei Handwisen asiantuntijatkaan vain tee työtä helpoimmalla 

tavalla. 

 

”Toisaalta tossa oppi paljon muuta samalla, muutakin kuin sen 
pelkän asian mitä oli lähtenyt hakeen. Ihan varmasti olisi firman 
sisältä löytynyt joku jonka sen olisi osannut tehdä, mut se että sit ei 
olisi itelle jäänyt ehkä niin paljoa siitä, eli ei sitä ite olisi oppinut 
siinä. Se että olisi saanut sen ongelman ratkaistua ja just sen 
osannut tehdä, mut se olisi rajoittunut siihen aika hyvin.” (4) 

 

Yritys ja erehdys voi toisaalta olla välttämätönkin tilanne. Jotakin asiaa ei 

välttämättä vain ole vielä missään vielä tehty. 

 

”Mutta välttämättä kukaan ei tiedä miten se pitäisi tehdä ja sitten ei 
ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kokeilla, ja sitten jossain 
vaiheessa todeta, että ei näin.” (10) 

 

Kokeileva tapa voi olla myös osa henkilön luonnetta ja persoonaa. 

 

”Mulla on ollut sellainen kokeileva tapa opetella asioita. 
Mahdollisimman äkkiä yritän päästä kokeilemaan jotain teorioita tai 
ohjeita, joita olen muualta omaksunut.” (3) 

 

Sisäiset koulutukset saivat yhteensä viisi mainintaa ja sitä pidettiin hyvänä 

tietämyksen kasvattamisen tapana. Jonkun verran sisäisiä koulutuksia on 

Handwisessa pidettykin, mutta nyttemmin ilmeisesti vähemmän, mikä tuli 
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haastatteluista ilmi. Moni haastateltava toivoi enemmän sisäisiä 

koulutuksia. 

 

”Joskus sitten järjestetään näitä yhteisiä juttuja. Mut ei mun 
mielestä Handwise mitenkään aktiivisesti tue, mutta en mä tiedä 
tartteeko edes. Jos nyt jonkun kirjan tarttee, niin kyllä se yleensä 
hetken päästä ilmestyy. Joskus voi miettiä mitä voisi tehdä 
enemmänkin jotain yhteisiä koulutusjuttuja.” (6) 

 

Yleiskuvan luonti ja harjoittelu sopisivat tietämyksen kasvattamisen 

menetelmien luokittelussa myös työkokemuksen alle. Halusin kuitenkin 

ottaa sen erilliseksi luokaksi, koska niin monet haastateltavat (5) 

mainitsivat sen lähes samoilla sanoilla. Tietämyksen kasvattaminen lähtee 

tällä perusteella siitä, että ensin henkilö hankkii ja luo itselleen yleiskuvan 

opeteltavasta asiakokonaisuudesta. Tämä tapahtuu useimmiten joko 

kysymällä kollegalta tai lukemalla kirjasta. Kun yleiskuva on hankittu, alkaa 

käytännön kokeilu eli oppiminen yrityksen ja erehdyksen kautta. Tällöin voi 

olla apuna esimerkkikoodia tai esimerkiksi kirja, josta voi lukea lisää sitä 

mukaa kuin oppiminen edistyy. Edellä mainittu kuvaus vastaa teoriassa 

esiintynyttä näkemystä asiantuntijoiden tietorakenteista. Tapa jolla 

kontekstisidonnaisuuden kahleista voi päästä eroon, on pyrkiä 

jäsentämään tietoa ”ylhäältä alas” eli painottaa yleisiä periaatteita ja 

kokeilemalla niiden sovelluksia käytännössä. Yleiskuvan luonti ja 

harjoittelu on käytännössä juuri tätä. 

 

”Mulla on ehkä sellainen tapa, että pyrin ensin muodostaa sellaisen 
yleiskuvan ja tajuta sen kokonaisuuden, miten se toimii. 
Esimerkkinä joku käyttöliittymän tekeminen. Voi olla että mä 
nopeesti ekaksi luen sen jonkun kirjan missä käsitellään sitä asiaa. 
Mutta mä en yritä tajuta sitä koko asiaa, vaan luen sen nopeesti. 
Sen jälkeen mä teen jotain testejä ja kokeilen juttuja ja yritän 
samalla tajuta kun tulee ne yksityiskohdat selkeemmiksi.” (6) 

 

Neljä haastateltavaa mainitsi tietämyksen kasvattamisen menetelmäksi 

työyhteisön luontevan interaktio eli keskustelun, kommunikoinnin ja 

palaverit. Parityöskentely sai myös laajan kannattajajoukon 

haastateltavien keskuudessa, vaikka kaikki eivät sitä tietämyksen 
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kasvattamisen keinona maininneetkaan. Tämä kuitenkin johtuu siitä, että 

kaikki haastateltavat eivät ole ohjelmistosuunnittelijoita, jotka tekisivät 

varsinaista ohjelmointia. Kaikki joiden toimenkuvaan kuului ohjelmointi, 

pitivät parityöskentelyn metodeita hyvinä. 

 

Toinen just toi parityöskentelymetodin, se on tietoinen, tottakai sitä 
tapahtuu myös luonnostaan, kun ihmiset kysyy neuvoja toisiltaan. 
Tomi jossain vaiheessa, tietoisesti esitteli extreme programming –
metodit ja kehotti ihmisiä tekemään ja varaamaan aikaa siihen että 
teette toistenne kanssa ja mun nähdäkseni se on auttanut paljon 
myös. Se on tosiaan ihan tietoinen kokeilu, joka on hyväksi 
osoittautunut. Se ei ehkä näy siinä, että niin kauheasti tehtäis sillai, 
että istutaan kaksin saman koneen ääressä, mutta mä uskoisin että 
se on helpottanut sitä kynnystä kysyä kaverilta: Kysy kaverilta 
Kynnys! Se on madaltanut sitä aika paljon sitä, että Nyt tehdään 
extreme programmingia elikkä se on myös se tietoinen asetelma 
mihin mennään. Mutta nähdäkseni se vaikuttaa koko 
työskentelytapaan vaikkei sitä tietoisesti tehdäkään.” (1) 

 

Parityöskentely (Pair Programming) yksi on Extreme Programming -

ohjelmistokehitysmetodin työtavoista, jossa kaksi ohjelmoijaa tuottavat 

yhdessä koodin. Toinen on kirjoittaa varsinaista koodia ja toinen tarkkailee 

ja antaa tarvittaessa parannusehdotuksia. Handwisessa tätä menetelmää 

on käytetty erityisesti uusien työntekijöiden ”sisäänajossa”. Tällöin voidaan 

puhua osittain myös mentoroinnista, koska senioritason ohjelmoija opettaa 

samalla junioria koodauksen edetessä. Vaikka koodaus vaatiikin tällöin 

kaksi ihmistä, tulee koodista laadukkaampaa, kun se on tarkistettu kahden 

ihmisen toimesta. Tämä säästää kustannuksia projektin myöhemmässä 

vaiheessa. Samalla tietämys ja osaaminen leviävät nopeasti, mikä oli 

tavoite myös Handwisessa. Ohjelmistoyrityksessä parityöskentelyä 

voidaan pitää mentoroinnin yhtenä ilmenemismuotona. 

 

Handwisessa edellisen talven aikana toteutettu ohjelmistokehitysprosessi 

mainittiin kaikkien ohjelmistosuunnittelijoiden taholta hyvänä keinona 

tietämyksen kasvattamisessa. Se loi yritykselle oman 

ohjelmistokehitysprosessin, mutta lähes kaikki haastateltavat totesivat 

samaan hengenvetoon, ettei sitä ole otettu riittävästi tai lainkaan käyttöön. 
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”Me ollaan otettu tällainen prosessimalli ja muokattiin sitä viime 
syksynä niin että se sopisi meille. Siinä tuli tosi paljon monta uutta 
asiaa eteen. Tämä oli mulle aika mielenkiintoinen oppimistilaisuus. 
Sen prosessimalli projektin tuloksena prosessikuvaus ja sitä 
kuvausta ei ole otettu käyttöön, eli sitä prosessia ei käytetä.” (9) 

 

Kaikista tähän liittyvistä vastauksista voi päätellä sen, että 

ohjelmistokehitysprojektia oli tehty onnistuneesti talven aikana, työntekijät 

olivat päässeet mukaan suunnittelemaan ja muokkaamaan 

ohjelmistokehitysprosessia halutunlaiseksi ja se koettiin erittäin 

positiivisena asiana yrityksessä. Jostain syystä kuitenkin – ainakin 

vastaajien mielestä – prosessin implementointi käytäntöön puuttuu. Ehkä 

joitakin asioita siitä on sovellettu käyttöön, mutta ei siinä laajuudessa, että 

se miellettäisiin olevan kokonaisuudessaan käytössä. 

 

3.4.4. Tietämyksen kasvattamista hankaloittavat tekijät 
 

Tietämyksen kasvattamista hankaloittavat tekijät luokittelin samalla 

kolmijaolla kuin tietämyksen kasvattamisen keinot eli ne liittyvät yleisiin 

edellytyksiin, käytettävissä oleviin lähteisiin ja menetelmiin. Varsinaisia 

uusia asioita ei tullut esille, vaan esiin tuodut hankaloittavat tekijät ovat 

useimmiten tietämyksen kasvattamisen keinojen käänteisiä kuvauksia, 

kuten esimerkiksi tietotulva – informaation vähyys -vastakkaisuus. 

 

Edellytyksiin liittyen mainittiin tietämyksen kasvattamista hankaloittavaksi 

tekijäksi useimmiten ristiriita oman kiinnostuksen ja toimenkuvan välillä 

(taulukko 11). Syyt johtuvat mitä ilmeisimmin Handwisessa tapahtuneissa 

henkilöstön vähennyksissä. Aiemman nopean rekrytoinnin jälkeen 

jouduttiin talvella 2001 vähentämään henkilökuntaa, ja osa työntekijöistä 

on joutunut tekemään muita työtehtäviä, kuin mitä oma kiinnostus on tai 

mitä työhönottovaiheessa oli sovittu. 
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Edellytykset Esimerkkilainaus haastatteluista 
Ristiriita oman kiinnostuksen 
ja toimenkuvan välillä [3] 

”Osa ihmisistä oli rekrytoitu eri 
kriteereillä…” (3) 

Perustietopohjan puute [2] “Se mikä aina tulee vastaan on 
tietoteknisen yleissivistyksen 
jonkinasteinen puute.” (7) 

Olennaisen tiedon 
löytäminen [2] 

”Hankalinta on, että sitä uutta asiaa on niin 
paljon.” (2) 

Informaation vähyys [2] ”Vaikeuttavia tekijöitä on se, että sitä 
informaatiota ei nyt oo niin kauheesti 
kuitenkaan olemassa.” (3) 

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet [2] 

”Kyllä jos joku hankaloittaa oppimista, niin 
se on oma pää joka estää… (4) 

Ajan puute [1] ”Jos ois enemmän aikaa sille, että voisi 
paneutua siihen asiaan rauhassa, niin se 
varmasti auttaisi.” (3) 

Yksipuoliset työtehtävät [1] ”Ja se saattaa olla jotain ihan mekaanista 
kamaa kuukausi putkeen. Ethän sä siinä 
varsinaisesti mitään opi, paitsi nopeampaa 
kirjoitusta.” (10) 

Taulukko 11. Edellytyksiin liittyvät tietämyksen kasvua hankaloittavat tekijät 
 

Perustietopohjan puute liittyi uusiin ihmisiin, joilla ei ollut riittävää 

pohjatietoa, jonka päälle olisivat voineet lähteä rakentamaan työssä 

opittavia asioita. Tämä saattoi johtua joko toistaiseksi vähäisestä 

opiskelusta tai harrastuneisuuden puutteesta. 

 

”Se ongelma oli selvästi se, että ihan kaikki meidän työntekijöistä, 
niillä ei ollut sitä tarvittavaa taustaa ja osaamista siihen.” (3)  

 

Mielenkiintoinen vastakkainasettelu on tietojen saatavuudessa. Toisaalta 

vastaajat valittelivat tiedon paljoutta, mutta toisaalta myös tiedon vähyyttä. 

Tiedon paljous liittyi kuitenkin molemmissa tapauksissa tiedon 

löytämiseen, eikä niinkään tiedon määrään. Sen sijaan nämä molemmat 

johdon kommentit informaation vähyydestä viittaavat siihen, että internetin 

tietotulva on hivenen rauhoittunut. 

 

”Viimeisen vuoden aikana on ongelma ollut se, että hanat alkaa 
tyrehtyä.” (2) 
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Tietämyksen kasvattamista hankaloittavana tekijänä nähtiin osittain myös 

käytettävissä olevat lähteet. Lähteiden osalta kurssit ja osa-aikaisuus 

mainittiin kahteen kertaan (taulukko 12). Kurssitarjontaa pidettiin toisaalta 

heikkona, mutta myös yrityksen taloudellinen tilanne mainittiin syyksi, ettei 

kursseilla ole käyty. 

 

Lähteet Esimerkkilainaus haastatteluista 
Kurssit [2] ”…ettei oikein ole sellaista kurssitarjontaa mitä 

tarvittaisiin.” (1) 
Osa-aikaisuus [2] ”…että kun on osa-aikainen ja muutkin on osa-

aikaisia, niin kommunikointi on joskus vähän 
hankalaa.” (8) 

Ulkopuolisten 
kontaktien puute [1] 

”…mä pidän hyvinkin tärkeenä, niitten ulkopuolisten 
ihmisten kommentteja.” (5) 

Taulukko 12. Lähteisiin liittyvät tietämyksen kasvua hankaloittavat tekijät 
 

Handwisessa on töissä osa-aikaisia työntekijöitä, mitä kaksi 

haastateltavaa piti tietämyksen kasvua hankaloittavana tekijänä. Kun 

kaikki eivät ole aina paikalla, ei asioista ja toimintatavoista yhdessä 

sopiminen ole aina helppoa. Myös kommunikointi ja kysyminen vaikeutuu.  

 

“Yleisesti töitten kannalta on tietysti se, että kun on osa-aikainen ja 
muutkin on osa-aikaisia, niin kommunikointi on joskus vähän 
hankalaa. Jos jotain asiaa pitäisi saada kysyttyä, niin sitä ei 
välttämättä saakaan heti selväksi, pitää odottaa ja lähettää 
sähköpostia.” (8) 

 

Menetelmien osalta eniten mainintoja hankaloittavista tekijöistä tuli sisäistä 

järjestelmistä ja prosesseista (taulukko 13). 

 

Menetelmät Esimerkkilainaus haastatteluista 
Sisäisten järjestelmien 
ja prosessien puute [3] 

”Meillä ei ole mitään virallista ’policyä’ oman 
tietämyksen kasvattamiseen…” (5) 

Sisäisten koulutusten 
puute [1] 

”…että enemmänkin voisi olla yhteisiä juttuja, 
että joku opettaisi toiselle jotain juttuja.” (6) 

Palaverien puute [1] ”…asia olisi pitänyt kaikille selittää ja laittaa 
näkyviin johonkin.” (6) 
 

Taulukko 13. Menetelmiin liittyvät tietämyksen kasvua hankaloittavat tekijät 
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Dokumentoimattomuus ja prosessikuvausten puute olivat konkreettisia 

mainintoja toimintakäytäntöjen puutteesta. Tämä heijastuu selkeästi 

yrityksen koossa ja toiminnassa, jolloin kaikkia asioita ei ole dokumentoitu 

prosesseiksi, vaan toiminta on joustavaa ja ihmiset kommunikoivat 

jatkuvasti avokonttorissa. Adhokraattinen ympäristö mahdollistaa myös 

omalta osaltaan tällaisen toiminnan. Toisaalta tämä tekee yrityksestä 

joustavan ja mukautuvan toimijan, mutta aiheuttaa samalla työntekijöille 

epätietoisuutta ja odottamattomia yllätyksiä. Joillekin tämä sopii ja joillekin 

ei, tärkeintä lienee kuitenkin, että kaikki tiedostavat valitun toiminnan 

luonteen. 

 

3.4.5. Tietämyksen kasvattamisen kehä 

 

Tietämyksen kasvattamisen tai sitä hankaloittavien tekijöiden selkeä 

erittely kolmeen tyyppiin - edellytyksiin, lähteisiin ja menetelmiin - ei ollut 

aivan yksiselitteinen, sillä monet mainituista asioista kuuluvat kahteen 

tyyppiin. Esimerkiksi moni menetelmä pitää jo itsessään sisällä tiedon 

lähteen kuten työkollegalta kysyminen. 

 

Luokittelun perusteella voidaan tämän tutkimuksen keskeiset tulokset 

muotoilla tietämyksen kasvattamisen kehäksi, jossa tietämyksen 

kasvattamisen edellytysten, lähteiden ja menetelmien avulla yrityksen 

työntekijät kasvattavat omaa tietämystään. Kehän keskellä olen kuvannut 

useimmin mainitun työssä oppimisen yrityksen ja erehdyksen avulla, 

koska se on ainoa välttämätön osa tietämyksen kasvattamista ja koko 

tietämys perustuu siihen (kuva 24). Tietämyksen kasvattamisen kehä on 

empirian perusteella johdettu tutkijan näkemys yksilön tietämyksen 

kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Kehä ruokkii itse itseään, eli menetelmien 

kehittyminen parantaa edellytyksiä ja edellytysten paraneminen luo uusia 

lähteitä, jotka taas kehittävät edelleen menetelmiä. 
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Kuva 24. Tietämyksen kasvattamisen kehä 

MENETELMÄT
- Työkokemus
- Sisäiset koulutukset
- Työympäristön luonteva interaktio
- Yleiskuvan luonti ja harjoittelu
- Ohjelmistoprosessi

LÄHTEET
- Painetut lähteet
- Sähköiset lähteet
- Ihmiset lähteinä

LÄHTEET/MENETELMÄT
- Kollegalta kysymällä
- Sisäiset koulutukset
- Opiskelu, harrastus
- Internet, uutisryhmät
- Esimerkkikoodi
- Parikoodaus

EDELLYTYKSET
-Tietojen saatavuus
- Kiinnostus ja motivaatio
- Työympäristön ilmapiiri

TYÖSSÄ 
OPPIMINEN

EDELLYTYKSET/LÄHTEET
- Olemassaoleva tietopohja
- Intuitio
- Monipuoliset työtehtävät
- Kirjat

MENETELMÄT/EDELLYTYKSET
- Guruilla aikaa opettaa
- Avokonttori
- Kommunikointi ja palaverit

 

Tietämyksen kasvattaminen on ennen kaikkea tapahtumaa ja toimintaa. 

Yhtä tärkeää on se, mitä tietämyksen kasvattamisessa tapahtuu ja miten 

toimitaan, kuin toiminnan tuloskin. Prosessi, jonka avulla tietämystä 

kasvatetaan, on yhtä tärkeä kuin itse tulos. Prosessia ja tuotosta ei itse 

asiassa ole edes mielekästä erottaa toisistaan, sillä ne ovat saman kolikon 

eri puolia. 

 

3.5. Organisaation tietämys käsitteenä 
 

Kysymykseen organisaation tietämyksestä haastattelijoiden vastauksissa 

esiintyivät eniten seuraavat määritelmät: 

• Taidot ja osaaminen [6] 

• Tiedot [4] 

• Yhteistyötä [3] 

• Kommunikointi [2] 

• Toimintakyky [2] 
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Määritelmät kävivät hyvin yksiin teorian  kanssa, vaikka kaikki 

määrittivätkin organisaation tietämyksen omin sanamuodoin. Seuraavassa 

on kuvaava esimerkki, joka nostaa esille prosessin. 

 

”Meidän tilanteessa ehdottomasti, se ei ole pelkästään se 
osaaminen jota meidän työntekijät omaavat, vaan se on tavallaan 
myös se kyky tuottaa jotakin. Tapa jolla meidän työntekijät tekee 
töitä, tapa millä tavalla ne tekee yhteistyötä. Tietopääoma tulee 
ehkä näkyville siinä että, tekemisen tarve tulee toisesta päästä 
sisään niin sieltä tulee valmis asia tulee toisesta päästä ulos. Silloin 
se ei voi olla pelkästään sen laatikon sisällä istuvien koodaajien 
oma osaaminen, vaan se on koko prosessi.” (1) 

 

Teemahaastatteluihin sisältyi kysymys, jossa pyydettiin vertaamaan 

Handwisea uuteen perustettavaan kilpailijaan ja miettimään, mitä eroa 

organisaatioiden tietämyksellä olisi. Yksi vastauksista toi konkreettisesti 

esille näkemyksen, että organisaation tietämys perustuu yhdessä tehdylle 

työlle.  

 

”Toisaalta se on aika hypoteettinen tilanne, että olisi firma missä 
olisi sama tietotaito, ilman että on mitään konkreettista millä ne on 
sen tietotaitonsa hankkinut. Luultavasti niillä olisi ihan saman verran 
työkaluja kuin meillä, jos ne sijaitsee samalla tietotasolla. 
Nimenomaan sen vanhan tehdyn työn kautta sitä tietotaitoa on 
enemmänkin kuin ne ihmiset, jotka on sen tehnyt.” (7) 

 

Uudella yrityksellä ei siis ole organisaation tietämystä, vaikka sitä 

yksittäisillä työntekijöillä olisikin. Organisaation tietämys kasvaa vasta 

yhteistoiminnan tuloksena. 

 

3.6. Organisaation tietämyksen kasvattaminen 

 

Tutkimuksen yhtenä alakysymyksenä oli selvittää keinoja, joilla yritys voi 

kasvattaa tietämystä. Lähestyin haastattelussa tätä asiaa usealla 

erityyppisellä kysymyksellä (kts. liite II), jotta sain haastateltavat 

miettimään asiaa riittävän monesta näkökulmasta. 
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Yleisesti organisaation tietämyksen kasvattaminen ja yksilön tietämyksen 

kasvattaminen miellettiin usein samaksi tai lähes samaksi asiaksi. 

Molempien kohdalla mainittiin hyvin samankaltaisia asioita ja jotkut 

sanoivat myös suoraan niiden olevan hyvin lähellä toisiaan. Tämä on 

hyvin luonnollinen näkökulma ja on linjassa teorian kanssa: 

”Kehittäessään itseään yksilöt kehittävät joko suoraan tai epäsuorasti 

myös omaa organisaatiotaan ja sen tapaa toimia”. 

 

Jos ajatellaan vielä yksilön ja organisaation tietämyksen eroja, niin ne ovat 

hyvin kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Kaikissa tilanteissa niiden 

erottaminen ei liene edes mahdollista saati tarpeellista. Yritys itse 

määrittää, miten se suhtautuu näiden kahden tietämyksen väliseen eroon. 

Konkreettisin tilanne, jossa ero tulee ilmi, on henkilön siirtyminen pois 

yrityksestä. Silloin vasta nähdään, miten paljon yksilöllä ollutta tietämystä 

jää taloon esimerkiksi erilaisina dokumentteina, toimintatapoina tai muille 

työntekijöille siirtyneenä osaamisena - ja toisaalta miten paljon tietämystä 

lähtee pois henkilön mukana. Toisaalta tähänkin on hankala saada 

objektiivista vastausta, koska organisaationäkökulma on yleensä yhden tai 

useamman henkilön luoma subjektiivinen näkemys asiasta. Organisaation 

tietämysperusta ei riipu vain yksilöiden tietämyksestä vaan myös 

sosiaalinen vuorovaikutus ja kyky toimia vaikuttavat siihen. Tästä syystä 

on mahdoton sanoa, miten organisaatio tai tiimi muuttuu ja muuttaa 

toimintaansa, kun yksi yksilö poistuu tai vaihtuu. 

 

On itse asiassa aivan luonnollista, että organisaation kehittäminen ja 

tietämyksen kasvattaminen lähtee liikkeelle yksilön näkökulmasta. Se on 

työntekijälle läheisin ja konkreettisin ja lisäksi tiedostetaan, että oman 

tietämyksen kasvattaminen kasvattaa myös organisaation tietämystä. 

 

”Mutta sitten organisaation osaaminen, niin tämmöinen yksilön 
osaamisen kehittäminen, niin kyllähän se kehittää sitä 
organisaationkin osaamista.” (4) 
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Seuraavassa taulukossa on koostettu haastateltavien mainitsemat keinot 

organisaation tietämyksen kasvattamiseksi. Olen lajitellut ne kolmeen 

pääluokkaan sekä yhdistänyt samoja tarkoittavia keinoja keskenään. 

Luokan kohdalla oleva numero viittaa siihen, kuinka monta eri henkilöä 

mainitsi kyseisen keinon. Esimerkkisarakkeessa on suoria poimintoja 

haastatteluista.  

 

Työssä tekeminen 
Dokumentointi [5] ”Dokumentaation tekeminen on aina hyvä tapa 

siirtää sitä osaamista, mutta se tuntuu niin 
raskaalta tehdä.” 

Tekemällä oppiminen, 
virheistä oppiminen [5] 

”Tekemällä oppiminen on aika hyvä tapa. 
Silleehän sitä oikeesti sitten oppii asioita.” 

Suunnittelematonta, 
tiedostamatonta [4] 

”Ei ole mitenkään silleen suunnitelmallisesti 
varmaan kukaan suunnitellu että näin pitää 
kasvattaa organisaation osaamista, kyllä se on 
tapahtunut enemmänkin niin kuin omalla 
painollaan.” 

Koulutus, kurssit ja 
messut [4] 

”Just esimerkiksi joku koulutus varmaan voi olla 
ihan hyödyllinen tapa lisätä tietoa.” 

Mentorointi, tutorointi [3] ”On jotain mentorointi-tyyppisiä ratkaisuja, 
coachaamista on niinkuin siihen mahdollisuus” 

Parityöskentely, Ex-
treme-programming [2] 

”Toinen just toi parityöskentelymetodin, se on 
tietoinen, tottakai sitä tapahtuu myös 
luonnostaan, kun ihmiset kysyy neuvoja 
toisiltaan.” 

Kirjat, kirjallisuus [3] ”Kootaan yhteen paikkaan hyvää kirjallisuutta, 
jossa kukin voi käydä sitä kasvattamassa.” 

Projektien keskittäminen 
[1] 

”…mutta nyt viime syksyn jälkeen kun Informate 
lanseerattiin, niin tavallaan sen jälkeen kaikki on 
tehnyt samaa.” 

Kommunikointi 
organisaation 
ulkopuolelle [1] 

”me ollaan tietyssä yhteisössä toimittu tai osa 
esimerkiksi omistajista… jossa ne tapaa muita 
alan edustajia ja sitä kautta saa tietämystä.” 

Taulukko 14. Työssä tekemiseen liittyvät menetelmät 
 

Organisaation sisäinen vuorovaikutus 
Palaverit, kokoukset [5] ”Mutta se on mun mielestä ihan hyvä tapa ja 

kukaan ei estä sitä, että jos jotain on ite oppinut, 
niin pyytää kaikki neukkariin ja kertoo sen 
kaikille muillekin.” 

Workshopit [4] ”No, meillä on ollut semmoisia workshoppeja, 
aika ex-temporee järjestettyjä palavereja, jossa 
joku kertoo jostain asiasta.” 

Kommunikointi [4] ”Avoin kommunikointi auttaa.” 
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Tietoiskuut [3] ”…meillä oli järjestetty jossain vaiheessa viime 
vuonna näitä tietoiskuja, millä pyrittiin 
nimenomaan sitä tietämystä levittämään 
organisaation sisällä…” 

Brainstorming [2] ”Kyllä monta kertaa sellaiset brainstorming 
tyyppiset jutut, kun ruvetaan tekemään jotain 
uutta asiaa.” 

Taulukko 15. Organisaation sisäiseen vuorovaikutukseen liittyvät menetelmät 
 

Organisaatio ja johtaminen 
Tietojärjestelmät, 
tietopankki, Knowledge 
base, CRM [5] 

”Mutta se olisi kyllä hyvä jos olisi joku systeemi 
että voisi kirjata ajatuksia ja konkreettisia juttuja 
mitä olisi hyvä kaikkien tietää.” 

Avoin organisaatio [5] ”Organisaationa tää on aika avoin.” 
Prosessit, 
ohjelmistokehitysprojekti, 
metodi, standardointi [3] 

”…sitten ehkä tämä prosessimallin 
käyttöönotto. Se olisi sairaanhyvä juttu, että me 
tehtiin sellainen malli.” 

Johdon signaali, johdon 
esimerkki [2] 

”Ajattelisin että se tärkein tapa on se, että 
johdon tasolta tai pyramidin yläpuolelta 
annettaisiin selkeä signaali silleen, että yritys 
tukee, suosittelee ja jopa toivoo että työntekijät 
etsisi sellaisia keinoja kehittää itseään myös 
niiden työtehtävien ulkopuolella.” 

PDA-laitteiden 
testikäyttö [2] 

”Ja työntekijöiden testikäyttöön annetaan eri 
laitteita.” 

Kirjastonhoitaja [2] ”Varmaan jos yritys haluaisi kehittää 
tietämystään, niin siellä kannattaisi olla joku 
ihminen, jonka tehtäväksi se annetaan.” 

Uusille alueille 
siirtyminen, 
ennakkoluulottomuus [2] 

”Lähdetty vain tutkimaan ja mietitty yhdessä ja 
lueskeltu ja kateltu ja testailut ja näin poispäin. 
Niin se on sellaista mikä tuo sitä tietämystä 
lisää.” 

Rekrytointi [2] ”Ja kyllähän asiantuntijoiden lisääminen lisää 
tietoa, koska jokaisella on niin kuin tietoa 
sellaisesta, mistä muilla ei ole.” 

Avokonttori [1] ”Mä olen joskus ollut töissä semmosessa 
toimistossakin, missä on yksittäisiä huoneita ja 
mistä täytyy käydä kysymässä jos joku tietäisi 
jotain. Ei se niinku toimi.” 

Palautekeskustelut [1] ”…ja sit myös tällaiset palautekeskustelut, et 
myöskin se kasvattaa sitä organisaation 
tietämystä.” 

Tavoitteiden 
asettaminen [1] 

”Nimenomaan asetetaan tavoitteita yksilöille, 
ihmisille, työntekijöille, et missä asioissa he 
haluu kehittyä. Ja annetaan niille 
mahdollisuudet ja sitten katotaan miten ollaan 
onnistuttu.” 

Riittävästi aikaa [1] ”Hitaasti kypsyttämällä saa aikaa makeita 
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juttuja aikaan, että on ihmisillä aikaa vähän 
harjoitella ja opetella.” 

Diplomityö [1] ”Niin siinä oli sitten vähän yks ja toinen mukana 
auttamassa. Siinä keksittiin aika arvokkaita 
juttuja” 

Ei uusia työntekijöitä [1] ”Onhan se kasvanut aika paljon sitä kautta ettei 
uusia henkilöitä ole juurikaan tullut ja tää vanha 
porukka oppii kaikenaikaa lisää.” 

Taulukko 16. Organisaatioon ja johtamiseen liittyvät menetelmät 
 

3.6.1. Tietämyksen kasvattamisessa hankaloittavia tekijöitä 
 

Organisaation tietämyksen kasvattamisessa hankaloittavina tekijöinä 

nähtiin erityisesti tietoon ja sen siirtämiseen liittyvät asiat (taulukko 17). 

 

Hankaloiottavat keinot Esimerkkilainaus haastatteluista 
Tietoon ja sen siirtämiseen 
liittyvät ongelmat [6] 

“Ehkä siinä on ollut haasteena tällä hetkellä 
se, että meillä ei oikein ole sellaisia ihmisiä 
välttämättä, joille sitä mun tietämystä vois 
siirtää.” (5) 

Ajan puute [3] ”Se vaatii jonkinlaista rauhaa, että asioita 
oppii hyvin.” (3) 

Henkilöstön vaihtuvuus [3] ”Kyllä varmaan tietämyksen kasvattamisen 
mahdollisuuksia on vähentänyt se että ollaan 
vähennetty henkilöstöä. (10) 

Henkilöstön osa-aikaisuus 
[3] 

”Tää organisaatio kärsii vähän siitä, että osa 
ihmisistä on töissä vähän miten sattuu eli 
osa-aikaisia.” (6) 

Nopeasti muuttuva ala [2] ”Pitää osata ennakoida, mitä tarvitaan ensi 
vuonna, ensi viikolla, niin pois päin.2 (9) 

Projektien puute [1] ”Sanoisin, että jos olisi kevään aikana tehty 
intensiivistä asiakasprojektia, niin nämä 
metodit olisi ehkä paremmin käytössä, kuin 
mitä ne on tällä hetkellä.” (1) 

Rekrytointien puute [1] ”Meidän pienuus on siinä mielessä haitta, 
että varsinkin nyt kun ei ole rekrytointeja, niin 
kenelläkään ei ole tarvetta selittää näitä 
asioita kenelläkään.” (1) 

Taulukko 17. Hankaloittavat tekijät 
 

Tietoa saattaa olla liikaa tai tiedon siirtämistä ei edes tule ajatelleeksi. 

Eniten kuitenkin valiteltiin sitä, että ei tiedetä kenelle pitäisi pystyä tietoa 
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tai osaamista siirtämään. Saattoi olla myös tilanne, että saman alan 

osaaja puuttuu, eikä tietämystä sen takia voi siirtää. 

 

“Kyllä mä näkisin että pystyn, mutta en tiedä olenko niin hyvin kuin 
voisin tällä hetkellä. Se on vähän sellainen kaksipiippuinen juttu, 
että ensin pitäisi tietää mitä osaamista pitäisi siirtää ja kelle.” (6) 

 

Ajan puutetta valiteltiin, koska kyseessä niin hektinen ala. Työntekijöiden 

vaihtuvuus ja väheneminen on vähentänyt selkeästi tietämyksen kasvua. 

 
”Kyllä varmaan tietämyksen kasvattamisen mahdollisuuksia on 
vähentänyt se että ollaan vähennetty henkilöstöä. (10) 

 

Osa-aikaisuus on mainittiin myös hankaloittavissa tekijöissä. 

 

”Se, että on aika paljon osa-aikaisia ihmisiä, niin onhan se selvä, 
että jos kaikki olisi täällä aina, niin hommat luistaisi ja saataisiin 
asioita käytyä läpi. Se on ehkä se suurin.” (8) 

 

Koska osa-aikaisia työntekijöitä kuitenkin käytetään, tulisi Handwisessa 

miettiä toimintatapoja osa-aikaisen työn tekemiseen liittyen. Ennalta 

sovitut pelisäännöt tavoitettavuuden, tiedon jakamisen ja muiden 

käytännön asioiden osalta voisi auttaa, jotta osa-aikaisista saadaan 

mahdollisimman suuri hyöty organisaation näkökulmasta. 

 

3.7. Brookingin tavat tuottaa tietämystä 
 

Teemahaastattelussa käsiteltiin kunkin haastateltavan kanssa sekä 

tietospiraali-mallia että Brookingin kymmentä tapaa tuottaa tietämystä. 

Otin jälkimmäisen mukaan teemahaastatteluun lähinnä tietospiraalin 

vastapainoksi, sillä Brookingin mainitsemat tavat ovat selkeä lista tavoista, 

joilla tietämystä voidaan lisätä. Tietospiraali taas on tietoteoreettinen 

näkemys tiedon luomisesta yrityksessä. 
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Pyysin haastateltavia kommentoimaan jokaista kymmentä tapaa listasta ja 

arvioiman, miten tärkeänä he kokevat kyseisen tavan. Pyysin 

haastateltavaa erityisesti miettimään oman tietämyksen kasvattamisen 

kannalta tärkeitä tapoja. Vapaamuotoiset vastauksen analysoin ja 

luokittelin siten, että erittäin tärkeänä pidetylle tavalle annoin arvon 2, 

melko tärkeälle arvon 1, vähemmän tärkeälle arvon -1 ja mikäli 

haastateltavan vastaus oli neutraali sai se arvon 0. Tämän jälkeen laskin 

kullekin tavalle keskiarvot. Taulukossa 18 näkyy nämä tietämyksen  

tuottamisen tavat keskiarvon mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. 

 

Tietämyksen tuottamisen tapa Keskiarvo 
1. Työssä kokemisen kautta 2 
7. Brainstormingin avulla 0,9 
8. Puhumalla 0,9 
10. Kuuntelemalla intuitioa 0,9 
3. Mentorointiohjelman tuloksena 0,6 
6. Vuorovaikutuksessa ulkopuolisten kanssa 0,4 
9. Opettamalla 0,4 
2. Tuoda tieto-taitoa ihmisten mukana 0,2 
5. Uuden tietämyksen luonti analyysin kautta 0 
4. Koulutuksen ja harjoittelun tuloksena -0,2 
Taulukko 18. Tietämyksen tuottamisen tavat ja niiden tärkeydet 
 

Oman tietämyksen kasvattaminen työssä kokemisen kautta nousi 

odotetusti tärkeimmäksi tavaksi (keskiarvo 2) näistä vaihtoehdoista. Kaikki 

pitivät sitä erittäin tärkeänä tapana ja mikä tuli ilmi jo vapaamuotoisissakin 

haastatteluissa. Aivoriihet, puhuminen ja intuition kuuntelu olivat 

seuraavina 0,9 keskiarvolla. Aivoriihiä on yrityksessä kyllä käytetty, mutta 

siinä korostuu tehokkaan aivoriihityöskentelyn vaatima taito. Pelkästään 

kokoontumalla ja puhumalla ei saada tuloksia aikaan, vaan sessioiden 

tulee aiheuttaa toimenpiteitä, jotta ne mielletään järkeviksi. Lisäksi jonkun 

tulee toimia koordinaattorina, mikä aiheuttaa lisätyötä. 

 

Jonkin verran ollaan käytetty, mutta eivät ole olleet kauhean 
antoisia kokonaisuudessaan. Sen brainstorming session jälkeen 
pitäisi jatkaa. Siinä on vähän taipumus että session jälkeen 
pöydällä on kasa post-it lappuja, mutta niitä ei sitten kauhean 
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pitkälle prosessoida. Ehkä se vaatisi vähän enemmän harjoittelua. 
(3) 

 

Puhumista pidettiin hyvin luonnollisena tapana samoin kuin intuitiota. 

Intuitiota suosivat kuitenkin enemmän johtoasemassa olevat henkilöt kuin 

ohjelmoijat. 

 

”Fiilispohjalta? On sillä omalla tavallaan merkitystä. Välillä 
ohjelmistokehityksessä tulee sellainen tunne, että täähän näyttää 
simppeliltä, siistiltä ja kauniilta: no täähän on sitten varmaan aika 
hyvä juttu. Ja yksinkertainen on yleensä kaunista, eli toimii.” (6) 

 

Lähes kaikki pitivät mentorointia positiivisena ja tietämystä lisäävänä 

menetelmänä. Ainoastaan kaksi haastateltavista kertoi, että sitä ei ole 

käytetty hänen kohdallaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

ohjelmistoyrityksessä mentoroinniksi voidaan mieltää myös parikoodaus, 

joka varsinaisissa haastatteluissa sai paljon mainintoja. 

 

”Aika tehokasta. Käytettiin joskus Peer programmingia, istutaan 
kahdestaan tekemään joku juttu. Aika tehokasta, mutta vie aikaa. 
Siinä tulee kyllä muita juttuja mukana, eli toinen oppii kaikenlaista, 
muttei välttämättä sitä mitä pitäisi oppia.” (9) 

 

Kaikkein huonoimmat arvioinnit saivat koulutus ja harjoittelu (-0,2) sekä 

analyysi (0). Koulutuksen vähyys johtuu toisaalta siitä, että nykyisessä 

taloudellisessa tilanteessa Handwise ei ole katsonut koulutuksia 

kovinkaan tarpeellisiksi. Toinen syy on se, että suuri osa työntekijöistä on 

vielä opiskelijoita, jotka kokevat kursseilla ja luennoilla istumisen 

turhauttaviksi. Tämä tuli hyvin esille haastattelujen perusteella. 

 

3.8. Tietospiraali 

 

Yksi haastattelun kysymyksistä käsitteli Nonakan ja Takeuchin luomaa 

tietospiraalia, joka on heidän tekemänsä teoreettinen malli tiedon 

luomiseksi organisaatiossa. Näytin haastateltaville liitteen IV mukaista 
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havainnollistavaa kuvaa tietospiraalista, sekä selitin käytännössä, mitä sen 

eri osat tarkoittavat. Tämän jälkeen pyysin kommentoimaan kunkin neljän 

eri kentän merkitystä oman tietämyksen kasvattamisessa. Vapaamuotoiset 

vastaukset analysoin ja luokittelin siten, että erittäin tärkeänä pidetylle 

kentälle annoin arvon 2, melko tärkeälle arvon 1, vähemmän tärkeälle 

arvon -1 ja mikäli haastateltavan vastaus oli neutraali sai se arvon 0. 

Laskin näistä keskiarvot ja tuloksena oli, että vuorovaikutus (ka 1,6) ja 

sisäistäminen (1,4) koettiin kaikkein tärkeimmiksi tekijöiksi oman 

tietämyksen kasvattamisessa. Näille kummallekaan ei tullut yhtään 

negatiivista merkintää. Ulkoistaminen (0,7) ja yhdistely (0,6) koettiin 

vastaavasti vähemmän tärkeinä. Molemmat näistä saivat myös negatiivisia 

arvoja, mutta toisaalta niitä pidettiin myös erittäin tärkeinä eli hajonta oli 

suurempaa. 

 

Molemmat vähiten arvostetut kentät liittyvät tiedon muuntumiseen 

avoimeksi tiedoksi. Ulkoistamisessa kokemuksellinen tieto muuttuu 

avoimeksi ja yhdistelyssä kokemuksellinen tieto muuttuu 

kokemukselliseksi. Nämä kentät eivät välttämättä suoraan kasvata 

henkilön omaa tietämystä, vaan avoimen tiedon olemassaolosta hyötyy 

enemmänkin organisaatio. Avoimen tiedon olemassaolo tekee tiedosta 

yksilöriippumatonta, mikä olisi organisaation kannalta pitkällä tähtäimellä 

parempi asia. Enemmän arvostusta saaneissa kahdessa muussa 

kentässä tieto muuttuu kokemukselliseksi eli yksilön henkilökohtaiseksi 

omaisuudeksi. Näkemykset kuvastavat jo aiemmin todettua työssä 

kokemista ja siitä oppimisen arvostamista. Tällöin yksilö kehittyy 

asiantuntijana kasvattaen omaa kokemuksellista tietopääomaansa eli 

tietämystä. Tulos on verrannollinen myös Brookingin listan viidenteen 

kohtaan eli analysointiin, joka jäi tärkeydessä toiseksi viimeiseksi. Eräs 

haastateltavista oli valmis lähes hylkäämään koko yhdistelyvaiheen 

toteamalla: 

 

”Yhdistely, käsitteellinen tieto käsitteelliseksi tuntuu kaikkein 
kaukaisimmalta. Sisäistäminen on oleellinen ja vastaavasti 
combinationin kiertäisin ja väistäisin melkein kokonaan.” (7) 
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Tämän perusteella voidaan piirtää tietospiraali uudessa muodossa, josta 

on jätetty kokonaan pois yhdistely-kenttä (kuva 25). 

VUOROVAIKUTUS

Kokemuksellisesta 
kokemukselliseen

ULKOISTAMINEN

Kokemuksellisesta 
avoimeen

SISÄISTÄMINEN

Avoimesta
kokemukselliseen

Kuva 25. Tietospiraalin muunnelma. 
 

Mielenkiintoista on se, että Nonakan ja Takeuchin analyysissä 

yhdistämistä pidetään länsimaissa vakiintuneimpana tiedon luomisen osa-

alueista ja nyt se osoittautui vähiten tärkeäksi. Mistä tämä johtuu? 

Tietospiraali, josta yhdistely osio poistettu tarkoittaa sitä, että avointa 

tietoa ei yhdistellä ja analysoida toisen avoimen tiedon kanssa. Voisiko 

olla niin, että yhdistelyä pidetään niin analyyttisenä toimenpiteenä, ettei 

sen käyttö ole mielekästä normaalissa työelämässä. Ehkä analysointi on 

enemmän akateemisessa ympäristössä tapahtuva tiedon luonnin tapa, 

josta esimerkkinä on tämä pro gradu -työ. 

 

3.9. Oppivan organisaation timanttimalli 
 

Oppivan organisaation timanttimallin perusteella oppimisen esteissä on 

kyse oppimista estävistä tekijöistä, jotka on poistettava. 

Organisaatiotasolla kyse on rakenteellisista tai systeemipohjaisista 

tekijöistä ja yksilötasolla henkilökohtaisista oppimisen esteistä, kuten 
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toimintamalleista. Aiemman analyysin perusteella nämä asiat löytyvät 

yksilön (taulukot 11-13) ja organisaation (taulukot 14-16) tietämyksen 

kasvattamista hankaloittavista tekijöistä. Eniten mainintoja saaneet tekijät 

liittyvät tavalla tai toisella tietoon. Yksilön puolella tietopohjan puute, 

olennaisen tiedon löytäminen ja informaation vähyys hankaloittavat 

tietämyksen kasvattamista. Organisaation puolella erityisesti tiedon 

siirtäminen aiheuttaa ongelmia. Tämä osoittaa, että yrityksen tiedon 

hallinta toimenpiteet ja tietovirrat kaipaavat kehittämistä.  

 

Edelleen organisaation näkökulmasta henkilöstön vaihtuvuus ja osa-

aikaisuus sekä yksilön näkökulmasta ristiriidat kiinnostuksen ja 

toimenkuvan välillä ja myös osa-aikaisuus viittaavat tarpeeseen kehittää 

henkilöstöhallintoa. Pitkällä tähtäimellä em. ongelmat kumuloituvat ja 

aiheuttavat työtyytymättömyyttä. Yksilön puolelta nousee esille vielä 

sisäisten järjestelmien ja prosessien puute. Organisaatiopuolelta taas 

keskittymisen ja ajan puute. 

 

Organisaation keinojen rakentamisella tarkoitetaan sitä, että 

organisaatiossa on oltava riittävän monipuolinen oppimisen 

keinovalikoima. Yksilön puolella oppimisen keinot tarkoittavat sitä, että 

jokaisen yksilön pitää löytää itselleen parhaat oppimisen keinot 

osaamisensa laajentamisessa. Aiemman analyysin perusteella nämä 

löytyvät yksilön (taulukko 10) ja organisaation (taulukoista 17) tietämyksen 

kasvattamisen menetelmistä. Molemmista näkökulmista tekemällä 

oppiminen työkokemuksen avulla on tärkein keino.   

 

3.10. Johtopäätöksiä 

 

Handwisessa on edellytykset oppivan organisaation toimintamallille ja 

tietystä näkökulmasta tarkastellen se näin toimiikin. Ilmapiiri oli avoin ja 

oppimiselle on luotu edellytyksiä – mikä on varmasti se kaikkein työläin 

asia organisaatiossa. Suurin puute on kuitenkin ohjauksessa. Vastauksista 
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kävi selkeästi ilmi, että oppiminen ei ole ohjattua tai ainakin epäiltiin onko 

kukaan ajatellut mitä yksilöiden tulisi oppia, jotta se hyödyttäisi yritystä 

eniten. Selkeiden suuntaviivojen asettaminen selventäisi tilannetta ainakin 

työntekijöille ja antaisi signaalin että yrityksen johto on miettinyt näitä 

asioita. 

 

Kirjattujen käytäntöjen ja prosessien puuttuminen on myös yksi selkeä 

kehityskohde tulevaisuudessa. Koska yritys on vielä pieni, eivät ne tällä 

hetkellä ole suurikaan ongelma, sillä tieto kulkee hyvin mm. ilmapiirin ja 

avokonttorin ansiosta. Mikäli yritys kasvaa nykyisestään, tulee 

kommunikointi mutkikkaammaksi. Tällöin kirjoitetut toimintatavat auttavat 

työntekijöitä toimimaan samalla tavalla. 

 

Yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista voisi kuvata prosessina, samalla 

tavalla kuin oppimissyklejä tai oppimisprosesseja on havainnollistettu. 

Työntekijöiden kuvaukset tekemisen kautta oppimisesta kuvaavat juuri 

tällaista toimintaa. Työntekijät ovat löytäneet siis ainakin yhden tavan 

oppia ja kasvattaa omaa tietämystään. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että 

oppimisstrategia olisi oikea. On täysin mahdollista, että ohjatun oppimisen 

avulla henkilöt tiedostaisivat itselleen vielä luontevamman ja nopeamman 

tavan oppia. 
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4. TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 

4.1. Tutkimuksen toteutuksen arviointi 

 

Toteutin haastattelut tarkoituksenmukaisesti siten, että haastateltavat 

joutuivat valmistautumatta keskustelemaan kanssani haastattelun 

teemoista. Etukäteen haastateltavat tiesivät ainoastaan aiheen, josta olin 

tutkimustani tekemässä. Uskoin tämän antavan parhaan kuvan siitä, mitä 

haastateltavat todella ajattelevat tutkittavasta asiasta. Tällöin kukaan ei 

päässyt etukäteen vaikuttamaan heidän näkemyksiinsä ja taustalla oleviin 

olettamuksiin tietämyksestä. Koska tutkittava aihealue on suhteellisen 

tuore9 ja kyseessä on melko abstrakti aihe, esittivät haastateltavat 

haastattelujen kuluessa jonkin verran käsitteitä tarkentavia kysymyksiä 

kuten: mitä tarkoitat yrityksen tietopääomalla tai onko tietojohtaminen 

tiedon johtamista vai tiedolla johtamista? Nämä osoittivat, että aihealuetta 

ei tunneta vielä kunnolla ja käsitteet ovat vasta muotoutumassa suomen 

kieleen. 

 

Taustakäsitteistöä olisin voinut selvittää haastateltaville esimerkiksi kaikille 

yhteisellä lyhyellä johdannolla, jossa olisin käynyt läpi tämänhetkiset 

yleiset käsitteet kuten: tietopääoman osatekijät, tietojohtaminen ja 

tietämyksen hallinta tai tietopääoman elinympäristöt. Tämä olisi antanut 

ehkä valmiimpia ja mietitympiä vastauksia tietämyksestä, mutta vastaukset 

olisivat samalla olleet enemmän tutkijan vaikutuksen alaisia, eivätkä niin 

spontaaneja kuin ne nyt ovat. 

 

Toisaalta haastateltavat kyllä omaksuivat ja ymmärsivät nopeasti 

esimerkiksi Nonakan ja Takeuchin tietospiraalin, jonka selitin heille 

haastattelun kuluessa. Kukaan ei ainakaan myöntänyt, ettei ymmärtäisi 

sitä ja kaikki pystyivät välittömästi kommentoimaan itselleen tärkeitä osa-

alueita. Lisäksi osa pystyi sijoittamaan ja yhdistämään joitakin 

                                            
9 Knowledge Management voidaan sanoa alkaneen vuonna 1995 Nonakan ja Takeuchin 
The Knowledge-Creating Company - kirjan kirjoittamisesta. 
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konkreettisia tapahtumia nelikenttään. Tämä osoittaa, että abstraktin 

aiheen omaksuminen oli nopeaa. 

 

Kuten tutkimustuloksistakin käy ilmi, on tutkittavassa yrityksessä vallitseva 

ilmapiiri hyvin avoin, kannusta ja virheitä salliva, oppivan organisaation 

mallikuva. Tämä näkyi myös haastattelujen avoimuutena ja 

luonnollisuutena. Missään asiassa en tutkijana kokenut, että jotakin asiaa 

ei olisi uskallettu kertoa tai vältettiin siitä puhumista. Joitakin asioita 

luonnollisesti myös kritisoitiin haastattelujen aikana. Tämä puoltaa 

haastattelujen heijastavan nimenomaan niitä ajatuksia ja näkemyksiä, 

jotka haastateltavat sillä hetkellä kokivat tärkeiksi keskusteltaviin 

teemoihin liittyen. 

 

4.2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Validiteetti 
 

Hirsjärvi ja Hurme painottavat kvalitatiivisen teemahaastattelututkimuksen 

validiteetin arvioinnissa erityisesti rakennevalidiutta. Tämä nostaa 

kysymykseksi sen, koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettukin 

koskevan. Toisin sanoen käytetäänkö tutkimuksessa käsitteitä, jotka 

heijastavat tutkituksi aiottua ilmiötä. Tutkijan on pystyttävä 

dokumentoimaan, miten hän on päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan 

tutkittavien maailmaa juuri niin kuin hän on sen tehnyt. Menettelyt on 

pystyttävä perustelemaan uskottavasti. [Hirsjärvi & Hurme 2001 s.187-

189] 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tietämyksen kasvattamisen keinoja ja 

haastattelukysymykseni perustuivat tietämys-sanan käyttöön, mutta 

haastatteluissa puhuin myös tiedosta, osaamisesta ja ymmärtämisestä. 

Myös haastateltavien vastaukset sisälsivät osittain näitä samoja termejä. 

Voidaan siis olettaa, että kaikki vastaukset eivät välttämättä kuvanneet 
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sanatarkasti tietämystä. Edellä mainitut termit ovat kuitenkin hyvin läheistä 

sukua tietämykselle tai ovat peräti osa sitä. 

 

Empiirisessä osiossa esitetty tulosten luokittelu syntyi olemassa olevaa 

aineistoa lukemalla. Se miten juuri tähän luokitteluun päädyin on 

mahdotonta näin jälkikäteen perustella, koska se tapahtui osana 

työprosessia. Näkemykseni mukaan luokittelu kuitenkin kuvaa 

haastateltavien vastauksia, koska luokittelut on johdettu vastausten 

perusteella. 

 

Reliaabeliteetti 
 

Hirsjärvi ja Hurme korostavat kvalitatiivista aineistoa analysoitaessa 

reliaabelisuuden koskevan pikemminkin tutkijan toimintaa kuin 

haastateltavien vastauksia. Reliaabelius koskee esimerkiksi sitä, kuinka 

luotettava tutkijan analyysi materiaalista on, onko kaikki käytettävissä 

oleva aineisto otettu huomioon ja onko tiedot litteroitu oikein. On kuitenkin 

muistettava, että haastattelujen tulos on aina seurausta haastattelijan ja 

haastateltavan yhteistoiminnasta. [Hirsjärvi & Hurme 2001 s.189] 

 

Reliaabeliteetin kannalta olisin voinut tehdä haastattelujen analysoinnin 

jälkeen varmistavan ryhmähaastattelun, jossa olisin tuonut senhetkiset 

johtopäätökset kaikkien haastateltavien eteen ja pyytänyt 

kommentoimaan, pitävätkö ne heidän mukaansa paikkansa. 

Ryhmähaastattelun seurauksena olisi voinut nousta myös uusia tuloksia 

esiin. Johtuen kuitenkin tutkimukseni laajuudesta, pro gradu -tutkielma, 

päädyin jättämään tämän vaiheen tekemättä. Jo nyt kymmenen 

haastattelun puhtaaksikirjoitus ja litterointi tuotti yli 100 sivua tekstiä. 

Ryhmähaastattelun lisääminen mukaan olisi paisuttanut tutkimustani 

entisestään ja pitkittänyt tutkimusprosessin loppuunsaattamista. 
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4.3. Jatkotutkimusaiheita 

 

Jatkotutkimuksena kiinnostavaa olisi selvittää pätevätkö tämän työn 

tulokset yleisesti muissa tietointensiivisissä organisaatioissa. Lisäksi 

selvittämisen arvoinen asia on, eroaako tietämyksen kasvattaminen 

yrityksen toimialasta tai koosta riippuen. Myös tietospiraalin osa-alueiden 

merkitykset kaipaavat lisäselvitystä.  

 

4.4. Lopuksi 
 

Yliopistojen lopputyön tekeminen koetaan valitettavan usein 

välttämättömänä pahana, josta ei tunnu jäävän kenellekään mukavia 

muistoja – vähiten työn tekijälle. Itse koin tämän työn tekemisen 

kiinnostavana ja antoisana ajanjaksona. Toki työtä ja valvottuja öitäkin se 

vaati, mutta kun päämäärä oli selkeänä mielessä en kokenut ahdistuvani, 

niin kuin olen kuullut niin monen muun tekevän vastaavassa tilanteessa. 

Voisiko asioita tehdä jollakin lailla toisin yliopiston tai opiskelijan taholla, 

jotta työt valmistuisivat eivätkä jäisi ikuisuusprojekteiksi? Tämä voisi olla 

hedelmällinen tutkimuksen aihe, jotta opiskelijan motivoituminen, työn 

ohjaajan tuki, yrityksen odotukset ja monien muiden tekijöiden vaikutukset 

tiedettäisiin paremmin.  

 

Viiden kuukauden pituinen intensiivinen perehtyminen tietämykseen on 

tuottanut lopputuloksena tämä työn. Siitä kun aloitin toukokuun 

puolivälissä, on omalla kohdallani tapahtunut merkittävä tietotason 

kasvaminen tämän aiheen alueella. Tietämyksen kasvusta omalla 

kohdallani en uskalla puhua, koska työ on ollut pitkälle teoreettinen, enkä 

ole päässyt ainakaan vielä kokeilemaan näitä ajatuksia käytännön 

työelämässä. Tietämyksen problematiikka on joka tapauksessa 

selkiytynyt, mutta se on tuonut mukanaan uudenlaisia kysymyksiä. 
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Tämän tutkimuksen hiominen olisi jatkunut loputtomiin, ellei määräaikoja 

olisi olemassa. Huomasin itsestäni, että sitä mukaa kun luki asiaa lisää ja 

tutustui uusiin näkemyksiin, myös jäsennystapa, asioiden järjestys ja 

painotukset muuttuivat. Koin jatkuvasti ymmärtäväni asiaa paremmin ja 

paremmin, minkä seurauksena myös työ muokkautui ja toivottavasti 

kehittyi jatkuvasti. Mitä pidemmälle tämä työ ehti, sen enemmän työstä 

tuntui vielä jotain puuttuvan. Polanyin väite, että tiedämme enemmän kuin 

kykenemme ilmaisemaan pitää siis harvinaisen hyvin paikkansa. 
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Liite I, 1 
Koehaastattelurunko 
 
 
 
Mikä on tämänhetkinen toimenkuvasi ja mitä ovat työtehtäväsi? 
 
Minkälainen työhistoria sinulla on nykyisessä työpaikassasi? 
 
Millaisia tietoja, taitoja ja osaamista työssäsi tarvitaan? 
 
 
 
Yksilön tietämys ja sen kasvattaminen 
 
Jos mietitään yleisemmin tietämystä ja mitä se on, niin mitä sinulle tarkoit-
taa sana tietämys?  
 
Mitä mielestäsi on yksittäisen henkilön tietämys? 
 (tähän jatkokysymyksiä haastateltavan vastauksista riippuen) 
 
Miten olet hankkinut nykyisen tietämyksesi? 
 
Mieti itseäsi samassa työtehtävässä vuosi sitten. Mitä asioita osasit silloin? 
Missä asioissa olet kehittynyt? 

Miten olet tämän uuden osaamisen hankkinut? 
Mikä on auttanut sinua uusien asioiden oppimisessa? 
Mikä on hankaloittanut uusien asioiden oppimista? 

 
Kun työssäsi törmäät asioihin, joita et vielä hallitse, mikä on sinulle paras 
tapa lisätä tietämystäsi näistä asioista? 

Onko mielestäsi eroa olemassaolevan tietämyksen kasvattamises-
sa ja uuden hankkimisessa? Mitä eroja? 

 
Olet nyt maininnut (kerrataan haastateltavan vastaukset) keinot tietämyk-
sesi kasvattamiseksi. Tuleeko mieleesi muita keinoja? 
 Mitkä keinot soveltuisivat sinulle parhaiten? 

Voiko yritys vaikuttaa siihen, miten voit kasvattaa omaa tietämystä-
si? Miten? 
 
 
 
 



 

Liite I, 2 
 
Organisaation tietämys ja sen kasvattaminen 
 
Välillä kuulee puhuttavan yrityksen osaamisesta ja ylipäätään tietämykses-
tä organisaatiotasolla. Mitä sinun mielestäsi voi olla organisaation tietä-
mys? 
 
Jos miettii tätä organisaation tietämystä ihan käytännössä, niin mikä olisi 
tilanne jos tälle alalle perustettaisiin kokonaan uusi yritys – Handwisen tyy-
linen ja kokoinen yritys? Olisiko mielestäsi Handwisella organisaation tie-
tämyksen kannalta etulyöntiasema? Miksi? 
 
Ajatellaan että uudessa yrityksessä on yhtä monta ja saman tason asian-
tuntijaa kuin teitä on, mutta organisaatio on kokonaan uusi. Toimivatko 
nämä organisaatiot tietämyksen näkökulmasta täysin samalla viivalla? 
Miksi? 
 
 
Miten Handwisessa organisaation tietämys on mielestäsi lisääntynyt? 

Millä konkreettisilla asioilla on tuettu organisaation tietämyksen li-
sääntymistä? 
Miten näitä tapoja voisi kehittää? 
Mikä on hankaloittanut organisaation tietämyksen lisääntymistä? 

 
Jos yleisemmin ajateltuna joku yritys haluaa panostaa organisaation tie-
tämyksen lisäämiseen, niin millaisia keinoja siihen voisi olla? 

Voisiko jotkut näistä keinoista sopia Handwiseen? 
 
 
Vertailu 
 
Kun nyt olemme puhuneet sekä yksilön että organisaation tietämyksestä, 
niin millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja mielestäsi on niiden kasvattamisessa? 
 
 
 
Henkilön taustat 
 
Ikä 
Sukupuoli 
Koulutustausta 
Työkokemus 
 
 

 



 

 Liite II, 1 
Haastattelurunko tietotyöntekijöille 
 
 
Mikä on tämänhetkinen toimenkuvasi ja mitä ovat työtehtäväsi? 
 
Minkälainen työhistoria sinulla on nykyisessä työpaikassasi? 
 
Millaisia tietoja, taitoja ja osaamista työssäsi tarvitaan? 
 
 
Yksilön tietämys ja sen kasvattaminen 
 
Miten olet hankkinut nykyisen tietämyksesi? 
 
Kun työssäsi törmäät asioihin, joita et vielä hallitse, mikä on sinulle paras 
tapa oppia nämä asiat? 

Onko omalla kohdallasi eroa olemassaolevan tietämyksen kasvat-
tamisessa verrattuna uuden tiedon hankkimiseen? Mitä eroja? 
Kerro jokin työtehtäviisi liittyvä tilanne, jossa on ollut tarve oppia 
uusia asioita. Miten silloin toimit? 

 
Mieti itseäsi samassa työtehtävässä vuosi sitten. Mitä asioita osasit silloin? 
Missä asioissa olet kehittynyt? 

Miten olet tämän uuden tietämyksen hankkinut? 
Mikä on auttanut sinua uuden tietämyksen kasvattamisessa? 
Mikä on hankaloittanut uuden tietämyksen kasvattamisessa? 

 
Millaisia asioita opit Handwisen sisäisistä lähteistä? (toisilta henkilöiltä, tie-
tovarastoista, jne.) Millä keinoilla? 
 
 
[Tässä välissä käydään läpi Brookingin tavat tuottaa tietämystä] 
 
 
Millaisia asioita opit ulkoisista lähteistä? Mitä lähteet ovat? 
 
Pystytkö siirtämään omaa tietämystäsi Handwisen muiden työntekijöiden 
hyödyksi? Miten? Kerro jokin käytännön esimerkki. 
 
Voiko yritys vaikuttaa siihen, miten voit kasvattaa omaa tietämystäsi? Mi-
ten? 
Millaiset mahdollisuudet Handwise tarjoaa oman tietämyksen kehittämi-
seen? 

 



 

Liite II, 2 
 
Organisaation tietämys 
 
Välillä kuulee puhuttavan yrityksen tietämyksestä. Mitä sinun mielestäsi 
voi olla yrityksen tietämys? 
 
Jos miettii tätä organisaation tietämystä ihan käytännössä, niin mikä olisi 
tilanne jos tälle alalle perustettaisiin kokonaan uusi yritys – Handwisen tyy-
linen yritys, jossa on yhtä monta samantasoista asiantuntijaa kuin teitä on. 
Olisiko mielestäsi Handwisella tietämyksen kannalta etulyöntiasema? Mik-
si? 
 
Miten Handwisessa organisaation tietämys on mielestäsi kasvanut? 

Millä konkreettisilla asioilla on tuettu organisaation tietämyksen 
kasvua? 
Miten näitä tapoja voisi kehittää? 
Mikä on hankaloittanut organisaation tietämyksen kasvua? 

 
Oletko mielestäsi siirtänyt omaa tietämystäsi organisaation tietämykseksi? 
Miten? Kerro jokin käytännön esimerkki. 
 
Auttaako yritys oman tietämyksen siirtämisessä organisaation tietämyk-
seksi? Miten? Voisiko olla jotain parempia keinoja? 
 
Jos yleisemmin ajateltuna joku yritys haluaa panostaa organisaation tie-
tämyksen lisäämiseen, niin millaisia keinoja siihen voisi olla? 

Voisiko jotkut näistä keinoista sopia Handwiseen? 
 
 
[Tässä välissä käydään läpi Nonakan & Takeuchin tietospiraali] 
 
 
Kun nyt olemme puhuneet sekä yksilön että organisaation tietämyksestä, 
niin millaisia eroja niiden välillä näet? 

Onko niiden kasvattamisessa eroja? 
Onko tietämyksen siirtämisessä niiden välillä eroja? 

 
 
 
Henkilön taustatiedot 
 
Ikä 
Sukupuoli 
Koulutustausta 
Työkokemus 
 

 



 

Liite III 
Brookingin (1999) tavat tuottaa tietämystä yrityksessä 
 
 

1. Työssä kokemisen kautta 

2. Tuoda tieto-taitoa ihmisten mukana 

3. Mentorointiohjelman tuloksena 

4. Koulutuksen ja harjoittelun tuloksena 

5. Uuden tietämyksen luonti analyysin kautta 

6. Vuorovaikutuksessa ulkopuolisten kanssa 

7. Brainstormingin avulla 

8. Puhumalla 

9. Opettamalla 

10. Kuuntelemalla intuitioa 

 
 
Millä näistä tavoista sinä olet tuottanut tietämystä tai kasvattanut omaa 
osaamistasi? 
 
Koetko toiset tavat tehokkaammaksi kuin toiset? 
 

 



 

 

Liite IV 
 
Tiedon muunnosprosessi eli tietospiraali 
(Nonaka & Takeuchi 1995) 
 
 

VUOROVAIKUTUS
(SOCIALIZATION)

Hiljainen tieto
muuttuu hiljaiseksi

ULKOISTAMINEN
(EXTERNALIZATION)

Hiljainen tieto
muuttuu käsitteelliseksi

Opitaan toisilta 
hiljaista tietoa ja 
jaetaan sitä.

Käsitteellinen tieto
muuttuu hiljaiseksi

SISÄISTÄMINEN
(INTERNALIZATION)

Käsitteellinen tieto
muuttuu käsitteelliseksi

YHDISTÄMINEN
(COMBINATION)

Sisäistetään opittu tieto 
organisaation toimivaksi 
käytännöksi.

Annetaan hiljaiselle 
tiedolle täsmällinen 
muoto ja ilmaisu.

Yhdistetään uusi 
tieto vanhaan ja 
tuotetaan uutta.
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