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hiljaisen tiedon jakamiseen asiakkaan ja KIBS-yritystä edustavan konsultin 

välillä. Tutkimusongelmaa lähestyttiin näkökulmasta, missä hiljaisen onnis-

tuneen jakamisen  merkitys nähtiin rekrytointipalvelun onnistumisen edel-

lytyksenä. Sekä kirjallisuuskatsauksessa että tutkimuksen empiirisessä 

osuudessa pyrittiin selvittämään, miten motivaatio, kykytekijät ja luottamus 
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vaamaan niitä mahdollisuuksia ja haasteita, mitä hiljaisen tiedon jakami-

nen synnyttää rekrytointiprosessin määrittelyvaiheessa. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin teorioita tiedosta ja hiljaisen tiedon 

jakamisesta, sekä määriteltiin pääkäsitteet hiljainen tieto, motivaatio, mah-

dollisuus, kyvykkyys, luottamus, KIBS-yritys, sekä joukko niiden alakäsit-

teitä. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisilla menetelmillä 

tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin kuuden puolistrukturoidun teema-

haastattelun kautta. Tiedon jakamiseen vaikuttaviksi ja edistäviksi tekijöik-

si tunnistettiin vuoro-vaikutustilanteessa olevien henkilöiden välinen luot-

tamus, motivaatio ja asiantuntemus. Haasteina hiljaisen tiedon jakamises-

sa nähtiin sen strateginen, sekä toimintaan ja asiantuntemukseen sidok-

sissa oleva muoto. 
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The aim of this study was to analyze and find factors affecting the sharing 

of tacit knowledge between a customer and a consultant representing a 

knowledge-intensive business services (KIBS) firm.  The research problem 

was approached from a perspective where the relevance of tacit 

knowledge was seen as a critical success factor for outsourced recruit-

ment services. 

 

The aim of the literature review and the empiric part of the study was to 

understand the factors affecting tacit knowledge sharing between the KIBS 

firm consultants and their clients.  In the study the goal was also to identify 

how motivation, opportunity, ability and trust affect the sharing of tacit 

knowledge. The objective of the study was also to describe opportunities 

and challenges that the sharing of tacit knowledge creates in the specifica-

tion phase of the recruitment service. In the literature review theories of 

knowledge and theories of tacit knowledge sharing were examined. Also 

the main terms were defined including KIBS, tacit knowledge, motivation, 

opportunity, ability, trust and their relevant sub-terms. 

 



 

The empirical part of the study was carried out with qualitative research 

methods. The data was recorded using six semi-structured theme inter-

views and analysed in the context of the research question and theoretical 

framework. Interpretations build on data analysis were compared with ear-

lier research. In this study it was recognized that motivation, opportunity, 

ability and trust were factors that affected and improved the sharing of tacit 

knowledge between the interacting customers and consultants. The study 

showed that the challenges in sharing the tacit knowledge lay in its strate-

gic nature and how it is tied to professional expertise and action. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1  Tutkimuksen tausta 

 

Tämä tutkimus hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavista tekijöistä asia-

kasyrityksen edustajan (asiakas) ja tietointensiivisiä palveluja tarjoavan 

yrityksen edustajan (konsultti) välillä on saanut alkunsa tutkimuksen koh-

teena olevan Yritys IT:een tarpeiden pohjalta. Tutkimuksen kohteena ole-

van rekrytointeihin, resursointiin, alihankintaan ja konsultointiin keskitty-

neen Yritys IT:een sisällä toivottiin lisäselvitystä siitä, millä tekijöillä on vai-

kutusta siihen, että asiakas on valmis jakamaan rekrytointipalvelun onnis-

tumisen kannalta tärkeää hiljaista tietoa konsultille. Nämä tekijät haluttiin 

tunnistaa, että niitä voitaisiin hyödyntää tulevissa asiakaskohtaamisissa ja 

rekrytointiprosessien määrittelyvaiheissa. Jo Ståhlen ja Grönroosin (1999, 

91) arvio, siitä että yrityksen kilpailukyvyn perustana olevasta tiedosta 95 

%:ia rakentuu muista kuin eksplisiittisen tiedon muodoista luo pohjan hil-

jaisen tiedon jakamiseen kohdistetun tutkimuksen tarpeellisuudelle ja sille 

että hiljaisen tiedon olomuotoja on hyvä tarkastella, jotta sen jakamista 

voidaan paremmin ymmärtää ja tehostaa. 

 

Rekrytointikonsultti tuo rekrytointipalveluun mukaan oman asiantuntemuk-

sensa, sekä objektiivisen näkemyksensä asiakasyrityksen rekrytointitarvet-

ta kohtaan. Asiakasyrityksen edustaja taas tuo rekrytointiprosessiin mu-

kaan kaiken sen kokemuksen ja tiedon, mitä rekrytointikonsultti tarvitsee, 

jotta oikea henkilö avoinna olevaan tehtävään onnistutaan löytämään. 

Rekrytointipalvelu tuotetaan siis yhteistyössä konsultin ja asiakkaan kes-

ken ja molemmilla on siinä oma tärkeä roolinsa. 

 

Rekrytointiprosessin määrittelyvaiheessa pyritään mahdollisimman hyvin 

jakamaan hiljaista tietoa rekrytointiprosessin pohjalle. Hiljaisen tiedon ja-

kaminen tuo onnistuessaan mukanaan tietoa asiakasyrityksen rakenteista, 

tiimistä, mihin haettava henkilö sijoittuu, työn tekemisen kulttuurista, sekä 

johtamiskulttuurista. Pelkkä haettavan henkilön ominaisuuksien, tai työteh-
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tävässä vaadittavan osaamisen, tai henkilön työhistorian määrittely entei-

lee usein rekrytointiprosessin epäonnistumista, koska tällöin kriittiset ja 

usein hiljaisen tiedon muodossa olevat asiat jäävät jakamatta. Määrittely-

vaiheessa tapahtuva hiljaisen tiedon jakaminen vaatii sekä konsultilta että 

asiakkaalta motivaation ja asiantuntemuksen lisäksi molemmin puolista 

luottamusta, sekä sopivia hiljaisen tiedon jakamista tukevia olosuhteita.  

 

Asiakkaan ja konsultin väliseen hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavien 

tekijöiden tunnistamisella ja siihen kohdistetulla tutkimuksella on perusteltu 

paikkansa jo senkin puolesta, että onnistunut rekrytointi on yksi organisaa-

tion menestyksen avaintekijöistä (Viljanen, 2006) ja koska keskimääräistä 

pätevämmän henkilöstön katsotaan tuovan yritykselle kilpailuetua (Chan & 

Schmitt, 1998). Tärkeää onkin saada ja jakaa ymmärrys siitä minkälaista 

henkilöä työtehtävä, työympäristö, tai yritys kulloinkin tarvitsee. Ja tässä 

onnistunut hiljaisen tiedon jakaminen konsultin ja asiakkaan välillä on 

avainasemassa. Määrittelyvaihe on rekrytointiprosessin vaiheista tyypilli-

simmin se minkä aikana hiljaisen tiedon jakamista asiakkaan ja konsultin 

välillä tapahtuu eniten ja tästä syystä hiljaisen tiedon jakamisen tutkimus 

on luontevaa kohdistaa juuri rekrytointiprosessin määrittelyvaiheeseen.  

 

Hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa on omat 

haasteensa jo senkin puolesta, että hiljainen tieto on tiedon lajeista vai-

keimmin jaettavissa ja määriteltävissä olevaa tietoa. Tämä johtuu osaksi 

siitä, että hiljaista tietoa on usein pinttyneenä toimintamalleihin ja se on 

usein rakentunut asiantuntemuksen ja kokemuksen myötä (mm. Nonaka & 

Takeuchi, 1995; Polanyi, 1962, 1966). 

 

Vaikka rekrytointiprosessi olisi huolellisesti suunniteltu, määritelty ja toteu-

tettu, on aina olemassa mahdollisuus, että rekrytoitu henkilö ei sitoudu, tai 

suoriudu hänelle asetetuista tavoitteista, tai sopeudu uuteen organisaati-

oon (Viitala, 2002). Jotta edellisten kaltaisten tilanteiden esiintymistä pys-

tyttäisiin minimoimaan on hiljaisen tiedon jakamiseen rekrytointiprosessis-

sa kiinnitettävä huomiota. Tämän lisäksi hiljaisen tiedon jakamisen merki-
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tys on tärkeä ymmärtää, jotta asiakkaiden tarpeita voitaisiin paremmin 

ymmärtää ja siten myös täyttää. Asiakkaan ja konsultin on myös tärkeä 

ymmärtää omat roolinsa osana palvelun tuottamista ja onnistunutta loppu-

tulosta, sekä omat vastuunsa hiljaisen tiedon jakamisen onnistumisessa. 

Tässä tutkimuksessa ei puututa rekrytointiprosessin tarkasteluun, sen toi-

miessa kuitenkin tärkeänä kontekstina hiljaisen tiedon jakamisen tarkaste-

lussa.  

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet: hiljainen tieto, hiljaisen tiedon jakaminen, 

motivaatio, mahdollisuus, kyvykkyys, luottamus, tietointensiivinen palvelu-

yritys 

 

1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartuttaa tietoa ja vastata seuraavaan ky-

symykseen: 

 

 Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ja konsultin väliseen hiljaisen 

tiedon jakamiseen?  

 

Tutkimuskysymykseen haetaan lisäselvitystä seuraavien alakysymysten 

avulla:  

 

 Mikä motivoi jakamaan hiljaista tietoa? 

 Mikä mahdollistaa hiljaisen tiedon jakamisen? 

 Mitkä kyvyt vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamiseen? 

 Mikä rooli luottamuksella on hiljaisen tiedon jakamisessa? 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tiedon jakamisen tekijöi-

tä tietointensiivisiä liike-elämäpalveluita tarjoavan Yritys IT:n ja sen harki-

tusti vallittujen asiakasyritysten rekrytointipäätösten taustalla olevien esi-

miesten (asiakkaiden) välillä. Tutkimuksen tavoitteena ei ole muodostaa 

yleiskuvaa tiedon jakamisen kriittisistä tekijöistä, vaan keskittyä valitun ca-
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se-yrityksen edustamien konsulttien sekä Yritys IT:een asiakkaiden väli-

seen hiljaisen tiedon jakamisen tarkasteluun. Tutkimustuloksista on hyötyä 

sekä Yritys IT:lle että yrityksille, joiden palvelut rakennetaan yhteistyössä 

asiakkaan kanssa ja mitkä pohjaavat tietoon, sekä asiantuntijuuteen. Li-

säksi tutkimuksen tavoitteena on löytää tapaustutkimuksen kohteena ole-

valle Yritys IT:lle jotakin sellaista, mikä ilman tutkimusta voisi helposti jää-

dä näkymättömäksi, tai mihin ei ole riittävästi yrityksellä itsellä aikaa pa-

neutua (vrt. Uusitalo, 1991).  

 

1.4 Tutkimuksen teoreettinen tausta ja tutkimusstrategia 

 

Hiljainen tieto on ollut viime vuosikymmeninä johtamisen alalla aktiivisesti 

tutkimuksen kohteena. Hiljaisen tiedon (tacit knowledge) käsite pohjaa Po-

lanyin (1962, 1966, 1967, 1983) näkemyksille ja sen katsotaan olevan 

henkilöitynyttä, kontekstiin ja toimintaan sidoksissa olevaa tietoa, minkä 

kommunikoiminen ja jakaminen on vaikeaa (Nonaka & Takeuchi, 1995; 

Polanyi, 1962, 1966). Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin tarkastelemaan 

hiljaisen tiedon jakamiseen liittyviä tekijöitä ja haasteita. Mukana oleva 

asiakkaan ja konsultin välinen vuorovaikutus luovat pohjan hiljaisen tiedon 

jakamisen teoreettiselle tarkastelulle. Teoriaosuuden tärkeimmäksi osa-

alueeksi nousevaa hiljaisen tiedon jakamista tarkastellaan MOA-mallin 

kautta (Argote, McEvily & Reagans, 2003; MacInnis & Jaworski, 1989). 

MOA-mallia soveltaen hiljaisen tiedon jakamista lähestytään kolmen teki-

jän kautta. Nämä kolme hiljaisen tiedon jakamisessa mukana olevaa tar-

kastelukulmaa ovat: motivaatio, kyvykkyys, sekä mahdollisuus. Lisäksi 

mukana on luottamus, minkä katsotaan luovan pohjan asiakkaan ja kon-

sultin väliselle hiljaisen tiedon jakamiselle. Motivaatio, kyvykkyys, mahdol-

lisuus ja luottamus valikoituivat tämän tutkimuksen teoreettiseksi viiteke-

hykseksi aikaisemman tutkimuksen ja empiirisen tutkimusaineistosta 

nousseiden havaintojen pohjalta.  
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Teoriaviitekehyksen valinta pohjasi siihen, että sekä aikaisemman tutki-

muksen että aineistosta nousseiden havaintojen perusteella tarvitaan mo-

tivaatiota, mahdollisuutta, sekä kyvykkyyttä, jotta hiljaisen tiedon jakami-

selle tarjoutuisi mahdollisimman hyvät olosuhteet (mm. Argote et al., 2003; 

MacInnis & Jaworski, 1989;  Ipe, 2003). Mutta toisaalta ilman luottamusta 

edellisten kombinaatio olisi puutteellinen, koska luottamuksella nähdään 

olevan vaikutusta avoimelle kommunikaatiolle ja yhteistyö- sekä vuorovai-

kutussuhteelle (Blomqvist, 1997; Warkentin & Branek, 1999), joilla puoles-

taan nähdään olevan vaikutusta hiljaisen tiedon jakamisen kanssa (mm. 

Mayer et al., 1995; Jones & George, 1998; Dirks & Ferrin, 2001). Eli luot-

tamuksen ja MOA-mallin muodostama kombinaatio nähdään otollisena 

teoreettisena taustana, kun lähdetään tarkastelemaan hiljaisen tiedon ja-

kamista asiakkaan ja konsultin välillä. 

 

Case-tutkimus toteutettiin laadullisia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimus 

perustuu kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn viitekehykseen ja tutkimuksen 

aineisto on kerätty teemahaastatteluiden avulla. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus koostuu seitsemästä erillisestä luvusta. Tutkimuksen ra-

kenne esitetään seuraavassa kuvassa (KUVA 1).  
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KUVA 1 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen tausta aloittaa tutkimuksen ja toimii sen johdanto-lukuna. 

Tutkimuksen taustan kuvauksen jälkeen, luvussa esitellään tutkimuson-

gelma ja –kysymykset, sekä perehdytään tutkimuksen tavoitteisiin ja raja-

uksiin. Lisäksi kappaleessa käsitellään lyhyesti tutkimuksen teoreettinen 

tausta, sekä tutkimusstrategia.  

 

Tutkimusraportin teoreettinen viitekehys koostuu luvuista kaksi, kolme ja 

neljä, joissa käsitellään tutkimuksen keskeinen teoria. Luvussa kaksi käy-

dään läpi tietointensiivisen palveluyrityksen piirteitä, joihin tapaustutkimuk-

sen kohteena oleva Yritys IT palveluntarjoajana lukeutuu. Luvussa kolme 

käsitellään hiljaista tietoa, minkä tarkastelu aloitetaan tiedon olemuksen 

tarkastelusta. Tämän jälkeen käydään läpi hiljaisen ja näkyvän tiedon 

suhdetta ja lopuksi keskitytään tarkastelemaan hiljaisen tiedon olemusta. 

Luvut kaksi ja kolme luovat pohjan tutkimusongelman, sekä -kysymysten 

käsittelylle.  
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Luvussa neljä etsitään vastausta yhteensä neljään alakysymykseen, joi-

den avulla itse tutkimusongelmaan haetaan lisäselvitystä. Luku alkaa tar-

kastelemalla yleisesti hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavia tekijöitä, min-

kä jälkeen keskitytään esittämään seikkoja, mitkä motivoivat hiljaisen tie-

don jakamista. Tämän jälkeen luvussa tarkastellaan hiljaisen tiedon jaka-

misen mahdollisuuksia, sekä siihen liittyviä kykytekijöitä. Luvun neljä lopet-

taa hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvän luottamuksen merkityksen tarkas-

telu. 

 

Luvussa viisi esitellään tutkimusmenetelmät ja tapaustutkimuksen kohtee-

na oleva Yritys IT, sekä sen sisältä esiin nostettu rekrytointitiimi. Kappa-

leessa avataan myös lyhyesti rekrytointipalvelua. Lisäksi luvussa viisi ku-

vataan tapaustutkimuksen toteutusta. Käydään läpi aineiston keruuta, 

haastateltavien valintaa ja haastattelujen toteutusta, sekä esitellään lyhy-

esti teemahaastatteluihin osallistuneet kolme konsulttia, sekä kolme asia-

kasta. Lisäksi käydään läpi aineiston analyysi, sekä tutkimuksen teemat ja 

tyypit. 

 

Tutkimusraportin kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tulokset 

ja viimeisessä luvussa, luvussa seitsemän kootaan tutkimuksen osat yh-

teen ja verrattaan tutkimuksen tuloksia suhteessa teoriaan, sekä tehdään 

johtopäätökset. Kappaleessa esitetään vastaukset asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin ja käydään tutkimuksen aiheeseen liittyvää pohdintaa. Lisäksi 

kappaleessa tuodaan esille mahdollisia aiheeseen liittyviä jatkotutkimusai-

heita ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

  



15 

 

2 TIETOINTENSIIVINEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUYRITYS (KIBS)  

 

KIBS-termillä (eng. knowledge-intensive business services) tarkoitetaan 

tietointensiivisiä like-elämän palveluita (Milesin 2001, 3). KIBS-yritykset 

taas nähdään asiantuntijaorganisaatioina, jotka tuottavat, joko perinteisiä 

asiantuntijapalveluita, tai uuteen teknologiaan pohjautuvia tietopohjaisia 

palveluita (Muller & Doloreux, 2009, 64; Miles et al. 1994, 19). Tässä tut-

kimuksessa tietointensiivisillä liike-elämänpalveluyrityksillä tarkoitetaan 

konsultointiyrityksiä, joiden palveluissa korostuvat tietoperustainen osaa-

minen, sekä suorituskyky (Muller, 2001). Lisäksi konsultointiyrityksien pal-

veluiden katsotaan rakentuvan asiantuntijatiedon ja kompetenssien kautta 

(Hipp 1999), sekä niiden pyrkimyksenä katsotaan olevan lisäarvon tuotta-

minen asiakkaalle (Muller, 2001; Muller & Doloreux 2009). 

 

Tietointensiivisiä liike-elämän palveluyrityksiä voidaan määritellä niiden 

tuottamien palvelujen pohjalta seuraavasti:  

 palvelut ovat tietointensiivisiä, 

 palvelut perustuvat ammatilliseen osaamiseen, 

 palvelut määritellään joko itsessään tiedon lähteinä, tai niitä käyte-

tään asiakkaiden oman osaamisen kehittämisessä, 

 palvelut tuotetaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, 

 vuorovaikutussuhteessa jaetaan tietoa, tai luodaan uutta tietoa, 

 asiakkaalta edellytetään korkeaa osaamistasoa palveluprosessin 

onnistumiseksi ja 

 konsultointifunktio, sekä asiakassuuntautuneisuus ovat palveluissa 

läsnä. (ks. Kemppilä ja Mettänen, 2004, 26-27; Muller & Zenker 

2001, 1514.) 

 

Tieto ja asiakkaat ovat siis KIBS-yrityksille tärkeitä kilpailukyvynlähteitä 

(Bettencourt et al., 2002) ja kuten edellä on mainittu palveluiden ominais-

piirteenä on, että KIBS-yrityksen edustaja ja asiakas tuottavat palvelun yh-

teistyössä. Yhteistyössä tuotetun palvelun laatuun vaikuttaa vuorovaiku-
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tuksen luonne sekä kommunikaatioprosessin laatu (Den Hertog, 2000), 

muun muassa seuraavissa tapauksissa: 

 asiakkaan tietämyksen hyödyntämisessä palvelun toimittamisen yh-

teydessä,  

 asiakkaan tietämyksen absorptiossa,  

 yhteistyössä tapahtuvassa tiedon kehittämisessä, sekä 

 tekemällä oppimisen aikana. (Van den Bosch & Elfring, 1997, 126.)  

Näin ollen voidakseen tuottaa palveluita ja täyttääkseen asiakkaidensa 

tarpeita KIBS-yritykset tarvitsevat hiljaista tietoa, osaamista, motivaatiota 

ja mahdollisuutta hiljaisen tiedon jakamiseen (mm. Argote, McEvily & 

Reagans, 2003; Bettencourt et al., 2002; Roberts, Andersen & Hull, 2000).  

 

Tietointensiivisen yrityksen yksi tärkeimmistä resursseista on siis tieto 

(mm. Blomqvist & Kianto, 2007; Foss, 2005; Hipp, 1999; Starbuck, 1992). 

Sen lisäksi että tieto on avainasemassa on myös tiedon olomuodolla mer-

kitystä (Blomqvist & Kianto, 2007; Foss 2005) varsinkin kun tarkastellaan 

tiedon jakamista (Blomqvist & Kianto, 2007). Seuraavassa luvussa paneu-

dutaan palvelujen tuottamisen pohjalla olevan hiljaisen tiedon tarkaste-

luun. 
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3 HILJAINEN TIETO 

 

Seuraavaksi tässä tutkimusraportissa esitellään hiljaista tietoa keskittyen 

tämän työn kannalta oleellisimpien hiljaisen tiedon ominaispiirteiden mää-

ritelmiin. Hiljaisen tiedon käsite halutaan kuitenkin ensin selittää osana 

laajempaa keskustelua tiedosta ja sen ominaisuuksista. Tietoa lähestytään 

tietoteoreettisten kysymysten kautta, keskittyen siihen mitä tieto on. Lisäk-

si kiinnitetään huomiota tiedon kontekstiin, jakamiseen, sekä tiedon olo-

muotojen tarkasteluun.  

 

3.1 Mitä tieto on? 

 

Tiedon määrittely pitää usein sisällään sen jakamisen eri tasoihin (mm. 

Davenport & Prusak, 1998; Ståhle & Grönroos, 1999). Ståhlen & Grönroo-

sin (1999) mukaan tieto koostuu datasta, informaatiosta, tiedosta ja osaa-

misesta. Tässä data käsitetään erilaisiksi merkkijonoiksi, joilla ei sellaise-

naan ole merkitystä. Informaatio taas puolestaan on asiayhteydellä ja 

merkityksellä varustettua dataa, jolloin sillä katsotaan olevan kontekstin 

lisäksi informaatioarvoa. Davenportin & Prusakin (1998) näkemys eroaa 

edellisestä siinä, että he jakavat tiedon vain kolmeen eri tasoon: dataan, 

informaatioon ja tietämykseen. Näkemyksen mukaan data kuvataan usein 

tietyn tapahtuman tiedonjyväsiksi eikä näin ollen ole sellaisenaan hyödyn-

nettävissä, vaikka Davenportin & Prusakin (1998) mukaan tiedonjyväset 

ovatkin sidoksissa asiayhteyteen. Informaatiolla taas katsotaan olevan se-

kä lähettäjä että vastaanottaja ja sen tavoitteena on muuttaa käyttäytymis-

tä ja käsityksiä. Informaation luoman arvon katsotaan kuitenkin olevan 

riippuvainen sen vastaanottajasta. (Davenportin & Prusakin, 1998.) 

 

Informaation, kokemuksen arvopohjan ja asiantuntijuuden yhdistävä taso 

on Daveportin & Prusakin (1998) mukaan tiedon tasoista korkein. Tätä ta-

soa kutsutaan tietämykseksi. Tietämys nähdään informaationa, mikä on 

yhdistetty jo olemassa olevaan tietopohjaan. Tietämykseen vaikuttavia te-

kijöitä ovat arvot ja maailmankatsomus. Myös Nonakan & Takeuchin 
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(1995) mukaan informaatio muuttuu tietämykseksi kun se yhdistyy vuoro-

vaikutustilanteessa vastaanottajan arvopohjaan. 

 

Thierauf (2001) jakaa puolestaan tiedon tasot datan, informaation ja tiedon 

lisäksi älykkyyden, viisauden ja totuuden tasoihin. Älykkyyden tasoon kuu-

luu kyky ymmärtää tärkeitä vuorovaikutussuhteita, viisauteen kyky arvos-

tella ja totuuden tasoon sisältyy tiedon ja todellisuuden yhdenmukaisuus. 

Kun Thieraufin (2001) näkemystä verrataan edellä esitettyihin tiedon ta-

soihin (ks. Davenport & Prusak, 1998; Ståhle & Grönroos, 1999) nähdään, 

että Thieraufin (2001) näkemyksessä tieto jalostuu samalla kun ymmärrys 

kasvaa. Tässä tutkimuksessa tieto nähdään datasta ja informaatiosta ja-

lostuneeksi käsitteeksi. (esim. Sydänmaalakka, 2004.) 

 

3.2 Hiljaisen ja näkyvän tiedon suhde  

 

Teoreettinen tarkastelu tiedon jakamisesta kahteen tasoon pohjaa Po-

lanyin (1962, 1966) näkemykseen ihmisestä, joka oman kokemuksensa 

perusteella muodostaa kahdenlaista tietoa: hiljaista ja näkyvää tietoa. Po-

lanyin (1962, 1966) tietoteoria pohjaa siihen, että ihminen tietää enem-

män, mitä pystyy ilmaisemaan. Teorian mukaan tieto rakentuu yksilöllises-

ti, sekä konstruktiivisesti ja sen katsotaan pohjautuvan hahmopsykologi-

aan, missä hiljainen tieto rakentuu kokonaisuudesta, mikä muodostuu 

useammasta osasta kuin osiensa summasta.  

 

Hiljaisen tiedon synnyttämän tiedon pohjalta ihminen tiedostaa, miten tie-

tyissä tilanteissa ja tietyistä tehtävistä on mahdollista selviytyä (Sternberg 

& Hedlund, 2002). Edelliseen näkemykseen yhtyy tarkasteluissaan myös 

Polanyi (1962, 1966), jonka mukaan hiljaisen tiedon avulla ihminen voi tie-

tää, milloin eksplisiittinen tieto on paikkansapitävää tietoa. Hiljainen tieto 

on aina mukana eksplisiittisessä, eli näkyvässä tiedossa, koska se sisältää 

nyansseja kulttuurista, kielestä ja ymmärryksestä. Polanyin (1983) mukaan 

hiljainen tieto toimii siis edellytyksenä eksplisiittiselle tiedolle ja auttaa an-

tamaan sille merkityksen. Hiljainen tieto ja eksplisiittinen tieto toimivat siis 
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toisiaan täydentävinä ei toisiaan poissulkevina tiedon olomuotoina. (ks. 

Tsoukas, 2003.) 

 

Hiljaisen tiedon katsotaan olevan vaikeasti ilmaistavissa, kommunikoita-

vissa ja jaettavissa olevaa tietoa. Lisäksi hiljaisen tiedon katsotaan olevan 

sidoksissa yksilön kokemuksien, oivalluksien ja arvopohjan kanssa.  Eks-

plisiittisen tiedon taas katsotaan olevan helposti ilmaistavissa, säilytettä-

vissä ja jaettavissa olevaa tietoa. (Nonaka & Takeuchi, 1995.) Eksplisiitti-

nen tieto on siis ilmaistavissa olevaa tietoa, esimerkiksi puheen, kirjallisten 

esityksien (Nonaka & Takeuchi, 1995), kuvien, tai kaavioiden kautta (No-

naka & Konno, 1998) kun taas hiljainen tieto sen sovellusten kautta 

(Grant, 1996). 

 

Monet tutkimukset ovat esittäneet, että tiedon jakamisen kannalta ekspli-

siittinen tieto on hiljaista tietoa helpommin siirrettävissä (mm. Nonaka & 

Takeuchi, 1995; Grant, 1997; Leiponen, 2001; Minbaeva, 2007). Nonakan 

ja Takeuchin (1995) mukaan hiljaista tietoa voi ja kannattaa muuttaa eks-

plisiittiseen muotoon, koska tällöin se on jaettavassa ja säilytettävässä 

muodossa olevaa tietoa. Hildreth ja Kimble (2002) taas näkevät asian toi-

sin, heidän mukaansa hiljaista tietoa ei ole mahdollista tehdä näkyväksi. 

Jos hiljainen tieto pystyttäisiin tekemään näkyväksi, se lakkaisi olemasta 

hiljaista tietoa ja siitä tulisi eksplisiittistä tietoa. Tähän hiljaisen tiedon ja-

kamisen problematiikkaan otetaan kantaa myös tässä tutkimuksessa.  

 

3.3 Hiljaisen tiedon ominaisuudet 

 

Nonaka ja Takeuchi (1995) jakavat Polanyin määrittelemän hiljaisen tie-

don kahteen tasoon: kognitiiviseen ja tekniseen. Hiljaisen tiedon kognitiivi-

nen taso sisältää henkilön asenteet, uskomukset, arvot ja mentaaliset mal-

lit, jotka ovat usein syvälle rakentuneita ja ohjaavat ympäristön hahmotta-

mista (Nonaka & Takeuchi, 1995). Kognitiivinen hiljainen tieto voi olla joko 

täysin tiedostamattomissa olevaa tietoa, tai osittain käsitteellistettyä tietoa. 

Ongelmanratkaisutilanteissa, työtehtävien suorittamisessa ja päätöksen-
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teossa on kognitiivisella hiljaisella tiedolla tärkeä rooli. (Kuronen, Säämä-

nen, Järvenpää & Rintala, 2007; Lubit, 2001.) Hiljaisen tiedon tekninen ta-

so pitää puolestaan sisällään tietotaitoa, ammatillista osaamista ja henki-

lökohtaisia taitoja. Tämän tiedon osan katsotaan kasvavan kokemuksen ja 

harjaantumisen myötä. (Nonaka & Takeuchi, 1995.) Hiljaisen tiedon tekni-

sen tason voidaankin nähdä asiantuntijuuden muodostamana tietotaitona, 

minkä katsotaan pitävän sisällään tehtävän suunnittelua, sekä suorittamis-

ta (Lubit, 2001).  

 

Lubit (2001) erottelee hiljaisen tiedon neljään eri muotoon: tietotaitoon, 

mielen malleihin, ongelmanratkaisumalleihin ja organisaation rutiineihin. 

Tietotaito pitää sisällään tietoa ja taitoja, joiden sanallinen ilmaiseminen ja 

jakaminen katsotaan olevan mahdotonta. Mielenmallit taas pitävät sisäl-

lään yksilön henkilökohtaiset mallit, millä voidaan tulkita, muun muassa 

syy-seuraussuhteita. Mallit ovat apuna olennaisten asioiden poimimisessa, 

asioiden hahmottamisessa, sekä ratkaisujen löytämisessä. Ongelmanrat-

kaisumallit pohjautuvat tottumuksiin ja toisilta saamiin ongelmaratkaisu-

malleihin. Rutiineilla taas viitataan säännöllisiin käyttäytymisen malleihin. 

 

Organisaatiokulttuuri pitää sisällään hiljaista tietoa, esimerkiksi käyttäyty-

misen kirjoittamattomissa säännöissä, vuorovaikutuksen eri muodoissa, 

sekä eettisissä arvoasetelmissa (Järvinen et al., 2000). Toisin sanoen hil-

jainen tieto rakentaa organisaation yhtenäisyyttä ja muokkaa samalla sitä 

miten organisaatiossa tehdään valintoja ja päätöksiä. (Rastas & Einola-

Pekkinen, 2001.) Hiljaista tietoa voidaan käyttää hyväksi ihmisten kohtaa-

misissa, sekä käsitysten muodostamisessa. (Grönroos, 2003, Nurminen, 

2000a.)  

 

Hiljaisen tiedon tarkastelussa on kyse tilanteiden analyyttisestä tarkaste-

lusta ja johtopäätöksien vetämisestä. Nurminen (2000a) korostaa edellis-

ten lisäksi vielä sitä että hiljaista tietoa voidaan käyttää apuna kun halu-

taan tunnistaa olennainen ja merkityksekäs tieto tietotulvan keskeltä. Työ-

tehtävien asiantunteva suorittaminen ja päätöksenteko pitävät myös sisäl-
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lään hiljaista tietoa (Stenmark, 2000), eli sitä tietoa, mitä asiantuntija käyt-

tää, mutta ei puhu siitä (Imel, 2003). Hiljainen tiedon voidaan siis katsoa 

pitävän sisällään kaiken ihmisellä olevan geneettisen, intuitiivisen, myytti-

sen ja kokemusperäisen tiedon (Koivunen, 1997). 

 

Hiljaisen tiedon sanotaan rakentuvan asiantuntijalle kokemuksen kautta ja 

koko työuran ajan (Polanyi, 1962, 1966; Virtainlahti, 2006). Myös Grön-

roosin (2003) mukaan taito tulkita hiljaista tietoa sisältäviä nyansseja kehit-

tyy kokemuksen ja tilannetajun myötä. Hiljainen tieto nähdään siis usein 

taitona selviytyä työtehtävistä ja sen katsotaan karttuvan kokemuksen 

myötä jos tilanteista ja kokemuksista osataan ottaa opiksi. (Moilanen, 

2008.) Näkemys siitä, että mestariksi kasvetaan tekemisen ja ikävuosien 

karttumisen myötä on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä. Esimer-

kiksi Sveiby (1994) pohjaa kritiikkinsä IT-alalle, missä ikä saatetaan liittää 

vanhanaikaisiin lähestymistapoihin ja taitoihin. 
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4 HILJAISEN TIEDON JAKAMINEN 

 

Tietoa voidaan jakaa, esimerkiksi yksilöltä toiselle, yksilöltä tiimille, tai tii-

miltä organisaatiolle (Ipe, 2003). Tässä tutkimuksessa tarkastelu on koh-

distettu yksilöltä toiselle tapahtuvaan tiedon jakamiseen, keskittyen tiedon 

hiljaiseen muotoon. Edellisessä kappaleessa tarkasteltiin tiedon eri olo-

muotoja: näkyvää ja hiljaista tietoa, keskittyen hiljaisen tiedon, sekä sen 

luonteen tarkasteluun. Seuraavaksi keskitytään kirjallisuuden kautta käsit-

telemään niitä tekijöitä, mitkä vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamiseen. Lä-

hemmin kappaleessa tullaan tarkastelemaan niitä motivaatiotekijöitä, mitä 

hiljaisen tiedon jakamisen taustalta löytyy, sekä niitä tekijöitä, mitkä mah-

dollistavat ja edesauttavat hiljaisen tiedon jakamista. 

 

4.1 Hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Hiljainen tieto rakentuu kokemuksen ja kompetenssien kautta (Huotari et 

al., 2005) ja sitä on vaikea jakaa, koska se on usein juurtuneena ihmisten 

toiminta- ja ajattelumalleihin (Stenmark, 2001). Epäviralliset ja epämuodol-

liset vuorovaikutustilanteet ja kokoukset edesauttavat kuitenkin hiljaisen 

tiedon jakamista. Erilaisissa vuorovaikutus ja tiimityöskentelytilanteissa 

ihmisillä on mahdollisuus havainnoida muiden toimintaa ja sitä miten on-

gelmia ratkaistaan, tilanteissa toimitaan tai ratkaisuja arvioidaan. Vuoro-

vaikutuksen ja kommunikoinnin kautta hiljainen ja eksplisiittinen tieto voi-

vat yhdistyä toisiinsa. Tämän myötä hiljaisen tiedon jakamisessa tarvitaan 

myös henkilön intuitiivisia kykyjä. (Anand, Manz & Glick, 1998). Yhdessä 

tekemisen lisäksi hiljaisen tiedon jakamiseen voidaan jossain määrin vai-

kuttaa myös koulutuksen kautta (Zambarloukos & Constantelou, 2002). 

 

Hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttaa tiedon aste, esimerkiksi strategista 

tietoa on vaikea jakaa yli organisaation rajojen, koska se esiintyy usein or-

ganisatorisena hiljaisena tietona. (Leiponen, 2001.) Juuri hiljaisen tiedon 

monimuotoisuus ja spesifisyys ovat osasyinä hiljaisen tiedon jakamisen 

vaikeuteen. Hiljainen tieto tulisikin saada näkyväksi tiedoksi, artikuloituun 
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muotoon, jotta siitä tulisi jaettavissa olevaa tietoa. (Minbaeva, 2007; Moi-

lanen, 2008.) 

 

4.2 MOA-malli hiljaisen tiedon jakamisen tarkastelussa 

 

Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan seuraavaksi hiljaisen tiedon jaka-

miseen vaikuttavia tekijöitä alun perin MacInnis ja Jaworski (1989) kehit-

tämän MOA-mallin kautta. MOA-malli rakentuu motivaatiosta (eng. motiva-

tion), mahdollisuudesta (eng. opportunity) ja kyvykkyydestä (eng. ability). 

MacInnisin ja Jaworskin (1989) kehittelemä malli mahdollisti alun perin 

mainonnassa esiintyvän tiedon prosessoinnin laajentamisen. MOA-mallia 

on myöhemmin sovellettu muihinkin tutkimusaiheisiin, kuten tiedon jaka-

miseen liittyvään tutkimukseen (mm. Argote et al., 2003). 

 

Argote et al. (2003) yhdistävät MacInnisin ja Jaworskin (1989) lailla tutki-

muksessaan yksilön motivaation, kyvykkyyden ja mahdollisuuden hiljaisen 

tiedon jakamiseen vaikuttaviksi tekijöiksi. Kun on motivaatiota ja oikeat ky-

vyt voidaan hiljaista tietoa jakaa. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus hiljaisen 

tiedon jakamiseen. Yksilön luontaisilla (synnynnäisillä) ja kokemuksen 

kautta muodostuneilla kyvykkyyksillä katsotaan myös olevan vaikutusta 

hiljaisen tiedon jakamisen kanssa.   

 

Myös Ipe (2003) tuo tarkastelussaan esille tiedon jakamiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Hänen mallinsa pohjaa siihen, että tiedon luonteella, organisaa-

tiokulttuurilla, mahdollisuudella jakaa tietoa, sekä motivaatiolla on merki-

tystä tiedon jakamisessa. Tiedon luonteella tässä tarkoitetaan Nonakan ja 

Takeuchin (1995) määrittelemää hiljaista ja eksplisiittistä tietoa. Kuten 

edellä on esitetty on hiljaisen tiedon jakaminen eksplisiittistä tietoa haas-

teellisempaa. Lisäksi sillä minkä arvoista tieto on tiedon jakajalle, tai onko 

sillä vaikutusta tiedon jakajan statukselle on vaikutusta tiedon jakamisen 

kanssa (Andrews & Delahaye, 2000). Myös Ipe (2003) näkee motivaation, 

sekä tiedon jakamiseen tarjoutuvien mahdollisuuksien merkityksen tärke-

äksi tiedon jakamisen kannalta.  
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Edellisten MacInnisn ja Jaworskin (1989), Argoten et al. (2003), sekä Ipen 

(2003) tiedon jakamiseen vaikuttavien tekijöiden jaottelut ovat ainakin osit-

tain yhteneväisiä keskenään ja siten muodostavat pohjan tämän pro gradu 

tutkimuksen hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavien tekijöiden tarkastelul-

le. Vaikka Ipen (2003) näkemys eroaakin suoranaisesta MOA-malli käsit-

teestä on jaottelussa yhteneväisyyksiä MOA-mallin kanssa. Tässä tutki-

muksessa näkemys hiljaisen tiedon jakamisesta pohjautuu edellä esitet-

tyyn ja tarkemmin ottaen MOA-mallin pohjalla olevaan näkemykseen hil-

jaisen tiedon jakamiseen vaikuttavista tekijöistä (Argoten et al., 2003; 

McInnis & Jaworski,1989). Lisäksi mukana on luottamus, mikä nousi use-

asti esille hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvässä tieteellisessä diskurssissa. 

Seuraavassa kuvassa (KUVA 2) esitellään tekijät hiljaisen tiedon jakami-

sen taustalla. Kuvassa yhdistyvät tämän tutkimuksen näkemyksen mukai-

sesti MOA-mallin elementit yhdessä luottamuksen kanssa.  

 

 

 

KUVA 2 Tekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla, mukaellen Argote 

et al. (2003), MacInnis & Jaworski, (1989), sekä Ipe (2003). 

 

Seuraavaksi lähdetään lähemmin tarkastelemaan motivaation ja kykyteki-

jöiden vaikutuksia hiljaisen tiedon jakamiseen, sekä tekijöitä, mitkä mah-

dollistavat hiljaisen tiedon jakamisen. Lisäksi tarkastellaan luottamuksen 

roolia hiljaisen tiedon jakamisessa. 
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4.2.1 Motivaatiotekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla (eng. Moti-

vation) 

 

Tässä tutkimuksessa motivaatiolla tarkoitetaan hiljaisen tiedon jakamiseen 

liittyviä motivaatiosidonnaisia tekijöitä. Motivaatiolla viitataan usein käyt-

täytymistä ohjaaviin tekijöihin, eli motiiveihin, mitkä syntyvät tarpeesta, ha-

lusta ja odotuksista (Viitala, 2002). Motivaation voidaan siis katsoa vaikut-

tavan siihen, miten sitoutunutta ja intensiivistä toiminta on. Lisäksi moti-

vaatiolla on vaikutusta tehtävien valinnassa, sekä laadussa, millä tehtäviä 

viedään läpi. Motivaatio siis suuntaa ja säätelee tekemistä, sekä käyttäy-

tymistä ja on sidoksissa siihen, kuinka paljon henkilö on valmis käyttä-

mään fyysisiä ja henkisiä voimavarojaan asetettujen tavoitteiden saavut-

tamiseksi. (Liukkonen & Jaakkola, 2002; Ruohotie & Peltonen, 1987.) 

 

Yksi paljon käytetyistä motivaation tarkastelunäkökulmista perustuu moti-

vaation sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin (Hertzberg, 1982). Sisäiset ja ulkoiset 

motivaatiotekijät täydentävät toisiaan ja esiintyvät yhtä aikaa, osan teki-

jöistä esiintyessä hallitsevampina kuin toisten (Ruohotie, 1998). Ihmisen 

sisäinen motivaatio syntyy työn tekemisestä, sekä tuloksista ja sitä voi-

daan lisätä vuorovaikutus- ja tehtäväkannustimien kautta. Siihen liittyy tar-

ve toteuttaa ja kehittää itseä. (Viitala, 2002.) Sisäisen motivaation voidaan 

myös katsoa ohjaavan ihmistä omaehtoiseen toimintaan, eikä toimintaan, 

mitä ohjailevat ulkoiset palkkiot, tai rangaistuksen pelko (Vilkko-Riihelä, 

1999).  

 

Ulkoisen motivaation piiriin taas luetaan palkkiot, mitkä pohjautuvat, esi-

merkiksi taloudelliseen hyötyyn, turvallisuuteen, tai arvostukseen. Ulkoista 

motivaatiota voidaankin kasvattaa, muun muassa taloudellisilla kannusteil-

la. (Viitala, 2002). Ulkoisen motivaation aikaansaaman toiminnan voidaan 

siis katsoa tapahtuvan palkkion toiveissa, tai rangaistuksen pelossa (Vilk-

ko-Riihelä, 1999). Ulkoisen motivaation muotojen katsotaan olevan tehok-

kaita vain lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä taas tehokkaina käyt-

täytymistä ja tekemistä ohjaavina asioina katsotaan toimivan sisäisen mo-
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tivaation muodot. Tämä johtuu, muun muassa siitä että ulkoisen motivaa-

tion muodot eivät tyydytä itsemääräämisen tarvetta. (Jaakkola & Liukko-

nen, 2002a.) 

 

Stenmarkin (2001) mukaan hiljaisen tiedon jakamisessa tarvitaan henkilön 

omaa sisäistä motivaatiota. Toisin sanoen ilman sisäistä motivaatiota ih-

miset eivät mielellään jaa hiljaista tietoa. Motivaatio onkin yksi edellä esite-

tyn MacInnisin ja Jaworskin (1989) kehittämän MOA-mallin pohjalla olevis-

ta tärkeistä hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavista tekijöistä. MacInnis ja 

Jaworski (1989) pohjaavat oman määrittelynsä motivaatiosta Parkin ja Mit-

talin (1985) näkemykseen motivaatiosta päämääräsuuntautuneena innos-

tuksena. Seuraava kuva (KUVA 3) kokoaa motivaatiotekijät, mitkä tässä 

tutkimuksessa nähdään motivoivan hiljaisen tiedon jakamista. 

 

 

KUVA 3 Motivaatiotekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla  
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4.2.2 Mahdollisuus jakaa hiljaista tietoa (eng. Opportunity) 

 

Hiljaisen tiedon jakaminen edellyttää sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteis-

työtä (mm. Huotari et al., 2005; Paloniemi, 2008; Stenmark, 2001; Ståhle 

& Grönroos, 1999), mitkä tässä tutkimuksessa nähdäänkin hiljaisen tiedon 

jakamista mahdollistavina tekijöinä. 

 

Paloniemen (2008) mukaan sosiaalisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toi-

minnallisuus edistävät hiljaisen tiedon jakamista. Tästä johtuen hiljaisen 

tiedon jakamisen edellytyksenä katsotaankin olevan kahden, tai useam-

man henkilön välinen vuorovaikutussuhde. Myös Ståhle ja Grönroos 

(1999) puhuvat kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen merkityksestä 

hiljaisen tiedon jakamisen välineenä. Hiljaisen tiedon saaminen käyttöön 

vaatii siis sosiaalista vuorovaikutusta ja esimerkiksi puhumista, minkä 

avulla hiljaista tietoa voidaan jakaa ihmiseltä toiselle. (Ståhle & Grönroos, 

1999.)  

 

Nonaka kollegoineen (esim. Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al., 2000; 

Nonaka & Toyama, 2003) korostavat ”Ba”-ajattelua varsinkin uuden tiedon 

muodostamisen kontekstissa. Tässä tutkimusraportissa halutaan hyödyn-

tää ”Ba”-ajattelumallia hiljaisen tiedon jakamista mahdollistavana tilana ja 

ympäristönä. Ajattelumallin mukaan tiedon jakamiseen tarvitaan aikaan ja 

paikkaan sidottu tila, sekä sopivat olosuhteet, mitkä mahdollistavat henki-

löiden välisen dialogin ja tiedon jakamisen. ”Ba” voi olla joko fyysinen, vir-

tuaalinen, tai mentaalinen tila, tai paikka, missä vapaa ja luova vuorovai-

kutus on mahdollista. Esimerkiksi fyysinen tila voi olla toimisto, virtuaalinen 

tila sähköposti, tai puhelinkeskustelu ja mentaalisella tilalla voidaan tarkoit-

taa, esimerkiksi yhteistä jaettua kokemusta. (Nonaka & Toyama, 2003.) 

 

”Ba” voidaan myös jakaa kahteen eri ulottuvuuteen, mitkä jakautuvat vielä 

neljään eri tyyppiin. Nämä ”Ba”:n kaksi ulottuvuutta ovat kanssakäymisen 

ja vuoro-vaikutuksen tapa. Vuorovaikutuksen tavalla tarkoitetaan niitä 

henkilöitä, jotka osallistuvat vuorovaikutustilanteeseen. Vuorovaikutus voi 
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olla joko yksilökeskeistä, tai yhteisöllistä. Kanssakäymisen tapa taas ku-

vaa sitä, miten vuorovaikutuksessa ollaan, kuten esimerkiksi tapahtuuko 

vuorovaikutus henkilöiden välillä kasvokkain, vai ollaanko yhteydessä vir-

tuaalisin keinoin. (Nonaka et al., 2000) Hiljaisen tiedon jakamisen vaati-

muksena voidaan siis katsoa olevan henkilöiden välinen toimiva suhde, 

vuorovaikutuksessa oleminen ja vuorovaikutukselle otollinen aika ja paikka 

(Nonaka & Toyama, 2003; Ståhle & Grönroos, 1999).  

 

Seuraavassa kuvassa (KUVA 4) kootaan tämän tutkimuksen kannalta 

oleelliset tekijät, mitkä mahdollistavat hiljaisen tiedon jakamista asiakkaan 

ja konsultin välillä. 

 

 

 

KUVA 4 Hiljaisen tiedon jakamista mahdollistavat tekijät  
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4.2.3 Kykytekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla (eng. Ability) 

 

MacInnis ja Jaworski (1989) määrittelivät kyvyn taidoksi ja pätevyydeksi. 

Tässä tutkimuksessa taito ja pätevyys nähdään asiantuntijuutena. Muun 

muassa Sheehan (2005) korostaa hiljaisen tiedon olevan osa henkilön 

asiantuntemusta, eli sitä asiantuntijoiden hallussa olevaa tietoa, mitä pyri-

tään hyödyntämään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijoiden 

tiedosta suurimman osan katsotaankin olevan hiljaista tietoa (Polanyi, 

1969). 

 

Asiantuntijuus rakentuu useista eri tiedon palikoista. Tynjälä ja Nuutinen 

(1997) määrittelevät asiantuntijuuden rakentuvan eri tiedon osasista. Nä-

mä tiedon osaset yhdistyvät toisiinsa prosessimaisesti asiantuntijaksi kas-

vamisen myötä. Nämä eri tiedon osat, sekä asiantuntijuus voidaan jakaa 

teoreettiseen ja kokemuksen kautta syntyneeseen tietoon. Tässä tutki-

muksessa viitataan usein kokemuksen kautta syntyvään hiljaiseen tietoon. 

Etäpellon (1997) mukaan, esimerkiksi koulutuksen kautta hankittu teoreet-

tinen tieto toimii lähtökohtana sille, että ongelmanratkaisun ja kokemuksen 

kautta syntyvää praktista tietoa voidaan synnyttää. Tässä tutkimuksessa 

praktista tietoa kutsutaan yleisesti hiljaiseksi tiedoksi. Etäpelto (1997) pu-

huu myös metakognitiivisesta tietämyksestä eli siitä, miten asiantuntija 

pystyy arvioimaan ja tiedostamaan omaa toimintaansa.  

 

Kompetenssi, kyky, taito, tehokkuus ja taitavuus ovat määreitä, joilla usein 

viitataan asiantuntijuuteen. Toisaalta asiantuntijuuden määrittely ei ole yk-

sinkertaista, koska se on luonteeltaan moniulotteista ja kuten edellä mai-

nittiin, sen katsotaan rakentuvan useista eri tiedon osa-alueista. (Honka, 

2003; Tynjälä ja Nuutinen, 1997.) Asiantuntijan osaamisen katsotaan 

myös esiintyvän hiljaisena tietona, jolloin sen sanallinen eritteleminen on 

hankalaa. (Ks. Dreyfus &Dreyfus, 1986; Benner, 1989.) Edellisen näke-

myksen mukaan asiantuntijaksi voidaan kuvata henkilöä, joka toimiessaan 

ei ole tietoinen toiminnan pohjalla olevista säännöistä, vaan toimii syvälli-

sen ymmärryksen pohjalta tilanteen vaativalla tavalla (Benner, 1989). 
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Edellinen Bennerin (1989) näkemys yhdistyy aikaisemmin esitetyn Nona-

kan ja Takeuchin (1995) näkemykseen kanssa siinä, että hiljainen tieto on 

vaikea esittää sanallisessa muodossa, samalla kun se kuitenkin nähdään 

mahdollistavan kanavan uuden tiedon löytymiselle.  

 

Asiantuntijuuden katsotaan siis osaksi rakentuvan henkilökohtaisen koke-

muksen kautta. Tunne asiantuntijuudesta vahvistuu vuorovaikutuksessa 

muilta kerätyn ja muilta saadun tunnustuksen myötä. Asiantuntijuuteen lii-

tetään myös tilannesidonnainen toimintavalmius ja monimutkaisista toi-

minnoista selviäminen. (Isopahkala-Bouretin, 2008.) Tiivistäen edellinen, 

voidaan asiantuntijuus määritellä alasidonnaiseksi, kokeneeksi toiminnak-

si, sekä ongelmanratkaisutaidoiksi (Bereiter & Scardamalia, 1993). Seu-

raavassa kuvassa (KUVA 5) esitetään kykytekijät hiljaisen tiedon jakami-

sen taustalla. 

 

 

 

KUVA 5 Kykytekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla  
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4.3 Luottamuksen merkitys hiljaisen tiedon jakamisessa 

 

Luottamusta on tutkittu monien eri tieteenalojen toimesta. Lisäksi luotta-

musta on määritelty useilla eri tavoilla ja siihen on liitetty useita erilaisia 

käsitteitä. (Blomqvist, 1997.) Tässä kappaleessa keskitytään tarkastele-

maan luottamusta tämän tutkimuksen kannalta merkitykselliseltä kantilta, 

lähinnä vuorovaikutuksen ja hiljaisen tiedon jakamisen näkökulmasta kä-

sin. 

 

Luottamuksella on tärkeä merkitys KIBS-yritysten ja asiakkaan välisessä 

yhteistyössä, sekä hiljaisen tiedon jakamisessa (Miles, 2003; Sivula et al., 

1997). KIBS-yritysten tarjoamat palvelut vaativat Milesin (2003) mukaan 

luottamusta, sekä asiakasorganisaatioiden toiminnan ymmärtämistä, mikä 

saavutetaan pitkäaikaisten suhteiden kautta. KIBS-yrityksellä, sekä asiak-

kaalla saattaa olla käytössä hyvinkin eritasoista hiljaista tietoa tarjottavasta 

palvelusta, joten molemminpuolisella luottamuksella on tärkeä rooli hiljai-

sen tiedon jakamisessa osana palvelun tuottamisesta. Sivula et al. (1997) 

lisäävät edelliseen näkemykseen huomion siitä, että asiakkaan on tärkeä 

tuntea, että jaettavaa hiljaista tietoa ei käytetä asiakkaan kilpailuasemaan 

nähden haitallisesti hyödyksi. Yhteistyössä olevien henkilöiden välille tarvi-

taan siis fyysisen läheisyyden lisäksi luottamusta, jotta hiljaisen tiedon ja-

kaminen yhdessä toimimisen kautta on mahdollista (Nonaka & Konno, 

1998). Luottamus ja motivaatio ovat monissa tutkimuksissa yhdistetty toi-

siinsa sidoksissa olevina seikkoina, esimerkiksi jos luottamus puuttuu on 

sillä vaikutusta esimerkiksi motivaatioon jakaa hiljaista tietoa. (Williams, 

2001.)  

 

Vuorovaikutuksella (Williams, 2001), sekä siinä oikeaan aikaan tapahtu-

valla viestinnällä (Lander et al., 2003; Shockley-Zalabak et al., 2000) on 

merkitystä luottamuksen syntyprosessissa. Kommunikaatiolla ylipäätänsä 

katsotaan olevan merkittävä rooli luottamusta rakentavina tekijöinä (Becer-

ra & Cupta, 2003; Blomqvist, 1997, 2002; Shockley-Zalabak et al., 2000). 
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Lisäksi keskustelun avoimuudella katsotaan olevan merkitystä kun tavoit-

teena on rakentaa luottamuspohjaa yhteistyölle (Jones & George, 1998). 

 

Luottamuksella katsotaan olevan positiivista merkitystä myös kommuni-

kaation (Blomqvist, 1997; Warkentin & Beranek, 1999), sekä yhteistyöky-

vyn parantamisessa (Costa, 2003; Jones & George, 1998; Dirks & Ferrin, 

2001). Lisäksi luottamuksella on merkittävä rooli hiljaisen tiedon jakami-

sessa (Mayer et al., 1995; Jones & George, 1998; Dirks & Ferrin, 2001). 

Edelliset näkemykset yhdistyvät siinä, että kaikissa on kyse luottamuksen 

kohteen käyttäytymisen ominaispiirteistä. Mayerin et al. (1995) mukaan 

luottamus on sidoksissa odotuksiin tietystä käyttäytymismallista, eli siitä 

millä tavalla luottamuksen kohde toimii. Mishran (1996) tuo esille luotta-

muksen kohteena olevan henkilön ominaisuuksia, kuten avoimuuden, se-

kä pätevyyden siinä mitä tekee. Luottamukseen sidotaan usein myös eri-

laisia tunnetiloja (Williams, 2001), sekä vastapuoleen kohdistuvia odotuk-

sia (Blomqvist, 1997; Costa, 2003; Kotkavirta, 2000; Mayer et all., 1995; 

Weber & Carter, 1998).  

 

Luottamus voidaan Kotkavirran mukaan (2000) jakaa tiedolliseen ja ei-

tiedolliseen luottamukseen. Odotukset ja uskomukset siitä ansaitseeko 

kohde luottamuksen on osa tiedollista luottamusta. Kun taas ei-

tiedollisessa luottamuksessa ovat mukana asenteet, tunteet ja motiivit. 

Blomqvistin (1997) mukaan luottamuksen synonyymeinä, sekä siihen rin-

nastettavina tekijöinä määritellään usein seuraavat asiat, kuten kompe-

tenssi, luotettavuus, uskottavuus, usko, toivo, lojaalisuus ja riippuvuus. 

Luottamukseen voi siis liittyä odotus, tai uskomus siitä, että toinen henkilö 

on hyväntahtoinen ja omaa oikeanlaista kompetenssia saada tulosta ai-

kaiseksi ja suoriutua annetuista tehtävistä (Blomqvist, 1997). Luottamus 

voi myös perustua henkilön odotuksiin siitä, miten henkilö tulevaisuudessa 

tulee toimimaan (Mayer et al., 1995). Luottamus on myös usein sidoksissa 

toimintahistoriaan, eli siihen miten henkilö on aikaisemmin toiminut (Blom-

qvist, 1997; Weber & Carter, 1998). 
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Luottamuksen voidaan nähdä rakentuvan prosessimaisesti, jolloin sen 

katsotaan synnyttävän syvempää luottamusta. Tällöin voidaan ajatella 

luottamuksella olevan myös aikaulottuvuus sen lisäksi, että sen katsotaan 

syntyvän kokemuksen ja sosiaalisen oppimisen kautta. (Blomqvist, 1997, 

Hosmer, 1995.) Myös Hosmerin (1995) mukaan menneisyydessä synty-

neen luottamuksen voidaan olettaa synnyttävän luottamusta myös tulevai-

suudessa. Luottamus nähdäänkin usein pitkäaikaisena olotilana yksilöi-

den, tai yritysten välillä. Sen katsotaan suojaavan pieniltä takaiskuilta, 

mutta myös sisältävän odotuksia siitä että osapuolet vastaavat toistensa 

tarpeisiin. (Blomqvist, 1997). Luottamukseen voi myös liittyä itsekkäitä mo-

tiiveja, esimerkiksi pyrkimystä yhteistyön parantamisen kautta omien, tai 

yrityksen etujen saavuttamiseen (Hosmer, 1995). 

 

Seuraavassa kuvassa (KUVA 6) on esitetty luottamuksen merkitys hiljai-

sen tiedon jakamisen kannalta. 

 

 

 

KUVA 6 Luottamuksen merkitys hiljaisen tiedon jakamisessa 
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4.4 Teoreettisen tutkimuksen yhteenveto 

 

Tässä tutkimuksessa hiljaisen tiedon jakamista tarkastellaan asiakkaan ja 

KIBS-yrityksen palvelutarjoajan välillä rekrytointiyhteistyössä. Hiljaisen tie-

don jakamiseen katsotaan olevan vaikutusta motivaatiolla, mahdollisuudel-

la jakaa hiljaista tietoa sekä asiantuntemuksella, eli kyvyllä jakaa hiljaista 

tietoa. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimusmenetelmänä käytetty tapaustutki-

mus ja aineistonkeruumenetelmänä käytetty puolistrukturoitu teemahaas-

tattelu. Lisäksi perustellaan se miksi niiden valintaan päädyttiin.  

 

5.1 Tapaustutkimus 

 

Hiljaisen tiedon merkitykset ovat subjektiivisia, joten luontevinta on lähteä 

tutkimaan hiljaisen tiedon jakamista asiakkaan ja konsultin välillä heidän 

itse hiljaiselle tiedolle antamansa merkityksen kautta, sekä pohjaten tutki-

mus heidän omakohtaisiin näkemyksiin hiljaisen tiedon jakamiseen vaikut-

tavista tekijöistä. Tutkimuksessa pyritään siis saamaan ymmärrystä siitä, 

mitkä tekijät vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamiseen asiakkaan ja konsultin 

välillä. Ilmiötä lähestytään laadullisen tutkimuksen kautta, missä tavoittee-

na on tuoda esille tutkimuksen kohteena olevien tulkinnat tutkittavasta il-

miöstä (Aaltola & Valli, 2001). Laadullinen tutkimus perustuu kokonaisval-

taiseen tiedon hankintaan, jossa haastateltava on vuorovaikutuksessa 

harkinnanvaraisesti valitun kohderyhmänsä edustajien kanssa (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 1997). Tässä kohderyhmän edustajina toimivat Yritys 

IT:een edustamat kolme konsulttia, sekä kolme edustajaa Yritys IT:een 

kolmesta eri asiakasyrityksestä. 

 

Tapaustutkimus on yksi tavallisimmista tavoista tehdä laadullista tutkimus-

ta (Stake, 2000). Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä, tai useampaa tapa-

usta. Tapaus voi olla, esimerkiksi yritys, tai yrityksen osa, kuten tässä tut-

kimuksessa yrityksen sisällä toimiva rekrytointitiimi. Lisäksi tutkittava tapa-

us voi olla prosessi, tai muunlainen toiminta. Tapaustutkimus voidaan 

kohdistaa, esimerkiksi toimialaan, ryhmään, tai määrättyyn yksilöön. Ky-

seessä on tutkimusote, mikä juontaa juurensa sen tavasta kerätä tapauk-

sia ja siitä tavasta millä tapauksia analysoidaan. (Koskinen et al., 2005.)  
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Peltolan (2007) mukaan tapaustutkimuksen peruslähtökohtana on paik-

kaan ja aikaan sidotun tiedon tuottaminen olosuhteista, ilmiöistä, proses-

seista, merkityksistä, tai tiedosta. Tapaustutkimus rakentuu tutkittavan ta-

pauksen, sen ilmiöiden ja erityispiirteiden, sekä sitä ympäröivän maailman 

väliselle suhteelle. 

 

5.1.1 Yritys IT tapaustutkimuksen kohteena  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään yhden tapauksen, Yritys IT:een tarkaste-

luun. Tapaustutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin, pohjaten kirjalli-

suuskatsaukseen ja aikaisempaan tutkimukseen. Tapaustutkimuksen koh-

teena on Yritys IT:een rekrytointipalvelua tarjoava konsulteista koostuva 

tiimi ja kolme Yritys IT:een asiakasyrityksen rekrytoinneista vastaavaa 

henkilöä. 

 

Yritys IT on Euroopan johtava IT-alan rekrytointiin, resursointiin, ulkoista-

miseen ja konsultointiin keskittynyt yritys, joka toimii 17 eri maassa ja 59 

toimistossa. Suomessa yritys toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, 

Turussa ja Oulussa. Yritys IT tarjoaa asiakkaillensa tietointensiivisiä liike-

elämänpalveluja. Sen asiakkaat ovat suomalaisia ja kansainvälisiä pieniä, 

keskisuuria ja suuria, sekä julkishallinnon organisaatioita, joiden kanssa 

tehdään tiivistä yhteistyötä palvelun tuottamiseksi.  

 

Yritys IT:een tarjoamassa rekrytointipalvelussa asiakasyritykset ulkoistavat 

joko koko rekrytointiprosessinsa, tai osan siitä konsultin vastuulle. Yritys 

IT:een rekrytoinneista vastaavat konsultit löytävät vuosittain asiakkaillensa 

satoja asiantuntijoita haastaviin ICT-tehtäviin. Rekrytointitiimin ydinosaa-

mista on rekrytointiprosessin lisäksi ICT-hakijamarkkinoiden ja toimenku-

vien tuntemus, sekä SHL-testit, joilla saadaan lisätietoa henkilön työmoti-

vaatioista ja kirjallisesta, sekä numeraalisesta kyvykkyydestä. Tutkija on 

ollut työsuhteessa Yritys IT:een kanssa ja toiminut rekrytointitiimissä rekry-

toinneista vastaavana asiakasvastuullisena konsulttina. Vaikka tutkijalla on 
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henkilökohtainen ymmärrys toimialasta ja sen ilmiöistä, tarkastellaan tut-

kimuksen ilmiökenttää objektiivisesti.   

 

Yritys IT tarjoaa konsulteille raamit missä toimitaan, mutta konsultin vas-

tuulla on asiakassuhteiden ja rekrytointipalvelujen rakentaminen. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan rekrytointiprosessin vaiheista 

määrittelyvaihetta, mikä on rekrytointiprosessin vaiheista ensimmäinen ja  

onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä vaiheista.  Määrittelyvaiheessa 

käydään konsultin ja asiakkaan toimesta läpi, muun muassa ne kompe-

tenssit, ilmiöt ja ominaisuudet mitkä ovat haettavassa tehtävässä ja orga-

nisaatiossa menestymisen kannalta tärkeitä. Onnistuneella hiljaisen tiedon 

jakamisella on rekrytointipalvelun määrittelyvaiheessa ensiarvoisen tärkeä 

merkitys, siksi siihen kohdistuvalla tutkimuksella on perusteltu paikkansa. 

 

5.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä  

 

Teemahaastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu määritellään toisinaan 

vaihtoehtoisina malleina (Eskola & Suoranta, 2000). Tässä tutkimuksessa 

aineistonkeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teema-

haastattelua (ks. haastattelurunko LIITE1), missä yhdistyvät edellä esitetyt 

kaksi haastattelutyyliä. Puolistrukturoidun teemahaastattelun puolesta pu-

huvat, muun muassa Hirsjärvi ja Hurme (2000).  

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu valittiin tämän tutkimuksen aineistonke-

ruumenetelmäksi sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi tuoda haastatel-

tavien ääni kuuluville. Lisäksi haluttiin hyödyntää puolistrukturoidun tee-

mahaastattelun tuomaa mahdollisuutta syventää ja selventää vastauksia 

haastattelutilanteen aikana. Tämän lisäksi haluttiin hyödyntää teemahaas-

tattelun avointa muotoa, mikä mahdollistaa haastateltavien melko luonte-

van ja vapaan puhumisen. (Ks. Eskola & Suoranta, 2000; Hirsjärvi & Hur-

me, 2001.) Teemahaastattelun valintaa puolsi myös haastattelun aikana 

tarjoutuva mahdollisuus kysymyksien toistamiseen ja selventämiseen, se-

kä mahdollisten väärinkäsityksien oikaisu itse haastattelutilanteen aikana. 
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(Ks. Tuomi & Sarajärvi, 2002.) Vaikka teemojen alla olikin valmis runko ja 

tavoitteet keskustelulle, ei kysymyksiä käyty läpi määrätyssä järjestykses-

sä, tai etukäteen mietityssä muodossa. (Ks. Eskola & Suoranta 2000.) 

 

Ennen haastattelua haastateltaville lähetettiin lyhyt katsaus tulevasta kes-

kustellusta ja siihen liittyvistä teemoista ja avainkäsitteistä. Tämän toivot-

tiin toimivan apuna orientoitumisessa itse keskusteluun. Koska tutkimuk-

seen valituilla henkilöillä ja tutkijalla oli jo työhistorian kautta syntynyt luot-

tamuksellinen suhde keskenään, uskottiin tästä olevan hyötyä kun puoli-

strukturoidun teemahaastattelun tavoitteeksi asetettiin vapaa ja sisältöri-

kas keskustelu. Seuraavaksi tutkimusraportissa lähdetään tarkentamaan 

haastateltavien valinnan perusteita, sekä esitetään lyhyt kuvaus haastatte-

luihin osallistuneista henkilöistä. Tämän jälkeen käydään vielä lyhyesti läpi 

haastattelujen toteutusta. 

 

5.2.1 Kohderyhmän valinta 

 

Tutkimuksen kohderyhmän valinta pohjasi siihen, miten tutkimuksen ta-

voitteisiin ja tutkimuskysymyksiin saadaan parhaiten vastaus, eli päätök-

seen siitä, minkä asetelman kautta hiljaisen tiedon jakamisen ilmiötä voisi 

valitussa kontekstissa parhaiten tutkia. Ensin mietittiin tutkimuksen rajaa-

mista vain asiakasrajapintaa koskevaksi, mutta kohderyhmää päädyttiin 

kuitenkin laajentamaan ottamalla mukaan rekrytointipalveluja toteuttavia 

konsultteja, jotta asetelmasta saataisiin mahdollisimman luonnollinen ja 

aineistoa rikastava. Tämän kohderyhmäasetelman kautta katsottiin löyty-

vän parhaiten vastaus tutkimusongelmaan, eli siihen mitkä tekijät vaikutta-

vat asiakkaan ja konsultin väliseen hiljaisen tiedon jakamiseen.  

 

Tietointensiivinen liike-elämän palveluyritykseksi lukeutuvan Yritys IT:een 

konsulttien valinnan kriteereinä oli se että konsultit työskentelevät asiakas-

rajapinnassa rekrytointipalveluiden parissa. Yritys IT:een asiakasrajapin-

nan edustajien valinta perustui siihen, että asiakasyrityksillä oli aikaisem-

paa rekrytointiyhteistyötä Yritys IT:een kanssa ja valmiiksi syntynyt luotta-
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muksellinen yhteistyösuhde. Asiakasyrityksistä valittujen henkilöiden valin-

ta puolestaan perustui siihen, että he ovat toimineet rekrytointiyhteistyössä 

Yritys IT:een konsulttien kanssa. 

 

5.2.2 Kohderyhmän esittely 

 

Tutkimuksen kohderyhmään valittuja haastateltavia lähestyttiin ensin säh-

köpostitse, missä kerrottiin tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Kaikilta haas-

tateltaviksi valituilta henkilöiltä saatiin myöntävä vastaus osallistua tutki-

muksen tekemiseen. Kaikki kuusi haastateltavaa päätettiin ottaa mukaan 

haastatteluun, vaikka yksi asiakasedustajista oli esittänyt toivomuksen sii-

tä, että haastattelua ei nauhoiteta. 

 

Seuraavassa esitellään lyhyesti kuusi haastateltua henkilöä, joista kolme 

ensimmäistä on asiakkaan edustajia (A1-A3) ja kolme seuraavaa Yritys 

IT:een edustajia (K1-K3). Asiakasesittelyissä käydään läpi myös lyhyesti 

sitä, miksi palveluita ulkoistetaan ja miksi rekrytointiyhteistyötä tehdään 

Yritys IT:een kanssa. Yksityisyyden säilyttämiseksi haastatteluihin osallis-

tuneista henkilöistä käytetään kirjain-numero-lyhenteitä. Seuraavaksi esi-

tellään kohderyhmä, eli asiakkaat (A1-A3) ja konsultit (K1-K3). 

 

Asiakas 1 (A1) 

Haastateltu henkilö edustaa johtavaa suomalaista yritystä, minkä toiminta 

on keskittynyt ICT-alan koulutukseen ja konsultointiin. Haastateltu henkilö 

on yksi yrityksen johtajista, sekä yrityksen yksi partneriosakkaista. Hänellä 

on pitkä työkokemus alalta, sekä edustamastaan yrityksestä. Lisäksi hän 

on toiminut lukuisia vuosia mukana asiakasrajapinnassa ja omien sano-

jensa mukaan saanut tuntuman siitä, millaisten palvelutarjoajien kanssa 

yhteistyö onnistuu ja on hedelmällistä. Hän kuvailee itseään ihmistuntijak-

si, jonka silmä ja intuitio asiakastyössä ovat vuosien varrella kasvaneet. 

Palveluntarjoajassa hän arvostaa aktiivisuutta, halua ymmärtää asiakkaan 

toimialaa ja luottamuksellista asiakassuhdetta, sekä avointa vuorovaiku-

tusta. 
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Rekrytointiyhteistyötä Yritys IT:een kanssa tehdään asiakas A1 mukaan 

seuraavista syistä: ”Aika on aivan ehdottomasti ensimmäinen asia ja syys 

ulkoistaa osa rekrytoinneista. Valmistelutyöhön ja rekrytointiprosessin lä-

piviemiseen menee aikaa, siksi haluamme keskittää rekrytoinnit alan asi-

antuntijoille. (Yritys IT:een nimi) kanssa meillä on hyvä pitkä historia. Kon-

sultit ovat tähän asti olleet osaavia ja huomioineet hyvin sen tarpeen, mis-

tä keskustellaan.”  

 

Asiakas 2 (A2) 

Haastateltu henkilö toimii johtajana asiakassysteemit osastolla pankki- ja 

vakuutusalan, varainhoidon ja kiinteistönvälityksen palveluja, sekä ratkai-

suja tuottavassa konsernissa. Hänellä on vankka kokemus alalta sekä 

edustamastaan organisaatiosta. Lisäksi hänellä on monen vuoden koke-

mus erilaisten palveluntarjoajien kanssa tehdystä yhteistyöstä. Hän arvos-

taa palveluyritysten kanssa tehdyssä yhteistyössä pitkää yhteistyötä sa-

man henkilön kanssa, sekä asiantuntijuutta ja yhteisymmärrystä. 

 

Yhteistyötä Yritys IT:een kanssa tehdään asiakas (A2) mukaan seuraavis-

ta syistä: ”Asiantuntijatehtävät, kuten rekrytoinnit ollaan usein ulkoistettu 

osittain sen takia, että niihin menee paljon aikaa ja samalla ulkoistamalla 

ostetaan valmiita verkostoja, sekä saadaan seulottua suurempi määrä 

henkilöitä. Halutaan myös testaamisosaamista ja yleensäkin rekrytointi-

asiantuntemusta. Kun Yritys IT:een kanssa tehdään rekrytointiyhteistyötä 

haetaan tilannetta, että meille asti tulevat kandit täyttävät tietyt kriteerit. 

Tähän saakka konsultit ovat onnistuneet sopivuuden tarkastelussa ja se 

on helpottanut mun lopullista rekrytointipäätöstä.”  

 

Asiakas 3 (A3) 

Haastateltu henkilö toimii henkilöstöjohtajana lifestyle-

palveluyritysryhmässä mihin kuuluu, muun muassa hotelleja ja ravintoloita. 

Hänellä on usean vuoden alakohtaista työkokemusta, mutta kyseisessä 

tehtävässä ja yrityksessä hän on toiminut vasta reilun vuoden. Palvelutar-
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joajien kanssa yhteistyötä hän on tehnyt lähes koko työuransa ajan ja ar-

vostaakin asiantuntemusta, toimialatuntemusta, sekä hyviä yhteistyösuh-

teita palvelutarjoajien kanssa.  

 

Yritys IT:een kanssa tehtyä rekrytointiyhteistyötä asiakas (A3) perustelee 

seuraavasti: “Voidaan keskittyä omaan ydintoimintaamme, siksi me ulkois-

tamme osan rekrytoinneista Yritys IT:eelle. Se kun ollaan jo useampi vuosi 

jo ennen tätä nykyistä postia tehty rekrytointiyhteistyötä tuo varmuutta siitä 

että kun tapaaminen päättyy, työ etenee, eikä sitä tarvitse miettiä sen 

kummemmin. Ja hei (Yritys IT:een konsultin nimi) tuntee jo koko tiimiin lä-

hes yhtä hyvin kuin mä, koska on vastannut koko tiimin rekrytoimisesta.” 

 

Seuraavaksi esitellään Yritys IT:een kolme rekrytointikonsulttia. Esittelyssä 

tuodaan myös ilmi konsulttien näkemys siitä miksi yritykset ulkoistavat rek-

rytointipalvelujansa Yritys IT:een hoitoon. 

 

Konsultti 1 (K1) 

Haastatellulla henkilöllä on muutaman vuoden kokemus rekrytoinneista 

yritys IT:een palveluksessa. Ennen siirtymistä Yritys IT:een palvelukseen, 

hän on toiminut asiakasrajapinnassa ja rekrytointien parissa muutaman 

vuoden ajan.  

 

Kysymykseen, miksi asiakas ulkoistaa rekrytointipalvelun Yritys IT:lle kon-

sultti K1 vastaa seuraavasti: “Mä uskon, että meidän kansainvälisyys ja 

pitkät asiakassuhteet ovat osasyitä, miksi meitä käytetään rekrykumppa-

neina. Ja tietty näytöt kanssa.” 

 

Konsultti 2 (K2)  

Haastateltu henkilö on vasta aloittanut Yritys IT:ssä rekrytointitehtävissä, 

mitä ennen hän toimi samassa yrityksessä muissa henkilöstöhallinnon teh-

tävissä, joihin myös kuului satunnaista yhteistyötä asiakkaiden kanssa. 

Hän kokee olevansa rekrytointiasioissa vielä noviisi, vaikka kokemusta 

henkilöstöhallinnon tehtävistä onkin jo useamman vuoden ajalta.  
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“Emmiä tiiä. Ehkä se ku me ollaan iso, kansainvälinen toimija ja meillä on 

jo valmiiksi hyvät referenssit.” Pohtii konsultti K2 sitä, miksi asiakkaat ul-

koistavat rekrytointiprosessinsa Yritys IT:lle. 

 

Konsultti 3 (K3) 

Haastatellulla konsultilla on vuosien kokemus rekrytointi- ja asiakastyöstä. 

Hän on ollut pitkään Yritys IT:een palveluksessa ja tehnyt monipuolisia 

henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tehtäviä. Hänellä on myös kokemusta 

esimiestehtävien hoitamisesta. 

 

”Me tehdään se mitä me luvataan ja me tehdään se vasta kun me ymmär-

retään asiakkaan tarve. Tarpeen ymmärtämiseksi ja täyttämiseksi meillä 

on hyvät prosessit ja osaavat konsultit tekemässä. Totta kai onnistumiset 

tuovat mukanaan luottamusta ja nämä tuovat asiakkaat takaisin kun rekry-

tointitarpeet kasvavat tai muuttuvat.”  

 

5.2.3 Haastattelujen toteutus  

 

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin kuudella puolistrukturoidulla tee-

mahaastattelulla, mitkä kohdistuivat edellä esiteltyihin kolmeen Yritys 

IT:een konsultiin ja kolmeen asiakasyrityksessä rekrytoinneista vastaa-

vaan esimieheen. Haastattelut toteutettiin kesäkuussa 2010 ja ne vaihteli-

vat kestoltaan 60 minuutista 90 minuuttiin. Yritys IT:een edustamien kon-

sulttien haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Asiakkaiden 

kanssa käydyistä keskusteluista kaksi nauhoitettiin ja litteroitiin heti haas-

tattelujen jälkeen. Yksi asiakashaastatteluista kirjattiin sanatarkasti jo kes-

kustelun aikana. Yksi asiakashaastattelu jätettiin nauhoittamatta asiak-

kaan esittämän toivomuksen pohjalta. Asiakkaan vetoomus nauhurin pois-

jättämisestä perustui hänen näkemyksensä mukaan siihen, että vaisto-

maisesti nauhurin mukana oleminen vie pois osan herkkyydestä ja ohjaa 

keskustelemaan yrityksen edustajana, mihin tässä tutkimuksessa ei pyrit-

ty. 
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Kaikki haastattelut käytiin haastateltavien työpaikoilla keskellä työpäivää 

niihin varatuissa rauhallisissa neuvotteluhuoneissa ja kaikki haastateltavat 

henkilöt haastateltiin yhden kerran. Kaikkien käytyjen keskustelun jälkeen 

tutkija kirjasi muistiin keskustelun aikana nousseita tuntemuksia sekä ku-

vauksen vallinneesta ilmapiiristä. 

 

Haastateltavien ja haastattelijan välillä vallitsi luottamuksellinen suhde, mi-

kä edisti vapautunutta keskustelua ja tiedon jakamista (ks. Hirsjärvi & 

Hurme, 2001). Vaikka luottamuksellinen suhde oli jo osaksi työhistorian 

kautta syntynyttä, pyrittiin sitä tutkijan toimesta vahvistamaan haastatteluti-

lanteessa ilmaisemalla kiinnostus tutkittavaa aihetta kohtaan, sekä tilan-

neherkkyydellä. Ennen varsinaista haastattelukierrosta haastattelulomake 

testattiin haastattelemalla yhtä rekrytointitehtävissä toimivaa henkilöä sekä 

yhtä asiakassuhteessa palvelutarjoajien kanssa toimivaa henkilöä. Kysei-

set henkilöt eivät olleet työ- tai asiakassuhteessa Yritys IT:een kanssa. 

Etukäteishaastatteluilla haluttiin varmistaa, että haastattelurunko toimii tut-

kimuksen etujen mukaisesti ja tukee sille asetettua tehtävää suhteessa 

teoriaan. 

 

Ennen haastattelua haastatteluun valituille henkilöille lähetettiin lyhyt ku-

vaus tulevasta keskustelusta ja siihen liittyvistä teemoista ja avainkäsitteis-

tä. Tämän toivottiin toimivan apuna orientoitumisessa itse keskusteluun. 

Tämän lisäksi tutkimuksen keskeiset käsitteet ja aihe käytiin suullisesti vie-

lä lyhyesti läpi haastattelun aluksi. Haastattelutilanteet olivat luontevia ja 

keskustelu kaikkien haastateltavien kanssa avointa. Haastateltavat kertoi-

vat asioista vapaasti ja täydensivät vastauksiaan aitoja tilanteita kuvaavin 

esimerkein. Kysymysten muoto ja järjestys poikkesi liitteinä (ks. LIITE 1 & 

LIITE 2) olevista kysymysrungoista. Lisäksi haastateltavien kertomaa täs-

mennettiin täydentävien ja tarkentavien kysymysten avulla, mikä toi kerät-

tyyn aineistoon rikkautta. Haastateltujen oma ääni tuli hyvin haastatteluis-

sa esille ja tutkijalle alkoi jo haastattelujen aikana muodostua käsitys haas-

tattelujen sisällöstä ja niiden merkityksestä osana aineistoa. 
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5.3 Aineiston analyysi  

 

Aineiston analyysissä keskityttiin tarkastelemaan hiljaisen tiedon luonnetta 

ja jakamista. Hiljaisen tiedon monimutkaista ilmiötä lähdettiin tulkitsemaan 

haastateltavien suoran kerronnan kautta. Aineiston lopullinen jäsentymi-

nen vaati taakseen prosessin, mikä alkoi syvällisestä tutustumisesta ai-

neistoon useiden lukukertojen kautta. 

 

Ensimmäisessä analysoinnin vaiheessa alettiin järjestää litteroitua aineis-

toa tutkimusongelmien määräämänä. Aineiston pelkistämistä jatkettiin ai-

neiston teemoittelulla ja tyypittelyllä (ks. Aaltola & Vallin, 2001). Aineistos-

ta etsittiin siis tutkimusongelmien johdattelemana teemat. Kun teemat oli 

löydetty ja niiden alle kerätty kaikki teemaa käsittelevät vastaukset alettiin 

noudattaa Aaltolan ja Vallin (2001) opastusta ja aloitettiin analysoimaan 

aineistoa teemoittain. Teema kerrallaan etsittiin teeman sisältä paras vas-

taus analysoitavaksi, mitä alettiin muokkaamaan seuraavan vastauksen 

kautta, kunnes koko aineisto oli käyty läpi.  

 

Seuraava askel otettiin alkamalla tyypittelemään aineistoa teemojen mu-

kaan. Tässä vaiheessa pyrittiin rakentamaan tyyppejä etsimällä teemoja 

yhdistäviä tyyppikuvauksia, tällä pyrittiin kiteyttämään aineistoa vielä tar-

kemmaksi. Tyypeiksi valittiin teemojen alta löytyvät ja sitä käsittelevät tyy-

pillisimmät vastaukset. (Ks. Eskola & Suoranta, 2000.) Seuraavassa tau-

lukossa (TAULUKKO 1) esitetään tämän tutkimuksen teemat ja käydään 

lyhyesti läpi teeman tarkoitusta. Teemat on muodostettu kirjallisuuskatsa-

uksen pohjalta. 

 

TUTKIMUKSEN TEEMAT TEEMAN TARKOITUS 

1. Motivaatiotekijät hiljaisen tie-
don jakamisen taustalla  
 

 Keskustella haastateltavien 
kanssa motivaatiotekijöistä, 
mitkä vaikuttavat hiljaisen tie-
don jakamiseen.  

 Selvittää, mistä asioista haas-
tateltavien motivaatio jakaa 
hiljaista tietoa rakentuu.  
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 Saada tietoa motivaation vai-
kutuksista hiljaisen tiedon ja-
kamiseen. 

2. Kyky jakaa hiljaista tietoa  
 

 Selvittää kykytekijät hiljaisen 
tiedon jakamisen taustalla. 

 Saada tietoa, mistä ja miten 
kyky jakaa hiljaista tietoa ra-
kentuu. 

 Saada tietoa kyvykkyyden 
vaikutuksesta hiljaisen tiedon 
jakamisessa. 

3. Mahdollisuus jakaa hiljaista 
tietoa 
 

 Selvittää asioita, mitkä mah-
dollistavat hiljaisen tiedon ja-
kamisen. 

 Saada tietoa, minkälaisia 
mahdollisuuksia haastatelta-
villa on jakaa hiljaista tietoa. 

4. Luottamuksen merkitys hiljai-
sen tiedon jakamisessa 

 Selvittää, mikä vaiku-
tus/merkitys luottamuksella on 
hiljaisen tiedon jakamisessa. 

TAULUKKO 1 Tutkimuksen teemat ja tarkoitus 

 

Teemoista tyyppeihin 

 

Seuraavassa taulukossa (TAULUKKO 2) esitetään tyypillisiä kommentteja, 

mitä löytyi konsulttien ja asiakkaiden vastauksista. Taulukkoon on kerätty 

aineistosta teemoja yhdistävät tyyppikuvaukset. 

 

TEEMAT TYYPIT 

1. Motivaatiotekijät hiljaisen 
tiedon jakamisen taustalla  
 

 toimeksiannon/palvelun onnis-
tuminen 

 ajan ja rahan säästäminen 

 asiakassuhteen ja luottamuksen 
lisääntyminen 

 tehostaa hiljaisen tiedon jaka-
mista 

 puuttuminen esteenä hiljaisen 
tiedon jakamiselle 

 palkkiot sidoksissa rekrytointi-
prosessin onnistumiseen 

2. Kyky jakaa hiljaista tietoa  
 

 kyky jakaa hiljaista tietoa raken-
tuu asiantuntijuuden kautta 

 asiantuntijuus ja kyky hiljaisen 
tiedon jakamiseen karttuu ko-
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kemuksen myötä 

 asiantuntijuus karttuu opintojen 
ja koulutuksen kautta 

 tehostaa hiljaisen tiedon jaka-
mista 

 puuttuminen esteenä hiljaisen 
tiedon jakamiselle 

3. Mahdollisuus jakaa hiljaista 
tietoa 
 
 
 
 

 

 kasvokkain tapahtuva vuorovai-
kutus 

 riittävästi varattua aikaa 

 sopiva paikka 

 oikeat ihmiset 

 mahdollisuus vuorovaikutteiseen 
kommunikointiin 

 tarjolla oleva hiljaisen tiedon 
määrä  

 puuttuminen esteenä hiljaisen 
tiedon jakamiselle 

4. Luottamuksen merkitys hil-
jaisen tiedon jakamisessa 

 mahdollistaa hiljaisen tiedon ja-
kamista 

 tehostaa hiljaisen tiedon jaka-
mista 

 luo pohjan toimivalle vuorovaiku-
tussuhteelle 

 syventää asiakassuhdetta 

 luo ennakko-odotuksia käyttäy-
tymiselle 

 puuttuminen esteenä hiljaisen 
tiedon jakamiselle 

TAULUKKO 2 Teemoista tyyppeihin 

 

Kun aineisto oli pelkistetty ja järjestetty teemojen ja tyyppien mukaan, aloi-

tettiin analysoimaan aineistoa tulkintoja ja johtopäätöksiä tekemällä. Tässä 

käytettiin apuna miksi-kysymyksiä, joiden avulla tulkittiin, pohdittiin ja teh-

tiin johtopäätöksiä siitä, miksi juuri nämä seikat nousivat keskusteluissa 

esille. (Ks. Alasuutari 1998.) 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 

Tässä kappaleessa esitetyt empiirisen tutkimuksen tulokset perustuvat 

puolistrukturoitujen teemahaastattelujen kautta kerättyyn aineistoon. Kap-

paleen aluksi avataan haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden näke-

myksiä siitä, miten hiljainen tieto ilmenee heidän jokapäiväisessä työssän-

sä. Tämän jälkeen käsitellään haastateltavien näkemyksiä siitä mikä hei-

dän näkemyksensä mukaan toimii hiljaisen tiedon jakamisen motivaattori-

na ja mahdollistaa hiljaisen tiedon jakamista. Tämän jälkeen käsitellään 

niitä kykyjä, joilla haastateltavien mielestä on vaikutusta hiljaisen tiedon 

jakamisessa. Lisäksi käsitellään luottamuksen merkitystä hiljaisen tiedon 

jakamisen kannalta. 

 

Tekstiä elävöittämään on otettu mukaan suoria viittauksia asiakkaiden ja 

konsulttien kanssa käydyistä keskusteluista, jotta lukijan on mahdollista 

saada syvempi ymmärrys aineistosta ja sen laadusta. Lisäksi suorat viitta-

ukset toimivat esimerkkeinä teoriakirjallisuudesta nostettua viitekehystä 

vasten. 

 

Hiljaisen tiedon luonne ja sen jakamisen ongelmallisuus tulee esille monin 

paikoin tutkimusraportin teoriaosuudessa, mutta vieläkin paremmin tutki-

musaineiston analyysissä. Hiljaista tietoa on vaikea osoittaa, tai pukea sa-

noiksi ja tästäpä syystä myös sen jakaminen koetaan haasteelliseksi.  

 

6.1 Hiljainen tieto konsultin ja asiakkaan työssä 

 

Tutkimuksessa mukana olleiden asiakkaiden ja konsulttien mielestä hiljai-

nen tieto on olennainen osa koko työn sisältöä. Sen katsottiin ohjaavan 

toimintaa, tilanteiden tulkintaa, ongelmanratkaisua ja eri ihmisten kohtaa-

mista, varsinkin asiakasrajapinnassa. Toisaalta sen jakaminen puheen 

kautta koettiin myös haasteelliseksi. 
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Esimerkiksi konsultti, K3 kertoo: ”Mun työssä hiljainen tieto näkyy koke-

musten, tapahtumien ja elämänkokemusten kartuttamana tietona, jota 

kannan mukanani ja sovellan eri tilanteissa. Omassa työssäni hiljaista tie-

toa kertyy esimerkiksi erilaisten työtilanteiden myötä. Se on myös sellaista 

tietoa, joka antaa lisäarvoa teoreettiselle tiedolle.”  

 

Konsultti, K2 jatkaa hiljaisen tiedon olevan osa ensivaikutelmasta syntyviä 

havaintoja: ”Hiljane tieto voi olla myös sanatonta kommunikaatiota, eleitä 

ja ilmeitä, jotka viestii asiakkaan työilmapiiriä tai sit kandin luonnetta. Sa-

notaa, et ensivaikutelma ihmisestä perustuu ensimmäisee seitsemää se-

kuntiin. Noihi sekunteihi sisältyy paljo hiljasta tietoo, eleinä ja ilmeinä”.  

 

Hiljainen tieto konsultin työssä oli kaikkien konsulttien kertoman mukaan 

tietämistä siitä, miten voi auttaa asiakasta erilaisissa tilanteissa. Kuten 

konsultti K1 asian kiteyttää: “Se on ihmisten lukua, tilannetajua ja omaa 

osaamista olla oikealla tavalla avuksi.”  Hiljaisen tiedon yhtenä haasteena 

katsottiin olevan se että osaako lukea tilanteita, tulkita ilmeitä ja eleitä oi-

kein, kuten konsultti K2 kertoo: ”Ei sitä aina tiiä tulkitseeko sitä ilmeen vää-

rin ja tekeekö sen pohjalta sitte väärii johtopäätöksii, näinki o käyny.” Ti-

lanteen tulkinnassa katsottiin olevan kokemuksella ja asiakassuhteen kes-

tolla merkitystä, kuten konsultti K1 aiheesta jatkaa: ”Väärintulkinnan vält-

tämiseksi on hyötyä siitä, että suhde asiakkaaseen on kunnossa ja ehkä 

tehty yhdessä pidempääkin duunia. Tunnetaan jo toisiamme paremmin, 

niin helpompi sitä sitten lukea myös rivien välistä”. Lisäksi hiljaisen tiedon 

luonteen katsottiin tuovan omat haasteensa sen jakamiseen, konsultti K3: 

"Sitä on usein vaikea pukea sanoiksi, miksi toimii miten toimii tai miksi rat-

kaisee eri tilanteita tai ongelmia kuten ratkaisee." 

 

Konsulttien vastauksista tuli kaikista esille se että hiljaista tietoa, mikä si-

sältyy konsultin työhön on etsittävä asiakkaan ilmeistä ja eleistä, sekä työ-

ympäristöstä. Hiljaisen tiedon tulkitseminen katsottiin haastavaksi, mutta 

samalla nähtiin että asiakassuhteen kestolla ja laadulla oli merkitystä sii-

hen, kuinka vapautuneesti asiakas oli valmis eleiden ja ilmeiden välityksel-
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lä hiljaista tietoa viestimään. Kuten konsultti K3 asian kiteyttää: ”Mitä pi-

dempi ja luottamuksellisempi suhde minulla ja asiakkaalla on sitä vapau-

tuneemmin ollaan tekemisissä ja sitä enemmän ilmeet ja eleet kertovat." 

 

Hiljaista tietoa konsultin työssä katsottiin löytyvän asiakkaan ilmeiden ja 

eleiden lisäksi työympäristöstä, mihin rekrytoitava henkilö sijoittuu, kuten 

konsultti K2 kertoo: ”Ku miä käyn asiakkaalla speksaamassa keissin, saan 

paljo tärkeetä tietoo yrityksestä ku samalla tarkkailen siellä työskenteleviä 

ihmisiä ja ihan vaa fiilistelen yrityksen ilmapiirii.” 

 

Sekä konsulttien että asiakkaiden puheenvuoroista kävi ilmi, että omassa 

työssä esiintyvä hiljainen tieto karttuu kokemuksen kautta ja ilmenee toi-

minnassa. Kuten asiakas A1 kertoo: ”Asiantuntemukseni on syntynyt ko-

kemuksen ja tekemisen kautta. Ja se ilmenee, esimerkiksi tekemissäni 

päätöksissä.” Samasta aiheesta konsultti K3 puhuu seuraavasti: ”Se että 

olen tehnyt tätä työtä jo pidempään ja tullut läpikäytyä vaikka minkälaisia 

tilanteita ja ne on kasvattanut ymmärrystäni ja tietopohjaani koskien erilai-

sia tilanteita. Kyllä mä kokemuksen rintaäänellä tilanteita ratkon ja ongel-

mia selvitän.” Toiminnan kautta kertoo myös asiakas A3 hiljaisen tiedon 

tulevan esille: ”Mun työssä hiljainen tieto on omaksumista ja valintojen se-

kä päätöksien tekemistä.”   

 

Konsultti K3 pohtii vielä hiljaisen tiedon näkymistä omassa työssään seu-

raavasti: ”Työssäni hiljainen tieto on mielestäni juuri kokemuksen siirtoa, 

esimerkiksi käytännön asiakastilanteista, tai hakijahaastatteluista. Rekry-

toijan työlle ei ole olemassa selkeää manuaalia eikä mitään teoriaa, tai oh-

jeistusta voi sellaisenaan noudattaa vaan työssä onnistumiseen tuo selke-

ää lisäarvoa juuri kokemus. Hiljainen tieto voi olla painetun tekstin takana 

olevaa tietoa eri asiakkuuksista, toimivasta haastattelurungosta, tai toimi-

vasta hinnoittelusta.” Kokemuksen kautta lisääntyvä hiljainen tieto katsot-

tiin tärkeäksi voima-varaksi, mistä ammentaa erilaisiin tilanteisiin ratkaisuja 

ja käyttäytymisen malleja. Yhteisenä piirteenä kaikissa käydyissä keskus-

teluissa oli se, että hiljaista tietoa hyödyntäessä toimii osaksi rutiinien kaut-



50 

ta, kuten konsultti K2 asian ilmaisee: ”Emmiä mieti, et hei ny miä toimin 

niinku hiljaista tietoa hyödyntäen, ei sitä sen kummemmin mieti, missä sitä 

hiljasta tietoo omassa työssä näkyy tai on tai käyttää, vaan sitä toimii vähä 

ku vaiston ja osaamisen mukaan, kuten parhaaks näkee.”  

 

Seuraavaksi avataan tarkemmin niitä mahdollisuuksia ja kykyjä sekä moti-

vaatiota, mitä hiljaisen tiedon jakaminen asiakkaiden ja konsulttien mieles-

tä pitää sisällään. Lisäksi käydään läpi haastateltujen henkilöiden näke-

myksiä luottamuksen merkityksestä hiljaisen tiedon jakamiseen. 

 

6.2 Mikä motivoi hiljaisen tiedon jakamista  

 

Hiljaisen tiedon jakamiseen motivoi haastateltujen näkemyksen mukaan 

ajatus siitä, että jakamalla hiljaista tietoa varmistetaan rekrytointiprosessin 

onnistuminen ja säästetään kaikkien aikaa ja rahaa. Hiljaisen tiedon jaka-

mista motivoi myös ajatus siitä että olemalla avoin ja jakamalla hiljaista tie-

toa asiakassuhde syvenee ja luottamus lisääntyy. Kuten seuraavat kon-

sulttien ja asiakkaiden sitaatit asiasta kertovat. Asiakas A2: ”Säästyy oma-

kin aika kun ei tarvitse haastatella vääränlaisia kompetensseja ja piirteitä 

omaavia hakijoita.” Aiheesta jatkaa konsultti K2: ”Riittävä tapaamiselle va-

rattu aika on tärkeää. Ei varmasti saa irti kenestäkään jos on kiire. Myynti-

tilanteessa kun motivaatio on kohdallaan halutaan jakaa tietoa, koroste-

taan sitä et te hyödytte tää on tärkeää, säästetään aikaa ja rahaa.” Asiak-

kaan A3 puheenvuoro jatkaa myös aiheesta: ”Kyllä mua motivoi myös ja-

kamaan kun kokee et voi luottaa ja toinenkin luottaa ja jakaa rekrytointi-

prosessiin ja sen vaiheisiin liittyvää osaamistaan.”  Konsultti K3 kertoo 

seuraavaa: ”Motivaattorina mulla muun muassa toimii se että jakamalla 

hiljaista tietoa säästytään turhalta työltä. Tämä taas tarkoittaa tyytyväistä 

asiakasta. Kyllä mun mielestä tossa yhtälössä on myös asiakassuhteen 

syveneminen ja se että luottamus meihin rekrytointikumppanina kasvaa.” 

 

Konsultti K1 kertoo seuraavassa tavoista, joilla pyrkii motivoimaan asia-

kasta hiljaisen tiedon jakamisessa: ”Kertoo syitä asiakkaalle, miksi hiljai-
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sen tiedon jakaminen on tarpeellista (…) taustojen tunteminen auttaa suo-

riutumaan paremmin. (…) Osaa valita henkilöt haastatteluihin varmemmin. 

Samalla myös tulevia toimeksiantoja varten on tietoa kasassa. Se että al-

kaa tuntea oman asiakkaansa ja tiimin syvemmin nopeuttaa työtä ja pa-

rantaa jälkeä.”  

 

Edellinen konsultti K1:sen kertoma linkittyy myöhemmin tässä luvussa kä-

siteltävän asiantuntemuksen kanssa. Asiantuntevalla konsultilla nähtiin ai-

neiston perusteella olevan ymmärrys siitä miten tilanne ratkaistaan kun 

tarvitaan asiakkaan motivoimista hiljaisen tiedon jakamisen varmistami-

seksi. Tämä tuli esille myös haastatteluista. Konsultti K3: ”Jos mun täytyy 

motivoida asiakasta jakamaan hiljaista tietoa, teen sen kertomalla ja pe-

rustelemalla että se on kaikkien ja koko rekrytointiprosessin etu ja edelly-

tys. Se on myös sitä asiantuntijuutta kun osaa perustella ja vaatia.” 

 

Haastatteluista nousi esille se, että kun on syy miksi tehdä tai syy miksi 

jakaa hiljaista tietoa on myös motivaatiota suunnata tekeminen niin että 

tavoitteeseen päästään. Tämä tulee ilmi, esimerkiksi konsultti K2:sen sa-

nomana: ”Jos miä tiiän et siit o hyötyy ni kyl miä silloin myös varmistan, et 

kysyn hyvii kysymyksii ja tutustun profiilii ja asiakkaasee tarkasti etukätee.” 

Asiakas A1 jatkaa aiheesta: ”Joo, kyllä vaan olen valmis varmistamaan, 

että tapaamiselle on kalenterissa aikaa ja paikka on sellainen, missä ei ole 

häiriötekijöitä kun katson asian itselleni, tai tiimilleni tärkeäksi. Eli kun mo-

tivaatio on kohdallaan sitä tekee sen eteen, että homma etenee kohti 

päämäärää.” Motivaatiota yhdistettiin keskusteluissa asiantuntijuuden li-

säksi luottamukseen. A2: ”Jos ei olisi luottamusta yhteistyössä (Yritys 

IT:een nimi) niin ei olisi kyllä motivaatiotakaan jakaa hiljaista eikä muuta-

kaa tietoa. Saatika edes tehdä yhtään mitään yhteistyönä.” 

 

Omakohtainen menestyminen työssä ja halu onnistua motivoivat myös hil-

jaisen tiedon jakamiseen. Kuten konsultti K1 kertoo: ”Halu onnistua ja me-

nestyä omassa työssä motivoi yrittämään yhä paremmin, että hiljainen tie-

to liikkuu.” Konsultti K2 jatkaa: ”No täytyyhä se myöntää, et se et saa posi-
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tiivista palautetta asiakkaalta ja omalta esimieheltä motivoi yrittämää yhä 

enemmä ja jos menestymisee tarvitaa venymistä et saa tarvittavat tiedot 

asiakkaalta päätöksen teon pohjalla olevista asioista, ni sit sitä venytää.” 

Eli myös halulla saada positiivista palautetta on konsultti K2 puheenvuoron 

mukaan yhteys motivaatioon jakaa hiljaista tietoa. Lisäksi konsultti K3 pu-

heenvuorosta tuli esille, että motivaatio jakaa hiljaista tietoa syntyy myös 

halusta kehittyä yhä paremmaksi asiantuntijaksi, kuten hän omin sanoin 

asiasta kertoo: ”Kun hiljaista tietoa jaetaan, sitä oppii itse myös paljon se-

kä yrityksestä itsestään, että eri tehtävistä. Saa paljon ammatillisestikin 

hyödyllistä tietoa, minkä avulla voi asiakkaita auttaa yhä paremmin. Kyllä 

mä pyrin kasvamaan ja kehittymään koko ajan ja keskustelemalla toisten 

asiantuntijoiden kanssa on kyllä hyvä väylä siihen. Eli kyllä toi jo motivoi 

pyrkiä saamaan sitä toista jakamaan tietoa, tai siis luoda tilanne semmo-

seksi, että molemmat pystyy avautumaan ja käymään dialogia.” 

 

Aikaisemmat onnistumiset ja yhteistyön katsottiin myös vaikuttavan moti-

vaatioon jakaa hiljaista tietoa, kuten asiakas A1 kertoo: ”Mitä avoimempi 

sitä parempi tulos ja juuri tulos motivoi avoimuuteen. Avoimuus taas on 

hyväksi kun halutaan jakaa esimerkiksi tietoa tiimistä tai strategista tietoa 

tai tietoa siitä, miten meillä oikeasti tilanteita ratkaistaan. Mutta avoimuu-

den tilaan päästään musta vasta kun on ensin nähty, mitä toinen saa ai-

kaan.”  Edellisessä asiakas A1 puheenvuorossa motivaatioon jakaa hiljais-

ta tietoa yhdistyy piirteitä myöhemmin tässä luvussa käsiteltävistä kyvyistä 

sekä luottamuksesta. Ennen kuin paneudutaan kyvykkyyksien ja luotta-

muksen käsittelyyn käydään läpi niitä mahdollisuuksia mitkä vaikuttavat 

hiljaisen tiedon jakamiseen. 

 

6.3 Mahdollisuudet, mitkä vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamiseen  

 

Haastatteluista nousi esille hiljaisen tiedon jakamisen onnistuvan parhain-

ten kasvotusten käydyssä vuorovaikutuksessa henkilöiden kanssa, joita 

kohtaan on muodostunut luottamuksellinen suhde. Koettiin myös, että luot-
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tamuksen lisäksi kanssakäymiseen tarvitaan riittävästi aikaa ja paikka, 

missä hiljaisen tiedon jakaminen on mahdollista.  

  

Yhden tutkimukseen osallistuneet konsultin mielestä oli kuitenkin epävar-

maa voiko hiljaista tietoa edes jakaa. Konsultti K1: ”Siis miten mä voin pu-

huu hiljasesta tiedosta sillonhan se ei oo enää hiljasta tietoa. (...) voiko sitä 

(hiljaista tietoa) edes jakaa, en oo ihan varma tästä.” Asiasta käytiin pitkä 

keskustelu, jossa tutkija esitti tarkentavia kysymyksiä ja konsultti K1 pohti 

asiaa avoimesti. Konsultti K1: ”Siis jos mä teen asian näin, niin en mä 

osaa sitä selittää tai edes tajua tekeväni asiaa just niin (…)” Edellinen lai-

naus kuvastaa hyvin hiljaisen tiedon käsitteen mukana tuomaa hämmen-

nystä, sekä hiljaisen tiedon tulevan esille tekemisen kautta ilman, että sitä 

tiedostetaan.  

 

Kahden muun konsultin ja kolmen asiakkaan mielestä hiljainen tieto oli 

puheen välityksellä jaettavissa olevaa tietoa. A1: ”Kyllä minusta vaikka 

strategisten asioiden puinti on luontevinta puheen kautta, toki siinä täytyy 

olla luottamusta mukana.” Konsultti K3 jatkaa samoilla linjoilla: ”Kyllä mun 

mielestä esimerkiksi omista ehkä pinttyneistäkin toimintamalleista, tai rat-

kaisujen pohjalla olevista asioista on paras tapa keskustella kasvotusten. 

Toki se vaatii tekemistä ja vaivaa tulkita, esimerkiksi juuri tekemisen poh-

jalla olevia asioita ja viitseliäisyyttä myös." 

 

Konsulttien vastauksista kävi ilmi hiljaisen tiedon jakamisen olevan luonte-

vaa tekemisen kautta, kuten konsultti K1, asiaa pohtiessaan kertoi: ”Toi-

saalta, jos joku tulee mun mukaan kun mä vaikka oon asiakkaalla myy-

mässä tai speksaamassa, voi se toinen havaita mun tavassa viedä ta-

paaminen läpi jotakin sellaista, mitä en osais tai tulis mieleen itse kertoa.” 

Konsultti K2 jakaa edellisen mielipiteen: “Yhessä tekemine, esimerkiks et 

ois kaks konsulttii asiakkaalla siinä sit toine näkis mite se toine tilannetta 

ratkasee ja hoitaa, tollasee pitäs olla enemmä kyl resurssei.” 
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Myös asiakkaiden yhteisenä näkemyksenä oli, että organisaatiokulttuuriin 

liittyvät hiljaisina tietoina, ja kirjoittamattomina sääntöinä olevat asiat tule-

vat parhaiten esille toiminnan ja tarkkailun kautta. A3: “Toki sitä voi selit-

tää, että näin ja näin meillä tehdään, mutta kirjoittamattomat säännöt ovat 

niin kontekstisidonnaisiakin jo, että parhaiten ne tulee esille tekemällä ja 

olemalla itse mukana.” Toinen asiakas A1 jatkaa samoilla linjoilla: ”Toki se 

miten hiljainen tieto siirtyy riippuu siitä, mitä siirretään, jos mä olen asiaa 

yhtään ymmärtänyt.” 

 

Vuorovaikutus 

 

Parhaiten hiljaisen tiedon jakaminen onnistuu sekä asiakkaiden että kon-

sulttien mielestä vuorovaikutuksessa käytyjen keskustelujen kautta. Vuo-

rovaikutustilanteen nähtiin vahvistavan mahdollisuutta käsityksien ja nä-

kemysten yhdessä avaamiseen. Vuorovaikutustilanne nousi kaikissa 

haastatteluissa tehokkaimmaksi tavaksi jakaa hiljaista tietoa. Kuten asia-

kas A2, asian kiteyttää: ”Face to face, sitä se vaatii, missään puhelimessa 

ei oikein voi tulkita asioita ja paljoltihan sitä hiljaista tietoa juuri jaetaan pu-

heenparsien seassa, rivien välissä.”  Konsultti K1 yhtyy edelliseen näke-

mykseen: ”Optimaalisin tapa on face to face, missä käydään läpi koko-

naiskuva tehtävästä ja pyritään ottaa samalla sosiaaliset aspektit huomi-

oon. Mukana on henkilöt, jotka tuovat pääsyn core-bisnekseen ja siihen 

mitä haettava henkilö tekee. Näin päästään lähelle sitä mitä haetaan ja 

kaiken sen sanoman sisällä liikkuu koko ajan sitä niin sanottua lisätietoa, 

mistä ei sanoin osata aina edes puhua, se pitää nähdä ja tulkita. Avoin 

keskustelu on tässä tosi tärkeetä.”  

Samalla linjalla jatkaa myös konsultti K2: ”Ku miä meen paikan päälle asi-

akkaan luo, pääsen juttusille kasvokkai. Miä koen ne miellyttäviks ja infor-

matiivisiks kaikin puolin. Pääsee asiakkaan kaa läheisemmäks, saa pa-

remman tatsin ja saa luotua paremman suhteen asiakkaasee ja saa asi-

akkaan puhumaa niist asioist, mitä kaikkee on sen haettavan henkilön 

teknisen osaamisen ja muien toiveiden taustal.”  
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Asiakas A2:n mielestä myös muuten kuin kasvotusten käydyn vuorovaiku-

tuksen kautta on hiljaisen tiedon jakaminen mahdollista. "Siis totta kai 

myös sähköpostin ja puhelimen välityksellä pidetty yhteys kasvattaa luot-

tamusta siitä, että homma etenee. Kyllä mä voin tarvittaessa myös noiden 

kautta lisätietoa kertoa ja jos hyvin osataan kysyä niin kyllähän sitä voi 

myös puhelimessa jakaa sitä kokemuksen rintaääntä, millä tarkoitan niitä 

tekijöitä mitä itselläni saattaa henkilön valintatilanteessa olla siinä valinnan 

takana." kertoo asiakas A2. 

 

Lisäksi epävirallisilla tapaamisilla katsottiin olevan merkitystä hiljaisen tie-

don jakamisen ja suhdetyön, sekä luottamuksen rakentamisenkin kannal-

ta. Asiakas A3: ”Arvostan kovasti myös sitä, että mennään yhdessä vaikka 

lounaalle muutenkin kuin vain myyntimielessä. Tällä tavalla vuorovaiku-

tussuhdetta voi parantaa ja pitää yllä ja kyllähän se hyvä suhde vaikuttaa 

myös siihen miten avoimesti asioita käsitellään ja puhutaan.”  

 

Asiantuntemus ja vuorovaikutussuhteen merkitys yhdistyi monessa haas-

tattelun vaiheessa asiakkaiden puheenvuoroissa, kuten esimerkiksi asiak-

kaan A1 puheessa: ”Istuttiin ainakin kerran alas, katsottiin ja peilattiin face 

to face mistä on kyse, mulla täytyy olla aika tarkasti tiedossa mitä lähde-

tään hakemaan. (...) kyllä se täytyy jutella ja konsultin täytyy tuntea ilmapii-

riä missä toimitaan, arvostan kovasti että konsultti tietää meidän toimialas-

ta, koska se auttaa minua jakamaan tietoa ja konsulttia kysymään oikeita 

kysymyksiä ja yhdistämään minun kertoma oikeaan kontekstiin.”  

 

Hiljaisen tiedon jakamisesta ja vuorovaikutuksesta puhuttaessa oli luotta-

mus usein kerronnassa mukana. Nähtiin, että ilman luottamusta vuorovai-

kutustilanteesta huolimatta hiljaista tietoa ei tule onnistuneesti jaetuksi, tai 

sitä ei ole motivaatiota jakaa. Kuten seuraavista asiakkaiden puheenvuo-

roista käy ilmi. Asiakas A1: ”Jos huomaan uuden konsultin kohdalla, että 

hän ei ole perehtynyt yritykseemme tai toimialaamme herää minulle kysy-

mys siitä, mikä lisäarvo konsultin panoksella oikein on. Kyllä luottamusta 

tarvitaan, että haluaa herkkiä asioita yrityksestä, tai tilanteesta konsultille 
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jakaa”. Tästä jatkaa myös asiakas A3: ”Motivaatio tehdä yhteistyötä tai ja-

kaa tietoa kyllä rapisee, jos huomaa, että konsultilla ei ole halua olla avuk-

si. (…) no halun puute ilmenee, esimerkiksi siinä, että näkee, ettei toimi-

alaan tai yritykseemme ole ollenkaan perehdytty etukäteen.” Edellisten 

esimerkkien mukaisesti asiantuntemuksen ja motivaation tehdä yhteistyötä 

katsottiin asiakkaiden näkökulmasta lisäävän luottamusta. Luottamuksen 

taas nähtiin lisäävän uskallusta olla haavoittuvainen ja halukkuutta jakaa 

hiljaista tietoa.  

 

Myös konsulttien näkökulmasta hiljaisen tiedon jakamisella, vuorovaiku-

tustilanteella ja luottamuksella oli selvä yhteys. Konsultti K1: ”Täytyy pääs-

tä sopivaan keskusteluyhteyteen, että saa ne tarvittavat tiedot asiakkaalta. 

Onnistuuhan se parhaiten kun on jo antanut näyttöjä ja asiakas luottaa 

suhun.” Edellisestä konsultti K1:sen puheenvuorossa tuli esille asiantun-

temuksen ja suhteen historian (”annettu näyttöjä”) kasvattavan luottamus-

ta ja vaikuttavan hiljaisen tiedon jakamiseen. Seuraavaksi pureudutaankin 

lisää asiakkaiden ja konsulttien näkemyksiin siitä, minkälaisilla kyvyillä on 

vaikutusta hiljaisen tiedon jakamiseen.  

 

Konsultti K2 koki, että nyt asiaa pohtiessa osaa yhdistää käyttäytymis-

malleja, jotka auttavat hiljaisen tiedon jakamisessa ja jotka ovat asiakasta-

paamisissa olleet käytössä. Hän kertoi myös aikovansa kiinnittää hiljaisen 

tiedon jakamiseen tulevissa asiakastapaamisissa yhä enemmän huomiota. 

K2: ”Tälläisiä keskusteluja tästä aiheesta ja pohdintaa pitäis olla enem-

mänki niin sitä osais kiinnittää näihi asioihin huomiota iha eri tavalla.” Edel-

linen tuo esille myös hiljaisen tiedon olevan osana syntyneitä rutiineja ja 

käyttäytymismalleja.  

 

6.4 Kykytekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla  

 

Asiantuntijuus yhdistettiin sekä asiakkaiden että konsulttien puheenvuo-

roissa kykyyn jakaa hiljaista tietoa. Lisäksi katsottiin asiantuntemuksen ra-
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kentuvan kokemuksen kautta ja ilmenevän esimerkiksi päätöksen teossa 

tai ongelmanratkaisussa.  

 

Yhteisenä piirteenä kaikissa asiakashaastatteluissa oli tietämys siitä onko 

joku henkilö sopiva tehtävään, tiedostettiin jo oman intuition ja kokemuk-

sesta syntyneen tiedon kautta. Samalla päätöksien taustalla olevien asioi-

den ääneen ilmaiseminen koettiin hankalaksi. Asiakas A2 kuvailee tätä 

seuraavasti: ”Ei sitä osaa aina kertoa tai sen kummemmin selittää, miten 

niitä päätöksiä tekee, koska siihen vaikuttaa olemassa olevan faktatiedon 

lisäksi kokemuksen kautta kartutettu tieto ja niiden summasta ne päätök-

set syntyvät.”  

 

Asiakkaiden ja konsulttien kanssa käydyistä keskusteluista nousi esille hil-

jaisen tiedon määrän lisääntyvän kokemuksen lisääntymisen myötä. Kuten 

asiakas A1 kertoo: ”Kokemuksen kautta kerättyä tietoa se on ja kaikkia 

havaintoja, mitä olen toimiessani täällä (yrityksen nimi) oppinut ja joskus 

jopa kantapään kautta.”  

 

Asiakkaiden ja konsulttien haastatteluista kahdessa nousi esille se, että 

hiljainen tieto pitää sisällään myös tietoa oman yrityksen käyttäytymismal-

leista ja kulttuurista. Keskusteluun siitä miten konsultti voisi tehostaa hen-

kilösidonnaisten kompetenssien ja niihin liittyvien hiljaisen tiedon esille 

tuomista tuli keskusteluissa esille asiantuntijuuden käsite. Kuten konsultti 

K3 painokkaasti ilmaisee: “ Asiantuntijuus, asiantuntijuus ja vielä kerran 

asiantuntijuus. Sitä tarvitaan, että oikeita kysymyksiä ja keskustelua saa-

daan aikaiseksi. Sanoinko jo asiantuntijuus.” Aihetta käsittelee puhees-

saan myös asiakas A3: ”Esimerkiksi juuri työnkuvaus. Kaikki tekniset tie-

dot on helppo listata, mutta miten sitä nyt osaisi tai edes hoksaisi tarkasti 

kuvata muita henkilösidonnaisia kompetensseja, kun niitä saattaa pitää 

itse liian itsestäänselvyyksinä. Niiden esilletuonnissa joskus kaipaisi kyllä 

niitä konsultin oivaltavia kysymyksiä. Usein ne tosin on niitä, millä vois ku-

vailla lähes kaikkia meillä pärjääviä ihmisiä.” 
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Asiantuntevan konsultin tehtäväksi määriteltiin se että hän on kyvykäs oi-

kealla kysymysten asettelulla saamaan esille sitä tietoa, mitä rekrytoita-

vassa tehtävässä menestyminen henkilöltä vaatii. Asiakas A2: “Ei sitä aina 

osaa edes kertoa kaikkea itselle itsestään selvää. Siksihän sitä konsulttia 

käytetään, että osaavat kysyä tarvittavat asiat ja pyytää tarkentamaan.” 

Asiakas A1 jatkoi samasta aiheesta: ”Konsultin tulee tuoda lisäarvoa rek-

rytointiprosessiin. Ei ole yksin mun tehtävä osata kertoa kaikkea, konsultin 

on osattava myös kysyä ja vaatia." Tässä tulee ristiriita siihen, miten kon-

sultti K2 asian näkee: ”Emmiä haluu suututtaa asiakasta. Siks en oo erii-

mieltä sen kanssa. Haluun olla ystävälline ja sillä lailla taata, et se ostaa 

rekrytointeja meiltä jatkossakii, joten en ala lypsää tietoo.” 

 

Konsultti K3 oli eri mieltä konsultti K2:sen kanssa. Konsultti K3:sen mieles-

tä asiakkaiden oikeus on vaatia konsulteilta asiantuntemusta sekä palve-

lua ja konsultin tehtävänä on osata täsmentää asiakkaalle palvelun sisältö 

ja se mitä asiakkaan on mahdollista vaatia konsultilta. K3: ”Kyllä se vaan 

on niin, että alalla on kaikenlaisia toimijoita. Jos suoltaa vaan samat kysy-

mykset kaikille, ei sitä voi kutsua konsultointipalveluksi. Asiakas maksaa 

palvelusta, joten asiakkaan etuoikeus on vaatia, mutta konsultin tehtävänä 

on selventää, mitä rekrytointiprosessiin kuuluu ja mitä voi vaatia.” Konsultti 

K3 jatkaa rekrytointikonsultin asiantuntijuuteen kuuluvan myös se että 

osaa kyseenalaistaa asiakkaan vaateita ja toiveita. Konsultti K3: ”Meidän 

pitää tarvittaessa osata myös kyseenalaistaa ja auttaa näin asiakasta nä-

kemään tilanne uudessa valossa ja saamaan näin myös asiakas tarvitta-

essa uudestaan jäsentelemään ajatuksiaan.” 

 

Konsultti K2:sen näkemys oli jokseenkin vastakkainen konsultti K3:sen 

kanssa: ”Jos miä haastaisin riitaa, niin miks se haluis käyttää mua sen rek-

rytoinneissa. Tai siis en haastais riitaa, vaan niinku olisin erii mieltä sen 

kanssa. Silloinha se vois sanoo, et miä käytän jotain muuta ne kyllä löytää 

tämmösen tyypin. Ja miks se sen jälkee enää kertois mulle yhtää mitää, ei 

se edistäis mitää.” 
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Asiantuntijuus ilmeni myös konsultti K1 mielestä oikein asetetuissa kysy-

myksissä: ”No sitä kun osaa oikeilla kysymyksillä saada asiat esille.” Myös 

asiakkaiden puheenvuoroissa nähtiin konsultin asiantuntijuuden ilmenevän 

oikeanlaisissa kysymyksissä. Asiakas A2 kertoi aiheesta seuraavaa: ”Kon-

sultin asiantuntijuuteen kuuluu se että osaa kysymysten avulla haastaa, 

saada selville asioita, mikä on juuri siihen haettavaan tehtävään liittyen 

olennaista. Huomaa tosin kyllä, kysyykö se yhtään järkeviä kysymyksiä.”  

 

 

Seuraavassa konsultti K3 avaa vielä sitä miten hän näkee asiantuntijuu-

den näkyvän rekrytoijan työssä ja hiljaisen tiedon jakamisessa: ”Tilanne on 

usein et asiakas vähän odottaa et jos mä tarviin koodaria, niin tehän tie-

dätte, mitä tarvitaan. Kun nimenomaan pitäis lähtee siitä et he tietävät, mi-

tä tarvitsevat. Toisaalta meidän tehtävänä on saada asiakkaalta se tarvit-

tava tieto mitä me tarvitaan, että löydetään esimerkiksi se (painotus sanal-

la se) ”koodari”. Ja me voidaan samalla tuoda aspektia minkälainen ihmi-

nen on menestynyt siinä työstä. On myös tuotava esille, että sama tehtä-

vänimike ei tarkoita samaa asiaa eri yrityksissä. Nää on esimerkiksi niitä 

juttuja miksi meitä kannattaa käyttää partnerina, siis se kun osataan panna 

asiantuntijuutemme peliin ja olla avuksi, eikä vaan lähteä lähettelemään 

cv:tä ja kokeilemaan uppoisko tonne joku ”koodari”, mikä jäi yli tosta toi-

sesta hausta.”  

 

Asiakkaiden haastatteluista nousi näkemys konsultin asiantuntemuksen 

rakentuvan rekrytointiprosessin alusta loppuun asti ilmenevästä toiminnas-

ta, millä päästään asiakkaan tarpeet tyydyttävään lopputulokseen. Se mi-

ten sinne päästään siihen vaikuttaa haastateltujen mielestä juuri asiantun-

tijuus, mikä rakentuu kokemuksen tuomasta varmuudesta ja näkemyksis-

tä, miten tilanteita kannattaa ratkaista. Asiakas A1 kuvailee konsultin asi-

antuntemuksen muodostuvan seuraavista osa-alueista: ”Haastatte-

luosaaminen, persoonallisuuden analyysiin liittyvä osaaminen. Lisäksi 

konsultti voisi ohjata minua, esimerkiksi muistuttamalla, mitä ensimmäi-
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sessä vaiheessa otettiin esille ja pidettiin tärkeinä ja niihin voi sitten peilata 

omaan haastatteluun tulevia ihmisiä.”  

 

Asiakas A2 jatkaa edellisestä: ”Apu minkä saan kun joku on tehnyt hakuja 

kymmenen tai sata, kun haetaan ton tyyppisiin tehtäviin riittävästi tarken-

tavia kysymyksiä. Ja lisäksi konsultti vois auttaa siinä, että kun katsoo ul-

kopuolisin silmin, minkä näköisen työnantajakuvan meistä saa. (…) Ja toki 

mun henkilökohtaisissa haastatteluissa voisi olla mukana jos ei tukemassa 

niin ehkä ohjaamassa.”  

 

Sekä konsultin että asiakkaan asiantuntijuudella katsottiin olevan merkitys-

tä hiljaisen tiedon jakamisessa. Seuraavista konsulttien kertomuksista käy 

ilmi se, miten asiantuntijuutta voi asiakastapaamisissa hyödyntää, jotta hil-

jaista tietoa tulee jaetuksi. Konsultti K1: ”Kaikilla (asiakkailla) on eri tapoja 

ja maneereita ja kaikkien kanssa on toimittava eritavalla. Joskus se voi ol-

la vitsin nikkaamista, toisen kanssa taas systemaattista etenemistä, tai sit-

ten toisen kanssa käydään asiat hygieenisesti läpi. Kokonaiskuvan näke-

minen taakse ja eteen antaa paremman kuvan. Ilman tätä osaamista ei 

saa irti sitä mitä tarvitaan (hiljaista tietoa). Kun mä osaan ohjata, niin asia-

kaskin osaa kertoa.”  

 

Samoilla linjoilla on myös konsultti K3: ”Jos on oikeat kysymykset niin lä-

hes kaikkea tietoa on mahdollista saada.” Konsultti K3 jatkaa vielä avaa-

mista, mistä konsultin asiantuntemus muodostuu: ”Asiakaslähtöisyyttä, ky-

kyä kuunnella, puhtaasti vuorovaikutustaitoja, myynnillisyyttä ja kykyä pe-

rustella, miksi kannattaa jakaa tietoa ja empatiakykyä asettua asiakkaan 

asemaan. Että osaa ilmaista että olen auttamassa tässä asiassa, sulla 

kauhea työmäärä olen auttamassa. Asiantuntevaa otetta, konsultoiva asi-

antunteva ote siitä se asiantuntijuus rakentuu.” Konsultti K3 jatkaa vielä 

asiantuntijuuden pohtimista: ”Rakentuu jo, että tietää miksi olen siellä, tun-

tee oman työnsä, miksi olen olemassa asiakkaalle sen hyödyn ymmärtä-

minen ja tunteminen. Asiantuntemus ei mun mielestä ole pelkkää sub-

stanssia kyseisestä aiheesta vaan tapa toimia ja osaksi kykyä toimia sa-
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malla tasolla asiakkaan kanssa. Asiantuntijuus huokuu ihmisestä.  Oisin 

ennen saattanut vastata että asiantuntemus on sama kuin vuosien koke-

mus rekrytoinnista mut se on myös muuta kuuntelemista ja muuta.”  

 

Konsultti K3:en näkemyksen mukaan opinnoista on ollut hyötyä hiljaisen 

tiedon jakamisessa: “Kyllä mun kokemuksen mukaan mä olen yliopiston 

luentosaleista ja erilaisista kursseista saanut ymmärrystä asiakkaiden toi-

mialoista yleisesti, tai siitä, miten organisaatio ja talous pyörii. Kyllä siitä on 

hyötyä tiedon jakamisessa asiakkaalle, tai asiakkaan jakaman tiedon ym-

märtämisen kannaltakin ja jatkokysymysten esittämisen kannalta.”  

 

Konsultti K3: ”Meidän tehtävä on muokata asiakkaan oletukset realistisek-

si eikä odoteta kuuta taivaalta jos tilanne on toinen. Kaikkea toivottua ei 

voi saada, kaikki toivotut kriteerit täyttävät tyypit ovat harvassa. Rekrytoin-

tiprosessin onnistuminen edellyttää, että ollaan analyyttisesti mietitty mitä 

tämä tehtävä vaatii. Pyritty saamaan asiakas kertomaan ja jakamaan kaik-

ki se tehtävän kannalta oleellinen tieto, mitä hänellä on. Kyllä mun vahva 

näkemys on että tässä pelataan sekä asiantuntemuksella että luottamuk-

sellisella suhteella. Mun mielestä jos luottamus puuttuu, pelkkä asiantun-

temus ei riitä siihen, että tietoa jaetaan.” Edellinen konsultin kertoma yh-

distää asiantuntemuksen luottamuksen kanssa. Seuraavaksi paneudutaan 

tarkemmin luottamuksen merkitykseen hiljaisen tiedon jakamisessa. 

 

6.5 Luottamuksen merkitys hiljaisen tiedon jakamisessa  

 

Luottamuksen merkitys hiljaisen tiedon jakamisessa nousi monissa pu-

heenvuoroissa ja yhteyksissä pitkin haastatteluja esille. Luottamuksella 

katsottiin olevan tärkeä merkitys hiljaisen tiedon jakamisessa. Sen nähtiin 

tarjoavan edellytykset hiljaisen tiedon jakamiselle, sekä mahdollistavan 

avoimen vuorovaikutuksen.  

 

Asiakas A2 puhuu asiasta seuraavaa: ”Perusviesti on se että mitä rehelli-

semmin mä pystyn kertomaan meidän tilanteensa konsultille sitä parem-
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paan lopputulokseen me päädytään. (…) Vaatii tietysti luottamusta, että 

strategisista asioista lähtee avautumaan.” 

Asiakas A1 kertoo, että jos vastapuoli tässä tapauksessa konsultti on 

opiskellut samassa opinahjossa, on luottamuspohjaa jo valmiiksi, vaikka 

historiaa tehdystä yhteistyö ei vielä olisikaan. “Jos mä ja konsultti jaetaan 

sama pohjakoulutus tai opinahjo niin mitä sitä kieltämään, että sillä on kyl-

lä vaikutusta. Jotenki se riittää tuomaan useimmissa tapauksissa luotta-

muksen toisen osaamista kohtaan ja luottamuksen siitä, että me puhutaan 

samaa kieltä ja mä tulen ymmärretyksi. Ja silloinhan se myös parantaa 

tiedon jakamista, ainakin mun kohdalla.” 

 

Luottamuksen katsottiin myös rakentuvan onnistuneiden kokemuksien 

seuraksena. Lisäksi katsottiin yhteisen keskusteluaiheen, esimerkiksi yh-

teisen harrastuksen tai toimialakokemuksen rakentavan yhteisymmärrystä 

ja keskustelun avoimuutta. Tämän katsottiin myös lisäävän luottamusta ja 

hiljaisen tiedon jakamista. Aiheesta kertoo konsultti K2 seuraavaa: “Emmiä 

tiiä oliko se sitä, mut tuli puheeks asiakkaan kanssa, että ollaa molemmat 

oltu pankkimaailmassa töissä, ni asiakas jotenki avautu. Ja musta tästä 

meitä yhistävästä “historiasta” oli hyötyy (tiedon jakamisessa), tai siis siitä 

päästii kunnon keskusteluu kii. Ja jotenkii se rekrykeissi meni muutenki 

tosi hyvin. Asiakas oikee lopuks tuli kiittelemää ja sano, et oon voittanu 

sen luottamuksen alkuepäilyksien jälkee ku kaikki meni niinku suunniteltii.” 

 

Asiakas A3 kertoo seuraavassa, miten luottamus voi myös perustua yri-

tyksen kanssa tehtyyn aikaisempaan historiaan ja kuinka odotukset yrityk-

sen edustajia kohtaan rakentuu osaksi myös tehdyn historian pohjalta: 

”Kun mä olen tehnyt rekrytointien osalta jo pidempää yhteistyötä (Yritys 

IT:een nimi) kanssa on mulla jo pohjalle syntynyt luottamus siitä miten 

prosessi etenee. Joten jos aloitan tekemään yhteistyötä uuden konsultin 

kanssa on mulla häntä kohtaan jo aikaisemman historian pohjalta synty-

neitä odotuksia. (…) Silloin luottamus on osaksi sidoksissa (Yritys IT:een 

nimi) saatuun kokemukseen. Ja koska luottamus on syntynyt yritystä koh-

taa jakaa sitä strategistakin tietoa yrityksen konsulteille, vaikka muutoin se 
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jäisikin mahdollisesti jakamatta jos siis kyseessä joku uusi vieras toimija.” 

Edellisestä käy ilmi se, että hiljaisen tiedon jakamiseen voi myös riittää 

onnistunut yhteistyöhistoria ja sen pohjalta syntyvät Yritys IT:een toimin-

taan kohdistuvat odotukset jopa tilanteissa, missä toimitaan entuudestaan 

vieraan Yritys IT:een edustaman henkilön kanssa.  

 

Luottamuksen tärkeydestä ja onnistuneiden kokemusten puolesta puhuu 

myös konsultti K3: ”Luottamuksella on suuri merkitys, se on selvä. Sen 

merkitys on olennainen, se lähtee jo myyntitilanteesta, silloinhan sitä halu-

aa jakaa tietoa kun voi uskoo et voi luottaa. Kannattaa myös kyseenalais-

taa yhteistyötä jos tietoa ei asiakkaan mielestä voi jakaa. (…) Luottamus 

kasvaa kun on yhteistyötä takana. Saadaan olla toisi hyviä myyjiä jos saa-

daan asiakkaan luottamus ennen kun ollaan näyttöjä annettu.”  

 

6.6 Hiljaisen tiedon jakamisen haasteita  

 

Seuraavaksi käsitellään tilanteita, joissa haastateltavat katsoivat hiljaisen 

tiedon jakamisen epäonnistuneen ja käydään läpi haastateltujen pohdinto-

ja siitä, miksi näin oli käynyt. Hiljaista tietoa ei haastateltujen mielestä ole 

helppoa jakaa tilanteessa, missä vuorovaikutus on puutteellista, tai jos sitä 

ei ole. Myös luottamuksen puuttumisen katsottiin olevan hiljaisen tiedon 

jakamisen esteenä. Lisäksi jos oma asiantuntemus koettiin riittämättömäk-

si, koettiin myös hiljaisen tiedon jakaminen hankalaksi. Rajoitteita hiljaisen 

tiedon jakamiselle syntyi kun koettiin, että vastapuolella ei ole riittävästi 

motivaatiota tai osaamista yhteistyön tekemiselle.   

 

Seuraavassa asiakas A2 kertoo hiljaisen tiedon jakamisen ja rekrytointi-

prosessin epäonnistumisesta. ”Listoja ja määrittelyjä tehtiin. (..) Rekrytoin-

tiyritys X oli hakenut samalla nimikkeellä toiselle asiakkaalle ja sit ei kuun-

neltu meidän tarvetta. Jotain oli mennyt pieleen, joko konsultti ei ollut ym-

märtänyt mitä haetaan, tai sitten minä en ollut osannut kertoa asiaa oikein, 

mutta tässä tapauksessa konsultin olisi pitänyt paremmin ohjata keskuste-

lua. Määrittelyvaihe siis epäonnistui ja se tuli ilmi vasta parin viikon päästä 
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kun ekat henkilöt tulivat haastatteluihin. Siinä tuhrautui monen ihmisen ai-

kaa.”  

 

Hiljaisen tiedon jakamisen epäonnistumisessa nostettiin kertomuksissa 

toistuvasti esille asiantuntemuksen puute, kiire ja pelko epäonnistumises-

ta. Epäonnistumisen pelko nousi esille tilanteessa, missä konsultti pelkää 

oman organisaation mahdollista paheksuntaan tilanteessa, missä asiakas 

ei lähdekään tekemään yhteistyötä konsultin edustaman yritys IT:een 

kanssa ja saattaa näin ollen lähteä yhteistyöhön senkin uhalla, että tiedos-

taa mahdollisuuden rekrytointiprosessin epäonnistumiselle. Seuraavassa 

konsultti K2 kertoo asiasta: ”Mut on otettu tänne tekemää tulosta ja jos 

asiakas vaan lähettää tehtävänimikkeen ja listauksen teknisistä vaatimuk-

sista, eikä suostu tapaamaan ja määrittelemään haettua profiilia tarkem-

min, niin otan keissin vastaa, mut en priorisoi sitä kauheen korkeelle, vaan 

lähetän sinne niitä cv:tä jos niitä nyt sitte sattuu tulemaa. (…) joo onhan se 

mahollista, et cv:eet o vääränlaisia ku ei profiilia tarkenneta enkä saanu 

tarvittavaa tietoa, mut niillä sit mennää. Miä en haluu, et täällä osotetaan 

sormella, et hei miks toi keissi meni meiltä ohi.” Konsultti K2 jatkaa vielä: 

”No kato se on myös mun bonareissa kii, se et asiakas lähtee yhteistyöhö 

ja mite sitä katotaa johdossa jos keissit jää kotiuttamatta. Ja kun noit miet-

tii ni sitä tehää hommaa vähä vajavaisilla tiedoilla. Vaik kyl miä sen myön-

nän, et lisätietoo ei noissa (tilanteissa, joissa määrittelyvaihe ja vuorovai-

kutus on puutteellista) hirveesti jaeta.” 

 

Konsultti K3 näkemys poikkesi vahvasti konsultti K2 kertomasta. K3: ”Näi-

tä tilanteita kyllä tulee, että asiakas lähettää pelkän profiilin nimikkeen. 

Tiedon jakamisen tärkeys on silloin pidettävä mielessä. Jossain vaiheessa 

itsekin ajattelee että tää tieto nyt riittää, mut kun huomaa et lopputulos ei 

oo se mitä haettiin, voi vaan todeta, että tietoa ei jaettu tarpeeksi rekrytoi-

meksiannon pohjalle. Sitä oppii käytännön kautta. Enää en päästä läpi, ota 

toimeksiantoa vastaan, ellen pääse sitä asiakkaan kanssa määrittele-

mään.”  
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Haastatellut asiakkaat kertoivat kaikki arvostavansa yhteistyössä sitä että 

konsultit tuovat asiantuntemuksensa esille ja vaativat heiltä aikaa ja keskit-

tymistä määrittelyvaiheessa. Kuten asiakas A2 kertoo: ”Jos näen että kon-

sultilla ei ole uskallusta tai osaamista keskittyä määrittelemään ja vaati-

maan tarkempaa tietoa tehtäväkuvan taustalla olevista tekijöistä, saatan 

keskeyttää toimeksiannon. Pystyn itsekin julkaisemaan jonkinlaisen ha-

kemuksen ja saamaan cv:tä, en minä sellaista kumppanuutta etsi. Kun ul-

koistan palveluja haluan saada rahalleni vastineeksi osaavaa tekemistä ja 

uskallusta tarvittaessa myös kyseenalaistaa toimintaani.” 

 

Konsultti K2 kertoo olevansa herkkä noudattamaan asiakkaan toivetta, 

koska haluaa pitää asiakkaan tyytyväisenä:”Jos asiakas haluaa, et etsin 

hänelle huomiseks kasan cv:tä meijän tietokannasta, mut hänellä ei oo ai-

kaa tapaamiselle, otan toimeksiannon tällaisena vastaa. Jos en onnistu 

löytämää henkilöitä, jotka kiinnostuvat tehtävästä, ehdotan tapaamista sit-

te asiakkaalle uuestaa ja toivon et asiakas haluis tavata. Yritän sanoo, et 

tarviin lisää tietoo, et onnistutaa löytämään teille oikee henkilö tehtävään.” 

 

Jos hiljaisen tiedon jakaminen epäonnistuu seuraa siitä usein sekä asiak-

kaiden että konsulttien näkemyksen mukaan epäonnistuminen myös rek-

rytointitoimeksiannossa. Tärkeää hiljaisen tiedon jakamisen onnistumises-

sa on konsultti K3:sen mielestä konsultin riittävä asiantuntemus ja ymmär-

rys omasta arvostaan osana yhteistyötä, sekä asiakkaan ymmärrys siitä, 

mikä on konsultin tuoma lisäarvo. Konsultti K3: ”Jos me ei kysytä riittäväs-

ti, asiakas olettaa että se mitä hän on toimittanut riittää. Sudenkuoppa on 

se että me halutaan miellyttää ja ei kysytä lisää, vaikka miellyttämistä ois 

just se et kysyttäis lisää. Tietty asiakkaalla on aina kireä aikataulu, asiakas 

ei ole tottunut kertomaan, tai me ei olla perusteltu tarpeeksi hyvin hyötyjä 

miks pitää kertoa asioita. Asiakas usein sanoo, et oon aikasemminkin 

saanut tällä, mennää nytkin sillä. Ei olla tuotu esille että tähän kuuluu se 

että määritellään hyvin, joten asiakas voi tuntea tapaamisen ajanhukkana. 

Mutta kun määritellään hyvin ei tehdä hukkatapaamisia, eikä tarvitse asi-

akkaalta kaikkea tarkistaa uudelleen." 
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Konsultti K3: "Jos ei luottamuksen ilmapiiriä, ei asiakas usein kerro muuta 

kun on pakko, jakaa sitä enemmän mitä paremmin ollaan ilmapiiri onnis-

tuttu muodostamaan ja mitä pitempää yhteistyö kestänyt. Se on sitä asian-

tuntemusta, mitä konsultilla täytyy olla näissä hommissa, et saa sitä tietoo 

mitä tarvitsee. Ja riittävästi täytyy myös varata aikaa tapaamisille.” 

 

Konsultti K1 puhuu myös asiasta: ”Meidän pitää myös edellyttää tiedon 

jakamista asiakkaalta, et me onnistutaan meidän työssä. Asiakkaalta pitää 

edellyttää, et ymmärtää mikä on meidän arvo siitä työstä. Ollaan kommu-

nikoitu konsultoinnin lisäarvo ja asiakkaalla pitää olla resurssit siihen. Ja 

itse asiassa kyllähän me voidaan kommunikoida näitä asioita mitä pide-

tään tärkeinä, eli ollaan tiiviisti yhteydessä ja päivitetään tietoja. Sellaista 

ei pidä meiltä odottaa mitä ei olla puhuttu jos meillä on oikeanlainen kon-

sultti on suuri merkitys mitä tietoa asiakkaalta saa loppujen lopuksi.”  

 

Konsultti K3 jatkaa kertomalla asioista, mitkä lisäävät hiljaisen tiedon ja-

kamisen epäonnistumisen mahdollisuuksia: ”Henkilökemia voi vaikuttaa, 

vaikka oon sitä mieltä että on meidän tehtävä eliminoida ne seikat. Asiak-

kaan mieliala voi vaikuttaa, jos on stressaantunut tai jos on kiireinen. Se 

miten on tottunut tekemään ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyötä voi 

vaikuttaa. Tilat vaikuttaa, pitää olla rauhallinen tila, ehkä joku neukkari, 

mihin ei tuu keskeytyksiä. (…)Jos ei määritellä etukäteen tavoitteita, miksi 

ollaan kokoonnuttu, eikä tsekata lopuksi että saatu tarvittava tieto ja että 

se on ymmärretty oikein.”  

 

Asiakas A2 kertoo asioista, mitkä voivat vaikuttaa hiljaisen tiedon jakami-

sen epäonnistumiseen seuraavasti: ”Jos mä tuudittaudun liiaksi siihen, et-

tä kyllähän mä nää asiat tiedän, viimeeksi oli niin niin nytkin on niin, vie se 

usein vääränlaisen hiljaisen tiedon alkulähteille. Mun on pysyttävä perässä 

siinä, mitä tiimi tekee ja miten siinä toimitaan ja ymmärtää tiimin henkilöi-

den vahvuudet ja kehittämisen alueet. Näin mä saan kokonaistatsin siitä, 

mitä osaamista tiimissä on ja minkälaisia ihmisiä sinne tarvitaan lisää. Jos 
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mä en tätä kokonaisuutta ymmärrä jaan varmasti vääränlaista tietoa kon-

sultille. Toki aina ei voi epäonnistumisesta syyttää ulkopuolisia tekijöitä, 

mutta joskus on syytä katsoa myös omaan peiliin.”  

 

6.7 Hiljaisen tiedon jakamista tehostavia tekijöitä 

 

Haastatteluista nousi esille ideoita ja ehdotuksia siitä, miten hiljaisen tie-

don jakamista voisi rekrytointipalvelun näkökulmasta edistää konsultin ja 

asiakkaan välillä. Haastatteluista nousi esimerkiksi esille ehdotus siitä, että 

konsultti olisi esimerkiksi päivän osa työyhteisöä, tarkkailemassa tiimin 

toimintaa, johon uutta tekijää aletaan etsimään. Tämän katsottiin tuovan 

ymmärrystä konsultille sekä hyvän pohjan ja kontekstin hiljaisen tiedon ja-

kamiseen. Haastatteluista nousi esille, että hiljaista tietoa jaetaan usein 

vapaamuotoisissa tilanteissa. Lisäksi myös lyhyt haastattelu tiimissä, mihin 

uusi henkilö tulee sijoittumaan, toisi mahdollisuuden hiljaisen tiedon jaka-

miseen uudesta kulmasta käsin. 

 

Seuraavassa asiakas A3:n mietteitä: ”Konsulttihan vois tulla päiväksi meil-

le seuraamaan tiimin toimintaa. Siinä sitten kahvikupin ääressä olisi hyvä 

ja luonteva paikka keskustelulle.” Asiakas A1 ehdottaa seuraavaa tapaa 

saada tietoa tiimistä johon rekrytoitava henkilö tulee sijoittumaan: ”Tehtäis 

taustatyötä tiimistä, mihin henkilöä rekrytoidaan. Olis esimerkiksi joku pi-

kahaastattelu tiimiläisille, jolloin konsultti saisi paremman kuvan, millaiseen 

ryhmään ja organisaatiokulttuuriin alkaa henkilöä etsimään.”  

 

Asiakas A2 mietti useamman henkilön mukana olemisen haastattelussa 

edistävän hiljaisen tiedon jakamista: ”Jos rekrytoidaan henkilö työpariksi 

jollekin, niin silloin työparina olevan henkilön mukaan ottaminen haastatte-

luun tuo sellaista hiljaista tietoa konkreettisesta työstä, mitä minulla ei ole. 

Samalla voidaan vähän myös testata henkilökemiaakin.”  

 

Myös konsultit ovat samoilla linjoilla asiakkaiden kanssa siitä, että hiljaisen 

tiedon jakamiseen vaikuttaa se, että päästään paikan päälle tutustumaan 
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yritykseen ja tiimiin, mihin henkilöä lähdetään rekrytoimaan. Kuten konsult-

ti K2 asian näkee: ”Jos pääsee käymää mutkan asiakkaan toimistolla ja 

näkee ne tyypit, joiden kanssa haettu henkilö tulee työskentelemää ja 

esimerkiksi sen miten porukka pukeutuu ni on hyvä.” 

 

Konsultti K3 jatkaa: ”Konsultti vois ehdottaa, että mitä jos mä tulisin teille 

muutamaks tunniks seuraamaan sitä työtä ihan paikan päälle. Ja varsinkin 

siinä vaiheessa kun tehdään työtä pidemmän aikaa vois olla hyödyllistä, et 

konsultti ymmärtää että minkälaista olisi olla töissä yrityksessä. Ja sitä 

ymmärtää paremmin kun on päivän ollut tarkkailemassa ja käynyt vaikka 

lounaalla. Näin päästään sisään paremmin ja osataan sitoa jaettua hiljais-

ta tietoa kontekstiin.” 

 

Epämuodollisten tilanteiden  puolesta hiljaisen tiedon jakamiseen vaikutta-

vana tekijänä puhuu myös konsultti K1 seuraavasti: ”Hiljaisen tiedon ja-

kaminen helpottuu varmasti kun tehdään asioita ja tavataan myös epäfor-

maalisti, eli tehdään sitä kaikkea, mitä me jo nyt tehdään. Eli asiakas kut-

sutaan meille, asiakastapahtumiin ja sen tyypistä.”  

 

Kaikissa haastatteluissa tuli esille, että vain jaettu hiljainen tieto mahdollis-

taa rekrytointiprosessin onnistumisen ja mitä vähemmän hiljaista tietoa 

onnistutaan jakamaan sen suurempi todennäköisyys on että rekrytointi-

prosessin jokin osa-alue epäonnistuu. Kuten konsultti K1 asian tiivistää: 

”Summa summarum hiljaista tietoa tarvitaan, miten muuten tätä duunia 

vois tehdä, tai voihan sitä, mut tehdä niin, että siitä on myös hyötyä asiak-

kaalle. Tää on sen luonteista, että siihen tarvitaan sekä mun tietoa, että 

asiakkaan tietoa. Jos toinen palikka noista jää puuttumaan, ei tätä voi kut-

suu asiantuntijapalveluks.” Konsultti K3:n ajatukset tukevat konsultti K1 

näkemystä: ”Hiljaisen tiedon tehokkaalla jakamisella pystytään ainakin 

osaksi välttämään epäonnistumista ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Ei 

mulla tähän muuta lisättävää kuin että piste ja sillä siisti.” Konsultti K1:sen 

ja K3:sen ajatukset kiteyttävät hyvin tutkimuksen lähtöasetelman siitä, 

miksi hiljaisen tiedon jakamisen onnistuminen konsultin ja asiakkaan välillä 
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on tärkeää. Lisäksi sanat kiteyttävät hyvin sen miksi on hyvä tuntea hiljai-

sen tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät, varsinkin kun ottaa huomioon 

Polanyin (1969) näkemyksen siitä, että suurin osa asiantuntijan tiedosta 

on hiljaista tietoa.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tässä johtopäätökset ja yhteenveto kappaleessa esitellään tutkimuksen 

keskeisimmät tulokset ja peilataan niitä tutkimuksessa esitettyä teoriataus-

taa vasten (ks. Eskola & Suoranta, 2000). Lisäksi kappaleessa esitetään 

johtopäätökset, missä todetaan tutkimuksen keskeisimmät löydökset. Tä-

män jälkeen kappaleessa käydään läpi tutkimuksen aiheeseen liittyvää 

pohdintaa. Ja lopuksi tarkastellaan vielä tutkimuksen kulkua ja luotetta-

vuutta, sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

 

7.1 KIBS-yrityksen konsultin ja asiakkaan väliseen hiljaisen tiedon 

jakamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tekijöitä, mitkä vaikuttavat 

hiljaisen tiedon jakamiseen tietointensiivisiä palveluja tarjoavan yrityksen 

konsultin, sekä asiakkaan välillä. Tutkimuksen perusteella saatiin tukea 

useille hiljaisen tiedon jakamisen oletuksille. Teoriakirjallisuudessa nous-

seet hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät, eli motivaatio, mahdol-

lisuus, sekä kyky jakaa tietoa havaittiin myös aineiston perusteella olevan 

yhteydessä hiljaisen tiedon jakamisen kanssa (vrt. Argote et al., 2003; 

MacInnis & Jaworski, 1989;  Ipe, 2003). Tukea sai myös teorian oletus sii-

tä, että konsultin ja asiakkaan välisellä luottamuksellisella suhteella on 

vaikutusta avoimen vuorovaikutuksen synnyttäjänä (vrt. Blomqvist, 1997; 

Warkentin & Beranek, 1999), sekä yhteistyökyvyn parantajana (vrt. Costa, 

2003; Jones & George, 1998; Dirks & Ferrin, 2001), joiden puolestaan 

katsottiin edesauttavan hiljaisen tiedon jakamista (vrt. Mayer et al., 1995; 

Jones & George, 1998; Dirks & Ferrin, 2001). Edellä esitetyt seikat toimi-

vat myös tutkimuksen kantavina teemoina, joiden kautta hiljaisen tiedon 

jakamista tarkasteltiin. 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä alaongelmana pohdittiin asioista, mitkä moti-

voivat konsulttia ja asiakasta jakamaan hiljaista tietoa. Aineistosta nousi 

esille motivaation jakaa hiljaista tietoa olevan yhteydessä haluun palvella 
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asiakasta ja onnistua löytämään henkilö, jonka asiakas on valmis rekry-

toimaan yritykseensä. Onnistuneen rekrytointipalvelun katsottiin lisäävän 

luottamusta ja tuovan tätä kautta lisää rekrytointitoimeksiantoja tyytyväisel-

tä asiakkaalta. Myös asiakkaiden motivaatio hiljaisen tiedon jakamiseen 

lähti halusta löytää sopiva henkilö avoinna olevaan tehtävään. (Vrt. Liuk-

konen & Jaakkola, 2002; Ruohotie & Peltonen, 1987; Viitala, 2002.) 

 

Teorian oletus sai tukea myös siitä, että hiljaisen tiedon jakaminen lähtee 

tarpeesta, sekä halusta jakaa tietoa. Edelliset saattoivat kummuta, esi-

merkiksi ajatuksesta, että onnistunut rekrytointi takaa positiivisen palaut-

teen lisäksi tyytyväisen ja myös jatkossa ostavan asiakkaan, sekä kunnon 

bonukset pohjapalkan päälle. Toisaalta motivaatio jakaa hiljaista tietoa 

saattoi syntyä myös henkilökohtaisesta pyrkimyksestä kasvaa ja kehittyä 

rekrytoinnin asiantuntijana. Edelliset aineistosta nousseet seikat tukevat 

Hertzbergin (1982), sekä Viitalan (2002) näkemyksiä sisäisistä ja ulkoista 

tekemistä ohjaavista motivaatiotekijöistä. Motivaation siis nähtiin suuntaa-

van käyttäytymistä ja voimavaroja ponnistelussa hiljaisen tiedon jakamisen 

onnistumiseksi, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin, eli tehtäisiin oikea 

henkilövalinta ja rekrytointipäätös (vrt. Ruohotie, 1987). 

 

Toisena alaongelmana pohdittiin tekijöitä, mitkä mahdollistavat hiljaisen 

tiedon jakamista. Teorian oletus sai tukea siitä, että konsulttien ja asiak-

kaiden luottamusta kasvattavina ja hiljaisen tiedon jakamista lisäävinä teki-

jöinä tunnistettiin aineiston perusteella toimiva asiakassuhde, sekä vuoro-

vaikutustilanne, missä rekrytointipalvelun määrittelyvaihetta vietiin yhdes-

sä läpi kasvokkain keskustellen (vrt. Huotari et al., 2005; Paloniemi, 2008;  

Stenmark, 2001; Ståhle & Gröönroos, 1999). Lisäksi merkityksellisenä 

seikkana nähtiin se että, sekä asiakkailla, että konsulteilla oli yhteinen nä-

kemys konsultin tuomasta lisäarvosta rekrytointipalvelun toteuttamisessa 

(vrt. Lam, 2002).  

 

Kolmantena alaongelmana käsiteltiin hiljaisen tiedon jakamiseen vaikutta-

via kyvykkyyksiä. Kyvykkyyksiksi nostettiin sekä teoriakirjallisuudessa että 
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aineistossa alasidonnainen asiantuntijuus, minkä haastatellut konsultit ja 

asiakkaat katsoivat edistävän rekrytointiprosessissa tarvittavan hiljaisen 

tiedon jakamista oikeiden kysymysten, yhteenvetojen, johtopäätöksien ja 

konsultointityön kautta (vrt. Sheehan, 2005). Edellisessä kappaleessa esi-

tetty näkemys jaetusta ymmärryksestä sai tukea myös asiantuntijuutta kä-

siteltäessä. Sen lisäksi, että asiantuntijuus nähtiin tukevan hiljaisen tiedon 

jakamista, esimerkiksi edellä mainittuna alasidonnaisena toimintana, sen 

myös nähtiin olevan pohjana sille, että rekrytointikonsultoinnin tuoma hyö-

ty osattiin perustella asiakkaalle.  

 

Aineistosta tukea sai myös teorian oletus siitä, että hiljaisen tiedon jakami-

nen, esimerkiksi puheen välityksellä, koettiin haastavaksi jo senkin puoles-

ta, että hiljaisen tiedon nähtiin olevan osana tekemisen rutiineita ja ajatte-

lu- sekä toimintamalleja (vrt. Imel, 2003; Stenmark, 2001). Toisin sanoen 

ongelmanratkaisutilanteissa, työtehtävien suorittamisessa ja päätöksente-

ossa oli asiantuntijuudella ja asiantuntijuuden sisältämällä hiljaisella tiedol-

la tärkeä rooli. Ja vaikka usein toiminnan, esimerkiksi rekrytointipäätöksien 

taustalla olleita seikkoja ei tiedostettu, tai pohdittu, nähtiin ne kuitenkin 

olevan sidoksissa hiljaiseen, kokemuksen synnyttämään tietoon. (Vrt. Ku-

ronen et al., 2007; Lubit, 2001.)  

 

Viimeisenä alaongelmana käsiteltiin luottamuksen merkitystä hiljaisen tie-

don jakamisen kannalta. Teoria sai aineistosta tukea siitä että, kun konsul-

tin ja asiakkaan välillä vallitsi luottamuksellinen suhde koettiin sen lisäävän 

myös vuorovaikutuksen laatua ja avoimuutta. Tämän taas nähtiin vaikutta-

van positiivisesti halukkuuteen rekrytointipalvelun määrittelyvaiheessa ja-

kaa hiljaista tietoa, sekä siihen että hiljaisen tiedon jakaminen myös onnis-

tui (vrt. Blomqvist, 1997; Miles, 2003; Nonaka & Konno, 1998;  Sivula et 

al., 1997). Lisäksi teoria sai tukea siitä, että luottamuksen nähtiin olevan 

sidoksissa Yritys IT:een, sekä yritystä edustavan konsultin ja Yritys IT:een 

asiakasyrityksen edustajan kanssa tehtyihin aikaisempiin rekrytointiprojek-

teihin (vrt. Blomqvist, 1997; Weber & Carter, 1998). Aikaisemman yhteis-

työn nähtiin siis vaikuttavan odotuksiin myös tulevista yhteistyöprojekteista 
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(vrt. Hosmer, 1995; Mayer et al., 1995). Aineiston perusteella positiivinen 

aikaisempi kokemus koettiin luottamuksen lisäksi lisäävän motivaatiota ja-

kaa hiljaista tietoa, koska oletuksena pidettiin sitä, että aika keskittyä hil-

jaisen tiedon jakamiseen ei menisi hukkaan, vaan toisi onnistumisen tu-

loksia. Samalla koettiin, että jos toinen tekijöistä: luottamus tai motivaatio, 

puuttuu, puuttuu myös halukkuus määrittelyvaiheessa jakaa hiljaista tie-

toa. (Vrt. Williams, 2001.)  

 

Aineiston perusteella aikaisempien onnistuneiden rekrytointien ja yhteis-

työtyöhistorian, sekä luottamuksen nähtiin lisäävän asiakkaan ja konsultin 

välistä vuorovaikutuksen laatua (vrt. Blomqvist, 1997; Miles, 2003) ja sy-

ventävän samalla myös yhteistyötä (Sivula et al., 1997; Costa, 2003; 

Jones & George, 1998; Dirks & Ferrin, 2001). Toisin sanoen edellisten 

vaikutuksesta hiljaisen tiedon jakaminen asiakkaan ja konsultin välillä näh-

tiin sekä aineistossa että teoreettisessa tarkastelussa lisääntyvän ja tehos-

tuvan (vrt. Mayer et al., 1995; Jones & George, 1998; Dirks & Ferrin, 

2001). 

 

7.2 Pohdinta 

 

Onnistuneen rekrytoinnin edellytys on, että tiedetään mahdollisimman tar-

kasti millaista henkilöä kyseiseen työtehtävään ollaan palkkaamassa.  Kun 

rekrytointi ulkoistetaan rekrytointipalveluja tarjoavan yrityksen konsultin 

tehtäväksi on onnistumisen edellytyksenä se että molemmille osapuolille, 

sekä konsultille että asiakkaalle syntyy yhteinen ymmärrys siitä millaista 

henkilöä lähdetään palkkaamaan. Ensiarvoisen tärkeää onkin määrittely-

vaiheessa saada oikean henkilövalinnan pohjalle jaetuksi kaikki tarvittava 

hiljainen tieto. Yleensä määrittelyvaiheessa osataan kuvata ja kuvataan ne 

osaamisen alueet, joita tehtävän suorittaminen edellyttää, eli tehtävässä 

tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus. Keskittymällä vakio-ominaisuuksien 

luettelemiseen jää kuitenkin usein jakamatta ne ominaisuudet, mitkä ovat 

kriittisiä tehtävässä menestymisen, tai yrityskulttuuriin sopeutumisen kan-

nalta.  
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Sen lisäksi, että puutteellisesti suoritettu määrittelyvaihe ja epäonnistunut 

hiljaisen tiedon jakaminen ajavat myös työvoiman saatavuusongelmat vir-

herekrytointeihin. Työvoimapula saattaa johtaa siihen, että otetaan mitä 

saadaan ja sillä perustellaan sitä, miksi hiljaisen tiedon jakamiseen ei ole 

resursseja, tai motivaatiota keskittyä. Edellinen saattaa kuitenkin usein olla 

asiantuntemuksen puutetta markkinoilla olevan osaamisen tuntemisesta, 

sekä niiden keinojen tuntemisesta, millä osaavia asiantuntijoita saadaan 

houkutelluksi yrityksen palkkalistoille. Kun saadaan muodostettua ymmär-

rys siitä, että asioihin voidaan vaikuttaa oikealla ja asiantuntevalla tekemi-

sellä saadaan myös kasvatetuksi halua keskittyä itse rekrytointipalvelun 

huolelliseen valmisteluun ja läpivientiin. Ensisijaisen tärkeää onkin ymmär-

tää hiljaisen tiedon onnistuneen jakamisen yhteys rekrytointiprosessin on-

nistumisen todennäköisyyden lisääntymisen kannalta. 

 

Hiljaisen tiedon jakaminen asiakkaan ja konsultin välillä sisältää molem-

minpuolista jakamista: asiakkaalta tulee osata kysyä oikeita kysymyksiä, 

mutta sen lisäksi tulee osata jakaa tietoa siitä, minkälaista hiljaista tietoa 

tarvitaan ja mitä osa-aluetta tulee vielä syventää, että konsultti voi tarjota 

oikean profiilin henkilöitä eteenpäin asiakkaalle loppuhaastatteluihin. Kos-

ka rekrytointipalvelu rakentuu yhteistyössä asiakkaan ja konsultin kesken 

vaatii se myös molemminpuolista sitoutumista, molemminpuolista luotta-

musta ja uhrautumista sen eteen, että tarvittava hiljainen tieto tulee jae-

tuksi. Virherekrytoinnit ovat usein summana epäonnistuneesta määrittely-

vaiheesta, missä hiljaista tietoa ei ole syystä, tai toisesta onnistuneesti ja-

ettu. Toki edes täysin onnistunut hiljaisen tiedon jakaminen ei voi täysin 

poistaa epäonnistumisen riskiä, koska ihmisten käyttäytymistä, tai omia 

valintoja ei voi koskaan ennalta täysin ennustaa. Mutta riskitekijöitä voi-

daan pyrkiä minimoimaan ja juuri siihen onnistuneella hiljaisen tiedon ja-

kamisella pyritään. 

 

Rekrytointi on monessa yrityksessä ulotettu esimiehen vastuulle ja usein 

kiireellinen aikataulu ja rekrytointikokemuksen puute ovat otollisia lisää-
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mään virherekrytointien mahdollisuuksia. Ulkoistetulla rekrytointipalvelulla 

voidaankin joitakin virhevalinnan riskejä lähteä kampittamaan. Onnistumi-

nen vaatii kuitenkin riittävää asiantuntemusta konsultilta viestiä hiljaisen 

tiedon merkitys rekrytointiprosessin onnistumisen kannalta ja joskus jopa 

vaatia asiakasta jakamaan tarvittavaa hiljaista tietoa. Asiakkaan asiantun-

temusta taas tarvitaan tunnistamaan se hiljainen tieto, minkä jakaminen on 

kriittistä, jotta oikea henkilö haettuun tehtävään löytyy ja sopeutuu yritys-

kulttuuriin. Asiakasta hiljaisen tiedon tunnistamisessa ja jakamisessa on 

helpottamassa konsultin asiantuntemus, oikeat kysymykset ja oikea teke-

minen. 

 

Virherekrytoinnin riskiä voi kasvattaa puutteellinen motivaatio tekemistä ja 

hiljaisen tiedon jakamista kohtaan. Jos ei olla pystytty perustelemaan itsel-

le, tai toiselle hiljaisen tiedon jakamisen merkitystä ei viitseliäisyys aina rii-

tä sen esille kaivamiseen, tai jakamiseen. Joskus hyöty on nähtävä joko 

koko yrityksen, tai tiimin hyötynä, tai vastaavasti henkilökohtaisena hyöty-

nä. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio määrittävätkin paljolti niitä syitä millä 

jakamisen hyötyjä voidaan kulloinkin sekä itselle että toiselle perustella. 

Motivaatio siis ohjaa toimintaa hiljaisen tiedon jakamisen taustalla. Toisi-

naan motivaatioksi riittää organisaation, tai tiimin menestyminen, asiakas-

suhteen syventyminen, kun taas toisinaan oma menestyminen, sekä palk-

kiot motivoivat ponnistelemaan hiljaisen tiedon jakamisen onnistumiseksi 

ja koko rekrytointiprosessin onnistumiseksi. Toki rehellinen, joskus jopa 

arkaluontoisen, tai strategisen hiljaisen tiedon molemmin puolinen jakami-

nen edellyttää luottamuksellista ja avointa suhdetta ja vuorovaikutusta.  

 

Aina ei kuitenkaan pelkkä motivoitunut tekeminen tai luottamuksellinen 

suhde riitä siihen, että hiljaisen tiedon jakaminen asiakkaan ja konsultin 

välillä on sujuvaa, tai onnistunutta. Vaikka asiakas olisikin halukas jaka-

maan oman kokemuksen ja oppimisen kautta syntynyttä hiljaista tietoa voi 

sen tunnistaminen ja täten myös jakaminen olla haastavaa. Ja vaikka hil-

jainen tieto tunnistettaisiinkin, voidaan kokea, että sen ilmaiseminen sanal-

lisesti on mahdotonta. Observointi voi olla tässä ratkaisuna, esimerkiksi 
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tiimin, haettavan henkilön työparin tekemisen seuraaminen, tai esimiehen 

haastattelujen seuraaminen saattaa tuoda näkyväksi tarvittavaa hiljaista 

tietoa tekemisen ja toiminnan kautta.  

 

Väärä henkilövalinta on riski niin yrityksen menestymisen, kuin kilpailuky-

vyn säilyttämisenkin kannalta. Ja sen lisäksi että virhevalinta vie aikaa ja 

rahaa saattaa se osaltaan vaikuttaa myös koko yrityksen, tai lähitiimin yh-

teishenkeen. Esimerkiksi esimiesrekrytoinnin ollessa kyseessä voi virhere-

krytointi pahimmassa tapauksessa vaikuttaa lähitiimiin työmotivaatioon ja 

ajaa henkilöitä uusien työtehtävien etsimiseen organisaation, tai tiimin ul-

kopuolelta. Myös esimerkiksi myyntitehtävissä voidaan virherekrytoinnista 

joutua maksamaan suuri summa, mikä rakentuu perehdyttämisen ja mui-

den kustannuksien lisäksi menetetystä myynnistä aiheutuneista kustan-

nuksista. Edelliset esimerkit tukevat hiljaisen tiedon jakamisen tärkeyttä 

osana rekrytointiprosessin onnistumista ja oikean henkilön valintaa. Tästä 

syystä ymmärrys hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavista tekijöistä on pe-

rusteltua niin rekrytointeja tarjoavien yritysten, kuin asiakasyritystenkin nä-

kökulmasta. 
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7.3 Tutkimuksen tarkastelu 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymykseen, mitkä tekijät vaikuttavat 

hiljaisen tiedon jakamiseen asiakkaan ja konsultin välillä. Tutkimusta voi-

daan pitää onnistuneena, koska tutkimuksen kautta löydettiin vähintäänkin 

tyydyttävät vastaukset esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin. Näin 

ollen tutkimusmenetelmänä käytetyt teemahaastattelut tukivat tutkimuksel-

le asetettuja tavoitteita. (vrt. Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005.)  

 

Tutkimuksen eri vaiheissa pyrittiin kriittiseen ja puolueettomaan tekemi-

seen. Tutkimuksen kohderyhmän valinnassa käytettiin huolellista harkin-

taa. Valinnalla haluttiin varmistaa, että tutkimuksen kohderyhmästä kerätty 

aineisto vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tutkimukselle asetettuja ta-

voitteita. Tietointensiivinen liike-elämän palveluyritykseksi lukeutuva Yritys 

IT:een konsulttien valinta suoritettiin siten että haastateltaviksi valittiin 

henkilöt, jotka toteuttavat Yritys IT:een tarjoamia rekrytointipalveluja. Yritys 

IT:een asiakasrajapinnan edustajien valinnassa kriteerinä oli se että Yritys 

IT:llä ja asiakasta edustavalla henkilöllä on aikaisempaa luottamuksellista 

työhistoriaa rekrytointien saralla. (ks. Eskola & Suoranta, 2000.)   

 

Teoriaosuuden luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota lähdekriittisyyden ja 

lähdeviittausten avulla (ks. Eskola & Suoranta, 2000). Haastetta tutkijalle 

aiheutti aiheen laajuus. Kirjallisuutta oli runsaasti tarjolla ja syvä perehty-

minen aihealueeseen koettiin mahdottomasti. Aihetta pyrittiin tarkenta-

maan työn edetessä, mutta sen rajaaminen koettiin haastavaksi koska tut-

kimuksessa oli tarkoitus käsitellä aihetta monesta näkökulmasta käsin. Ai-

healueen laajuudesta johtuen tutkimuksen löydöksiä voidaan jatkotutki-

muksien kautta käsitellä syvällisemmin.  

 

Tutkimuksen tuloksia kannattaisi vielä syventää seuraavan osin avoimeksi 

jääneen kysymyksen osalta: mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että hiljaisen 

tiedon jakaminen konsultin ja asiakkaan välillä epäonnistui. Olemassa ole-

vasta aineistosta ei riittävän laajaa sisältöä edelliselle löydetty. Asian sel-
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vittämiseksi kaivattaisiinkin lisää sekä teoreettista pohdintaa että empiirisiä 

tuloksia.  

 

Tutkimuksella ei pyritty yleistettävyyteen, tai totuuden paljastukseen, vaan 

sen tavoitteena oli tuoda ymmärrystä hiljaisen tiedon jakamisesta asiak-

kaan ja konsultin välillä. Koska hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavien 

tekijöiden arviointi perustuu pitkälti kohderyhmänä olleiden konsulttien ja 

asiakkaiden henkilökohtaiseen ymmärrykseen ja tulkintaan on jo senkin 

puolesta tutkimustulosten yleistäminen hankalaa. (Ks. Willis, Muktha & Ni-

lakanta, 2007; Metsämuuronen, 2006.) 

 

 7.4 Jatkotutkimusaiheita 

 

Jotta hiljaisen tiedon jakamiseen voidaan organisaatiossa kiinnittää yhä 

paremmin huomiota ja jotta hiljaisen tiedon jakamiseen liittyviä tekijöitä 

voidaan ymmärtää yhä paremmin on aihealueen lisätutkimukselle vielä 

paljon kysyntää ja tutkimuksella vielä paljon annettavaa.  

 

Tässä tutkimuksessa esille nousseisiin hiljaisen tiedon jakamiseen vaikut-

taviin tekijöihin: motivaatioon, mahdollisuuteen, kyvykkyyteen ja luotta-

mukseen, olisi jatkotutkimuksen kautta mielekästä keskittyä yksityiskohtai-

semmin ottaen ne tarkasteluun yksi kerrallaan. Esimerkiksi lisätutkimusta 

voisi kohdistaa motivaatioon ja tutkia syvemmin sitä miten sisäinen ja ul-

koinen motivaatio vaikuttavat rekrytointipalvelun määrittelyvaiheessa hil-

jaisen tiedon jakamiseen, tai ottaa tutkittavaksi asiantuntijuuden merkitys 

hiljaisen tiedon jakamisessa. 

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihealue olisi myös se miten hiljainen 

tieto kumuloituu rekrytointiprosessissa asiakkaan, konsultin ja hakijan välil-

lä. Tällöin mukana olisi hyvä olla koko rekrytointiprosessi ja hakijahaastat-

telut. Aihealue olisi tosin niin laaja, että siitä saisi varmasti pilkottua use-

ammankin tarkastelunäkökulman. Haastatteluista nousi useaan otteeseen 

esille hiljaisen tiedon löytämisen ja tulkitsemisen haasteet, joten myös tä-
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hän aihealueeseen olisi kiinnostavaa suunnata lisätutkimusta. Hiljaisen 

tiedon jakamista käsittelevästä tutkimuksesta, mikä kohdistuisi eri kulttuu-

reihin tai kulttuuritaustoista tuleviin henkilöihin olisi myös kiinnostavaa lu-

kea vielä lisää.  
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LIITE 1 Haastattelurunko (konsultit) 

 

Minna Jylhä 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Pro Gradu -tutkielma 

 

Tausta 

 Toimenkuva, tehtävänimike 

 Tehtäväkuva 

 Kuinka pitkään työskennellyt (Yritys IT:n nimi)? 

 Kuinka pitkä työkokemus alalta? 

 

Mahdollisuus jakaa hiljaista tietoa: Vuorovaikutus (Teema 3) 

 Mikä on mielestäsi tehokkain/paras tapa tehdä yhteistyötä (jos ta-

voitteena on saada asiakkaalta tietoa toimeksiantoa varten) tiedon 

jakamisen näkökulmasta? 

 Miten koet tilanteet? Kuvaile tilanteita. 

 

Tiedon laatu ja määrä 

 Millaista tietoa asiakas jakaa sinulle? Millaista tietoa saat asiakkaal-

ta? 

 Koetko saavasi asiakkaalta tarvitsemaasi tietoa? 

 Millaista tietoa toivoisit saavasti lisää? 

 Millaista tietoa on hankala saada? Miksi? 

 Millaista tietoa on helppo saada? Mikä siihen vaikuttaa? 

 Mikä on saamasi (haastateltavan määritelmä hiljaiselle tiedolle) tie-

don merkitys toimeksiannon toteutumisessa? 

 

Motivaatiotekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla (Teema 1) 

 Mikä motivoi hiljaisen tiedon jakamista (asiakkaan/ konsultin näkö-

kulmasta)? 

 Mikä motivoi sinua saamaan hiljaista tietoa asiakkaalta? 
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Hiljaisen tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät (Teemat 1-4) 

 Mitkä tekijät vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamiseen? 

 Miten vaikuttavat? 

 Mikä on mielestäsi hiljaisen tiedon jakamisen esteenä? / Ongelma-

kohdat hiljaisen tiedon jakamisessa? 

 Miten ongelmilta voisi välttyä? 

 Kerro tilanteesta, missä tiedon jakaminen epäonnistui.  

 Kerro tilanteesta, missä hiljaisen/strategisen tiedon jakamine onnis-

tui. Miksi? 

 Onko ollut tilanteita, joissa on huomattu, että jotain tärkeää tietoa 

on jäänyt saamatta? Mistäköhän se johtui?  

 

Kyky jakaa hiljaista tietoa: Asiantuntijuus (Teema 2) 

 Millaisilla sinuun itseesi liittyvällä (toiminnalla/ ominaisuuksilla/ käy-

töksellä) on vaikutusta siihen että asiakas jakaa sinulle tietoa?  

 Mikä auttaisi saamaan lisää hiljaista/ strategista/ kriittistä tietoa asi-

akkaalta? 

 Miten voisit kehittää omaa toimintaasi? 

 Mitä tietoa asiakkaalle on rekrytointiprosessin onnistumisen kannal-

ta tärkeä jakaa? 

 Mitkä edistää tämän tiedon jakamisessa asiakkaalle?  

 Miten toivoisit asiakkaan toimivan, että tarvittavaa tietoa saisi vielä-

kin enemmän? (vinkkejä asiakkaalle)  

 Miten välität tämän toiveen asiakkaalle? 

 

Kehitysideoita hiljaisen tiedon jakamisen tehostamiseen 

 Kerro tilanteesta, missä tietoa jaettiin onnistuneesti. Mitä tästä seu-

rasi? 

 Kehitysajatuksia (hiljaisen/strategisesti merkittävän) tiedon saami-

seksi asiakkaalta? 
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LIITE 2 Haastattelurunko (asiakkaat) 

 

Minna Jylhä 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Pro Gradu -tutkielma 

 

Tausta 

 Toimenkuva, tehtävänimike 

 Tehtäväkuva 

 Kuinka pitkä työkokemus alalta? 

 Kuinka pitkään olette tehneet rekrytointiyhteistyössä (Yritys IT:n ni-

mi) kanssa? 

 

Mahdollisuus jakaa hiljaista tietoa: Vuorovaikutus (TEEMA 3) 

 Mikä on mielestäsi tehokkain/paras tapa tehdä yhteistyötä tiedon 

jakamisen näkökulmasta? 

 Miten koet tilanteet? Kuvaile tilanteita. 

 

Tiedon laatu ja määrä 

 Millaista tietoa te jaatte (Yritys IT:n nimi)? 

 Millaista tietoa saat konsultilta? 

 Koetko saavasi konsultilta tarvitsemaasi tietoa (rekrytointipalvelun 

kannalta)? 

 Millaista tietoa toivoisit saavasti lisää? 

 Millaista tietoa on hankala saada? Miksi? 

 Millaista tietoa on helppo saada? Mikä siihen vaikuttaa? 

 Mikä on kertomasi (haastateltavan määritelmä hiljaiselle tiedolle) 

merkitys toimeksiannon toteutumisessa? 

 Olisiko teillä enemmänkin rekrytointitoimeksiannon onnistumisen 

kannalta tarpeellista tietoa? Millaista? Miksi sitä ei jaeta? 

 Minkälaista tietoa on mielestänne vaikea jakaa? Miten sen jakami-

nen helpottuisi? 
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Motivaatiotekijät hiljaisen tiedon jakamisen taustalla (Teema 1) 

 Miksi jaat tietoa konsultille? 

 

Tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät (Teemat 1-4) 

 Mitkä tekijät vaikuttavat tiedon jakamiseen? 

 Mikä on mielestänne tiedon jakamisen esteenä? / Ongelmakohdat 

tiedon jakamisessa? Miten ongelmilta voisi välttyä? 

 Kerro tilanteesta, missä tiedon jakaminen epäonnistui? Mistäköhän 

se johtui? 

 Onko ollut tilanteita, joissa on huomattu, että jotain tärkeää tietoa 

on jäänyt kertomatta, jakamatta? Mistäköhän se johtui?  

 Miten tiedon jakamista voisi tehostaa? 

 Mitä vinkkejä konsultille? 

 

Kyky jakaa hiljaista tietoa: Asiantuntijuus (Teema 2) 

 Mitä asioita sinun tulisi tietää, että tiedon jakaminen konsultille on-

nistuisi vieläkin paremmin?  

 Miten voisit kehittää/muuttaa omaa toimintaasi/ toimia tilanteen 

edesauttamiseksi, jotta (hiljaisen/ strategisen) tiedon jakaminen on-

nistuisi paremmin? 

 Mitkä taidot/ ominaisuudet konsultissa edesauttavat sitä että hän 

saa tarvitsemaansa tietoa sinulta? 

 Onko asioita, joita konsultti voisi tässä tehdä? 

 Mistä tiedät, mitä tietoa konsultti tarvitsee?  

 

Kehitysideoita hiljaisen tiedon jakamisen tehostamiseen 

 Kerro tilanteesta, missä tietoa jaettiin onnistuneesti. Mitä tästä seu-

rasi? 

 Kehitysajatuksia ja toiveita (hiljaisen/strategisen) tiedon jakamisen 

suhteen? 



 

 

 


