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öinä ja tunnistamalla hiljaisen tiedon luonnetta kuvaavia ilmiöiden piirteitä, tiedon jakami-
sen käytäntöjä ja yksilöä strategian toteuttajana sekä oppivana tietotyöläisenä käytännöissä. 
Ilmiöitä tarkennettiin tieto-, käytäntö- ja oppimispohjaisten näkemysten avulla. 
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ABSTRACT 
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School of Engineering Science 
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Developer’s tacit knowledge in IT development arenas 
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Year:  2018 
 

147 pages, 26 figures, 14 tables, 2 appendices 
 
Examiners: Professor Helinä Melkas 
  D.Sc (Tech.) Satu Parjanen 
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The aim of the thesis was to investigate the role of developer’s tacit knowledge (TK) in IT 
development arenas. Theoretical approaches aimed at analysing practices as phenomenon 
and identification of critical characteristics of TK, knowledge sharing and an individual as 
strategic practitioner and learning knowledge worker. Phenomena in the context were ex-
plored and synthetised through the lenses of knowledge-based, practice-based and learn-
ing-based approaches. 
 
To determine key terms, constructs and concepts, wide range of academic articles were 
searched via electronic databases, as such to deepen theoretical foundation. Further, the 
portfolio of cognitive presentations was created and updated throughout all stages of the 
thesis to help the progress of reflection and co-creation of new knowledge. 
 
The interpretative case study was carried out to discuss role of developer’s tacit knowledge 
in IT development arenas in a retailing company. Co-creation of new research knowledge 
was based on face-to-face reviews of cognitive presentations by senior developers. The 
first-round cognitive reviews consisted of evaluation of critical characteristics of key phe-
nomena and critical success factors for knowledge management (KM) in the context. The 
second-round cognitive reviews continued the study by exploration of first-round and the 
final results. 
 
As an outcome, the thesis confirms the need to understand deeply the phenomena of tacit 
knowledge, tacit knowledge sharing and critical success factors of KM practices.  As the 
developer executes strategies through TK sharing in practices, own skills, know-how and 
sense making, as well as continuous face-to-face communication are complementary dy-
namic capabilities. As a practical implication, KM practices should be strengthened in the 
studied knowledge area and contributed in developer’s personal knowledge network.   
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ALKUSANAT 
 

Tämä diplomityö on ollut haasteellinen, mutta palkitseva tutkimusmatka hiljaisen tiedon, 

tiedon jakamisen, tietojohtamisen, tietotyön ja IT-kehittämisen areenojen kokemusmaail-

maan. Vaikka hiljainen tieto saattaa useissa käytännön tilanteissa olla tietoisesti tunnista-

maton tekijä, se on tiedon jäävuoren alimmissa kerroksissa oleva potentiaalia sisältävä 

voimavara ja kattaa suurimman osan yksilön työurallaan sekä arkielämässä tehokkaasti 

hyödyntämästä tiedosta. Kehittäjäkään ei välttämättä tunnista tietyn kehittämiskohteen ti-

laa, kun hänen hiljaisen tiedon palaset eivät kiinnity välittömästi tai laisinkaan kontekstin 

kompleksisiin ilmiöihin. 

 

Joissakin tilanteissa saatamme jättää hiljaisen tietomme hyödyntämättä, mutta emme kos-

kaan voi olla täydellisiä hiljaisen tiedon jakajia ja uuden tiedon luomisen mahdollistajia. 

Tietyissä tilanteissa olemme tyytyväisiä, kun saamme kokoon pirstaleisista hiljaisen ja nä-

kyvän tiedon murusista esille riittävät merkitykset ja ajatusrakennelmat sekä kirkastuneen 

kokonaiskuvan, jonka voimme pukea aikomusten mukaisesti ymmärrettävän muotoon. 

Usein lopputulos saattaa kuitenkin edelleen rakentaa uusia merkityksiä ja ajatusrakennel-

mia, joita on vaikea muotoilla lauseiksi tai edes sanoiksi. 

 

Kiitokset tutkimusmatkan lopputuloksesta kuuluvat niille, jotka ovat edistäneet sen mah-

dollistamista. Ensisijaisesti kiitokset kuuluvat Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, joka 

on luonut alustan aikuisopiskeluun työn ohessa ja työnantajalleni, joka on luonut organi-

saation eri yksiköihin ilmapiirin, jossa aikuisopiskelua, jatkuvaa oppimista ja asioiden lop-

puunsaattamista arvostetaan.  

 

Lopullinen työ ei kuitenkaan olisi ollut mahdollinen ilman asiantuntevaa ohjausta Lap-

peenrannan teknillisestä yliopistosta ja työnantajan organisaatiosta sekä tutkimusosuuden 

katselmointeihin osallistuneita kokeneita kehittämisen ammattilaisia – oikeita tyyppejä, 

joiden hiljainen tieto on ollut arvoa luovaa, oikeaan aikaan ja oikeassa tilassa.   

 

Helsingissä 31.7.2018   

Keijo Kellokoski  
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta 
 

Hiljaisella tiedolla sanotaan olevan useat erilaiset kasvot: ensimmäiset ovat konservatiivi-

set, joiden sanotaan rajoittavan organisaation kehittämistoimintaa; toisten sanotaan suojaa-

van organisaatiota imitoinnilta ja kolmansien luovan uudistumiskykyä. Kun yleisesti olete-

taan, että hiljaista tietoa ei voida hankkia markkinoilta, sen jatkuva uudelleen luominen 

organisaatiossa on välttämätöntä. Tällöin hiljainen tieto voi avata yllättäviäkin mahdolli-

suuksia, jotka saattavat nostaa organisaation tuottavuuden ja uudistumiskyvyn kilpailijoita 

korkeammalle tasolle. (Stokvik, 2016: 253) 

 

Teknologioiden murroksessa tiedosta on tullut uudistumisen mahdollistaja ja hiljaisen tie-

don strateginen rooli organisaatioiden käytännöissä on yhä keskeisempi. Yksilön osaami-

sen ja taitojen potentiaali saattaa olla arvaamaton. Digitaalisuus ja hiljaisen tiedon parempi 

saavutettavuus luovat kilpailukykyä, mutta tämän ohella tapahtuu merkittäviä muutoksia 

sosiaalisissa rakenteissa. Kontrolli työstä on siirtymässä yhä pienemmille verkostomaisesti 

toimiville yksiköille ja yksilöille. (Allee, 2003: 30-32) 

 

Organisaation rajat tulevat yhä merkityksettömämmiksi, kun yrityksen toimittajat, asiak-

kaat ja muut yhteistyökumppanit muodostavat erilaisia verkostoja. Strategisesti olennaista 

on se, kuinka tehokkaasti kokonaisuutta ylläpitävät, eritasoiset verkostosuhteet luovat ar-

voa riippumatta siitä, onko kyseessä yksilö, yksilöt ryhmänä, organisaatio tai jokin sen ra-

kenteellinen osa. Muodollisen organisaation toimintamallit, kulttuurit ja käytännöt luodaan 

kuitenkin aina virallisen organisaation synnyttämien muodollisten rakenteiden sisällä. 

(Sveiby, 2001: 346-347) 

 

Organisaation tietojohtamisen ympäristöä voidaan kuvata käsitteellä tietoekologia (eng-

lanniksi: knowledge ecology). Käsite ilmentää muodollista organisaatiota ympäristönä, jo-

ka on luonteeltaan avoin, hajautettu, kompleksinen ja sopeutuva. Tietoekologian toiminta-

aluetta ei voida välttämättä lainkaan määritellä tarkasti, kun sen konteksti voi laajentua ta-

voilla, jotka eivät voi olla etukäteen ennustettavissa tai arvioitavissa. Tässä kontekstissa 
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tiedon luomista ei tule kuvata pelkästään tietoprosesseina, vaan sitä on tulkittava itseohjau-

tuvien ja oppivien yksilöiden yhdessä luomina jatkuvina tietovirtoina (englanniksi: know-

ledge flow). (Chatti, 2012: 837) 

 

Kun tietojohtamisen (englanniksi: knowledge management, KM) vaikutuksia tarkastellaan 

vain organisaatiolle tuotettavien hyötyjen näkökulmasta, vähemmälle huomiolle saatetaan 

jättää yksilön näkökulma ja yksilöön kohdistuvien vaikutusten arviointi.  Käytäntöjen nä-

kökulma korostaa yksilön toiminnan ulottuvuutta, jolloin yksilöt voidaan nähdä staattisina 

resursseina, voimavarana ja tietoa välittävinä toimijoina, mutta toisaalta laajemmin dy-

naamisina kyvykkyyksinä, jotka kehittävät jatkuvasti tietyssä kontekstissa uusia ratkaisuja, 

tuotteita ja palveluita. (Kianto et al., 2014: 364-365) 

 

Allee ja Schwabe (2015) kuvaavat tiettyyn toimintaan sitoutuneiden yksilöiden muodosta-

van arvoverkoston, joka ei ole pelkästään vuorovaikutteisia siteitä ja aikomuksia rakentava 

sosiaalinen verkosto, vaan se luo jatkuvasti arvoa eri sidosryhmille.  Tällöin luotu arvo 

voidaan nähdä hyötyinä, jotka ovat liiketoiminnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia tai muita 

todennettavissa olevia lopputuloksia. Arvoverkostojen myötä organisaatioiden elämä on 

muuntumassa vuorovaikutusta voimistaviksi alustoiksi (englanniksi: network platform), 

jotka rakentavat entistä yksilökeskeisemmän näkemyksen työstä. Yksilöiden ympärillä 

olevat rakenteet eivät kuitenkaan kehity nopeasti, eivätkä välttämättä vielä tue riittävästi 

yhä joustavampaa ja verkostomaisempaa työskentelyä. Uudistuvat rakenteet kuvaavat kui-

tenkin, kuinka yksilöt toteuttavat työtään yhdessä ja toistensa kanssa vuorovaikutuksessa 

uudistuvissa käytännöissä, joissa useat eri työroolit (englanniksi: roles, hats) ovat osa yksi-

löiden päivittäistä työtä. (Allee ja Schwabe, 2015: 1-13) 

 

Tässä lopputyössä IT-kehittämistä ja tietojohtamista tarkastellaan kehittäjien hiljaisen tie-

don hyödyntämisen näkökulmasta ja käytäntöihin kytkeytyvänä ilmiönä organisaation tie-

tologiassa, jota voidaan luonnehtia arvoverkostoksi. Lopputyön tutkimusosuus on luonteel-

taan tulkinnallinen tapaustutkimus vähittäiskaupan toimialalla toimivassa organisaatiossa, 

johon kiinnittyy laaja joukko yhteistyökumppaneita ja heidän resurssejaan. Lopputyön 

kohdeorganisaatiota kutsutaan jatkossa nimellä ReCo. 
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Kuva 1 esittää lopputyön kontekstia ja keskeisiä mahdollistavia elementtejä kohdeorgani-

saation tietologiassa. 

 

Kuva 1. Tietopohjainen näkemys lopputyön kontekstista. 

 
IT-kehittäminen on luonteeltaan jatkuvaa hiljaisen tiedon jakamista tietologiassa toimivien 

yksilöiden, yksilöiden muodostamien ryhmien ja eri organisaatioyksiköiden välillä. IT-

kehittämisen areenat ovat erityisesti ympäristöjä, jotka mahdollistavat kehittäjien hiljaisen 

tiedon jakamisen jatkuvassa kehittäjien välisessä vuorovaikutuksessa. Hiljaisen tiedon ja-

kaminen luo jatkuvasti tavalla tai toisella uutta tietoa ja uusia tietovirtoja tietologiassa. 

 

Sveiby (2001: 348) korostaa, että tietyssä kontekstissa luodut toimintamallit muodostavat 

perustan strategiselle ajattelulle ja strategian toteuttamiselle, ja näiden tulee varmistaa, että 

yksilöille mahdollistetaan tarkoituksenmukainen toimintaympäristö ja tiedon jakaminen eri 

käytännöissä. Muun strategisen, taktisen ja operatiivisen toiminnan ohella kehittäjien roo-

liin kuuluu toimia organisaation strategioiden toteuttajina IT-kehittämisen areenoilla. 
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1.2 Hiljaisen tiedon luonne 
 

Nonaka ja Takeuchi (1995) viittaavat Polanyin käsitykseen hiljaisen tiedon luomisproses-

sista (1966b, viitattu Nonaka ja Takeuchi, 1995: 59-60) ja toteavat, että hiljaisen tiedon 

perusta luodaan hahmopsykologian termein mielen tiedostamattomissa perusoperaatioissa, 

jotka mahdollistavat yksilön kokemusten dynaamisen prosessoinnin.  

 

Mitchell (2006) kuvaa Polanyin käsittein, miten artikuloitavissa oleva hiljainen tieto luo-

daan yhdistämällä toissijaisen tietoisuuden (englanniksi: subsidiary awareness) avulla mie-

lessä hahmotetut tiedon osat (englanniksi: particulars) kohdetietoon (englanniksi: focal 

knowledge). Kun huomiomme keskittyy tiettyyn kohteeseen, samanaikaisesti taustalla tois-

sijaisessa tietoisuudessa herkistyy lukematon määrä johtolankoja (englanniksi: clues), jot-

ka mahdollistavat erillään olevien tiedon osasten kiinnittymisen kohdetietoon. Polanyin 

esittämät useat vertauskuvat tuovat ilmi hiljaisen tiedon luonnetta. Esimerkiksi yksilö saat-

taa hahmottaa tutun henkilön kasvot isossa joukossa välittömästi, mutta hän ei kykene ku-

vaamaan läpikäymäänsä tunnistamisen prosessia ja kokemustaan. Vastaavasti pianonsoitta-

ja, jonka huomio siirtyy kappaleen soittamisesta sormien liikkeiden seuraamiseen, menet-

tää otteensa soittamiseen ja keskeyttää sen, eikä kykene mitenkään kuvaamaan, miksi näin 

tapahtui.  Polanyi (1966a, viitattu Mitchell, 2006: 70) tiivistää hiljaisen tiedon luonteen 

seuraavasti: 

”Tiedämme enemmän kuin osaamme kertoa.” 

(englanniksi: ”We know more than we can tell.”). 

(Mitchell, 2006: 70-73) 

 

1.3 IT-kehittämistyö ja uuden tiedon luominen 
 
IT-kehittämistyötä toteuttavat kehittäjät ylläpitävät ja luovat jatkuvasti muuttuvaa yri-

tysarkkitehtuuria, joka rakentuu liiketoimintaprosessien, tietosisältöjen, sovellusten ja tek-

nologioiden muodostamista elementeistä. Yritysarkkitehtuuri on IT:n ja liiketoiminnan ra-

japinnassa oleva (englanniksi: boundary object) IT-kehittämistä ohjaava tekijä, joka luo 

kehittäjille yhteisen kielen tiedon jakamiseksi. Yhteisen kielen avulla kehittäjät voivat 

hahmottaa kehittämisen sisältöä ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Tiedon jakaminen on 
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kuitenkin jatkuvaa yhteistyötä käytännöissä, jotka edistävät ja mahdollistavat tiedon muun-

tamisen prosesseja. (Valorinta, 2011: 50-51, 56) 

 

Vasconcelos et al. (2017) kuvaavat IT-kehittämistä IT-ratkaisun elinkaarimallin avulla ja 

korostavat sen olevan luonteeltaan tietointensiivistä sekä jatkuvasti uutta tietoa luova pro-

sessi. Keskeisenä IT-kehittämisen haasteina ovat tiedon jakaminen ja hyödyntäminen. 

(Vasconcelos et al., 2017: 1501-1503) 

 

Kuva 2 esittää erään näkemyksen IT-kehittämisen tietoprosesseista IT-ratkaisun elinkaaren 

eri vaiheissa.  

 
Kuva 2. Pelkistetty IT-kehittämisen ja tietojohtamisen malli. 

 
Kuvan 2 tietojohtamisen malli on pelkistetty, eikä se ilmennä tiedon moninaista luonnetta, 

eikä kehittäjien vuorovaikutusta IT-kehittämisen areenoilla. Lineaarinen malli pelkistää 

dynaamisia tietoprosesseja, mutta huomioi kuitenkin tiedon muuntamisen hiljaisesta tie-

dosta näkyväksi tiedoksi, joka on edelleen hyödynnettävissä.  
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Vasconcelos et al. (2017) toteavat, että IT-kehittämisessä keskitytään usein taktisesti lop-

putuloksiin, joita analysoidaan aika- ja kustannusrajoitteita kuvaavilla mittareilla, vaikka 

haasteet ovat usein strategisempia. Nopeat muutostarpeet aiheuttavat usein sen, että sovitut 

käytännöt saatetaan sivuuttaa ja kohdataan tietojohtamisen haasteita: 

 

 Kehittäjät toimivat organisaatiossa eri rooleissa ja heillä ei välttämättä ole käy-

tettävissään kaikkea tarvittavaa tietoa. 

 Tiedon jakaminen ja hallinta vaikeutuvat, kun tiedon luonne jätetään huomioi-

matta. 

 Ylläpito on haasteellista, kun aiemmin luotu tieto ei välttämättä ole saatavilla 

tai käytettävissä oleva tieto on epäjatkuvaa. 

 (Vasconcelos et al., 2017: 1500-1506) 

 

1.4 Yksilö käytännöissä ja käytännöt ilmiöinä 
 
Poudel (2017) korostaa yksilön keskeistä roolia tiedon jakajana ja hyödyntäjänä organisaa-

tion käytännöissä. Hän esittää, että yksilö toimii käytännöissä osaajana (englanniksi: prac-

titioner) ja strategian toteuttajana (englanniksi: strategy as practice, SaP). Yksilö hyödyn-

tää jatkuvasti hiljaista tietoa, joka muodostaa perustan osaamisen ja taitojen kehittämiselle. 

Käytännöt (englanniksi: practices) ovat sosiaalisia, materiaalisia ja symbolisia työkaluja, 

jotka toteuttavat organisaatiossa tiettyjä, sovittuja periaatteita prosessien toiminnoissa. Tie-

tyt toiminnot prosesseissa (englanniksi: praxis) muodostuvat edelleen erilaisista tehtävistä. 

(Poudel, 2017: 1021-1022) 

 
Orlikowski (2015) korostaa, että organisaatiota ja sen toimintaa uudistavat dynaamiset 

käytännöt soveltuvat eri ilmiöiden tarkasteluun sekä analyyseihin tietyssä kontekstissa. 

Käytännöt ilmiönä (englanniksi: practice as a phenomenon) on lähestymistapa, joka tuo 

tutkijan ulottuville todellisuuden erilaisia merkityksiä ja mahdollistaa analyyttisen tutki-

musotteen keskittymällä siihen, mitä tutkimuksen kohteena oleva sosiaalinen todellisuus 

ilmentää. Analyysien taustalla olevat käsitteet rakentavat tutkijalle tarkentuvaa kuvaa yksi-

löiden jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja toiminnasta käytännöissä sekä kirkastavat käytän-

töihin kiinnittyviä ilmiöitä ja näiden piirteitä. Käytäntöjä korostava tutkimus on usein haas-
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teellista, kun tutkimuskohteen toiminta ei voi aina olla rationaalista, järjestelmällistä tai 

tasalaatuista, eivätkä tarkasteltavat ilmiöt ole staattisessa tilassa, vaikka teoriat ja yleistetyt 

mallit saattavat usein luoda tällaisia oletuksia.  (Orlikowski, 2015: 36, 38)  

 

1.5 Kognitiiviset esitykset 
 
Noh et al. (2006) kuvaavat kognitiiviset kartat esityksinä, joissa tietyn elementin tilaa tar-

kastellaan suhteessa toiseen elementtiin tai toisiin elementteihin. Esitysten avulla hiljainen 

tieto muunnetaan näkyvään muotoon siten, että eri käsitteiden sisältämien elementtien vä-

lille muodostetaan graafisissa esityksissä tavalla tai toisella yhteyksiä.  Kun esityksiä yllä-

pidetään, niitä voidaan tapauskohtaisesti hyödyntää päätöksenteko- ja ongelmanratkaisuti-

lanteissa. Kognitiivisten esitysten hallintaa voidaan kuvata kolmivaiheisena prosessina: 

 

 Hiljainen tieto ja sen luomat merkitykset muunnetaan kognitiivisen esityksen 

muotoon. Nämä muodostavat kognitiivisten esitysten portfolion. 

 Portfolion kognitiivisia esityksiä hyödynnetään ja päivitetään tapauskohtaisesti 

sekä tarvittaessa luodaan uusia esityksiä. 

 Portfolio muodostaa ongelman ratkaisua, ymmärryksen lisäämistä ja reflektoin-

tia (sisäistämistä) tukevan työkalupakin.  (Noh et al., 2000: 250 – 252) 

 

Carbonara ja Scozzi (2006) kuvaavat, että laadullisessa tutkimuksessa kognitiivisia esityk-

siä on usein hyödynnetty työkaluina tietointensiivisten ja kompleksisten prosessien analy-

soinnissa sekä uusien konseptien tunnistamisessa ja fasilitoinnin tukena. Kognitiiviset esi-

tykset voivat olla selittäviä ja prosessin eri tiloja tai vaiheita kuvaavia, mutta toisaalta ne 

soveltuvat myös yksilön ideoiden ja oletusten sisäistämiseen. (Carbonara ja Scozzi, 2006: 

1234-1235) 

 

Tämän lopputyön laatimisen yhteydessä käydään läpi useita eri käsitteitä, joiden sisältä-

mien merkitysten ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen edellyttävät ilmiöiden ja näiden 

piirteiden hahmottamista, ja uuden tiedon luominen edellyttää systemaattista, jatkuvaa si-

säistämistä. Kognitiivisia esityksiä hyödynnetään tavoitteellisesti siten, että ne edistävät 
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lopputyön etenemistä, luovat uutta tietoa ja varmistavat tutkijan asettamien tavoitteiden 

saavuttamisen, mitä hahmotetaan kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Kognitiiviset esitykset ja tutkimuskysymysten ratkaiseminen. 

 
1.6 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Stokvik et al. (2016: 248) kuvaavat hiljaisen tiedon jakamisen jatkuvana käytäntöjen kehit-

tämisenä ja oppimisena, jossa yksilöiden välinen vuorovaikutus, toiminta ja oman toimin-

nan reflektointi tulisi nähdä dynaamisina prosesseina. Nonaka ja Takeuchi (1995: 122) ko-

rostavat, että uuden tiedon luominen on aidosti dynaaminen prosessi, jossa tietyllä organi-

saation tasolla jaetaan jatkuvasti hiljaista tietoa ja se leviää yksilöiltä toisille yksilöille, yk-

silöiltä ryhmille ja edelleen muille organisaation tasoille siten, että uusi tieto luo jatkuvasti 

arvoa organisaatiolle ja sen eri sidosryhmille.  

 

Tässä lopputyössä kehittäjät nähdään IT-kehittämisen areenoilla dynaamisina toimijoina, 

jotka jakavat jatkuvasti hiljaista tietoa ja luovat arvoa organisaation eri sidosryhmille. Ku-

va 4 hahmottaa kehittäjien roolia lopputyön kontekstissa soveltamalla Kianto et al. (2014) 

esittämää mallia, jossa tietojohtamisen käytännöissä hyödynnetään jatkuvasti inhimillistä 

pääomaa (englanniksi: intellectual capital) ja yksilön kyvykkyyksien mahdollistamisen 

vaikutukset ulottuvat jatkuvasti organisaation suorituskykyyn. 
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Kuva 4. Kehittäjän hiljainen tieto IT-kehittämisen areenoilla ja arvon luonti. 

 

Kehittäjät osallistuvat IT-kehittämisen areenoilla IT-ratkaisujen kehittämiseen ja inhimilli-

nen pääoma kattaa heidän eri käytäntöihin kiinnittyvän hiljaisen tiedon, taidot ja osaamisen 

sekä muut kyvykkyydet jatkuvasti hyödynnettävissä olevana suorituskykypotentiaalina. 

 

Lopputyön tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 

 

 Luoda ymmärrys tietojohtamiseen liittyvistä ilmiöistä ja niiden piirteistä si-

ten, että voidaan arvioida, miten kehittäjän hiljaisen tiedon jakaminen mah-

dollistetaan IT-kehittämisen areenoilla. 

 Luoda ymmärrys tietojohtamisen käytäntöihin liittyvistä keskeisistä haas-

teista siten, että voidaan tunnistaa keskeiset kriittiset menestystekijät, jotka 

mahdollistavat kehittäjän hiljaisen tiedon tehokkaan hyödyntämisen IT-

kehittämisen areenoilla. 

 Luoda ymmärrys siitä, miten keskeiset kriittiset menestystekijät vaikuttavat 

tietojohtamisen mallin kehittämiseen kontekstin tietoalueella. 
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 Varmistaa tutkijan jatkuva oppimisprosessi ja mahdollistaa uuden hiljaisen 

ja näkyvän tiedon luominen jatkuvasti sekä kehittäjien kanssa yhdessä siten, 

että lopputyölle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

 

1.7 Rakenne 
 
Jotta lopputyön tavoitteet voidaan saavuttaa, se koostuu seitsemästä eri luvusta, jotka muo-

dostavat kuvan 5 mukaisen rakenteen. 

 

 
Kuva 5. Lopputyön rakenne. 

 
Johdantoluvussa esitellään lopputyön konteksti ja luodaan yleiskuva tutkimuksen ongel-

masta sekä lopputyön tavoitteista. 

 

Teoreettinen viitekehys esitetään toisessa luvussa siten, että tutkija rakentaa uutta hiljaista 

tietoa ja kehittää osaamistaan siten, että teoreettinen sisältö luo riittävän perustan tapaus-

tutkimuksen toteuttamiselle ja tutkimuskysymyksiin vastaamiselle. 

 

Teoreettisen viitekehyksen keskeisimmät asiat kiteytetään kolmannessa luvussa teorian 

koosteen muodossa. 



 
 

 
 

17 
 

Tapaustutkimukseen liittyvät tutkimuskysymykset ja tutkimukseen liittyvä metodologia 

kuvataan neljännessä luvussa. 

 

Viidennessä luvussa tarkastellaan kehittäjän hiljaisen tiedon roolia kohdeorganisaation IT-

kehittämisen areenoilla kuvaamalla kohdeorganisaation IT-kehittämisen prosessi, tapaus-

tutkimuksen kulku ja lopputulokset. 

 

Kuudennessa luvussa esitetään lopputyön johtopäätökset ja viimeisessä luvussa yhteenve-

to. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

Tämän lopputyön teoreettinen viitekehys rakentaa näkemyksen hiljaisen tiedon luonteesta 

ja sen soveltamisesta organisaation käytännöissä, jolloin yksilö nähdään hiljaista tietoa ja-

kavana ja ymmärrystä luovana organisaation dynaamisena kyvykkyytenä. Tällöin organi-

saation tietojohtaminen ja siihen liittyvät käytännöt sekä organisaation muut käytännöt 

ovat mahdollistajia, jotka luovat arvoa organisaation eri sidosryhmille. Teoreettinen viite-

kehys luo mahdollisuudet tarkastella kattavasti kehittäjän hiljaisen tiedon roolia IT-

kehittämisen areenoilla, mitä tapaustutkimuksen tutkimuskysymykset edellyttävät. 

 

Ensimmäisessä alaluvussa luodaan käsitys hiljaisen tiedon luonteesta tarkastelemalla tie-

toon liittyviä ilmiöitä ja näiden piirteitä. 

 

Toisessa alaluvussa määritellään tiedon jakaminen lopputyön kontekstissa ja tarkastellaan 

tiedon jakamiseen kiinnittyviä ilmiöitä käytännöissä. 

 

Kolmannessa alaluvussa esitellään tiedon jakamisen SECI-malli ja lopputyön kannalta 

keskeiset SECI-mallin laajennukset. 

 

Neljännessä alaluvussa käydään läpi keskeisiä tiedon jakamisen haasteita. 

 

Viides alaluku tarkastelee tietojohtamista organisaation näkökulmasta. 

 

Kuudennessa alaluvussa tarkastellaan yksilön roolia tietojohtamisessa. 

 

Seitsemännessä alaluvussa kuvataan tietojohtamisen mallin piirteitä, jotka toimivat tiedon 

jakamisen mahdollistajina. 
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2.1 Tiedon luonne 
 
Tietoa kuvataan usein perustelluksi, oikeaksi totuudeksi. Tiedon oikeellisuus on näistä tär-

kein ominaisuus, vaikka oikea totuus kuvaa paremminkin staattista ja absoluuttista näke-

mystä, eikä tiedon dynaamista, yksilökeskeistä luonnetta. (Nonaka et al., 2000:7) 

 
Klassinen aristoteelinen tiedon määritelmä rakentuu kolmesta tiedon elementistä.  Episte-

me korostaa tiedon totuudenmukaisuutta ja systemaattisuutta, techne ilmentää yksilön am-

mattitaitoa ja osaamista sekä phronesis viittaa harkintakykyyn ja viisauteen. Nämä tiedon 

elementit eivät muodosta itsenäisinä tietoprosessien perustaa, mutta ne kirkastavat tiedon 

luonteen olemusta tietyssä kontekstissa. Yksilö on tiedon alkulähde ja jakaa hiljaista tietoa 

käytännöissä, jolloin osa hiljaisesta tiedosta muuntuu näkyväksi tiedoksi ja osa näkyvästä 

tiedosta edelleen hiljaiseksi tiedoksi. Tällöin hiljainen ja näkyvä tieto ovat tiedon jakami-

sen prosesseissa toisistaan erottamattomia.  (Tooman et al., 2016: 23) 

 
Informaatiosta tulee hiljaista tietoa, kun se on sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan, jolloin se 

kiinnittyy yksilöiden mentaalisiin malleihin ja uskomuksiin, mikä sitouttaa heitä. Dynaa-

misen hiljaisen tiedon muuntaminen näkyväksi tiedoksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

sisältää aina haasteita. Tiedon muuntaminen ja jakaminen ovat tehokkaampia prosesseja, 

kun ne pohjautuvat yhteiseen kieleen, joka mahdollistaa yhteisen ymmärryksen luomisen. 

Yhteinen kieli on kuvainnollinen, kun yksilöt omaksuvat sen toimimalla tietyssä ympäris-

tössä tai imitoimalla eri kokemustaustan omaavilta yksilöiltä. Yhteisen kielen luominen ja 

ylläpito tapahtuvat intuitiivisesti, jolloin kieli rakentuu symbolien, vertauskuvien, analogi-

oiden tai esitysten avulla. Yhteinen kieli varmistaa, että yksilöt voivat ilmaista vaihtoehtoi-

sella tavalla sen, mitä he tietävät, mutta eivät kykene ilmaisemaan muulla tavoin. Analogia 

on rakenteellisesti vahvin tapa kuvata eroja erityyppisten ideoiden välillä, kun taas ver-

tauskuva kuvaa tiettyä ideaa jonkin toisen asian piirteiden kautta. (Nonaka ja Takeuchi, 

1995: 13, 57, 66) 

 

Tooman et al. (2016) viittaavat Polanyin (1962) polkupyöräesimerkkiin ja toteavat, että 

näkyvä tieto voi tukea hiljaisen tiedon luomista, kun taas uuden hiljaisen tiedon luominen 

edellyttää aina yksilön oppimista. Todellisuudessa kukaan ei opi ajamaan polkupyörää pel-

kästään omaksumalla näkyvää tietoa, vaan yksilön tulee harjoitella ajamisen taitoja ja luo-
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da vähitellen uutta hiljaista tietoa. Tämä lisää osaamista ja taitoja siten, että viimein yksilö 

on saavuttanut riittävän taitotason. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että yksilö tie-

dostaa sen, mitä hän on oppinut. Kun opitut asiat ovat henkilöityneet, yksilön keho tunnis-

taa automaattisesti, miten hänen tulee toimia jatkossa vastaavissa tilanteissa. (Tooman et 

al., 2016: 19) 

 

Nonaka ja Takeuchi (2000) ovat kuvanneet hiljaisen ja näkyvän tiedon duaalista luonnetta 

taulukon 1 mukaisesti. 

 

Taulukko 1. Nonakan ja Takeuchin (2000) näkemys tiedon luonteesta.  

Hiljainen tieto Näkyvä tieto 
Subjektiivinen, kokemukseen perustuva 

tieto (yksilöllinen) 

Objektiivinen ja rationaalinen tieto (yleinen) 

Tieto tässä paikassa ja tässä hetkessä 

(tässä ja nyt) 

Tieto tietyssä paikassa ja tiettynä hetkenä 

(siellä ja silloin) 

Analoginen tieto (käytäntö) Digitaalinen tieto (teoria) 

Lähde: Tekijä, soveltaen Nonaka ja Takeuchi (2000: 57) 

 

 

Tooman et al. (2016) esittävät, että tiedon luonnetta voidaan tarkastella joko kokemukselli-

sen (intuitiivisen) tai analyyttisen (rationaalinen) systeemin ulottuvuuksien ja muuttujien 

avulla. Yksilön hiljainen tieto korostuu kokemuksellisessa systeemissä, jossa yksilön näh-

dään jatkuvasti hyödyntävän ja sisäistävän oppeja näkyvän tiedon analyyttisestä systeemis-

tä. (Tooman, 2016: 23) 

 

Kokemuksellisen ja analyyttisen systeemin välisiä eroja on kuvattu taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Tooman et al. (2016) näkemys tiedon luonteesta. 

Hiljainen tieto (englanniksi know-how) 

Kokemuksellinen systeemi 

Näkyvä tieto (englanniksi: know-that) 

Analyyttinen systeemi 

Subjektiivinen Objektiivinen 

Arvolatautunut Arvoneutraali 

Yksilön luoma Yksilön hankkima 

Epävarma tieto Varma tieto 

Dynaaminen Staattinen 

Yksilön kokemukset mahdollistajina Ulkoinen tieto mahdollistajana 

Merkitysten tulkinta Merkitystä löytäminen 

Yksilön taidot ja osaaminen Saatavilla oleva tieto 

Hiljainen ja henkilöitynyt  Ulkoistettu ja kollektiivinen 

Aikaan ja paikkaan sekä kontekstiin sidot-

tu 

Yleinen ja kontekstista riippumaton 

Yhdessä luotu ja ymmärretty Vastaanotettu ja tulkittu 

Ei paketoitavissa ja siirrettävissä ilman yk-

silön motivaatiota ja vuorovaikutusta 

Paketoitavissa ja siirrettävissä  

Tiedon luominen käytännössä (englannik-

si: knowledge in practice) 

Tiedon tuominen käytäntöön (englanniksi: 

knowledge into practice) 

 

 
 

McIver et al. (2012) tarkastelevat tiedon luonnetta taulukon 3 mukaisesti tietojohtamisen 

koulukuntien muodostamien käsitteiden avulla kolmesta eri näkökulmasta: hyödykenäkö-

kulma (englanniksi: knowledge as commodity, KaC), yksilön tieto tietoyhteisössä (englan-

niksi: communities of practice, CoP) ja yksilön tieto käytännöissä (englanniksi: knowledge 

in practice, KiP).    

 

 

 

 

Lähde: Tekijä, soveltaen Tooman et al. (2016: 24) 
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Taulukko 3. McIver et al. (2012) näkemys tiedon luonteesta. 

Näkemys  

 

Tieto 

hyödykkeenä 

(englanniksi: 

knowledge  

as commodity) 

Tieto  

osaamisyhteisössä 

(englanniksi: 

community  

of practice) 

Tieto 

käytännöissä 

(englanniksi:  

knowledge 

in practice) 

Tiedon  

määrittely 

Tieto voidaan määri-

tellä objektiivisesti. 

Tieto muodostuu sosi-

aalisessa kanssakäy-

misessä kokemusten 

kautta. 

Käytännöissä hyödyn-

netään vaihteleva määrä 

hiljaista tietoa ja infor-

maatiota. 

Mahdollisen 

tutkimuksen 

kohde 

Erityyppisen tiedon 

analysointi. 

Osallistuvan yksilön 

toiminnan analysointi. 

Käytäntöihin kytkeyty-

vän informaation ja hil-

jaisen tiedon (englan-

niksi: know-how) analy-

sointi. 

Tiedon  

tyypittely 

Hiljainen ja näkyvä 

tieto. 

Lähes kaikki tieto on 

hiljaista tietoa. 

Informaatio ja hiljainen 

tieto nähdään käytäntö-

jen kautta. 

Tiedon 

olemus 

Tieto voidaan muun-

taa hiljaisesta näky-

väksi. 

Hiljainen tieto on vai-

kea määritellä. 

Hiljainen tieto on vai-

kea määritellä, mutta 

informaatio voidaan 

koodata ja tallentaa nä-

kyväksi tiedoksi. 

Lähde: Tekijä, soveltaen McIver et al. (2012: 88) 

 

Kaiser ja Fordinal (2010, 928) muistuttavat, että tulevaisuudessa yhä useammin organisaa-

tion suorituskyky perustuu siihen, miten organisaatio mahdollistaa yksilön ja yhteisön tie-

dostamattoman tiedon hyödyntämisen. Scharmer (2001: 149, viitattu Kaiser ja Fordinal, 

2010: 931) korostaa, että tiedostamaton tieto tulee vielä olemaan usean organisaation kil-

pailukyvyn kannalta yksi kriittisimmistä menestystekijöistä. 

 



 
 

 
 

23 
 

Nonaka et al. (2000: 8, viitattu Kaiser ja Fordinal, 2010: 931) kuvaavat tiedostamatonta 

tietoa tietoprosesseissa: tiedon luominen on jatkuva prosessi ja matka nykyhetkestä tule-

vaan, jolloin yksilö mahdollistaa tiedostamattoman tiedon hyödyntäminen siten, että hän 

hakeutuu erilaisiin konteksteihin ja rakentaa yhä uudelleen maailmankuvaansa. Scharmer 

(2001: 138, viitattu Kaiser ja Fordinal, 2010: 931) kutsuu tiedostamatonta tietoa piileväksi 

hiljaiseksi tiedoksi, joka ei ole henkilöitynyt (englanniksi: not-yet-embodied knowledge) ja 

toisaalta hiljaista tietoa henkilöityneeksi tiedoksi (englanniksi: embodied knowledge). Vas-

taavasti Uotila ja Melkas (2008: 225, viitattu Kaiser ja Fordinal, 2010: 931) kutsuvat piile-

vää tietoa yksilön kyvykkyydeksi, joka kuvaa, miten hän tunnistaa potentiaalisen tiedon 

intuitiivisesti tai aavistamalla jotain, mitä ei vielä ole ollut olemassa. 

 

Scharmer (2001) luokittelee tiedon luonnetta taulukon 4 piirteillä erittelemällä erikseen 

hiljaisen tiedon ja piilevän tiedon, joka viittaa tulevaisuuden asioihin (englanniksi: future 

knowledge). 
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Taulukko 4. Scharmerin (2001) näkemys tiedon luonteesta. 

Tiedon luonne / 
piirteet 

Hiljainen tieto Piilevä tieto Näkyvä tieto 

Tiedon tyypittely Tieto asioista, joita 

tehdään 

Tieto asioista, joita 

tultaneen tekemään 

Tieto asioista, joita 

tehtiin 

Tiedon alkuperä Henkilöitynyt 

todellisuus 

Piilotodellisuus Ulkoinen  

todellisuus 

Kokemuksen luonne Toiminta Tunteet Havainnot 

Reflektoinnin taso Toiminnan jälkeen Toiminnan aikana Ilman toimintaa 

Todellisuuden luon-

ne 

Ilmentää todellisuut-

ta 

Kuvaa tulevaa todel-

lisuutta 

Kuvaa  

todellisuutta 

Todellisuuskriteeri Voitko ilmaista tie-

don? 

Voitko tuoda tiedon 

esille? 

Voitko todentaa tie-

don? 

Näkökulma Sisäinen: 

Henkilöitynyt 

todellisuus 

Sisäinen ja ulkoinen: 

Potentiaalinen todel-

lisuus 

Ulkoinen: 

Objektiivinen todel-

lisuus 

Subjekti-objekti -

suhde 

Yhtenäisyys  

(toiminnan jälkeen) 

Yhtenäisyys 

(toiminnan aikana) 

Erillisyys 

Lähde: Tekijä, soveltaen Scharmer (2001: 142) 

 
 
2.2 Tiedon jakaminen käytännöissä 
 

Brown et al. (2016) kuvaavat tietotyön käytäntöihin kytkeytyvänä yksilön hiljaiseen tie-

toon liittyvänä taitona ja osaamisena sekä fyysisen työn muotona. Kokematon ammattilai-

nen saattaa nähdä käytännöissä toimiessaan tiedon jakamisen tuskalliseksi, mutta toisaalta 

palkitsevaksi uuden tiedon luomiseksi ja jatkuvaksi oppimiseksi. Pidemmällä aikavälillä 

ammattilainen alkaa toimimaan käytännöissä tiedostamatta sovittujen toimintatapojen mu-

kaisesti. (Brown et al., 2016: 90-91, 99-100) 

 

Pustelnikovaite ja Chillas (2016) kuvaavat tietotyötä kompleksisena sosiaaliseen ympäris-

töön liittyvänä ilmiönä, jonka määritelmä ei ole selkeä, ja tätä ilmentää eri koulukuntien 

poikkeavat näkemykset tietotyöhön liitetyistä piirteistä, mitä on kuvattu taulukossa 5 eri 
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ulottuvuuksien avulla. Lopputyön kontekstiin soveltuvat ulottuvuuksien ilmentymät on esi-

tetty kursivoidusti. 

 

Taulukko 5. Tietotyöhön liitettyjä piirteitä. 

Näkökulma Kognitiivinen 

ulottuvuus 

Sisältö- 

ulottuvuus 

Aika-

ulottuvuus 

Konteksti- 

ulottuvuus 

Luokittelun 

perusta 

Tiedon tyypitte-

ly. 

 

Mikä tieto on 

arvokasta? 

Tiedon hyödyn-

täminen. 

 

Miten tietoa hyö-

dynnetään työssä? 

Tietotyön roolit 

eri aikakausina. 

  

Mitkä ammatit 

ovat tietotyötä? 

Tietotyön tarkoi-

tus. 

 

Mitä tarkoitusta 

tietotyö toteut-

taa? 

Ilmentymät Kaikki työ on 

tietotyötä ja 

kaikki tieto on 

arvokasta. 

 

 

Kaikki työ on 

tietotyötä ja yh-

teinen kieli 

mahdollistaa 

uuden tiedon 

luomisen. 

 

Osa työstä on 

tietotyötä ja teo-

reettinen tieto 

on arvokasta. 

Tietotyö on luo-

vaa teoreettisen 

tiedon hyödyntä-

mistä työssä. 

Tietotyötä teh-

dään käytännöis-

sä, joissa hyö-

dynnetään saata-

villa oleva tietoa. 

Tietotyö on työ-

tä, joka liittyy 

rooleihin, joissa 

korostuu tiedon 

käsittely.  

 

Tietotyö on työ-

tä, joka liittyy 

rooleihin, joissa 

korostuu teo-

reettisen tiedon 

käsittely.  

 

 

Tietotyö on yh-

teiskunnallinen 

asia, jota tulee 

tukea.  

 

 

Tietotyö liittyy 

organisaation 

käytännöissä tie-

dolla arvoa luo-

vaa rooliin, josta 

jokainen yksilö 

ottaa vastuuta. 

Lähde: Tekijä, soveltaen Pustelnikovaite ja Chillas (2016: 59-70) 

 



 
 

 
 

26 
 

McIver et al. (2012) esittävät käytäntöihin liittyvän käsitteen oppivuus (englanniksi: lear-

nability), joka kuvaa yksilön hiljaisen tiedon tasoa suhteessa tietyssä käytännössä edellytet-

tyihin taito- ja osaamisvaatimuksiin. Yksilön omaksuma ja tiettyyn kohteeseen liittyvä pel-

kistetty tieto (englanniksi: knowing-that) ei ole välttämättä riittävä hiljaisen tiedon taso 

käytännössä, vaan yksilöllä tulee olla myös käytäntöön liittyvää hiljaisen tiedon luomaa 

taitoa ja osaamista (englanniksi: know-how). Yksilön kyvykkyydet määrittelevät oppivuut-

ta, mutta käytäntöjen edellyttämä hiljaisen tiedon taso voi vaihdella merkittävästi. (McIver 

et al., 2012: 92-93) 

 

Yksilön taitoja ja osaamista kuvaavan hiljaisen tiedon tason suhdetta oppivuuteen käytän-

nössä hahmottaa kuvan 6 nelikenttä.  

 
Kuva 6. Hiljaisen tiedon taso ja oppivuus käytännöissä. 

 

Korkea hiljaisen tiedon taso ja oppivuus kuvaavat käytäntöjä, joissa oppiminen on haas-

teellista ja toimivia yksilöitä voidaan kuvata ammattitaitoisiksi osaajiksi tai syväosaajiksi 

(englanniksi: apprenticed know-how). Uuden oppiminen käytännöissä on vaikeaa, kun hil-

jainen tieto on kompleksista, lisääntyvää ja jatkuvasti muuttuvaa. Tällä oppivuustasolla osa 

hiljaisesta tiedosta on tiedostamatonta ja vaistonvaraista, jolloin käytäntöihin liittyvän tie-



 
 

 
 

27 
 

don ohjeistaminen voi olla haasteellista. Yksilön oppiminen edellyttää jatkuvaa tiedon ja-

kamista ja uuden tiedon sisäistämistä, jolloin toiminnan tehokkuutta vahvistaa saatavilla 

oleva ohjaus ja tuki. (McIver et al., 2012: 95) 

 

Korkea hiljaisen tiedon taso ja matala oppivuus kuvaavat käytäntöjä, joissa oppiminen on 

vaikeaa ja yksilöt hyödyntävät ammattimaisesti intuitiivisia taitoja sekä osaamista (englan-

niksi: intuitive know-how, artistry). Käytäntöjen hiljainen tieto on vaikeasti tunnistettavissa 

ja ohjeistaminen on haasteellista. Oppiminen käytännöissä laajentaa jatkuvasti työuralla 

hankittua taitoa ja osaamista. (McIver et al., 2012: 95-96) 

 

Alhainen hiljaisen tiedon taso ja matala oppivuus kuvaavat käytäntöjä, jotka edellyttävät 

saatavilla olevan dokumentoidun tiedon omaksumista. Vastaavasti alhainen hiljaisen tie-

don taso ja korkea oppivuus kuvaavat käytäntöjä, joissa yksilö hyödyntää hiljaista tietoa 

kehittääkseen perustaitoja ja -osaamista. (McIver et al., 2012: 88-95) 

 

Tietyn yksilön toiminta käytäntöjen erilaisissa rooleissa ja tehtävissä kehittää hänen 

työidentiteettiään, jonka muut yksilöt havaitsevat ja kokevat hänen toimintatapoina käy-

tännöissä. Yksilön hiljainen tieto, työhön liittyvät oletukset ja yhteinen työkieli muovaavat 

työidentiteettiä, joten se on dynaaminen, uudistuva ja jatkuvassa muutostilassa oleva ilmiö. 

Yksilöllä voi olla useitakin työidentiteettejä eri käytäntöjen rooleissa, joihin kiinnittyy ym-

päristön erilaiset merkitykset ja yksilön toimintaan liittyvät odotukset. Yksilöiden työiden-

titeetit käytännöissä määrittävät, millaiseksi organisaation tai se tietyn osan työkulttuuri 

rakentuu. Kun työkulttuurin tai -kulttuurien merkitykset ja toimintatavat sulautuvat työ-

ryhmien sekä näiden yksilöiden kokemuksiin ja toimintatapoihin syvällisemmin, rakentu-

vat työryhmillekin omat työidentiteetit. (Beech et al., 2016: 76-78, 80) 

 

Long ja Fahey (2000) korostavat, että organisaation kulttuurien ja alakulttuurien vaikutuk-

set yksilön toimintaan organisaation käytännöissä ovat merkittäviä, jolloin nämä tulee 

huomioida tietojohtamisen mallin kehittämisessä.  Käytännöissä yksilön toimintaa määrit-

tävät ja ohjaavat erilaiset työroolit, kun taas muodostuneet sosiaaliset säännöt ohjaavat 

vuorovaikutusta yksilöiden välillä. Eri kulttuurit ilmentävät, miten kukin yksilö kokee hil-
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jaisen tiedon luonteen ja millaiseksi muodostuu suhde tiedon jakamiseen sekä uuden tiedon 

luomiseen ja hyödyntämiseen. Eri kulttuureihin kiinnittyneiden oletusten, käsitysten ja ar-

vojen tulisi sitouttaa yksilöä toimimaan tietojohtamisen tavoitteiden mukaisesti: 

 

 Oletukset liittyvät tiedon luonteeseen ja määrittävät, mikä on hyödyllistä, tärke-

ää ja oikeaa tietoa organisaatiossa. 

 Oletukset määrittävät, miten organisaation ja yksilöiden tietoa jaetaan sekä mitä 

tietoa organisaatio, sen yksilöt, ryhmät ja yksiköt kontrolloivat.  

 Käsitykset liittyvät toimintamalleihin, jotka ohjaavat yksilöiden käyttäytymistä 

tiloissa ja mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä kommunikoinnin ja 

tehokkaan tiedon jakamisen. 

 Arvot ilmentävät, miten jaettua tietoa sisäistetään ja luodaan uutta hiljaista tie-

toa, joka luo arvoa ja mahdollistaa jatkuvan uudistumisen.  (Long ja Fahey, 

2000: 115-126) 

 

Kun yksilön toiminta käytännöissä linkitetään tiedon jakamiseen tietyssä työympäristöön 

rakentuneessa kulttuurissa ja alakulttuurissa tai -kulttuureissa, voidaan yksilön toimintaa 

käytännöissä havainnollistaa kuvan 7 mukaisesti. 
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Kuva 7. Organisaatiokulttuuri ja yksilö käytännöissä. 

 
Mueller et al. (2016) toteavat, että hiljaisen tiedon jakaminen mahdollistaa sen hyödyntä-

misen tietyssä käytännössä tai useammissa eri käytännöissä, jolloin tieto, käytäntö ja valta 

kohtaavat. Käytännöissä rakenteet luovat valtaa, joka on sekä mahdollistaja että haaste, 

jolloin se saattaa luoda edellytykset tietyn käytännön tai useamman eri käytännön uudista-

miselle samanaikaisesti. (Mueller et al., 2016: 47, 51-53) 

 

Tiedon luonnetta valta-asetelmissa on kuvattu taulukossa 6 tiedon luonteen ja valta-

asetelman lähteen sekä sen perusteen avulla. 
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Taulukko 6. Tiedon luonne ja valta-asetelma. 

Tiedon luonne Valta-asetelman läh-

de 

Valta-asetelman pe-

ruste 

Hiljainen tieto 

(englanniksi: tacit knowledge) 

Kirjoittamattomat 

säännöt ja periaatteet  

Rakenteiden käytän-

nöt ja kyvykkyydet 

Tieto suosituksina 

(englanniksi: knowledge as credentials) 

Tutkinnot ja sertifi-

oinnit  

Tietoon perustuvat 

mahdollisuudet 

Tieto etuoikeutena 

(englanniksi:  knowledge as privi-

ledging) 

Tiedon rajoitettu saa-

tavuus  

Tiedon saatavuuden 

rajoittaminen 

Tieto vaarallisena asiana 

(englanniksi: knowledge as endange-

ring) 

Oikeudettomasti hal-

lussa oleva tieto 

Tietoon liittyvät oi-

keudet tai niiden 

väärinkäyttö 

Tieto apuvälineenä 

(englanniksi: knowledge as instrumen-

tal) 

Tavoitetta 

tukeva tieto 

Tietyn sidosryhmän 

tietoon liittyvät in-

tressit 

Tieto annettuna tekijänä 

(englanniksi: knowledge taken for gran-

ted) 

Tietoon liittyvät ole-

tukset 

Tiedon hyödyntämis- 

mahdollisuudet 

Tieto teknisenä asiana 

(englanniksi: knowledge as technical) 

Osaamiset ja taidot 

käytännöissä 

Tieto vahvuutena tai 

heikkoutena 

Tieto tiedon luomisen prosessina 

(englanniksi: knowledge as knowing) 

Uuden tiedon luomi-

nen 

Tieto kyvykkyytenä 

ja oppimispolkuna 

Tieto sidottuna resurssina 

(englanniksi: knowledge as situated) 

Tieto vuorovaikutuk-

sessa 

Tietoon liittyvät sosi-

aaliset ja kulttuuriset 

rakenteet  

Tieto yhteisesti luotuna 

(englanniksi: knowledge as co-

produced) 

Uuden tiedon luomi-

nen yhdessä 

Tietoon liittyvät peri-

aatteet ja käytännöt  

Lähde: Tekijä, soveltaen Mueller et al. (2016: 47-50) 

 



 
 

 
 

31 
 

Mueller et al. (2016) korostavat, että käytäntöjen valtarakenteisiin liittyy aina välttämättö-

miä tekijöitä, jotka mahdollistavat käytäntöjen toteuttamisen ja uudistamisen. Jos käytäntö 

on yksilöllinen ja dynaaminen, eikä käytännön muuttaminen edellytä mitään sopimusta, se 

on jatkuvasti neuvottelun ja muutoksen kohteena. Vaikka tätä ei välttämättä havaita, se 

voidaan kokea tavalla tai toisella, kun ilmapiiri käytännön tilassa muuttuu tulkinnanva-

raiseksi. Valta luo käytännöissä tehokkuutta, kun se edellyttää yhteisymmärrystä ja raken-

taa välttämätöntä järjestystä. (Mueller et al., 2016: 54-55) 

 

Kuvan 8 kolmikantamalli (kolmijalkainen tuoli) hahmottaa vallan olemusta tietojohtamisen 

käytännöissä. 

 

Kuva 8. Tiedon, vallan ja käytännön kolmikantamalli. 

 

Kolmikantamalli kuvaa tiedon, käytännön ja vallan erottamattomiksi ilmiöiksi, joiden 

muodostamat riippuvuudet ovat haavoittuvia, mitä voidaan esittää tasapainoa ylläpitävän 

kolmijalkaisen tuolin jonkin jalan mahdollisella rikkoutumisella.  Hiljaisen tiedon luonne 
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ilmentää käytännöissä valtasuhteita ja luo valtaan perustuvia riippuvuuksia. Valta sidotaan 

usein ohjaavissa ja koordinoivissa rooleissa vallan kolmikantaan, mikä ilmentää yksilön 

hiljaisen tiedon luonnetta. Tällöin kolmikanta korostaa rooleihin, kulttuureihin ja persoo-

niin liittyvää valtaa. Rooliin liittyvä valta määrittelee, miten yksilö voi ohjata ja koordinoi-

da muiden tekemistä. Kulttuuriin liittyvä valta ohjaa sosiaalista vuorovaikutusta. Vallan 

piirteet kehittyvät tietyssä kontekstissa ajan kuluessa. Rooliin ja kulttuuriin liittyvä valta 

edistävät yksilön valtaa, mutta sitä vahvistavat osaamiseen ja taitoihin kytkeytyvä auktori-

teetti, läsnäolo sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä persoonallisten piirteiden vaikutus. 

Kun vallan eri lähteet yhdistyvät yksilöissä, valtaan liittyvä dynamiikka on käytännössä 

kompleksinen. (Hawkins ja Smith, 2006: 264-266) 

 
Dynaamisissa tiedon spiraaleissa systeemejä kutsutaan autopoieettisiksi, kun niiden näh-

dään vertauskuvallisesti rakentuvan itsenäisistä ja yhä uudelleen itseään kehittävistä elävis-

tä orgaaneista ja soluista. Tällöin systeemin ja sen orgaanin tai orgaanin ja sen solun väli-

nen suhde ei ole koskaan tyypiltään dominoiva-alainen tai kokonaisuus-osa. Jokainen yksi-

lö itse tai ryhmän osana aktivoi tiedon jakamisen prosesseja käytännöissä, mutta johdon 

tulee kehittää ja mahdollistaa näitä prosesseja jatkuvasti. (Nonaka ja Takeuchi, 1995: 75-

78) 

 
Tässä lopputyössä yksilön rooli kehittäjänä IT-kehittämisen areenoilla nähdään strategise-

na, taktisena ja operatiivisena, mutta toisaalta arvoa luovana, mahdollistavana ja sosiaali-

sena. Tällöin oletetaan, että tiedon, vallan ja käytännön kolmikanta muodostaa tasapainoi-

sen tietojohtamisen kontekstin. 

 

2.3 Tiedon jakaminen ja SECI -malli 
 
Tietopohjaisen näkemyksen mukaan organisaation tietopääoma tuottaa pitkällä aikavälillä 

jatkuvaa kilpailuetua ja luo arvoa eri sidosryhmille, mikä edellyttää, että hiljaisen tiedon 

avulla voidaan luoda jatkuvasti uutta tietoa. Kun tietoa tarkastellaan kyvykkyytenä, tieto-

johtamisen tulee strategisesti varmistaa yksilöiden riittävät taidot ja osaaminen käytännöis-

sä. Vaikka tietojärjestelmät tukevat tietopohjaisen näkemyksen edellyttämien tietojohtami-

sen käytäntöjen toteuttamista, informaatiosta tulee tietoa vasta siinä vaiheessa, kun yksilöt 
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kykenevät sisäistämään näkyvän tiedon ja hyödyntävät sitä edelleen käytännöissä. Yksilöi-

den hiljaisesta tiedosta tulee edelleen informaatiota, kun yksilöt jakavat sen tekstinä, graa-

fisessa muodossa, sanoina tai muutoin ymmärrettävinä symboleina. Uusi informaatio muo-

dostaa organisaatioon tulevan tietovirran, jonka taustalla ovat organisaation tietotarpeet. 

Kun tietovirtoja tarkastellaan prosesseina, tietojohtaminen nähdään tiedon jakamiseen, uu-

den tiedon luomiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien prosessien johtamisena. Tietojohtamisen 

järjestelmätuella on erityinen roolinsa kussakin tietoprosessissa. (Alavi ja Leidner, 2001: 

108-110, 114) 

 
Tiedon jakaminen on tiedon välittämistä tietyn lähteen ja vastaanottajan välillä. Personoitu 

tiedonsiirto tapahtuu yksilöiden välillä, jolloin tiedon lähteenä on yksilöiden hiljainen tieto. 

Kodifioidussa tiedonsiirrossa tiedon lähteenä on dokumentoitu, näkyvä tieto. Tiedonsiir-

rossa vastaanottaja tunnistaa ja samaistuu saamaansa tietoon, jolloin hän on valmis otta-

maan vastaan tietoa. Tiedon jakaminen on yksisuuntaista, kun vastaanottaja on passiivinen 

ja reflektoiva yksilö ja kaksisuuntaista, kun vastaanottaja on aktiivinen ja vuorovaikutusta 

ylläpitävä osapuoli. Reflektoivaa tiedon jakamista kutsutaan epämuodolliseksi, kun se si-

sältää yksisuuntaisen tiedon luovuttamisen, jolloin sitä kuvaa vapaamuotoisuus ja irralli-

suus.  Muodollisen, kaksisuuntainen tiedon jakamisen oletetaan olevan toimiva, kun se si-

sältää yhtenäiset tietoprosessit (jakaminen, tunnistaminen, sisäistäminen, omaksuminen, 

hankkiminen ja hyödyntäminen). Vastaavasti muodollisen, kodifioidun tiedonsiirron olete-

taan olevan toimiva, kun se sisältää muut tietoprosessit, mutta ei tiedon jakamista. (Tanga-

raja et al., 2016: 663-666) 

 
Kuvassa 9 on esitetty tiedon jakamisen vaiheisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja tietoproses-
sit: 
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Kuva 9. Tiedon jakaminen ja tiedonsiirto käsitteinä sekä tietoprosessit. 

 
Tässä lopputyössä käsite tiedon jakaminen kattaa yksilöiden vuorovaikutuksessa tapahtu-

vat tiedonsiirtoprosessit, jolloin tämän ulkopuolella on yksisuuntainen muodollinen tiedon-

siirron prosessi. Marguardt (1996, viitattu Holste ja Fields, 2010: 130) kuvaa muodollisen 

yksisuuntaisen hiljaisen tiedon siirron toteutuvan koulutustilaisuuksissa, konferensseissa 

tai vastaavissa, kun taas epämuodollinen yksisuuntainen hiljaisen tiedon siirto toteutuu 

usein satunnaisissa verkostotapaamisissa ja yksilöiden välisissä satunnaisissa kohtaamisis-

sa tai vastaavissa. Sveiby (2001: 347) korostaa, että myös yksisuuntainen tiedonsiirto luo 

arvoa, kun se lisää niin yksilöiden kuin ryhmienkin taitoa ja osaamista tietoprosesseissa, 

joissa uutta tietoa luodaan yhdessä (englanniksi co-creation of knowledge). 

 
Organisaation yksilöt eivät välttämättä aidosti tunnista, miten he jakavat tietoa tietoproses-

seissa, jolloin tiedon luonne ja tiedon jakamista ohjaava tietojohtamisen malli saatetaan 

ymmärtää pelkästään staattisena ilmiönä. Organisaation yksilöt luovat jatkuvasti uutta tie-

toa, mikä perustuu organisaation ja sen yksilöiden jatkuvaan tarpeeseen ratkaista erilaisia 

ongelmia yhdessä. Tiedon jakaminen on dynaaminen ja sosiaalinen vuorovaikutusprosessi, 
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jossa yksilön hiljainen tieto on välttämätön, kriittinen syöte, joka käynnistää yhä uudelleen 

vaiheittaisia ja rinnakkaisia tiedon jakamisen syklejä. Nämä ovat jatkuvia tietoprosesseja ja 

-virtoja, joita yksilöt ja ryhmät voimistavat. Hiljaisen tiedon mahdollistamat dynaamiset 

tietovirrat luovat vahvan perustan organisaation ja sen yksilöiden jatkuvalle uudistumiselle. 

(Nonaka et al., 2000: 5-6; 12) 

 

Nonakan ja Takeuchi (1995) kehittivät tiedon jakamisen SECI -mallin (englanniksi: socia-

lisation, externalisation, internalisation, combination), jota he kuvaavat uuden tiedon luo-

misen malliksi sen sisältämän vaiheistuksen mukaisesti.   

 

Tässä lopputyössä kutsumme kuvan 10 SECI-mallin sovellusta SECI -perusmalliksi tai tie-

don jakamisen perusmalliksi. Hiljaisen tiedon jakaminen on uuden tiedon luomisen ehdo-

ton edellytys ja mahdollistava dynaaminen kyvykkyys. Jotta SECI-perusmallin eri vaihei-

den tavoite voitaisiin kiteyttää selkeämmin, eri vaiheisiin tulee kytkeä aikomukset pelkis-

tettynä tietovisiona, joka ohjaa ja suuntaa tiedon jakamisen prosesseja.  
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Kuva 10. SECI -perusmalli, tiedon jakamisen perusmalli. 

 

Nonaka et al. (2001) esittävät tiedon jakamisen yksilöiden välisenä vaiheistettuna vuoro-

vaikutuksena, jonka synnyttämiä dynaamisia prosesseja kuvaavat mallissa myötäpäivään 

etenevät tiedon spiraalit. Tiedon duaalinen luonne tulee esille jatkumossa, jonka eri vaiheet 

mahdollistavat hiljaisen tiedon muuntamisen näkyväksi tiedoksi ja edelleen näkyvän tiedon 

muuntamisen hiljaiseksi tiedoksi: 

 

 Sosialisaatiovaihe yhdistää tiedon jakamisen mahdollistavissa, tietyn konteks-

tin käytännöissä yksilöiden hiljaista tietoa. Yksilöt harvoin oppivat käytännöis-

sä tarvittavia taitoja lausuttujen sanojen tai kirjoitettujen tekstien tuella, vaan 

oppimalla jatkuvasti omista kokemuksistaan, seuraamalla toisten yksilöiden 

toimintaa tai kuulemalla ja kuuntelemalla muiden yksilöiden kokemuksia vuo-
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rovaikutuksessa. Yksilöiden mentaaliset mallit, taidot ja osaaminen, keskinäi-

nen luottamus ja sitoutuminen sekä motivaatio ovat kriittisiä tekijöitä, jotka 

määrittävät, millaiseksi muodostuu kunkin yksilön kyky voimistaa tiedon ja-

kamisen sosialisaatiovaiheita. Sosialisaatiovaiheen tulee luoda oletukset yhtei-

sesti ymmärretystä laadukkaasta tiedosta, jotta tiedon jakaminen etenisi seu-

raavissa vaiheissa tehokkaasti. 

 Ulkoistamisvaiheessa muunnetaan yhteisesti ymmärretty hiljainen tieto näky-

väksi tiedoksi ja vahvistetaan käsityksiä jaetusta hiljaisesta tiedosta. Näkyvän 

tiedon artikuloimista tuetaan analogioilla, konsepteilla ja vertauskuvilla sekä 

muilla menetelmillä, joiden avulla yksilö voi kiinnittää hiljaisen tiedon tunnis-

tettavissa oleviin ilmiöihin, käsitteisiin, malleihin tai aiempiin tietosisältöihin. 

Ulkoistamisvaiheen tulee vahvistaa käsitys jaetusta hiljaisesta tiedosta, jotta 

tieto voidaan pukea artikuloiden näkyvän tiedon muotoon. 

 Yhdistämisvaiheessa artikuloitu näkyvä tieto muunnetaan tarkoituksenmukai-

sesti sellaiseen muotoon, jossa se voidaan yhdistää aiemmin organisaatiomuis-

tiin luotuihin tietosisältöihin ja jakaa tietoa hyödyntäville osapuolille joko do-

kumenttien muodossa tai kommunikoimalla käytettävissä olevien tietokanavien 

kautta. Yhdistämisvaiheessa tulee olla mahdollista linkittää artikuloitu aiem-

paan luotuun tietoon, jotta organisaationmuistiin ylläpidetään laadukasta jaet-

tavaa tietosisältöä. 

 Sisäistämisvaiheessa yksilöt muuntavat organisaatiomuistissa olevaa näkyvää 

tietoa käytännöissä tekemällä ja oppimalla (englanniksi: learning by doing) 

edelleen uudeksi hiljaiseksi tiedoksi. Yksilöt hyödyntävät tässä muunnoksessa 

mentaalisia mallejaan ja kasvattavat jatkuvasti kehittyviä taitojaan sekä osaa-

mistaan (englanniksi: know-how). (Nonaka et al., 2001: 494-499) 

 

Nonaka et al. (2000) laajensivat SECI-malliaan luomalla tietyssä kontekstissa tilaa kuvaa-

van ba -käsitteen (japaniksi: BA), jota voidaan luonnehtia seuraavasti: 

 

 Tila on luonteeltaan elävä ja avoin, mutta toisaalta kompleksinen ja jatkuvasti 

muuttuva fyysinen, virtuaalinen tai mentaalinen paikka, joka luo mahdollista-
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van ympäristön ja yksilöiden jatkuvan vuorovaikutuksen edellytykset käytän-

nöissä. 

 Tila on paikan ilmentymien joukko mikro- ja makrotasoilla ja voi muodostaa 

dynaamisesti yhä laajentuvan ja kehittyvän kokonaisuuden. Yksilöt muodosta-

vat omia tiloja tai ryhmän tiloja, ryhmät organisaation tiloja ja yrityksen ver-

kostot verkostojen tiloja. 

 Tila on oletuksena itsenäinen, mutta se voidaan yhdistää muihin tiloihin tiedon 

saatavuuden laajentamiseksi. Tilat voidaan nähdä toisiinsa kytkettävissä olevi-

na moduuleina. Tietyn yksilön hiljaista tietoa ei kuitenkaan voida ajatella kyt-

kettävän toisen yksilön hiljaiseen tietoon kuten moduuleja, vaan tämä edellyt-

tää aina hiljaisen tiedon jakamista tietyssä tilassa. 

 Tilojen sisäisen integraation voidaan ajatella mahdollistettavan tilassa, joka ja-

kaa yhteisen tiedon jakamisen ja tietojohtamisen aikomukset. Tällöin oletetaan, 

että yksilöiden tiedon jakamista vahvistavat eri toimijoiden välinen luottamus 

ja vahvat yksilöiden väliset emotionaaliset siteet sekä jalkautettu tietojohtami-

sen malli. Tilojen sisäistä integraatiota ei tule mahdollistaa pelkästään valtasuh-

teisiin perustuvaan (dominoivaan) mikro- tai makrotilaan. (Nonaka et al., 2000: 

15, 19) 

 

Holste ja Fields (2010) totesivat tutkimuksessaan, että yksilöiden välinen luottamus on 

keskeinen hiljaisen tiedon jakamisen mahdollistaja. Luottamus on McAllisterin (1995, vii-

tattu Holste ja Fields, 2010: 129) luokittelun mukaan joko tunnepitoista (englanniksi: af-

fect-based), jossa korostuvat välittäminen ja huolenpito tai järkiperäistä (englanniksi: cog-

nition-based trust), jossa korostuvat luottamus ja kyvykkyydet. Molempien luottamustyyp-

pien tasot vaikuttavat siihen, miten sitoutuneita ja motivoituneita yksilöt ovat tiedon jaka-

miseen. Tunnepitoisella luottamuksella on suurempi merkitys siihen, miten halukas yksilö 

on jakamaan hiljaista tietoa, kun taas järkiperäinen luottamus vaikuttaa enemmän siihen, 

miten yksilö hyödyntää jaettua hiljaista tietoa.  Molemmat luottamustyypit ja niiden tasot 

ovat olennaisia, kun yksilöiden välinen luottamus kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutukses-

sa. Perustan laadukkaan hiljaisen tiedon jakamiselle luovat yksilön kyvykkyydet, joita käy-

tännöissä ilmentävät taidot ja osaaminen. Elleivät yksilön kyvykkyydet ole riittävällä tasol-



 
 

 
 

39 
 

la, väärin ajoitettu vuorovaikutuksen voimistaminen saattaa entisestään heikentää yksilöi-

den välistä luottamusta. (Holste ja Fields, 2010: 128-129, 135-136) 

  

Yksilö voi vaikuttaa tilaan ja toisaalta tilan ympäristö sekä siinä toimivat yksilöt voivat 

vaikuttaa merkittävästi yksilön toimintaan käytännöissä. Sosiaalistumisvaiheessa yksilö 

toimii aluksi itsenäisesti, mutta hänen tulee integroitua yhä tiiviimmin ryhmään ja ryhmien 

jäseneksi tai organisaatioon ja organisaation jäseneksi, jotta hän voi ohjata omia tietopro-

sessejaan ja luoda uutta tietoa yhdessä. Yksilön mentaalisten mallien ja kyvykkyyksien tu-

lee sulautua tiedon jakamisen prosesseissa osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kun yksilö si-

säistää käytännöissä oppimalla yhä syvällisemmin myös organisaatiomuistiin jaettuja eri 

tietoalueiden tietosisältöjä, hän voi osaamisen ja taitojen karttuessa yhä aktiivisemmin 

kiinnittyä tietoa jakaviin tietovirtoihin. (Nonaka et al., 2000: 8-13) 

 

Tila -käsitteellä on kytkentä käytäntöyhteisöön (englanniksi: communities of practice), mi-

käli tietyllä tilalla ja siihen osallistuvilla yksilöillä on vahva kytkentä tietyn käytäntöyhtei-

sön toimintaan ja sen tietoalueisiin.  Käytäntöyhteisöön osallistuvan yksilön tavoitteet ja 

motiivit eivät kuitenkaan välttämättä ole samansuuntaisia kuin organisaatiossa toimivien 

ryhmien, vaikka käytäntöyhteisöt sosiaalistavat tiedon jakamista ja sisäistämisen prosessia. 

Parhaimmillaan käytäntöyhteisöt madaltavat vuorovaikutukseen liittyviä rajoitteita ja edis-

tävät tiedon jakamista organisaation käytännöissä, mikä laajentaa yksilöiden ja organisaa-

tion hiljaisen tiedon varantoa. Tämä arvoa luova vaikutus saattaa olla mahdollistaja uuden 

tiedon yhdistämisvaiheessa, mikäli käytäntöyhteisössä toimivien yksilöiden välinen keski-

näinen luottamus on vahva. Yksilön vahvaa sitoutumista ja motivaatiota uuden tiedon luo-

miseen osoittaa kuitenkin vasta uutta hiljaista tietoa luova sisäistämisvaihe, jossa jaettu tie-

to luo yksilön reflektoinnin kautta uutta ymmärrystä ja osaamista organisaation käytäntöi-

hin. Organisaatio, jossa yksilö työskentelee, on kuitenkin tehokkain käytäntöihin liittyvien 

taitojen ja osaamisen kehittämisen konteksti. (Nonaka et al., 2000: 13-15) 

 

Uotila et al. (2005: 860, viitattu Kaiser ja Fordinal, 2010: 933) mallintavat kaksi erillistä 

tulevaisuuden tiedon muuntamisen tilaa SECI-mallin sovelluksen laajennuksena. Nämä 
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tilat ja vastaavat SECI-mallin vaiheet mahdollistavat piileväksi määritellyn hiljaisen tiedon 

jakamisen:  

 

 Mielikuva BA:ssa (englanniksi: imagination BA) tulevaisuuteen kytkeytyvä 

hiljainen tieto muuntuu henkilöitymättömäksi hiljaiseksi tiedoksi, eli tiedosta-

mattomaksi tiedoksi. Tätä tiedon muuntamisen vaihetta kutsutaan potentiali-

sointivaiheeksi, jossa tulevaisuuteen kytkeytynyt tieto kiinnittyy tiedostamat-

tomaan muistiin. 

 Tulevaisuus BA:ssa (englanniksi: futurising BA) tiedostamaton tieto muuntuu 

henkilöityneeksi hiljaiseksi tiedoksi ja edelleen jaettavaksi sosialisaatiovaiheen 

tilassa. Tätä tiedon muuntamisen vaihetta kutsutaan visualisointivaiheeksi, jos-

sa tulevaisuuteen kytkeytynyt, tiedostamattomaan muistiin kiinnittynyt tieto 

muuntuu hiljaiseksi tiedoksi. 

 

Kaiser ja Fordinal (2010) esittävät SECI -mallin laajennuksen, jossa he konkretisoivat pii-

levän tulevaisuuteen liittyvän tiedon käsittelyn erilliseen tilaan, ja tätä kutsutaan ammatil-

liseksi BA:ksi (englanniksi: vocational BA). Ammatillisessa BA:ssa piilevä tieto muuntuu 

joko hiljaiseksi tai näkyväksi tiedoksi. Luotu uusi tieto on tarvetietoa, jolla oletetaan ole-

van erityinen ja perusteltu tarve (englanniksi: needed knowledge).  Ammatillinen BA on 

oppimisympäristö, joka edellyttää motivaatiota, luottamuksellista ilmapiiriä, aikaa vapaa-

muotoisille ajatteluprosesseille, asiasidonnaista kielenkäyttöä ja erilaisten vuoropuhelua 

edistävien tekniikoiden hyödyntämistä. (Kaiser ja Fordinal, 2010: 933-934) 

 

Tilan käsite on moniulotteinen, mutta se erittelee tarkoituksenmukaisesti vaiheistettua tie-

don muuntamista ja hiljaisen tiedon jakamista yhdessä. Organisaation tulee nähdä tilat 

suunnittelua vaativina, uudistumiskykyä luovina tietojohtamisen mekanismeina, joissa 

kussakin tulisi soveltaa yhtenäisiä tietojohtamisen mallin edellyttämiä ja mahdollistamia 

käytäntöjä.  

 

Kuva 11 esittää SECI-mallin laajennuksena sovellusta, joka sisältää tilojen tyypittelyn ja 

tulevaisuustiedon käsittelyyn kytkeytyvät SECI -prosessin vaiheen tilat. 
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Kuva 11. Tulevaisuustieto SECI-mallin laajennuksena. 

 
SECI -prosessin vaiheisiin on sisällytetty tietoprosesseja hahmottavat lisäelementit, jotka 

kuvaavat käsiteltävän tiedon ja tilan luonnetta. Tulevaisuuden tiedon huomioiva laajennet-

tu SECI -mallin sovellus kuvaa, kuinka tietyssä käytännössä toimiva yksilö rakentaa koko-

naisnäkymää ja ymmärrystä sekä tulevaisuudesta että häntä ympäröivästä todellisuudesta. 

Kuva tulevaisuudesta ja siihen liittyvästä hiljaisesta tiedosta tarkentuu kahdessa eri vai-

heessa tai näiden välisessä iteraatiossa. Nämä kaksi vaihetta muodostavat syklin, jossa hil-

jainen tieto konstruoidaan potentiaalisen tiedon tunnistamisvaiheessa ja tulevaisuuden tie-

don luomisvaiheessa. Näiden kahden vaiheen tilat ovat luonteeltaan poikkeavia. Jos yksilö 

on sisäistänyt tulevaisuuteen liittyvää hiljaista tietoa Reflektoiva BA -tilassa, tämä tieto 

voidaan jakaa edelleen Inspiroiva BA -tilassa tai samanaikaisesti luoda uutta tulevaisuus-

tietoa Mielikuva BA -tilassa käynnistyvässä syklissä. Käytännössä yksilön aktiivinen tie-

don jakaminen synnyttää useita samanaikaisia tietovirtoja eri tiloissa. Kuten Uotila et al. 

(2005: 860) korostavat, tiedon luomisen prosessi ei tapahdu aikajärjestyksessä, vaan eri 

tilat voivat olla käytettävissä samanaikaisesti. 

 

Choudrie ja Selamat (2006) sijoittavat jatkuvasti hiljaista tietoa hyödyntävän yksilön IT-

kehittämisen käytäntöihin, joita he kuvaavat yksilön oppimisympäristöinä ja sen piirteinä: 
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 Yhtenäisissä käytännöissä mahdollistetaan niin muodollinen kuin epäviralli-

nenkin vuorovaikutus ja jatkuva kommunikointi yksilöiden välillä. 

 Yhteiset arvot luovat energiaa tehtävien suorittamiseen ja rakentavat työkult-

tuurin, jossa yksilöiden välinen luottamus ja muodostuneet siteet edistävät tie-

don jakamista. 

 Yksilö tunnistaa organisaation eri käytännöt ja organisaatiokulttuurin vaikutuk-

set omassa toiminnassaan. 

 Yksilön hyväksyy jatkuvan muutoksen, jota kiihdyttävät jatkuvasti organisaati-

on sisäiset ja ulkoiset muutospaineet.  

 Yksilön on valmis oppimaan uutta ja ohjaaman sekä opastamaan muita käytän-

nöissä toimivia yksilöitä. 

 Yksilö palkitaan hyvistä, tavoitteiden mukaisista suorituksista.  

(Choudrie ja Selamat, 2006: 3-4) 

 
Jatkuvasti uutta tietoa luova oppimisprosessi käytännöissä ei ole luonteeltaan perinteinen 

koulutustilanne, jossa välitettävä tieto on tunnistettu ennen oppimisprosessia, vaan 

käytännöissä muodostetaan jatkuvasti oppimalla uutta hiljaista tietoa edelleen jaettavaksi. 

Oppimispohjainen näkemys on konstruktiiivinen ja korostaa tiedon voimistavaa vaikutusta 

(englanniksi: knowledge pulling) vuorovaikutteisissa käytäntöjen tietoprosesseissa. Tällöin 

yksilöiden nähdään olevan motivoituneita hakemaan ja antamaan vastauksia avoimina 

oleviin asioihin, jolloin oppimisprosessia voidaan kuvata yksilön jatkuvana 

tutkimusmatkana. SECI -malli mahdollistaa käytäntöihin liittyvän oppimisprosessin 

analysoimisen siten, että malliin kytketään eri ilmiöitä ja näitä luokitellaan eri tavoin. 

(Naeve et al., 2008: 5-8) 

 

Kuvassa 12 on esitetty Naeve et al. (2008) näkemysten mukainen  oppimispohjainen SECI 

-mallin sovellus, jossa tarkennetaan oppimisprosessin eri vaiheita. 
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Kuva 12. Oppimispohjainen SECI -mallin laajennus. 

 
Sosialisaatiovaiheessa haasteet, aktiviteetit ja aikomukset avartavat yksilön kokemusmaa-

ilmaa ja edellyttävät jatkuvaa oppimista sekä tiedon jakamista yhdessä uuden tiedon luo-

miseksi. Yksilön ymmärrys kasvaa jatkuvan oppimisen myötä ja samat asiat voidaan työs-

tää jaettavaksi yhä laajemmalle joukolle ulkoistamisvaiheessa. Lisääntynyt ymmärrys luo 

konsepteja, jotka ovat avattujen kokemusten artikuloituja ilmentymiä. Yhdistämisvaiheessa 

uudet konseptit kiinnitetään aiempaan kokemusmaailmaan ja luodaan mallinnettuja kon-

septeja, jotka integroivat uuden tiedon aiempiin tietosisältöihin. Kun yksilöt edelleen ref-

lektoivat mallinnettuja konsepteja sisäistämisvaiheessa, he rakentavat yhä uudelleen uutta 

hiljaista tietoa jaettavaksi.  (Naeve et al., 2008: 18) 

 

Sosialisaatiovaiheen tila on olennainen yksilön oppimisen kannalta. Erityisen voimistava-

na tekijänä on yksilön vahva itsetunto, jonka rakennusaineina ovat motivaatio, tunnesiteet, 
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arvoperusta ja kyvykkyydet. Vuorovaikutuksessa luottamusta ja yhtenäisyyden tunnetta 

edistävät toiminta kasvokkain ja aiemmat kokemukset tiedon luomisesta yhdessä. Nämä 

edellyttävät, että yksilöiden välinen etäisyys tulee huomioida. Ulkoistamisvaiheen tilassa 

oppimista voidaan edistää visualisoimalla konsepteja menetelmillä ja esityksillä, joiden 

avulla tietoa jäsennetään ja järjestetään ymmärryksen lisäämiseksi. Yhdistämisvaiheen ti-

lassa yksilöiltä vaaditaan kyvykkyyksiä, jotka tukevat konseptien mallintamista ja kytke-

mistä aiempiin tietosisältöihin organisaatiomuistissa. Sisäistämisvaiheen tilassa yksilön 

tulee kyetä reflektoimaan asioita siten, että kokemusperäinen oppiminen mahdollistaisi 

edelleen uuden hiljaisen tiedon jakamisen. (Naeve et al., 2008: 19-25) 

 

Naeve et al. (2008: 19) esittävät SECI -mallista vastapäivään etenevän tiedon spiraalin so-

velluksen, joka kirkastaa uudella tavalla rinnakkaisesti, vaan ei lineaarisesti, toisiaan seu-

raavat sosialisaatio- ja yhdistämisvaiheen sekä ulkoistamis- ja sisäistämisvaiheen. Kuvassa 

13 on esitetty vastapäivään etenevä laajennettu SECI-mallin oppimispohjainen sovellus, 

joka sisältää myös tulevaisuustiedon luomisen spiraalin. 

 

 

Kuva 13. Vastapäivään etenevä laajennettu SECI-mallin oppimispohjainen sovellus. 
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2.4 Tiedon jakamisen haasteet 
 

Nonaka ja Takeuchi (1995) kuvasivat SECI-mallin sosiaalistumisvaiheen erääksi kriittisek-

si tekijäksi yhteisen ymmärryksen luomisen.  

 

Weick et al. (2005) esittää yksilön hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvänä haasteena ilmiön, 

jota hän kuvaa yhteisen ymmärryksen luomiseksi (englanniksi: sense making):  

 

 Yksilöt ilmaisevat usein asioita moniselitteisesti ja käynnistävät prosessin, jota 

voidaan luonnehtia kaaokseksi. Tämä synnyttää yksilöiden välillä vuorovaiku-

tusta, jossa vahvistetaan tarve nimetä ongelma ja ratkaista se jakamalla uutta 

tietoa. 

 Ongelman nimeäminen edellyttää merkitysten kirkastamista, jolloin ongelman 

haarukoinnissa auttavat yksilöiden aiemmat kokemukset sekä taidot ja osaami-

nen. 

 Yksilöt rakentavat kokonaiskuvaa tilanteesta erilaisten johtolankojen (englan-

niksi: clues) avulla, mutta saattavat päätyä virheellisiin johtopäätöksiin. Tämä 

edellyttää iterointia. 

 Kun yhteinen ymmärrys hahmottuu, se dokumentoidaan näkyvään muotoon, 

jotta yhteistä ymmärrystä laajentava uusi tieto voidaan jakaa laajemmalle jou-

kolle organisaatiossa.  

 Yhteisen ymmärryksen syntyminen on vastaus avoimeen kysymykseen (eng-

lanniksi: what the story?), mutta toisaalta se luo merkityksiä, jotka antavat vas-

tauksia tulevaisuuden haasteisiin (englanniksi: now what?). (Weick et al., 

2005: 410-413) 

 

Yhteisen ymmärryksen luominen on yksilöiden vuorovaikutuksen mahdollistama prosessi, 

jossa yksilöt tulkitsevat ja jäsentävät ympäristöään. Tämä mahdollistaa todellisuuden jä-

sentämisen tilanteissa, joissa asiat vaikuttavat epävarmoilta ja moniselkoisilta. Ymmärtä-

misen haasteet liittyvät usein yhteisen kielen puuttumiseen tai kyvyttömyyteen keskustella 



 
 

 
 

46 
 

ja kommunikoida tietystä asiasta rationaalisesti. (Maitlis et al., 2005: 231-233; Weick et 

al., 2005: 409-410) 

 

Maitlis et al.  (2015) korostavat, että yhteisen ymmärryksen luomiseen vaikuttavat merkit-

tävästi yksilöiden kyvykkyyserot ja organisaatioiden luomat kontekstit. Taustalla toimivat 

myös yksilöiden emotionaaliset tilat. Positiivinen ilmapiiri edistää ymmärryksen luomista, 

mutta negatiivinen ilmapiiri on rajoittava ja vaatii enemmän työstämistä sekä yksilöiden 

ajatusten integroimista. Yksilöiden vaivautuneisuus ja ylpeys edistävät yhteisen ymmär-

ryksen luomista, kun taas ylimielisyys ja nolous saattavat johtaa hidastavaan sekä liian yk-

silökeskeiseen toimintaan. (Maitlis et al., 2015: 238-239) 

 

Holt et al. (2017) kuvaavat IT-ratkaisujen kehittämistä kompleksisena ilmiönä, joka edel-

lyttää itse kehittämisen kohteena olevan käytännön ja sen piirteiden ymmärtämistä, mutta 

toisaalta sellaisia reaktioita, jotka edistävät yhteisen ymmärryksen luomista. Tutkijat ana-

lysoivat kehittämiseen liittyvää kompleksisuutta Snowdenin (2014, viitattu Holt et al., 

2017: 37-41) luomalla viitekehyksellä, jossa kehittämiskohteen tai -kohteiden kompleksi-

suus voidaan nähdä kehittämisryhmän tilana ja kehittämiskohdetta kuvaavina eri tietoalu-

eina (englanniksi: domain or knowledge domain) sekä näihin kytkeytyvien ilmiöiden piir-

teinä. Kuvassa 14 on esitetty kehittämiskohteen tai -kohteiden kompleksisuutta ilmentävä 

viitekehyksen mukainen sovellus. 
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Kuva 14. Kompleksisuus ja ymmärrys IT-kehittämistyössä. 

 

Kehittämisryhmän tai kehittämiskohteen tilaa voidaan kuvata kolmella eri piirteellä, jotka 

ovat levottomuus, epäjärjestys ja järjestys. Nämä erittelevät kehittämiskohteita eri tieto-

alueina, joissa kehittämiskohteet kiinnittyvät eri tasoisiin käytäntöihin. Kuvassa tietoaluei-

den koko voi vaihdella, ne voivat purkautua pienempiin osiin tai esittää eri ilmiöiden piir-

teitä siten, että kompleksisuus tulee ilmi tarkoituksenmukaisesti. Tietoalueet esittävät käy-

täntöjen muodostamia konteksteja tai tiloja, joissa kehittäjältä edellytetään tiettyjä taitoja ja 

osaamista. Kehittäjien toiminta synnyttää reaktioita, joiden tulisi rakentaa tiedon jakami-

sessa sellaista ymmärrystä, joka mahdollistaa, että tiettyjä käytäntöjä tukevat IT-ratkaisut 

voidaan toteuttaa esitettyjen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

 

Epäjärjestys kuvaa kehittämisryhmän tilaa, jossa kaikki kehittäjät eivät välttämättä selke-

ästi tunnista, millä tietoalueelle he ovat toteuttamassa tiettyä ratkaisua. Tällöin ymmärrystä 

voidaan kasvattaa kokeneempien kehittäjien toimesta siten, että rakennetaan vähitellen 

ymmärrystä tarkentamalla kehittämisryhmän tilannekuvaa. 

 

Levottomuus kuvaa kehittämisryhmän tilaa kahdella tunnistetulla tietoalueella. Kaoottisella 

tietoalueella kehitettävä ratkaisu tukee uutta käytäntöä, jonka kehittäjät ymmärtävät tietyllä 
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hetkellä. Ymmärrystä lisätään toimimalla aktiivisesti, mikä luo vastauksia avoimiin kysy-

myksiin. Kompleksisella tietoalueella kehittämisryhmällä ei ole selkeää kuvaa tarpeista, 

jolloin ratkaisu on avoin, eikä kehitettävää käytäntöä ole tarkasti tunnistettu ja määritelty. 

Tällöin ymmärrystä luodaan tarkentamalla tarpeita, mikä toteutuu hakemalla vastauksia 

avoimiin kysymyksiin.   

 

Järjestys kuvaa kehittämisryhmän tilaa kahdella tunnistetulla tietoalueella. Monimutkaisel-

la tietoalueella kehitettävä ratkaisu tukee useita eri käytäntöjä, jotka kehittäjät ymmärtävät 

ja osaavat analysoida kuvaamalla ilmiöitä ja näiden piirteitä. Ilmeisellä tietoalueella ratkai-

su tukee tiettyä, tiukasti määriteltyä käytäntöä, jonka piirteet kehittäjät osaavat eritellä. 

 

Holt et al. (2017) korostavat, että kehittäjien tulisi tavoitella ilmeisen tietoalueen parhaita 

käytäntöjä, jolloin ratkaisun kehittäminen sujuu vaivattomasti. Monimutkaisella tietoalu-

eella kehittäminen edellyttää tietoalueen kehittäjien välistä jäsentynyttä yhteistoimintaa. 

Kompleksisella tietoalueella tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa kehittäjien välistä 

luottamusta ja kehittämisryhmän rajaamista siten, että kehittäjät voivat toimia tehokkaasti 

yhdessä. Kaoottisella tietoalueella kehittäminen vaatii toimintaa ja nopeutta ymmärryksen 

luomiseksi, mikä mahdollistetaan usein pienemmässä ryhmässä rajaamalla tarkoitushakui-

sesti osallistuvien kehittäjien määrää. (Holt et al., 2017: 38-39) 

 
Allee ja Schwabe (2015) soveltavat kuvassa 14 esitettyä viitekehystä arvoverkoston tiloi-

hin mahdollistamalla rakenteisiin kytkeytyvien haasteiden analysoinnin. Tällöin kaoottista 

tietoaluetta vastaava arvoverkoston tila voidaan esittää jatkuvana muutoksena ja järjestyk-

sen luomisena, ja se puretaan tehokkaimmin ilman hierarkioita. Vahva verkostorakenne ei 

ole hyödyllinen, jos uusia verkostosuhteita luodaan jatkuvasti ja osallistujat sekä heidän 

roolinsa ovat jatkuvassa muutostilassa. Vakiintuneissa verkostorakenteissa tai näiden osis-

sa yksilöt voivat normalisoida toimintaansa tehokkaasti. Kompleksista tietoaluetta vastaava 

arvoverkoston tila ilmentää tiloja, jotka ovat tiettyyn kontekstiin sidottuja ja sisältävät usei-

ta muuttujia sekä toimintavaihtoehtoja. Kun asiat ovat kompleksisia, ne sisältävät paljon 

muuttujia, jolloin ennustettavuus on vaikeaa ja perinteiset kontrollit sekä johtamisjärjes-

telmät eivät salli joustavasti eri variaatioiden tarkastelua.  Monimutkaista tietoaluetta vas-

taa arvoverkoston tila voidaan liittää kehittämistyöhön, jossa korostetaan perinteisiä, muo-
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dollisia organisaatiorakenteita ja hierarkioita, mutta toisaalta joustavuutta verkostorakentei-

ta tukevina hybridimalleina. Ilmeinen tietoalue vastaa arvoverkoston tilaa, joka voidaan 

liittää liiketoimintaprosessien hallintaan. Tällä alueella yksilöiden toimintaa tulisi kuiten-

kin arvioida jatkuvana verkostomaisena vuorovaikutuksena käytännöissä. Arvoverkoston 

tiloja ja niiden tehokkuutta voi analysoida mallintamalla sekä kuvaamalla organisaation 

toimintaa arvoverkoston rakenteita ja suhteita esittävillä verkostokartoilla. (Allee ja 

Schwabe, 2015: 10-16) 

 
Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat kuvanneet tekijöitä, jotka edistävät tiedon jakamista ja 

yhteisen ymmärryksen luomista: 

 

 Aikomus korostaa tiedon jakamisen strategista merkitystä ja edellyttää, että or-

ganisaatiolla on tavoitteellinen tietovisio, joka kuvaa millaista tietoa organisaa-

tiossa luodaan ja miten tiedon jakamista edistävä tietojohtamisen malli jalkau-

tetaan siten, että se luo arvoa eri sidosryhmille. 

 Autonomia luo joustavuutta ja vapauksia tietoa jakaville yksilöille, mutta toi-

saalta sitouttaa ja valtuuttaa hyödyntämään vaikeasti ennustettavissa olevia ti-

lanteita. Tällöin tietojohtamisen mahdollistavat rakenteet muodostavat auto-

poieettisen systeemin, jossa strategiaa toteuttavien yksilöiden ja ryhmien tulee 

omata kyvykkyydet asettaa toiminnalleen tarkoituksenmukaisia rajoja.  

 Luova kaaos (epävakaus) suuntaa yksilöiden toimintaa haasteisiin, joiden rat-

kaiseminen edellyttää kyseenalaistamista, uudelleensuuntautumista, ideointi-

kykyä, luovuutta ja oikeaa saatavilla olevaa osaamista sekä kyvykkyyksiä tie-

tyssä kontekstissa. Luovan kaaoksen mahdollistajia ovat yksilöt, jotka kykene-

vät aidosti reflektoimaan omaa tekemistään ja osaavat sopeuttaa omia toimin-

taansa sekä mentaalisia mallejaan tilanteen ja uudelleensuuntautumisen edellyt-

tämällä tavalla, vaikkakin yksilöiden erilaisuus tulisi osata hyödyntää voimava-

rana. 

 Ylimääräisen tiedon jakaminen edistää tiedon sisäistämistä ja uuden hiljaisen 

tiedon luomista, mikäli se voimistaa yksilöiden vuorovaikutusta ja tiedon ja-

kamista. Ylimääräisen tiedon käsittely lisää ymmärrystä ja kokonaisnäkemystä 
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tiedosta, joka ei ole välttämättömän tarpeellista, mutta joka on kuitenkin jaettu 

yhdessä.  

 Tiedon saatavuuden säätely mahdollistaa tiedon yhdistämisen uudella tavalla, 

kun sallitaan joustavampi tiedon saatavuus eri organisaatiotasoilla. (Nonaka ja 

Takeuchi, 1995: 74-81: 229) 

 

Bagheri et al. (2016) korostavat, että yhteisten toimintamallien, käytäntöjen ja ratkaisujen 

kehittäminen verkostoissa perustuu tiedon jakamiseen ja toimivaan yhteistyöhön. Tällöin 

on ehdottoman tärkeää, että eri osapuolet tunnistavat ne tekijät, jotka vaikeuttavat tiedon 

jakamista. Tutkijat korostavat, ettei tiedon jakamisen haasteita ole tutkittu laajalti arvoa 

luovissa verkostoissa. Tutkimuksessaan he rakensivat viitekehyksen, jossa tiedon jakami-

nen nähtiin sekä hiljaisen että näkyvän tiedon jakamisena. Tiedon jakamisen haasteet ryh-

miteltiin kuuteen eri kategoriaan ja edelleen alakategorioihin taulukon 7 mukaisesti.  

(Bagheri et al., 2016: 382-387) 
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Taulukko 7. Tiedon jakamisen haasteet. 

Rakenne- 

tekijät 

Sosiaaliset  

tekijät 

 

Ymmärrys- 

tekijät 

Organisaatio- 

tekijät 

Tiedon saata-

vuus rakenteissa 

Kompleksisuus 

Suhteet 

Etäisyys 

Kulttuuri 

Tilat 

Luottamus tietoon 

Kilpailutekijät 

Motivaatiotekijät 

Luottamus vuoro-

vaikutuksessa 

 

Asioiden ymmärrys 

Kontekstin laajuus 

Termit ja käsitteet 

 

Muodolliset käytännöt 

Johdon sitoutuminen 

Valta ja hyödyt 

Resurssit 

Ohjeet ja periaatteet 

Kannusteet 

Saatavuus 

Suorituskyvyn arviointi 

Oikeudelliset tekijät 

Tekniset tekijät Teknologiatuen saatavuus 

Teknologian käytettävyys 

Jaetun tiedon laatu 

Jaetun tiedon määrä 

Jaettuun tietoon liittyvät tietoturvatekijät 

Jaettavan tiedon integraatio 

Yleiset tekijät Vaikeus ilmaista hiljaista tietoa 

Lähde: Tekijä, soveltaen Bagheri et al. (2016: 382-387) 

 

Szulanski (2003) tutki organisaatioiden parhaisiin käytäntöihin liittyvän tiedon jakamista ja 

kuvasi englanninkielisen termin ”sticky knowledge”, jota voidaan kutsua haasteelliseksi 

tiedoksi. Tutkijan mukaan tämä edellyttää normaalia enemmän valppautta, ponnistuksia ja 

kykyä havaita tiedon jakamiseen liittyviä haasteita. Sosiaalisen vuorovaikutuksen konteks-

tissa englanninkielinen sana ”sticky” tarkoittaa epäröintiä, itsepäisyyttä, hankaluuksia ja 

epämieluisia asioita. Tutkija tarkensi tiedon jakamisen haasteet piirteiksi, jotka rajoittavat 

parhaiden käytäntöjen jakamista organisaatiossa. Nämä vaativat jatkuvaa organisaation 

johdon ohjaavaa ja koordinoivaa otetta käytäntöjen uudistamisessa sekä yksilöiden suori-

tuskyvyn ohjaamista. Tietojohtamista ja organisaation uudistumiskykyä rajoittavat haasteet 
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tulisi havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta niiden edellyttämät korjaavat 

toimenpiteet voidaan jalkauttaa käytäntöihin. (Szulanski, 2003: 10-13, 18-24) 

 

Szulanski (2003) kuvaa tiedon jakamisen haasteita seuraavasti: 

 

 Rutiininomainen tiedon jakaminen saattaa aiheuttaa eroja muodollisesti esite-

tyn ja käytännöissä sovellettavan tiedon välillä. Ellei tiedon lähde tunne käy-

täntöjä (englanniksi: know-how), hänen on vaikea kuvata sitä, mitä (englannik-

si: know-what) käytännöissä tehdään ja miksi (englanniksi: know-why) tiettyjä 

asioita tehdään juuri tietyllä tavalla. 

 Tiedon lähteeltä saattaa puuttua motivaatio jakaa tietoa, jonka hän olettaa 

omistavansa. Toisaalta tiedon lähteet saattavat kokea olevansa tarpeettomia, ei-

vätkä sitoudu jakamaan tietoa ilman sitouttamista. Kun tiedon jakaminen edel-

lyttää yhdessä tekemistä ja osallistumista, tämä saatetaan kokea vaikeaksi 

asiaksi. 

 Taitavien ja osaavien yksilöiden jakama tieto saatetaan kokea oikeammaksi ja 

laadukkaammaksi, mikä korostaa yksilöiden välisen luottamuksen merkitystä. 

 Tiedon vastaanottajalta saattaa puuttua kyky ymmärtää vastanotetun tiedon si-

sältöä, mikä voi mitätöidä tiedon todellisen arvon. 

 Toimivat rakenteet saattavat edistää merkittävästi tiedon jakamista, mutta tie-

tyn tiedon jakaminen saattaa tästä huolimatta osoittautua haasteelliseksi. 

 Tiedon lähettäjän ja vastaanottajan roolit käytännöissä saattavat olla haasteelli-

sia, mitä lieventää pitkällä aikavälillä tiedon jakamiseen liittyvä rutinoitumi-

nen. (Szulanski, 2003: 26-31) 

 

Vaikkei tämän lopputyön laajuuteen kuulu muodollinen, yksisuuntainen tiedonsiirtoproses-

si ja sen analyysi, tutkimuksen näkökulmasta on tarpeellista ymmärtää, mitä piirteitä sisäl-

tyy hiljaisen tiedon yksisuuntaiseen siirtoon ja miten tilassa toimivaa kuuntelijaa voi arvi-

oida. 
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Taulukossa 8 hiljaisen tiedon vastaanottajat jaetaan aktiviteettien mukaan eri tasoille, jotka 

kuvaavat, mitkä ovat vastaanottajan aktiviteetit ja millainen on hiljaisen tiedon lähettäjän 

kokemus, kun yksilö tai ryhmä rakentaa uutta hiljaista tietoa eri tilojen muodollisessa, yk-

sisuuntaisessa tiedonsiirtoprosessissa. 

 

Taulukko 8. Hiljaisen tiedon vastaanottaja kuuntelijana tilassa. 

Taso Vastaanottajan aktiviteetit Hiljaisen tiedon lähettäjän 

kokemus 

Osallistuminen Osallistuva kuuntelija on kiinnostunut 

kuuntelemaan esittäjän välittämää tietoa. 

”Yksiö haluaa kuunnella 

minua.” 

Tarkka kuunte-

leminen 

Osallistuva kuuntelija kuuntelee myös, 

mitä muut läsnäolijat kertovat. 

”Yksilö kuuntelee ja ym-

märtää, mitä minä kerron” 

Empaattinen 

kuunteleminen 

Osallistuva ja tarkka kuuntelija osallistuu 

keskusteluun ja tuntee olevansa mukana 

keskustelussa. 

”Yksilö tuntee, mikä on olla 

esittäjän asemassa ja mitkä 

ovat minun mentaaliset mal-

lit.”  

Uutta luova 

empaattinen 

kuunteleminen 

Osallistuva, tarkka ja empaattinen kuulija 

reflektoi esittäjän jakamaa tietoa intuitii-

visesti, kyseenalaistaa ja osaa antaa ra-

kentavaa palautetta esittäjälle. 

”Yksilö auttaa minua vie-

mään esityksen läpi ja auttaa 

minua jakamaan tietoa.” 

Tekijä: Soveltaen, Hawkins ja Smith (2006: 210-214) 

 

Hawkins ja Smith (2006) tarkastelevat organisaation yksilöihin ja kulttuuriin sekä arkkiteh-

tuuriin ja käytäntöihin liittyvien muutosten mahdollistamisen haasteita kuvan 15 mukaises-

ti. 
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Kuva 15. Muutoksen mahdollistamisen, nopeus vs. hitaus. 

  
Organisaation rakennetta voidaan ohjata ja muuttaa varsin nopeasti, mutta yksilöiden ja 

heidän toimintaa määrittelevän kulttuurin muutos sekä sen ohjaus vievät enemmän aikaa. 

Muutoksen ohjaamisella on rajoitteensa, jolloin se saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kon-

tekstin eri elementit toimivat ja vaikuttavat eri tahdissa. Organisaation tehokkuus laskee, 

jos se ei kykene sisäistämään muutoksen keskeisten elementtien välisiä riippuvuuksia. Täl-

löin muutostilanteissa yksilöt kohtaavat muutosten aaltoja, jossa muutokset seuraavat toi-

nen toisiaan siten, että edelliseen muutokseen sopeutumisvaihe saattaa olla vielä kesken, 

kun jo kohdataan seuraava muutoksen aalto. (Hawkins ja Smith, 2006: 99). 
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2.5 Organisaation tietojohtaminen 
 
Tietojohtamisen kriittiset menestystekijät (englanniksi: critical success factors) ovat tieto-

johtamiseen liittyvien ilmiöiden piirteitä, jotka johtamisen näkökulmasta edellyttävät eri-

tyistä ja jatkuvaa huomiota sekä seurantaa, jotta organisaatio voi saavuttaa asettamansa ta-

voitteet.  Kriittiset menestystekijät tukevat tietojohtamisen ohjausta ja koordinointia sekä 

käytännön toiminnan jatkuvaa analysointia. (OuYang et al., 2010: 446) 

 

OuYang et al. (2010) kartoittivat tutkimuksessaan tieteellisten artikkelien sisältämiä tieto-

johtamisen kriittisiä menestystekijöitä ja laativat kriittisten menestystekijöiden luokittelun 

alatekijöineen. Tutkijat esittävät luokittelun hyödylliseksi, mutta toteavat, että kriittisiä 

menestystekijöitä on tutkittu paljon, jolloin ei ole välttämättä aina ymmärretty, miten näitä 

tulisi hyödyntää tietojohtamisen tutkimuksessa. Taulukoissa 9 on esitetty tutkijoiden luo-

kittelemat tietojohtamisen kriittiset menestystekijät. (OuYang et al., 2010: 445-446) 

 

Taulukko 9. Tietojohtamisen kriittiset menestystekijät. 

Organisaatiotekijät Yksilötekijät Tietosisällöt Kyvykkyydet 

Johdon tuki 

Teknologia-alusta 

Rakenteet 

Koulutus 

Palkiseminen 

Johtamiskäytännöt 

Asenne 

Avoimuus 

Kannusteet 

Luottamus 

Sopeutuminen 

Persoonallisuus 

Saatavuus 

Rakenteet 

 

Tiedon luominen 

Tiedon jakaminen 

Sovellustuki 

Suorituskyky Taloudelliset mittarit: eriperusteiset pääoman tuottomittarit 

Ei-taloudelliset mittarit: tehokkuus, vaikuttavuus, tarkkuus, tyyty-

väisyys, kasvu 

Lähde: Tekijä, soveltaen OuYang et al. (2010: 445-446) 

 

Esitetty kriittisten menestystekijöiden luettelo on pelkistetty, mutta se kuvaa tietojohtami-

sen ilmiöiden keskeisiä piirteitä. Kun kriittiset menestystekijät ovat strategisten tavoittei-

den saavuttamista ilmentäviä tekijöitä, ne heijastavat haasteita, joita tulisi välttää organi-

saation käytännöissä.  
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Tietojohtamisen malli luo perustan yksilön tiedon jakamiselle käytännöissä. Tietovisio ku-

vaa organisaation aikomukset ja ne linkittyvät tietojohtamisen strategiaan sekä edelleen 

tietojohtamisen mallin kautta käytäntöjä ohjaaviin tavoitteisiin   Tietojohtamisen malli jal-

kauttaa organisaation aikomuksia käytäntöihin. Vaikka lausutut aikomukset edistävät yksi-

löiden sitoutumista, ne edellyttävät rinnalle dynaamisia tietoresursseja, jotka rakentavat 

tietojohtamisen tulevaisuutta ja organisaation tietoalustaa. Kuten Polanyi (1958, viitattu, 

Nonaka ja Takeuchi, 1995: 75) korostaa, sitoutuminen on uuden tiedon luomisen aktivoi-

misen kivijalka. Tietojohtamisen operationalisointi ei voi olla vain yksilöiden ajattelun ja 

käyttäytymisen varassa.  Organisaation tietovision tulee kuvata, miten tiedolla johtaminen 

mahdollistetaan ja miten tiedolla johtamisen käytännöt jalkautetaan käytäntöihin. Ilman 

todellisia aikomuksia organisaatio ei voi mitata ja arvioida, miten tiedolla johtaminen ja 

tietojohtaminen luovat arvoa eri osapuolille tai eri osapuolet voivat kokea saavutettavissa 

olevat hyödyt. (Nonaka ja Takeuchi, 1995: 74-75) 

 
Organisaatiotasolla tietovisio edellyttää tietojohtamisen strategiaa, jonka vaikutukset ulot-

tuvat tietologian eri tasoille johtamiskäytäntöjen kautta. Venkitachalam ja Willmot (2017: 

313-314) kuvaavat tietojohtamisen strategiset vaihtoehdot seuraavasti: 

 

 Personointistrategia korostaa hiljaisen tiedon jakamista ja sen tukemista yk-

sinkertaisilla tietoteknisillä ja sosiaalisten verkostojen työkaluilla (sähköposti, 

WhatsUp, Skype, Facebook ja Twitter). Toisaalta hiljaisen tiedon jakamista 

edistävät tietoa välittävät viiteryhmät (englanniksi: communities of interest), 

jotka muodostavat eritasoisia verkostoja ja mahdollistavat jatkuvan vuorovai-

kutuksen. Verkostoituminen mahdollistaa syväosaajien näkemysten, mielipi-

teiden ja kokemusten vaihdon, jolloin tehokkaan toiminnan ehdottomana edel-

lytyksenä on avoin kommunikaatio.  

 Ulkoistamisstrategia (kodifiointistrategia) korostaa näkyvän tiedon jakamista, 

jota voidaan tukea organisaation reaaliaikaisilla, kattavat hakutoiminnot sisäl-

tävillä työtiloilla ja portaaleilla, jotka varastoivat dokumentoitua tietosisältöä 

organisaatiomuistiin. 
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Nonaka ja Takeuchi (1995) perustelevat tietojohtamisen personointistrategiaa sillä, että 

yritysjohdon keskeinen tehtävä on tunnistaa yksilön hiljaisen tiedon strateginen rooli: 

 

 Hiljainen tieto on arvokasta, eikä sitä tule menettää tai jättää hyödyntämättä. 

 Hiljainen tieto on uudistumiskyvyn perusta ja sen jakamista tulee tukea sitout-

tavalla ja yksilökeskeisellä johtamisprosessilla.  

 Hiljaiseen tiedon mahdollistama, tehokas uuden tiedon luominen edellyttää in-

tensiivistä yksilöiden välistä vuorovaikutusta. 

 Hiljaiseen tietoon liittyy subjektiivisia näkemyksiä, havaintoja ja kokemuksia 

sekä kykyä hahmottaa tulevaisuutta, mitä tulee arvostaa. 

(Nonaka ja Takeuchi, 1995: 9-11, 41) 

 

Organisaation eri yksiköiden strategioita tulee yhteensovittaa (englanniksi: strategic fit) ja 

varmistaa näiden jatkuvuus. Tämä edellyttää organisaation eri yksiköiden erikoistumista, 

jatkuvaa yksilöiden taito- ja osaamistason sekä uudistumiskyvyn varmistamista eri käytän-

nöissä. Erikoistumisessa tarjotaan toiselle osapuolelle joko tietty pääoma, tietty strateginen 

rakenne tai prosessi, johon voi kytkeytyä niin sisäisiä kuin ulkoisistakin resursseja ja ky-

vykkyyksiä. Organisaation johdon tulee tunnistaa ne mahdollisuudet, joita erikoistuminen 

tarjoaa. (Teece, 2009: 40-43) 

 
 
Vahva personointistrategia ammentaa oppeja näkyvään tietoon tukeutuvasta kodifiointi-

strategiasta, mutta korostaa yksilön hiljaisen tiedon roolia tietojohtamisen käytäntöjen 

mahdollistajana. Käytännöissä energinen ja elävä kulttuuri vahvistavat hiljaisen tiedon ja-

kamista ja yksilöiden toimintaa strategioiden toteuttajina. Mikäli organisaatio ei halua mu-

kautua, sen tulee mahdollistaa tietojohtamisen strategia, joka edellyttää valintoja alhaisen 

tuottavuuden ja korkean uudistumiskyvyn tai korkean tuottavuuden ja alhaisen uudistu-

miskyvyn sekä avoimen ja yhtenäistävän kulttuurin välimaastoista. (Venkitachalam ja 

Wilmott, 2017: 315-316) 

 

Kuva 16 hahmottaa tiedon luonteen määrittelemiä tietojohtamisen strategisia valintoja ja 

näihin kytkeytyviä vastakkainasetteluja.  
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Kuva 16. Tietojohtamisen strategia, mukautuminen vs. tasapaino. 

 
Tietojohtaminen edellyttää useiden vastavoimien huomioimista, mutta niiden muodostama 

kilpailuasetelma tulisi hyödyntää jalkauttamalla näiden parhaimmat piirteet. Tasapainon 

hyväksyminen saattaa laskea tehokkuutta, mutta liiallinen mukautuminen voi aiheuttaa 

epävakautta, joka vaikeuttaa tietojohtamisen prosessien ohjaamista ja koordinaatiota. 

(McKenzie ja van Winkelen, 2004: 3-4) 

 

Tietojohtamiseen haasteena on usein yksilöiden, ryhmien ja organisaation alhainen suori-

tuskyky, joka kohdistuu tiedon jakamiseen ja saatavuuteen. Kun haasteet liittyvät hiljaiseen 

tietoon, ratkaisua tulisi hakea kehittämällä yksilöiden ja käytäntöjen välistä rajapintaa. Tie-

don luonteen ymmärtäminen ohjaa haasteiden ratkaisemista ja tietoprosesseihin liittyviä 

strategisia valintoja. Tällöin tietojohtamisen mallia voidaan lähestyä eri näkökulmista: 

 

 Lineaarinen malli korostaa tiedon siirtämisen käytäntöjen kehittämistä. Tällöin 

oletetaan, että tietoa voidaan jakaa yhtenäisesti tietologian eri käytännöissä. 
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 Relationaalinen malli korostaa tiedon integraation ja jakamisen käytäntöjen 

kehittämistä. Tällöin oletetaan, että tieto on sidottu organisaation rakenteisiin, 

kulttuuriin ja eri konteksteihin. Tiedon luonne on ymmärretty ja tietotyö näh-

dään eri tasojen välisenä yhteistyönä ja organisaatio toimii ympäristöön sopeu-

tuvana systeeminä.  

 Systeeminen malli korostaa tiedon jakamisen ja yksilöiden välisen vuorovaiku-

tuksen merkitystä. Tieto nähdään dynaamisena resurssina eri konteksteissa ja 

hiljaisen tiedon jakaminen nähdään käytäntöihin jalkautettuna sosiaalisena op-

pimisprosessina. Tällöin organisaatio jalkauttaa yhtenäisesti sovellettavat käy-

tännöt ja hyödyntää niitä jatkuvasti. (Nutley ja Davies, 2016: 181-182, 193-

195) 

 

Choi ja Lee (2002) huomauttavat, että tietojohtamisen strategioiden vaikutuksia ei välttä-

mättä tunnisteta ja toteavat, että tietojohtamisen strategiaa mukautettaessa tulisi huomioida 

SECI -mallin vaihteet, jotka kuvaavat, miten organisaatio hyödyntää hiljaista ja näkyvää 

tietoa tietojohtamisen käytännöissä. Strategisten valintojen osalta tulee huomioida tiedon ja 

eri organisaatioyksiköiden toiminnan luonne.  SECI -prosesseista näkyvän tiedon yhdistä-

misvaihe ei merkittävästi poikkea eri organisaatioyksiköiden toiminnassa, mutta muun mu-

assa kehittämisessä korostuu hiljaisen tiedon rooli. Kun tiedon luonnetta tarkastellaan 

SECI -mallin eri vaiheiden kautta, tietylle organisaatioyksikölle tai tietoalueelle muodostuu 

tehokas tietojohtamisen strategian alue, joka määrittelee operatiivisia tietojohtamisen käy-

täntöjä ja näiden jalkauttamista. (Choi ja Lee, 2002: 177-183) 

 

Kuvassa 17 on esitetty pelkistetysti tehokas tietojohtamisen strategian alue kehitysorgani-

saation toimintaa kuvaavana sovelluksena, joka korostaa hiljaisen tiedon roolia yksikön 

tietojohtamisessa ja tietojohtamisen mallin jalkauttamisessa. 
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Kuva 17. Tehokas tietojohtamisen strategian alue. 

 
Oliveira et al. (2014) toteavat, että tietojohtamisen mallin jalkauttamisen edellytyksenä on 

SECI -mallin mukaisten tiedon muuntoprosessien ja niihin kytkeytyvien tietojohtamisen 

mekanismien tunnistaminen. Nämä muodostavat tietojohtamisen käytäntöjä ja näitä tuke-

via tekniikoita. Taulukossa 10 on esitetty tietojohtamisen mekanismeja SECI-mallin vai-

heiden mukaisesti. (Oliveira et al., 2014: 232-236) 
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Taulukko 10. SECI -mallin vaiheiden mukaisia tietojohtamisen mekanismeja. 

Sosialisaatio Ulkoistaminen Yhdistäminen Sisäistäminen 

Aivoriihet Blogit Blogit Blogit 

Kokoukset Julkaisut ja lehdet   

Käytäntöyhteisöt Koulutus Koulutus Koulutus 

Mentorointi Käytäntöyhteisöt Käytäntöyhteisöt Käytäntöyhteisöt 

Muodolliset 

keskustelut 

Lessons learned Lessons learned  Lessons learned 

 Parhaat käytännöt Parhaat käytännöt Parhaat käytännöt 

Puhelut Puhelut Puhelut Puhelut 

Tarinat Tarinat Tarinat Tarinat 

Tiimityö    

Tilat Tilat Tilat Tilat 

Tietojohtamisen tekniikat 

 Asiantuntija-

järjestelmät 

Asiantuntija-

järjestelmät 

Asiantuntija-

järjestelmät 

 Intranet Intranet Intranet 

 Koulutus Koulutus Koulutus 

Osaamishaut  Simulointiohjelmat  

Liikkuvuus Keskustelufoorumit Keskustelufoorumit Keskustelufoorumit 

Reaaliaikainen 

viestintä 

Reaaliaikainen vies-

tintä 

Reaaliaikainen vies-

tintä 

Reaaliaikainen vies-

tintä 

 Sähköposti Sähköposti Sähköposti 

Tilat Tilat Tilat Tilat 

Tiimityökalut Tiimityökalut Tiimityökalut Tiimityökalut 

 Tallennusjärjestelmät Tallennusjärjestelmät Tallennusärjestelmät 

Videopuhelut Videopuhelut Videopuhelut Videopuhelut 

 Wikit Wikit Wikit 

Äänipuhelut Äänipuhelut Äänispuhelut Äänipuhelut 

Tekijä, soveltaen Oliveira et al. (2014: 232-236) 
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2.6 Yksilön rooli tietojohtamisessa 
 

Yksilön tulisi tunnistaa tiedon jakaminen tietojohtamisen prosessina, joka toteuttaa hänen 

tulevaisuuteen liittyviä aikomuksia. Tällöin henkilökohtaisen tietovision tulee kirkastaa, 

miten hän ja muut yksilöt mahdollistavat tulevaisuudessa yhä tehokkaamman vuorovaiku-

tuksen ja hiljaisen tiedon jakamisen. (Nonaka ja Toyama, 2007: 371, viitattu Kaiser ja For-

dinal, 2010: 934) 

 

Poudel (2017) korostaa, että organisaatiossa yhdessä luotu tieto eri muodoissa ja laajuudes-

sa toimii siltana yksilöiden ja eri käytäntöjen välillä. Tässä kontekstissa erityisesti yksilön 

hiljainen tieto mahdollistaa sen, miten hän voi toteuttaa tarkoituksenmukaisesti organisaa-

tion strategioita. Yksilön kyvykkyyksiin liittyviä vaatimuksia käytännöissä tulisi tarkastella 

seuraavien piirteiden kautta: 

 

 Yksilöiden oppiminen on tilannesidonnaista, jolloin taidot ja osaaminen raken-

tuvat käytännöissä dynaamisesti. 

 Käytäntöjä toteutetaan prosesseissa ja toiminnoissa tehtävinä, joissa vuorovai-

kutus mahdollistaa jatkuvan ymmärryksen luomisen ja oppimisen. 

 Muodollinen organisaatio koordinoi ja ohjaa yksilöiden toimintaa. 

 Käytännöt rakentuvat epävirallisiin verkostoihin, joissa yksilöt hyödyntävät 

kyvykkyyksiään ja kiinnittävät nämä muiden yksilöiden kyvykkyyksiin.  (Pou-

del, 2017: 1021-1022) 

 

Choudrie ja Selamat (2006) esittävät, että organisaation tulee mahdollistaa yksilöiden op-

piminen käytännöissä, mutta toisaalta luoda tiedon jakamista edistävä vahva kulttuuri. Yk-

silön kyvykkyyksiä kehittämistyössä voidaan kuvata syväosaamisena (englanniksi: meta 

abilities), joka edistää tiedon jakamista käytännöissä. Yksilön kyvykkyyksien kehittyminen 

edellyttää, että hän sisäistää roolinsa, tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet sekä hallit-

see muodollisen ja epämuodollisen vuoropuhelun merkityksen käytännöissä. Aiempiin tut-

kimuksiin viitaten tutkijat kuvaavat käytännöissä oppimisen ja tiedon jakamisen perustaksi 

neljä ydinkyvykkyyttä taulukon 11 mukaisesti. (Choudrie ja Selamat, 2006: 1-3) 
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Taulukko 11. Hiljainen tieto, kehittämistyö ja syväosaamisen ydinkyvykkyydet. 

Kyvykkyys Kuvaus 
Mentaaliset kyvykkyy-

det 

(englanniksi: cognitive 

skills) 

Kyky ymmärtää, arvioida ja tulkita tietoa loogisesti. 

Kyvykkyys mahdollistaa sen, että tilanteita arvioidaan ja on-

gelmia ratkaistaan käsittelemällä sekä yhdistelemällä eri näkö-

kulmia ja rakentamalla kuvaa tulevaisuudesta. 

Itsetuntemus 

(englanniksi: self-

knowledge) 

Kyky nähdä itsensä muiden yksiköiden kautta tunnistamalla 

omat vahvuudet, arvot ja tarpeet sekä motivaatioperustan.  

Kyvykkyys edellyttää, että yksilö tunnistaa omat vahvuutensa, 

jolloin hän osaa arvioida realistisesti eri vaihtoehtoja sekä ete-

nemispolkuja. 

Tunneäly 

(englanniksi: emotional 

resilience) 

Kyky käsitellä erilaisia tunnetiloja ja selvitä tilanteista, jotka 

edellyttävät nopeita ratkaisuja ja vastoinkäymisten käsittelyä. 

Kyvykkyys rakentaa asennetta, jonka avulla luodaan edellytyk-

set selvitä erilaisista haasteista. 

Energia 

(englanniksi: personal 

drive) 

Kyky motivoida itsensä ja omistautua tehtävän suorittamiseen. 

Kyvykkyys mahdollistaa, että yksilö osaa motivoida ja kannus-

taa muita yksilöitä saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet. 

Lähde: Tekijä, soveltaen Choudrie ja Selamat (2006: 3) 

 

Nutley ja Davies (2016) kytkevät yksilön kyvykkyydet tiedon jakamisen kannalta olennai-

siin tavoitteisiin, jotka ovat asioiden ymmärtäminen ja yhteisen ymmärryksen luominen. 

Nämä ilmentävät käytännöissä ulkopuoliselle, kuinka yksilö selviytyy rooliensa mukaisista 

tehtävistä. Kyvykkyyksien rakentaminen edellyttää jatkuvaa oppimista tietyn kontekstin 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, tiedon reflektointia ja herkkyyttä tunnistaa sekä tulkita 

ympäristössä luotuja merkityksiä. (Nutley ja Davies, 2016: 184-185) 

 

Yksilö kehittää jatkuvasti käytännöissä taitoja ja osaamista, jolloin tiedon jakaminen yh-

dessä edistää myös muiden yksilöiden kehittymistä ja oppimista. Sitoutuminen jatkuvan 

oppimisen periaatteisiin vahvistaa yksilön toiminnan ja tekemisen laatua, rakentaa kyvyk-

kyyksiä (englanniksi: capabilities) ja edistää kykyä toimia (englanniksi: capacity) organi-
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saation eri tietoalueilla. Yksilön hiljaisen tiedon mahdollistamaa jatkuvaa kyvykkyyksien 

ja kykyjen kehittämistä käytännöissä voidaan kuvata seuraavasti: 

 

 Käytännöissä tarvittavat taidot ja osaaminen (englanniksi: practical knowledge 

how to do things) edellyttävät, että yksilö rakentaa jatkuvasti kokonaisvaltai-

sempaa näkemystä, laajentaa ja luo ymmärrystä sekä kommunikoi ja ratkaisee 

ongelmia yhdessä. 

 Suhdeverkostojen luominen vaatii yksilöiltä tarkoituksenmukaista toimintaa 

verkostoissa, mikä luo uudenlaista syvyyttää ja potentiaalia nykyisten osaamis-

ten ja taitojen rinnalle. 

 Käytännöissä toimiminen edellyttää kykyä arvioida jatkuvasti omia kyvyk-

kyyksiä taitojen ja osaamisen kautta. Yksilön tulee olla aktiivinen, mutta toi-

minta tulee olla päättäväistä ja rohkeaa. 

 Käytännöissä yksilön toiminta on usein itsenäistä, mutta hänen tulee kehittää 

kykyä kuunnella ja ymmärtää muita toimijoita (englanniksi: emotional expres-

siveness). 

 Yksilön välittämän hiljaisen tiedon tulee vastata todellisuutta käytännöissä 

(englanniksi: doing what you say and following through). Yksilön tulee oppia 

tuntemaan, mitä tarkoitusta hän toteuttaa käytäntöjen eri rooleissa. 

 Yksilön tulee pitää yllä energiaa (englanniksi: energy and flow) ja kehittää 

voimavarojaan siten, että hän on valmis toimimaan jatkuvassa vuoropuhelussa 

toisten yksilöiden kanssa ja ryhmissä. 

 Yksilön tulee luoda jatkuvasti omaa sisäistä tilaa, jota voidaan kuvata toimintaa 

ohjaavaksi ytimeksi (englanniksi: core self). Kehittämisen ensisijainen kohde 

on kuitenkin käytännöt, joissa yksilö toimii. 

 Käytännöissä kehittymisen ohella poisoppiminen on yksilön uudistumisen 

edellytys. Uusia ideoita käytännöissä soveltavat yksilöt voivat rohkaista vanho-

jen toimintamallien parissa työskenteleviä muuttamaan suhtautumista uuteen, 

vaikka ajan kuluessa tämä on yhä haasteellisempaa. (Hawkins ja Smith, 2006: 

58, 203-206) 
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Chatti (2012) kuvaa yksilön tietojohtamisen mallia yksilön tietoverkostona (englanniksi: 

personal knowledge network, PKN), jossa hiljainen tieto, tietoprosessit ja teknologiatuki 

ovat mahdollistavia dynaamisia tietoresursseja. Kun yksilö rakentaa tietovision, jossa hän 

huomioi organisaation tietojohtamisen mallin, yksilön tietoverkostosta tulee mahdollistaja, 

joka voimistaa toimintaa strategioiden toteuttajana eri käytännöissä. Tällöin yksilön tieto-

verkosto toteuttaa organisaation arvoja, normeja ja suorituskykytavoitteita. Yksilön toimin-

taa käytännöissä voidaan kuvata teorioiden toteuttamisena (englanniksi: theory-in-use), 

jolloin oppiminen on kaksisuuntaista (englanniksi: double-loop learning). Teoriat kuvaavat 

organisaation yhteisesti hyväksyttyjä toimintamalleja. Kaksisuuntainen oppiminen edellyt-

tää jatkuvaa ongelmien analysoimista ja ratkaisemista, kriittistä asioiden kyseenalaistamis-

ta, avointa asennetta muutoksille, jatkuvaa omien kyvykkyyksien arviointia ja reflektointia 

sekä oman toiminnan uudelleensuuntaamista ja aikomusten tarkentamista. (Chatti, 2012: 

834 – 836) 

 
Stokvik et al. (2016) kuvaavat kaksisuuntaisen oppimisen operatiiviseksi toiminnaksi, jos-

sa suorituskykytavoitteet ohjaavat yksilön toimintaa käytännöissä. Yksilö arvioi omaa toi-

mintaansa reflektoiden ja luo jatkuvasti uudelleen toimintastrategiaansa, jolloin toiminnan 

sopeuttaminen on dynaamista. Yksilön alhaisin asetettu suorituskykytaso on se, jossa hä-

nen taidot ja osaaminen ohjaavat intuitiivisesti toimintaa käytännöissä. Jos yksilön syvä-

osaaminen kehittyy siten, että yksilön kyvykkyydet ovat organisaatiolle kriittisiä ja yksilö 

omaa laaja-alaisen ymmärryksen organisaation käytännöistä, yksilön taidot ja osaaminen 

luovat organisaatiolle strategisen kyvykkyyden. Tällöin yksilön suorituskykyä voidaan 

kutsua organisaation strategisesti tavoitteleman oppimisen paradigman tai toimintamallin 

mukaiseksi (englanniksi: paradigmatic learning). Sekä kaksisuuntainen oppiminen että 

paradigmaattinen oppiminen edistävät yksilön ja organisaation uudistumiskykyä. (Stokvik 

et al., 2016: 250-252) 

 

Kuva 18 esittää yksilön tietojohtamisen mallin sovellusta kaksisuuntaisena ja paradigmaat-

tisena oppimisprosessina, jossa yksilö soveltaa jatkuvasti henkilökohtaisen tietoverkoston 

toimintamallia.  Yksilö rakentaa henkilökohtaista tietoverkostoa organisaation tietologias-

sa, jolloin hänen toimintaa käytännöissä määrittävät organisaation kulttuuri ja sen alakult-

tuuri tai -kulttuurit. 
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Kuva 18. Yksilön tietojohtamisen malli. 

 
Sveiby (2001) korostaa, että käytännössä tiedon jakaminen edellyttää yksilöiden välistä 

tehokasta kommunikaatiota ja tarkoituksenmukaisia tietojohtamisen prosesseja, jotka mah-

dollistavat tiedon jakamisen yhdessä (englanniksi: co-creation of knowledge) verkostomai-

sessa ympäristössä. Yksilön työuraa voidaan kuvata oppimismatkana, jossa korostuvat yk-

silön kyvykkyyksien kehittyminen ja kehittäminen, jolloin nämä luovat edellytykset hyö-

dyntää yhä tehokkaammin hiljaisen tiedon jakamisen vipuvaikutusta. Tiedon jakamisen 

vipuvaikutus korostaa sitä, että toisin kuin aineelliset tavarat arvoketjun prosesseissa, hil-

jainen tieto ei menetä arvoaan, vaan sen arvo kasvaa verkostojen vuorovaikutustilanteissa, 

koska hiljainen tieto ei koskaan jätä luovuttajaansa. Tällöin voidaan ajatella, että tietyn hil-

jaisen tiedon määrän jakaminen kaksinkertaistaisi vastaavan tiedon määrän verkostossa. 

Kun pelkkä yksilön hiljainen tieto ei voi olla organisaation johtamisen kohde, keskeinen 

haaste on kuitenkin mahdollistaa tietojohtamisen malli, jonka avulla organisaatio voi hyö-

dyntää yksilöiden mahdollistaman tiedon jakamisen vipuvaikutuksen. (Sveiby, 2001: 346-

347) 
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2.7 Tietojohtamisen mallin mahdollistaminen 
 

Nonaka ja von Krogh (2009) toteavat, että useissa tutkimuksissa SECI -mallin on esitetty 

kuvaavan paremminkin organisaation luovuutta, muutosta ja uudistumiskykyä kuin organi-

saation kykyä jakaa hiljaista tietoa vuorovaikutteisissa käytännöissä. Yksilöiden hiljainen 

tieto on toiminnan perusta käytännöissä, joissa heidän tulee sovittujen taito-, osaamis- ja 

suorituskykyvaatimusten mukaisesti tunnistaa ja huomioida toimintaa ohjaava yrityskult-

tuuri ja sen alakulttuuri tai -kulttuurit. Yksilön identiteetti ei välttämättä muodostu vain 

rajatuissa käytännöissä, vaan sitouttamalla hänet toimimaan useiden eri käytäntöjen hiljais-

ta tietoa jakavissa tiloissa ja kehittämisryhmissä. Vaikka yksilöiden erilaiset kyvykkyydet 

organisaation eri käytännöissä muodostavat pirstaleisen kokonaisuuden, jalkautetun tieto-

johtamisen mallin tulisi varmistaa, että jokainen yksilö on organisaatiolle potentiaalinen 

uudistumisen mahdollistaja, joka rakentaa luovasti uutta tietoa yhdessä muiden yksiköiden 

kanssa. (Nonaka ja von Krogh, 2009: 644-648) 

 

Naeve et al. (2008) kuvaavat SECI -mallin soveltamisen yksilön jatkuvan oppimisen 

mahdollistajana ja  tiedon luonteeseen liittyvien vastakkaisten voimien synteesin 

oivaltamisena. Hiljaista ja näkyvää tietoa ilmentävät järjestys ja kaaos, mikro- ja 

makronäkymä, mieli ja keho, tunteet ja logiikka sekä toiminta ja ymmärtäminen. SECI -

malli edellyttää tarkoituksenmukaisia prosesseja,  tiloja, työkaluja ja muita tietojohtamisen 

mekanismeja, mutta toimiva tietojohtamisen malli edellyttää ennen kaikkea ylimmän ja 

keskijohdon ymmärrystä. (Naeve et al., 2008: 17-25) 

 

McKenzie and van Winkelen (2004) korostavat, että tietojohtamisen kehittäminen edellyt-

tää nykytilaa ylläpitävän ja nykyisellä tietopääomalla arvoa luovan sekä muutoksen mah-

dollistavan ja uudistumisen avulla arvoa luovan näkemyksen välistä arvottamista. Toimi-

van tietojohtamisen perustan luo ajattelu, joka varmistaa, että tietojohtamisen käytännöt 

muodostavat strategisen, taktisen ja operatiivisen näkökulman käytäntöihin ja huomioivat 

tunnistetut kriittiset menestystekijät. Tiedon luonnetta ei voi sivuuttaa, kun yhteensovite-

taan strategioita, luodaan toimintasuunnitelmia ja suunnitellaan tietojohtamisen käytäntö-

jen jalkauttamista. Näkyvä tieto ilmentää, mitä tehdään (englanniksi: what to do) ja sisältää 

oikeiksi todetut oletukset ja arvot, kun taas hiljainen tieto (englanniksi: how to do) ilmen-
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tää, kuinka toimitaan ja rakennetaan perusta mahdollistamiselle. Tietojohtamisen kehittä-

minen käytäntölähtöisesti edellyttää, että tunnistetaan kriittiset kyvykkyysalueet ja käytän-

nöissä vaikuttavat vastavoimat. (McKenzie ja van Winkelen, 2004: 3-4) 

 

Kyvykkyysaluepohjaiset, hiljaisen tiedon luonnetta kuvaavat tietojohtamisen mallin kehit-

tämistä ohjaavat vastavoimat voidaan määrittää seuraavasti soveltamalla McKenzie ja van 

Winkelen (2004: 3-9) esittämää kyvykkyysalueiden määrittelyyn perustuvaa mallia. 

 

Ensimmäinen kyvykkyysalue: dynaaminen tieto ja aikomukset 

 

Organisaation tulee huomioida hiljaisen tiedon luonne, koska eri käytännöissä niin tiedolla, 

kuin vallallakin on keskeinen rooli kuvan 8 mukaisesti.  Toisaalta organisaation tulee luoda 

kulttuuri, jossa tunnistetaan yhteisesti organisaation määrittelemät aikomukset ja strategi-

nen näkymä tulevaisuuteen kuvan 16 mukaisesti. Tämä ohjaa strategioiden yhteensovitta-

mista kuvan 17 mukaisella tietojohtamisen strategian tehokkaalla alueella ja mahdollistaa 

yksilön arvoa luovan toiminnan käytännöissä kuvan 7 mukaisesti.  

 

Hiljaisen tiedon luonne edellyttää, että tietojohtamisen mallia kehitettäessä kiinnitetään 

huomiota kahteen vastakkaiseen voimaan: 

 

 Hiljainen tieto aikomusten ja strategioiden mahdollistajina tietyn tietoalueen 

käytännöissä. 

 Näkyvä tieto aikomusten ja strategioiden mahdollistajina tietyn tietoalueen 

käytännöissä. 

 

Toinen kyvykkyysalue: tietoresurssit käytännöissä 

 

Tietoresurssien tehokas hyödyntäminen edellyttää, että tiedon jakaminen yhdessä toteutuu 

tehokkaasti, jolloin perustana on yksiön hiljainen tieto. Kuvan 17 piirteitä soveltaen käy-

tännöissä tulee mahdollistaa tiedon jakaminen siten, että eri tietoalueilla hyödynnetään tie-

toresursseja tietojohtamisen strategian tehokkaalla alueella. 
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Organisaation ja sen yksilöiden tietoresurssien tehokas hyödyntäminen edellyttää, että tie-

tojohtamisen mallia kehitettäessä huomioidaan seuraavat vastavoimat. 

 

 Hiljainen tieto ja tiedon jakaminen yhdessä käytännöissä. 

 Näkyvän tieto ja tiedon saatavuuden varmistaminen käytännöissä. 

 

Kolmas kyvykkyysalue: oppiminen käytännöissä 

 

Tietotyöläisen tulisi ymmärtää oppimisen merkitys yksilöiden ja ryhmien vuorovaikutuk-

sessa, mutta ennen kaikkea siihen kytkeytyvät tietojohtamisen prosessit, joita kuvattiin yk-

silön tietojohtamisen mallina kuvassa 18. Kun tiedon jakaminen on keskeisesti yhteisen 

ymmärryksen luomista SECI-mallin sosialisaatiovaiheessa, tätä voidaan pitää keskeisenä 

oppimisen ja uudistumisen mahdollistajana. Ymmärryksen luomista kuvattiiin kehittämi-

sen osalta kompleksisuuden ymmärtämisenä kuvan 14 mukaisesti. 

 

Oppimisen osalta organisaation tulisi kiinnittää seuraaviin vastakkaisiin voimiin: 

 

 Yksilön jatkuva oppimisprosessi ja uudistuminen. 

 Organisaation jatkuva oppimisprosessi ja uudistuminen. 

 

Neljäs kyvykkyysalue: tietovirrat käytännöissä 

 

Organisaation ja sen yksilöiden tulee tunnistaa, milloin tiedon jakaminen yhdessä luo ar-

voa. Organisaation ja sen yksilöiden tulee varmistaa riittävä energia tiedon jakamiseen si-

ten, että se luo jatkuvasti uusia tietovirtoja, joita kuvattiin SECI -mallin tiedon spiraaleina 

ja tiedon muuntamisen vaiheina kuvissa 10, 11, 12 ja 13. 

 

 Hiljaisen tiedon mahdollistaminen käytännöissä. 

 Näkyvän tiedon mahdollistaminen käytännöissä. 
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Viides kyvykkyysalue: vuorovaikutus ja verkostorakenteet 

 

Organisaation ja sen yksilöiden tulee tunnistaa, millaisia suhteita verkostoissa luodaan, jot-

ta ne edistävät organisaation aikomuksia ja strategioita. Verkostoja tulee tarkastella ja arvi-

oida organisaation, mutta myös yksilön toiminnan näkökulmasta.  

 

Verkostosuhteiden hallinnan tulisi olla dynaamista, jolloin potentiaalisia hyötyjä ja erilaisia 

tietojohtamista edistäviä yhteistyömuotoja tulisi arvioida jatkuvasti. (McKenzie ja van 

Winkelen, 2004:7-8) 

 

Tietoa jakavien verkostosuhteiden luominen sisältää seuraavat tietojohtamisen mallin ke-

hittämisessä huomioitavat vastakkaiset voimat: 

 

 Yksilön henkilökohtainen tietoverkosto arvoverkostona. 

 Organisaation tietologia arvoverkostona. 

 

Kuudes kyvykkyysalue: suorituskyvyn ohjaus 

 

Tietojohtamisen nykytilan analyysi ja tulevan tilan arviointi edellyttävät jatkuvaa suoritus-

kyvyn ohjausta. Liiallinen keskittyminen nykytilaan ja saavutettuun tasapainotilaan voi 

olla riski. Tasapainotilaan juurtuminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa muutosten läpi-

vieminen on välttämätöntä. Liiallinen muutoksiin keskittyminen voi johtaa tilanteeseen, 

jossa luotu uusi tieto ei luo merkittävää arvoa.  Suorituskyvyn ohjaus aiheuttaa kaksi vas-

takkaista voimaa, jotka edellyttävät tasapainottavia mekanismeja, mutta toisaalta jatkuvasti 

ympäristön vahvojen signaalien huomioimista. (McKenzie ja van Winkelen, 2004:9) 

 

Tietojohtamisen suorituskyvyn ohjaus edellyttää, että tietojohtamisen mallia kehitettäessä 

huomioidaan seuraavat vastakkaiset voimat: 

 

 Tietojohtamisen nykytilan analyysi. 

 Tietojohtamisen tulevan tilan arviointi ja ennakointi. 
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Edellä kuvatut kyvykkyysalueiden vastavoimat heijastavat tämän lopputyön teoriaosuudes-

sa vahvasti korostunutta tiedon duaalista luonnetta, jota ei voi sivuuttaa käytäntöjen opera-

tiivisessa toiminnassa ja taktisessa johtamisessa, eikä strategisen tietojohtamisen mallin 

kehittämisessä. 

 

Lopputyön keskeiset käsitteet on kuvattu liitteessä 1. 
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3 TEORIAN KOOSTE 
 

Tooman et al. (2016) kuvaavat tiedon luonnetta duaalisena ilmentymänä, jonka muodosta-

vat hiljaiseen tietoon perustuva kokemuksellinen (intuitiivinen) ja näkyvään tietoon perus-

tuva analyyttinen (rationaalinen) systeemi.  Teoriaosuuden useimmat tieteelliset artikkelit 

esittivät hiljaisen ja näkyvän tiedon toistensa vastakohtina kuvaamalla tiedon luonnetta eri 

piirteillä tai huomioimalla tämän muutoin. Tiedon duaalinen ilmentymä muodostui joiden-

kin tieteellisten artikkelien osalta ongelmaksi, mikäli tiedon luonteesta johtuvat piirteet oli 

jätetty huomiotta, ja nämä artikkelit eivät tulleet huomioiduksi lopputyössä.  

 

Yhteenvetona tiedon luonnetta voidaan havainnollistaa kuvan 19 jäävuorimallin sovelluk-

sena. 

 

 

Kuva 19. Tiedon luonne jäävuorimallina. 

 
Jäävuorimalli esittää todellisuutta, jossa pieni osa käytäntöjen tiedosta on jäävuoren hui-

pulla, mutta merkittävin osa tiedosta on haasteellisempaa ja vaikeammin saavutettavissa. 

Erityisesti jäävuoden pinnan alla oleva tieto tulisi mahdollistaa tietojohtamisen käytäntöjen 

avulla arvon luojaksi. Käytännöissä yksilön hiljainen tieto on henkilöityneen tiedon (jääty-



 
 

 
 

73 
 

nyt) ja potentiaalisen tiedon (tulevaa jäätymistä) ohella myös rakentuvaa (kehittyvää jäätä), 

poistuvaa (sulavaa jäätä) tai sitä ei ole tunnistettu (potentiaalisesti jäätyvää). Jäävuoren 

alimpaan kerrokseen on kuvattu harmaa alue, joka on nimetty kätkötiedoksi. Kätkötieto on 

henkilöitynyttä hiljaista tietoa, joka saattaa jäädä tiedon jakamiseen liittyvien haasteiden 

vuoksi organisaatiossa hyödyntämättä (sulanutta jäätä) ja sen oletetaan kattavan myös Szu-

lanskin (2003) esittämän käytäntöihin liittyvän haasteellisen hiljaisen tiedon.  

 

Teoriaosuudessa tiedon jakamista tarkasteltiin aluksi kuvassa 10 esitetyn Nonakan ja Ta-

keuchin SECI-perusmallin avulla. Mallia on sovellettu teoriaosuudessa tiedon jakamisen 

mallina, joka korostaa hiljaisen tiedon luonnetta ja yhteisen ymmärryksen luomista yksi-

löiden välisessä luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa.  

 

Pelkistetyn SECI -perusmallin sovelluksena esitettiin laajennukset kuvissa 11, 12 ja 13. 

Perusmalli kuvaa tiedon jakamisen pelkistetysti tiedon spiraaleja hyödyntävänä nelivaihei-

sena prosessina, mutta mallin laajennukset huomioivat myös tilan käsitteen, tulevaisuuden 

tiedon ja jatkuvan oppimisprosessin. Jotta SECI -malli mahdollistaisi tietoprosessien mal-

lintamisen ja analysoinnin, tarvitaan laajennuksia, jotka pureutuvat syvemmälle kontekstin 

eri ilmiöiden piirteisiin organisaation käytännöissä. Erilaiset laajennukset sovelluksina 

osoittavat, että SECI-perusmalli mallintaa pelkistetysti tietojohtamisen käytäntöjä ja yksi-

löitä strategioiden toteuttajina käytännöissä. 

 

Tässä lopputyössä kehittäjän hiljainen tieto nähdään IT-kehittämisen areenojen kriittisenä, 

dynaamisena kyvykkyytenä, mikä edellyttää tarkoituksenmukaista IT:n, tietojohtamisen ja 

liiketoimintojen välisten rajapintojen strategista yhteensovittamista aikomusten, strategioi-

den ja tietojohtamisen mallin avulla. Strateginen näkökulma korostaa organisaation johdon 

ohjaavaa ja koordinoivaa roolia tietojohtamisen mallin jalkauttamisessa, mutta toisaalta 

johdon edustajat nähdään kehittäjän roolissa IT-kehittämisen areenoilla. Kun kehittäjä luo 

jatkuvasti henkilökohtaista tietoverkostoaan ja toteuttaa strategioita IT-kehittämisen aree-

noilla, kehittäjän rooli kiinnittyy strategiseen näkökulmaan. 
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Kuten Choi ja Lee (2002) korostivat, SECI -mallin vaiheisiin perustuva analyysi mahdol-

listaa, että tietylle organisaatioyksikölle tai sen tietoalueelle voidaan mallintaa tehokas tie-

tojohtamisen strategian alue, joka määrittelee toteutettavia tietojohtamisen käytäntöjä ja 

näiden jalkauttamista.  

 

Teoriaosuudessa hiljaista tietoa ja tiedon jakamista on kuvattu eri ilmiöinä ja näiden piir-

teinä käytännöissä. Ilmiöt ja näiden piirteet hahmottavat kehittäjän roolin syvyyttä IT-

kehittämisen areenoilla. Taktinen näkökulma ilmentää tieto- ja oppimispohjaista näkemys-

tä keskijohdon ohjaavassa roolissa. Keskijohto jalkauttaa tietojohtamisen mallin ja koordi-

noi IT-kehittämistyötä IT-kehittämisen areenoilla. 

 

Kuva 20 esittää viitekehystä, joka ohjaa tutkijaa lopputyön teoriaosuudesta kohti tapaus-

tutkimusta ja tapaustutkimuksen tutkimuskysymysten ratkaisemista. 

 

Kuva 20. Kehittäjän hiljainen tieto IT-kehittämisen areenoilla. 

 
Teoriaosuuden perusteella luotu näkymä kehittäjän hiljaisen tiedon mahdollistamiseen IT-

kehittämisen areenoilla edellyttää systeemistä tietojohtamisen mallia. Nutley ja Davies 
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(2016) kuvasivat systeemisen mallin keskeisinä piirteinä tiedon jakamisen yhdessä ja yksi-

löiden jatkuvan vuorovaikutuksen. Hiljainen tieto ja tiedon jakamisen prosessi ovat dy-

naamisia ilmiöitä, ja tietojohtamisen mallin jalkauttaminen mahdollistaa dynaamisen op-

pimisprosessin. SECI-mallin sovellukset mahdollistavat tietojohtamiseen kiinnittyvien il-

miöiden analysoinnin, mutta kuten Naeve et al. (2008) esittävät, SECI-malliin perustuva 

analyysi edellyttää kontekstiin kytkeytyvien ilmiöiden ohella näiden piirteiden tunnistamis-

ta. 

 

Tapaustutkimuksen tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellyttää, että IT-kehittämisen 

areenoilla tapahtuvaan hiljaisen tiedon jakamiseen kytkeytyvät haasteet ja tietojohtamisen 

kriittiset menestystekijät tunnistetaan.  Taulukossa 7 esitettiin tiedon jakamiseen liittyviä 

haasteita ja taulukossa 9 tietojohtamisen kriittisiä menestystekijöitä. Laaditut kognitiiviset 

esitykset ovat muodostaneet portfolion, joka muun luodun uuden tiedon ohella muodostaa 

kattavan tukimateriaalin. Teoriaosuuden lopputulokset mahdollistavat tapaustutkimuksen 

suorittamisen kohdeorganisaatiossa siten, että lopputyön tavoitteet voidaan saavuttaa. 
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4 TAPAUSTUTKIMUS 
 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys on: 

  

Mitkä ovat tietojohtamisen kriittiset menestystekijät, jotka luovat organisaatiol-

le mahdollisuuden luoda arvoa eri sidosryhmille, kun kehittäjän hiljaista tietoa 

hyödynnetään tehokkaammin IT-kehittämisen areenoilla? 

 

Kysymykseen vastaaminen edellyttää kattavaa teorian tarkastelua, organisaation kehittä-

mistyön viitekehyksen ja kehittämiskohteiden tuntemusta, mutta toisaalta uuden tiedon 

luomista ja kehittäjien kokemustaustan sekä hiljaisen tiedon hyödyntämistä.  Teoriaosuus 

on luonut perustan tarkentaa tietojohtamisen kriittiset menestystekijät tutkimuksen kon-

tekstin tietoalueella. 

 

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys on: 

 

Mitä organisaation tulee huomioida tietojohtamisen mallissa, jotta se kattaa 1. 

kysymyksen tuloksena esitetyt kriittiset menestystekijät? 

 

Kuten teoriaosassa todettiin, yrityksen johdon tehtävä on varmistaa, että organisaation tie-

tojohtamisen malli tukee organisaation aikomusten ja strategioiden toteuttamista käytän-

nöissä. Kehittäjien hiljaisen tiedon jakaminen IT-kehittämisen areenoilla mahdollistaa IT-

ratkaisujen kehittämisen, mutta luo edellytykset organisaation sekä sen eri käytännöissä 

toimivien yksilöiden jatkuvaan uudistumiseen. 

 

Tooman et al. (2016) esittävät, että tietyistä käytännöistä tarvittavan tiedon ongelmaksi 

muodostuu usein se, että käytännöistä ei ole riittävää tietoa saatavilla, jotta käytäntöihin 

liittyvien ongelmien ratkaiseminen olisi mahdollista. Kun hiljaiseen tietoon liittyvät haas-

teet ovat myös keskeinen osa tutkimuksen toteuttamista: 
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 Tulee tietää, kuka tai ketkä tuntevat, osaavat ja haluavat kertoa haasteista. 

 Tulee luottaa siihen, että valittujen tietolähteiden jakama tieto on oikeaa. 

 Tulee luottaa siihen, että valitut tietolähteet ymmärtävät oikein esitetyt ja vaa-

ditut asiat. 

 Tulee saattaa kirjalliseen muotoon yksilöiden jakama tieto, jotta se voidaan ja-

kaa edelleen. (Tooman et al., 2016: 25) 

 

Koska tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset sisältävät käytännössä hyvin kattavan jou-

kon avoimia kysymyksiä, tietojohtamisen mallin tarkastelu perustuu ensisijaisesti siihen, 

että tunnistetaan IT-kehittämisen kontekstissa keskeiset hiljaisen tiedon jakamisen haasteet 

ja luodaan tutkimuksen kontekstissa näkemys tietojohtamiseen liittyvistä kriittisistä menes-

tystekijöistä, jotka mahdollistavat arvioida, mitä tietojohtamisen mallin kehittämisessä tu-

lee huomioida. 

 

4.2 Filosofinen näkökulma 
 

Filosofinen näkökulma viittaa siihen, miten tutkija luo tutkimuksessa uutta tietoa ja mikä 

on hänen käsitys tiedon luonteesta. Nämä tekijät kuvaavat, miten tutkija hahmottaa ympä-

röivää maailmaa ja luo merkityksiä sekä käsityksiä siitä.  (Saunders et al., 2009: 107-108; 

Collis ja Hussey, 2009: 60-61) 

 

Filosofinen näkökulma ohjaa tutkimuksen menetelmällisiä valintoja ja voidaan kuvata 

kahden eri ääripään näkökulmina taulukon 12 mukaisesti. 
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Taulukko 12. Filosofisten näkökulmien ääripäät. 

Filosofinen 

olettamus 

Positivismi 

(mallinnus ja mittaus) 

Interpretismi 

(merkitykset ja tulkinta) 

Metodologinen oletus: 

tutkimusprosessin piir-

teet 

Laaja otoskoko 

Mallinnettu ja mitattu 

Määrällinen (yleensä) 

Väittämät (hypoteesit) 

Suppea otoskoko 

Merkitykset ja tulkinta 

Laadullinen 

Merkitysten tulkinnat 

Epistemonologinen ole-

tus: 

Mikä on validia tietoa? 

Tutkija on riippumaton 

 

Korkea luotettavuus, 

alhainen validiteetti 

Tutkija on vuorovaikutuksessa 

tutkittavaan 

Alhainen luotettavuus, 

korkea validiteetti 

Ontologinen oletus: 

Mikä on todellisuuden 

luonne? 

Objektiivinen, tutkijan ul-

kopuolella oleva todellisuus 

Subjektiivinen, sosiaalisesti 

muodostuva, moninainen ja 

muuttuva todellisuus 

Yleistäminen Yleistäminen tutkimusjou-

kossa 

Yleistäminen kontekstista toi-

seen 

Tekijä, soveltaen Saunders et al. (2009: 107-108), Collis ja Hussey (2009: 60-61) 

 

Filosofisilla suuntauksilla tarkoitetaan niitä tiedon ja todellisuuden luonteeseen liittyviä 

tieteellisiä maailmankatsomuksia ja ajattelutapoja, jotka ohjaavat tutkimusta, aineiston 

hankintaa ja analyysia.   

 

Lopputyön tapaustutkimus on luonteeltaan fenomenologis-hermeneuttinen. Fenomenologi-

nen ulottuvuus kuvaa, kuinka tutkimuksen tarkastelun kohteena olevan yksilön kokemuk-

set määräytyvät rakentuvien merkitysten kautta ja hänen suhde maailmaan ymmärretään 

intentionaaliseksi, jolloin tutkittava ilmiö on yksilölle tärkeä. Hermeneuttinen ulottuvuus 

korostaa ymmärryksen luomista, joka edellyttää ilmiöiden merkityksen oivaltamista ja toi-

saalta tulkinnan oikeiden sääntöjen hakemista siten, että voidaan puhua oikeista ja vääristä 

tulkinnoista. Tutkimuksen tulee käsitteellistää tutkittava ilmiö eli siihen kytkeytyvien ko-

kemusten merkitys ja tuoda näkyväksi se, mitä on koettu, mutta ei vielä tietoisesti ajateltu. 
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Tämä ilmentää sitä, että tapaustutkimusta voidaan kutsua tulkinnalliseksi laadulliseksi tut-

kimukseksi. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009: 33-35) 

 

4.3 Tutkimusmetodologia 
 

Yin (2012) esittää, että yksi strategisimmista asioista tapaustutkimuksen osalta on luotta-

mus teoreettisiin käsitteisiin, jotka ohjaavat tutkimuksen suunnittelua ja tietojen keräämis-

tä. Teoreettiset käsitteet ovat hyödyllisiä asetelmissa, joita voidaan kuvata tutkimusmat-

koina, kuvailevina tai selittävinä. Tämä tapaustutkimus on luonteeltaan kuvaileva ja yksi-

löllinen (englanniksi: one-of-a-kind-situations) sekä sisällöltään näkymä tietyn tutkimus-

kohteen sosiaaliseen maailmaan. (Yin, 2012: 27, 49) 

  

Yksilöllinen tapaustutkimus tarkastelee tietyn organisaation IT-kehittämistyötä ja siihen 

liittyviä tietojohtamisen ilmiöitä ja näiden piirteitä, jolloin tutkimuksessa korostuvat käy-

täntöihin kytkeytyvät näkökulmat: 

 

 IT-kehittämistyötä tarkastellaan yksilön hiljaisen tiedon näkökulmasta siten, et-

tä kehittäjä nähdään IT-kehittämisen rooleissa toimivana ammattilaisena, joka 

on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kehittäjien kanssa IT-kehittämisen 

areenoilla.  

 IT-kehittämistyötä ja yksilön hiljaisen tiedon roolia tarkastellaan ensisijaisesti 

tietojohtamisen käytäntöjen näkökulmasta, mutta IT:n ja liiketoimintojen käy-

täntöjä ei voida sivuuttaa. Kehittäjä on yksilö, jota toteuttaa kohdeorganisaati-

on strategioita eri käytännöissä ja IT-kehittämisen areenoilla. IT-ratkaisut 

mahdollistavat eri strategioita ja luovat arvoa eri osapuolille tietologiassa.  

 Yksilön hiljaisen tiedon asema IT-kehittämisen areenoilla on strateginen ja 

kriittinen. Kehittäjällä tulee olla riittävät kyvykkyydet kehittää niin elinkaarella 

olevia, elinkaarelle tulevia kuin elinkaarelle mahdollisesti tulevia IT-ratkaisuja. 

 



 
 

 
 

80 
 

Kuten Tooman et al. (2016: 17) toteavat, tiedon käsite sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

uuden tiedon luomisprosessin arviointi tietyssä kontekstissa luovat haasteita, kun näke-

mykset tiedosta ja tutkimuksen kohteesta voivat olla hyvin erilaisia.  

 

Tutkijan tulee huomioida tapaustutkimuksessa tutkijoiden Chia ja Rasche (2015) esittämä 

näkemys, jonka mukaan yksilön hiljaista tietoa käsittelevässä tutkimuksessa yksilöt eivät 

välttämättä tietyssä hetkessä tunnista kaikkia käsiteltäviä asioita. Tällöin he saattavat kokea 

vaikeaksi tilanteen, jossa heidän tulee arvioida tutkijalle käytäntöjä, joihin he itse osallistu-

vat ja joiden yksityiskohdista he eivät välttämättä halua kertoa tutkijalle.  (Chia ja Rasche, 

2015: 48) 

Bain ja Mueller (2016) esittävät, että käytäntöjä peilaava tutkimus mahdollistaa sen, että 

käytäntöön osallistuvien yksilöiden persoonallisten piirteiden ja suhteiden syvällisempi 

analyysi voidaan jättää vähemmälle huomiolle, jolloin tutkimusta voidaan kuvata seuraa-

vasti:  

 

 Käytännöt mahdollistavat tiedon analysoimisen vuorovaikutteisena tiedon ja-

kamisena ja siihen liittyvinä ilmiöinä. 

 Käytännöissä yksilön roolit, eritasoiset toiminnot ja näiden ympärillä olevat 

asiat hahmottavat yksilön toimintaa. 

 Käytännöt ja niiden toiminnot muodostavat yksilön sosiaalisen ympäristön, 

joiden arviointi perustuu viime kädessä suorituskykyyn. 

 Käytännöt tulee nähdä jatkuvana ja uudistuvana toimintana, jolloin ne muodos-

tavat tarkoituksenmukaisen tutkimuskohteen. (Bain ja Mueller, 2016: 32-38) 

 

Hiljaisen tiedon jakamisen menestystekijöiden arviointiin keskittyvä tutkimus voidaan 

toteuttaa siten, että hyödynnetään kognitiviisia karttoja, ja sen lähtökohtana voivat olla 

joko kirjallisuustutkimuksen tulokset tai tutkijan tekemät havainnot organisaatiossa. 

(Ambrosini ja Bowman, 2001: 822-823; Collis ja Hussey, 2009: 177) 

 

Tutkimuksessa tutkija ei kirjaa erikseen havaintoja käytännöissä, mutta tutkijan pitkä 

työkokemus IT-kehittämisen eri rooleissa ja käytettävissä oleva kohdeorganisaation 



 
 

 
 

81 
 

kehittämistyöhön liittyvä viitemateriaali tukevat tapaustutkimuksen toteuttamista sekä 

mahdollistavat kontekstin ilmiöiden ja näiden piirteiden tarkoituksenmukaisen 

reflektoinnin. Jatkuvaa reflektointia tukevat lisäksi läpi lopputyön laadittavat kognitiiviset 

esitykset alaluvun 1.5 mukaisesti. 

 

Yin (2012) kuvaa erääksi tapaustutkimuksen tiedonkeruumentelmäksi teemahaastattelut 

(englanniksi: open-ended interview, non-structured interview ), joissa osallistujat voivat 

parhaimmillaan tutkimuksen kuluessa laajentaa, vahvistaa ja ilmaista näkemyksiään 

tutkittavan ilmiön todellisuudesta, eikä pelkästään vastata erillisiin vapaamuotoisiin 

kysymyksiin. Merkittävä arvo teemahaastattelun toteutusvaiheessa saattaa muodostua siitä, 

että osallistujat ovat tutkimuksen kontekstin avainhenkilöitä. Tämä edellyttää 

roolipohjaista rajaamista, jolloin teemahaastatteluja voidaan kutsua syväosaajien 

haastatteluiksi (englanniksi: elite interview). (Yin, 2012: 11) 

 

Lopputyön tapaustutkimuksen teemahaastatteluita kutsutaan luonteensa mukaisesti 

kognitiivisiksi katselmoinneiksi. Kognitiiviset katselmoinnit ovat tutkijan ja 

tapaustutkimukseen valittujen kokeneiden kehittäjien välisiä vuorovaikutteisia istuntoja 

tilassa, jossa korostuu oppimisen näkökulma, kognitiivisten esitysten hyödyntäminen ja 

uuden tutkimustiedon luomien yhdessä. Katselmoinnit rakentuvat teoriaosuuden ilmiöiden 

luomalle perustalle ja toteutetaan kaksivaiheisena prosessina,  jota esittää kuva 21 ja 

liitteen 2 esityskuva 4. 
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Kuva 21. Tapaustutkimuksen kognitiivisten katselmointien toteutus. 

 
Kognitiiviset katselmoinnit toteutetaan hyödyntämällä lopputyön aikana laadittuja 

kognitiviisia esityksiä kuvan 3 mukaisesti. Kun katselmointiin osallistuville annetaan mah-

dollisuus täydentää soveltuvin osin kognitiivisten esitysten ilmiöitä ja näiden piirteitä sekä 

ilmoittaa kirjattavat kommenttinsa, kognitiiviset esitykset jalostuvat tapaustutkimuksen 

edetessä. Ensimmäisen vaihteen katselmointien tuloksena muodostetaan kognitiivisten kat-

selmointien yhteenvedot johtopäätöksineen, ja näitä hyödynnetään edelleen toisen vaiheen 

katselmoinneissa. 

 

Tapaustutkimuksessa noudatetaan soveltaen Tuomen ja Sarajärven (2009: 113-120) ku-

vaamaa teorialähtöistä sisällönanalyysiä, jossa analyysin yläluokat on muodostettu teo-

rialähtöisesti ilmiöinä ja alaluokat osittain teoriasta piirteinä, mutta näitä voidaan täydentää 

edelleen katselmoinneissa. Tapaustutkimuksen yhteydessä toteutetaan eri ilmiöiden omi-

naisuuksien osalta painotettu kvantifiointi, jolloin kehittäjät arvioivat sovittavalla asteikolla 

(oletus: 1-3) tietyn ilmiön kolme kriittisintä piirrettä. Näiden arviointien perusteella voi-

daan laatia yhteenveto järjestämällä ilmiöiden piirteet kriittisyysjärjestykseen painoarvon 

huomioivan summaavan tunnusluvun avulla.  Kvantifioinnissa eri ominaisuuksien kriitti-

syyttä mittaava tunnusluku muodostetaan siten, että kehittäjien arvioimat kolme kriittisintä 

ilmiön piirrettä pisteytetään painottaen seuraavasti: 



 
 

 
 

83 
 

 

 kriittisimmäksi arvioidun ilmiön piirteen painoarvokerroin on 3. 

 2. kriittisimmäksi arvioidun ilmiön piirteen painoarvokerroin on 2. 

 3. kriittisimmäksi arvioidun ilmiön piirteen painoarvokerroin on 1. 

 

Taulukon 13 analyysirungossa on esitetty tapaustutkimuksessa arvioitavien ilmiöiden ulot-

tuvuudet ja näiden piirteiden määrittelyn lähde.  

 

Taulukko 13. Analyysirunko. 

Ilmiön ulottuvuudet Piirteet 

Teoria 

Piirteet 

Tutkimus 

Kvantifionti, 

kriittisyys (1-3) 

1. Hiljainen tieto ja haasteet käytän-

nöissä 

X X X 

2. Hiljaisen tiedon luonteesta johtuvat 

haasteet 

X X X 

3. Hiljainen tieto eri tietoalueilla  X X 

4. Hiljainen tieto ja kehittäjän kyvyk-

kyydet 

X X X 

5. Hiljainen tieto ja SECI -vaihe tiedon 

jakamisessa 

X X X 

6. Hiljainen tieto ja IT-kehittämisen 

vaihe 

 X X 

7. Hiljaisen tiedon hyödyntäminen 

käytännöissä 

 X X 

8. Hiljaisen tieto ja IT-kehittäminen, 

menestystekijöiden kriittisyys 

X X X 

Lähde: Tekijä, soveltaen Tuomi ja Sarajärvi (2009: 113-120) 

 

Taulukon ilmiöiden ulottuvuuksista viimeisin (8) on keskeisin, koska se ilmentää vastausta 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Muut ilmiöiden ulottuvuudet tukevat molempien 

tutkimuskysymysten edellyttämiä analyyseja. 
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Katselmoinneissa kehittäjä voi esittää kirjattavaksi kognitiivisten esitysten ilmiöiden ja 

näiden piirteiden ohella kommentteja ja katselmoinnin johtopäätöksiä. Katselmoinnin 

päätteeksi kehittäjä hyväksyy katselmoinnin lopputulokset.   

 

Ensimmäisen katselmointivaiheen päättyessä tutkija laatii yhteenvedon kriittisistä 

ilmiöiden piirteistä esittämällä nämä yhteenvetotaulukossa ja kvantifioituna  

järjestysasteikolla. Taulukointi tapahtuu siten, arvioitujen ilmiöiden piirteet esitetään 

kriittisyyden mukaisesti kriittisimmästä vähemmän kriittiseen.  

 

Toisessa katselmointivaiheessa kehittäjille esitetään ensimmäisen vaiheen katselmoinnin 

lopputulokset ja käydään läpi ensimmäisen katselmointivaiheen materiaali 

kokonaisuudessaan. Lisäksi tutkija valmistelee katselmoitavaksi vastauksen toiseen 

tutkimuskysymykseen. Kehittäjät voivat vielä halutessaan kommentoida ensimmäisen 

katselmointivaiheen kognitiivisia esityksiä, mutta he eivät voi kuitenkaan enää arvoida 

ilmiöiden piirteiden kriittisyyttä. Muutoin katselmointi etenee kuten ensimmäisessä 

vaiheessa. 

 

Katselmointeihin osallistuville kehittäjille ei jaeta etukäteismateriaalia. Ensimmäisen 

vaiheen katselmointiin osallistuvat saavat kognitiisen esitysmateriaalin kunkin 

katselmoinnin jälkeen.  Kaikki katselmointeihin osallistuneet saavat tutkimuksen 

kognitiivisen esitysmateriaalin liitteen 2 mukaisena, kun lopputyö on valmis. 

 

Katselmointi-istunnon suorittamiseen varataan aikaa yksi tunti. Katselmointeihin osallistu-

vat kehittäjät valitaan siten, että heitä voidaan kehittäjän rooleissa kutsua syväosaajiksi, 

jolloin kriteerinä on vähintään 10 vuoden kokemus kehittäjän roolissa. Ensimmäisen vai-

heen katselmointiin osallistuu 6 kehittäjää ja toisen vaiheen katselmointiin 4 kehittäjää, 

joista osa voi osallistua molempiin katselmointivaiheisiin. 

 
Katselmointien kognitiivinen esitys on lopputyön liitedokumentti. 
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5 KEHITTÄJÄN HILJAINEN TIETO IT-KEHITTÄMISEN 
AREENOILLA 

 
5.1 IT-kehittäminen 
 
Kohdeorganisaation IT-kehittämisen käytännöt on kuvattu yleisinä ja yhteisinä ohjeina se-

kä erilaisina periaatteina. Kehittämistyö toteutetaan kohteesta riippuen joko suunnitelma-

ohjatulla tai ketterällä kehittämismallilla tai näiden piirteitä tarkoituksenmukaisesti hyö-

dyntämällä siten, että kuhunkin kehittämiskohteeseen valitaan tilanteeseen parhaiten sovel-

lettavissa oleva malli tai sen sovellus. Valitusta kehittämismallin sovelluksesta hyödynne-

tään niitä vaiheita, tehtäviä ja lopputulosta rakentavia työkaluja ja elementtejä, jotka mah-

dollistavat kehittämistyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. (ReCo, 2018: 1-2) 

 

IT-kehittämisen tavoitteena on tuottaa liiketoimintahyötyjä, joita ilmentää kyky luoda ar-

voa eri sidosryhmille asiakaslähtöisessä arvoverkostossa. Tietojohtamisen käytännöt ovat 

integroituja osaksi organisaation muita käytäntöjä. IT-kehittämisprosessi käynnistyy tun-

nistetusta tietojärjestelmän kehittämistarpeesta ja IT-ratkaisun elinkaari ulottuu ratkaisuun 

liittyvästä kehittämisideasta ratkaisun tuotantokäyttöön sekä edelleen tuotantokäytöstä 

poistamiseen. Kehittämistyö painottuu ratkaisun elinkaaren alkupuolelle, mutta ratkaisun 

käyttöönoton jälkeen ratkaisut edellyttävät vaihtelevasti ylläpidon yhteydessä toteutettavaa 

kehittämistä. IT-kehittämistyö toteutetaan eri organisaatiotasojen suunnittelemien strategi-

oiden mukaisesti eri suunnittelujaksoilla. Kuva 22 esittää strategioiden ja IT-

kehittämistyön kytkentää. (ReCo, 2018: 5-7) 
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Kuva 22. Strategioiden ja IT-kehittämistyön kytkentä. 

 
5.2 Kognitiiviset katselmoinnit 
 
Kognitiivisiin katselmointeihin osallistui yhteensä 8 henkilöä (kehittäjää), joista 2 henkilöä 

osallistui molempiin katselmointivaiheisiin.  Osallistujien rooleja kehittäjänä on kuvattu 

ensimmäisen vaiheen katselmoinnin osalta liitteen 2 esityskuvassa 2 ja toisen vaiheen osal-

ta esityskuvassa 34. 

 

Katselmointeihin osallistuneille kehittäjille esiteltiin katselmointien toteutusmalli ja ta-

paustutkimuksen sisältö liitteen 2 esityskuvien 3, 4 ja 5 avulla. 

 

Taulukossa 14 on esitetty yhteenveto katselmointeihin osallistuneiden kehittäjien rooleista 

ja heidän keskimääräiset kokemusvuodet kehittäjän roolissa kohdeorganisaation tietologi-

assa. 
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Taulukko 14. Katselmointiin osallistuneiden roolit kohdeorganisaation tietologiassa. 

Rooli 1. vaihe  

kpl 

2. vaihe  

kpl 

Yhteensä Kommentti 

Ohjelman tai 

projektin omis-

taja 

 2 2  

Ohjelma tai pro-

jektipäällikkö 

6 4 8 2 henkilöä osallistui sekä 1. että 2. 

vaiheen katselmointiin. 

Ryhmän vetäjä 6 4 8 2 henkilöä osallistui sekä 1. että 2. 

vaiheen katselmointiin. 

Ryhmän rooli 6 4 8 2 henkilöä osallistui sekä 1. että 2. 

vaiheen katselmointiin. 

Arkkitehti 3 2 4 1 henkilö osallistui sekä 1. että 2. 

vaiheen katselmointiin. 

Kokemusvuodet 

keskimäärin 

13 20 17 2 henkilöä osallistui sekä 1. että 2. 

vaiheen katselmointiin. 

 

Ensimmäisen vaiheen katselmoinnissa käytiin läpi teoriaosuuden keskeisiä käsitteitä ja ar-

vioitiin taulukon 13 mukaisesti ilmiöiden piirteiden kriittisyyttä siten, että voitiin selvittää 

tiettyjen ilmiöiden kriittisimmät piirteet ja toisaalta hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvät 

keskeiset kriittiset menestystekijät. Ensimmäisen vaiheen katselmointiin osallistui yhteensä 

kuusi kehittäjää. 

 

Toisen vaiheen katselmoinnissa käytiin läpi ensimmäisen katselmointivaiheen materiaali ja 

lopputulokset sekä toisen katselmointivaiheen materiaali ja lopputulokset. Toisen vaiheen 

katselmointiin osallistui yhteensä neljä kehittäjää, joista kaksi oli osallistunut myös en-

simmäisen vaiheen katselmointiin. 

 

Katselmoinnit olivat tutkijan ja kehittäjän välisiä vuorovaikutteisia istuntoja. Katselmoin-

tien kestot vaihtelivat välillä 1 – 1,5 tuntia, kun jokaiselle katselmoinnille oli oletuksena 
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varattu aikaa yksi tunti. Tällöin kaikkien katselmointien kesto oli keskimäärin hieman yli 

tunnin.   

 

Katselmoinneissa lopputyön käsitteet rakensivat uusia merkityksiä ja kehittäjien tiedon si-

säistämisen kautta luotiin uutta hiljaista tietoa. Kognitiivisille esityksille kirjattiin muuta-

mia kommentteja ja uusia ilmiöiden piirteitä. Katselmoinnin päätteeksi käsiteltiin ja kirjat-

tiin mahdolliset kehittäjän esittämät johtopäätökset omalle kognitiiviselle esitykselle sekä 

todettiin katselmoinnin lopputulokset hyväksytyksi. 

 

Ensimmäisen vaiheen katselmoinnin kognitiivinen esitys lähetettiin haastatteluun osallis-

tuneelle katselmoinnin jälkeen, ja kehittäjää pyydettiin tarvittaessa kommentoimaan esitys-

tä. Kaikille katselmointeihin osallistuneille luovutetaan kognitiivinen yhteenvetoesitys, kun 

tutkimuksen loppuraportti on valmis.  Tutkija arkistoi tutkimusportfolioon kunkin yksittäi-

sen katselmoinnin materiaalin ja täydensi liitteen 2 mukaista kognitiivista yhteenvetoesi-

tystä. 

 

Katselmointien ensimmäisessä vaiheessa kunkin kehittäjän arvioimat kolme kriittisintä 

piirrettä painotettiin kvantifioinnissa kohdeorganisaation kanssa sovitun pisteytyksen mu-

kaisesti: 

 

 kriittisimmäksi arvioidun piirteen painoarvokerroin on 3. 

 2. kriittisimmäksi arvioidun piirteen painoarvokerroin on 2. 

 3. kriittisimmäksi arvioidun piirteen painoarvokerroin on 1. 

 

Kun kaikkien kehittäjien arviot kvantifioitiin, yhdistettiin ja kunkin ilmiön piirteen kriitti-

syyttä kuvaava tunnusluku laskettiin, arvioitujen kriittisten ilmiöiden piirteet voitiin esittää 

yhteenvetona liitteen 2 esityskuvan 45 mukaisesti järjestysasteikolla. Taulukossa ilmiöiden 

piirteet on esitetty kriittisimmästä vähemmän kriittiseen. 

 

Ensimmäisen vaiheen katselmointien lopputulokset on käyty läpi toisen vaiheen katsel-

moinneissa, joissa on lisäksi käsitelty vastaus toiseen tutkimuskysymykseen.  Ensimmäisen 
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vaiheen katselmoinnin kognitiivinen esitysmateriaali on esitetty liitteen 2 esityskuvissa 1-

32 ja toisen vaiheen esityskuvissa 33-47.  

 

5.3 Kehittäjän hiljainen tieto 
 
Kehittäjät arvioivat tiedon luonteen piirteitä IT-kehittämisen areenoilla asettamalla kriitti-

simmäksi tiedoksi tulevaisuustiedon, jonka jälkeen tulevat hiljainen tieto ja viimeisenä nä-

kyvä tieto liitteen 2 esityskuvan 15 mukaisesti. Kehittäjät tunnistavat tiedon luonteen ja 

ymmärtävät hiljaisen tiedon strategisen roolin IT-kehittämistyössä. 

 
Ensimmäisen vaiheen katselmoinnissa kehittäjät arvioivat hiljaisen tiedon kriittisimmät 

piirteet Tooman et al. (2016) luokittelun pohjalta.  Lopputyön kontekstissa hiljaisen tiedon 

luonnetta arvioitiin ilmiön piirteinä esityskuvan 10 mukaisesti.  Kehittäjien arvioimien piir-

teiden lopputulos on esitetty yhteenvetona liitteen 2 esityskuvassa 35 ja kuvassa 23 siten, 

että piirteet on esitetty kriittisimmästä vähemmän kriittiseen. 
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Kuva 23. Hiljaisen tiedon luonteesta johtuvat kriittiset tekijät. 

 
Kehittäjät arvioivat, että hiljaisen tiedon luonteesta johtuva kriittisin piirre IT-kehittämisen 

areenoilla on luoda hiljaisen tiedon avulla yhdessä uutta, ymmärrettyä tietoa. Yhteinen 

ymmärrys tietyssä tilassa on luotu, kun laadukas hiljainen tieto voidaan jakaa sosiaalistu-

misvaiheesta edelleen. Yhdessä luotu tieto tulee jakaa kehittämisryhmässä ja muuntaa nä-

kyvään muotoon siten, että se on jaettavissa edelleen muissa kehittämisryhmissä, organi-

saatiossa ja tietologiassa. Lopulta näkyväksi muuntunut hiljainen tieto tulee olla saatavilla 

ja sisäistettävissä edelleen kehittäjien hiljaiseksi tiedoksi.   

 

Teoriaosuudessa on kuvattu useita hiljaisen tiedon jakamisen tehokkuutta edistäviä tekijöi-

tä, joista Nonaka ja Takeuchi (1995) nimesivät SECI -mallin sosiaalistumisvaiheessa kriit-

tisimmäksi ja yhteistä ymmärrystä rakentaviksi tekijöiksi mentaaliset mallit, taidot ja 

osaamisen sekä keskinäisen luottamuksen ja sitouttamisen. Useat yksilölliset piirteet vai-

kuttavat tiedon jakamisessa, mutta kehittämistyössä kehittäjien tulisi tunnistaa, että tiedon 

jakaminen on prosessi, jossa tietoa luodaan yhdessä (englanniksi: co-creation of knowled-

ge). Toisaalta jokaisen kehittäjien tieto tulee olla tarkoituksenmukaisesti saatavilla ja hyö-
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dynnettävissä. Tiedon saatavuusongelmat luovat lisähaasteita ja haasteet saattavat kertaan-

tua tiedon seuraavissa muuntovaiheissa. Mahdolliset kyvykkyyksiin liittyvät haasteet voi-

vat murentaa yksilöiden välistä luottamusta, joka vaikeuttaa edelleen laadukkaan tiedon 

jakamista.  

 

Alaluvussa 2.4 käsiteltiin kattavasti tiedon jakamisen haasteita. Tiedon jakamiseen liitty-

vien aikomusten, luovan kaaoksen, vapauden, ylimääräisten tiedon ja jopa tiedon saata-

vuuden rajoittamisen todettiin edistävän tiedon jakamista ja yhteisen ymmärryksen luomis-

ta. Käytännöissä on laaja keinovalikoima edistää tiedon jakamista, mutta tämä keinovali-

koima tulee mahdollistaa tietojohtamisen mallissa. Jollei yhteistä ymmärrystä ole luotu, 

tietoa ei tulisi jakaa edelleen oikeana totuutena tietoprosesseissa. Ymmärryksen puute luo 

tehottomuutta, rinnakkaista tiedon käsittelyä ja viiveitä sekä laatuongelmia, jotka vaikeut-

tavat kehittämiskohteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

 

Kehittäjät kokevat, että hiljaisen tiedon luonteesta johtuva toiseksi kriittisin piirre on kehit-

täjän taidot ja osaaminen, jota sivuttiin jo edellä.  Vaikka jokainen kehittämiskohde IT-

kehittämisen areenoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus jalostaa hiljaisen tiedon potentiaa-

lia, kaikki tiedon saatavuuden rajoitteet ovat kehittämisen hidasteita. 

 

Kolmanneksi kriittiseksi hiljaisen tiedon luonnetta kuvaaviksi piirteiksi kehittäjät arvoivat 

vuorovaikutuksen ja sitoutumista ilmentävän motivaation. Hiljaisen tiedon jakamisen eh-

doton edellytys on kehittäjien keskinäinen vuorovaikutus, ja tämä edellyttää kehittäjältä 

sitoutumista aktiiviseen toimintaan IT-kehittämisen areenoilla.  

 

Teoriaosuudessa Valorinta (2011) korosti yritysarkkitehtuurin luovan IT-kehitystyöhön 

osallistuville kehittäjille yhteisen kielen. Open Groupin (2011) määrittelemä Togaf -

arkkitehtuuristandardi määrittelee yritysarkkitehtuurin kehittämisen tapahtuvat neljällä 

arkkitehtuurin alueella (englanniksi: architecture domain), jotka ovat: 

 

 Liiketoiminta-arkkitehtuuri, joka määrittelee liiketoimintastrategian, hallinta-

mallin, organisaation ja liiketoimintaprosessit. 
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 Data-arkkitehtuuri, joka määrittelee organisaation loogiset ja fyysiset datasisäl-

löt ja datasisältöjen hallinnan. 

 Sovellusarkkitehtuuri, joka määrittelee yksittäiset sovellukset, näiden liittymä-

rajapinnat ja suhteet liiketoimintaprosesseihin. 

 Teknologia-arkkitehtuuri, joka määrittelee sovellus- ja teknologiakyvykkyydet, 

jotka tukevat liiketoiminta-, data- ja sovellusarkkitehtuurin kehittämistyötä.  

(Open Group, 2011: 5, 10) 

 

Nonaka ja Takeuchi (1995) esittivät, että yhteinen kieli varmistaa sen, että yksilöt voivat 

ilmaista vaihtoehtoisella tavalla sen, mitä he tietävät, mutta eivät voi muutoin ilmaista. Yh-

teisen kielen tulee mahdollistaa kommunikointi siten, että se luo yhteistä ymmärrystä. 

 

Yritysarkkitehtuurin eri alueita voitaisiin arvioida siten, että näiden tietoalueiden kriittisten 

ilmiöiden piirteitä sijoitetaan kuvan 14 tietoalueille siten, että voidaan hahmottaa kehittä-

misen kompleksisuutta ja toisaalta yritysarkkitehtuurin tila IT-kehittämisen areenoilla.  

 

Kehittäjät arvioivat esityskuvan 16 mukaisesti yritysarkkitehtuurin kuvaamista tietoalueista 

kriittisimmäksi liiketoimintatiedon, tämän jälkeen tietosisältöihin ja teknologoihin liittyvän 

tiedon sekä viimeiseksi sovelluksiin liittyvän tiedon. IT-kehittämistyö on keskeisesti liike-

toimintojen ydin- ja tukiprosesseihin sekä niiden tietosisältöihin liittyvää ongelmien ratkai-

semista, jossa teknologiat ovat kriittisiä käytäntöjen kehittämisen mahdollistajia. Hiljaisen 

tiedon näkökulmasta yritysarkkitehtuuri luo tietoalustan, jonka tulisi luoda kehittäjille ko-

konaiskuva yritysalustan eri elementeistä. 

 

Kehittäjät näkevät neljänneksi kriittisimmäksi hiljaisen tiedon luonteesta johtuvaksi piir-

teeksi sen kytkennän käytäntöihin. IT-kehittämisen areenat ilmentävät kehittäjän hiljaisen 

tiedon merkitystä ja kehittäjän roolia strategioiden toteuttajana käytännöissä. Kun IT-

kehittämisen areenat hyödyntävät laajalti organisaation eri käytännöissä toimivien kehittä-

jien kyvykkyyksiä, on kehittäjän hiljainen tieto käytännöissä kriittinen tietoresurssi. Kun 

käytännöissä luodaan kulttuuria, jonka keskiössä on kehittäjän hiljainen tieto ja sen jaka-

minen, hiljaisen tiedon perustalle rakentuvia taitoja ja osaamista tulee arvostaa. Kehittäjät 
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luovat käytännöissä työidentiteettiään, joka vahvistaa hiljaisen tiedon jakamista edistäviä 

piirteitä ja voimistaa kehittäjien välistä aktiivista vuorovaikutusta. Teoriaosuuden kuvat 6 

ja 7 kirkastivat kehittäjän roolia käytännöissä. 

 

Kehittäjät arvoivat viidenneksi kriittisimmäksi hiljaisen tiedon luonteesta johtuvaksi piir-

teeksi sidonnaisuuden aikaan, paikkaan ja kontekstiin. Organisaation tietologiassa saatavil-

la olevat tietoresurssit määrittävät rajat, joiden puitteissa organisaatio voi luoda arvoa IT-

kehittämisen areenoilla. Kun areenat ovat tiloja, joiden toimintaa määrittää kehittäjien vuo-

rovaikutus, nämä ovat aikaan, paikkaan ja kontekstiin sidottuja. Hiljainen tieto on niukka 

resurssi ja kehittämistyössä kehittäjän hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvät haasteet ovat 

rajoitteita, joiden eliminointi edellyttää jatkuvaa ohjausta, koordinaatiota ja mahdollista-

mista. Johto voi sitouttaa motivoimalla ja kannustamalla sekä varmistamalla voimistavan 

IT-kehittämisen ympäristön, jalkautetun tietojohtamisen mallin ja tietoresurssit, mutta se ei 

voi tarkoin ohjata tiettyä hiljaista tietoa tiettyyn paikkaan, tietyssä ajassa ja tietyssä kon-

tekstissa.  Hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvät haasteet saattavat ilmentää, että kehittäjien 

kyvykkyyksissä on potentiaalia hyödyntämättä tai kontekstin potentiaali on riittämätön, 

jolloin kehittäjien taidot ja osaaminen sekä IT-kehittämisen areenojen tarpeet eivät kohtaa 

tietyssä ajassa, paikassa ja kontekstissa. Kehittäjän osaaminen ja taidot luovat arvoa vain, 

jos oikea kehittäjän hiljainen tieto on saatavissa oikeaan aikaan oikeassa paikassa – oikea 

tyyppi tulee olla käytettävissä. 

 

Hiljaisen tiedon henkilöityminen ja dynaamisuus ovat listan viimeisimmät kriittiseksi ar-

voidut tiedon luonteesta johtuvat piirteet. Nämä piirteet luovat kehittämistyöhön jatkuvaa 

luovaa levottomuutta ja epäjärjestystä, mutta toisaalta järjestystäkin teoriaosuuden kuvan 

14 mukaisesti. Ympäristö on kompleksinen, kun kehittäjän tulee jatkuvasti sisäistää näky-

vää tietoa ja oppia, jotta hän voi luoda uutta hiljaista tietoa. Kun kehittäjä hahmottaa ja luo 

ymmärrystä kompleksisista kokonaisuuksista, hänen tulee kiinnittää kokemusmaailmansa 

myös tulevaisuuteen. Kokonaisuuksien ymmärtäminen kirkastaa riippuvuuksia nykyisiin 

ratkaisuihin, mutta luo rajapinnan tuleviin ratkaisuihin. Hiljaisen tiedon henkilöitymistä 

ilmentävät haasteina myös kehittäjien poistumiset tai roolien vaihdokset, jolloin dynaami-

suuden varjopuolena on aikaulottuvuuteen liittyvät haasteet, sillä tiedon jakaminen ja tie-
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don sisäistäminen eivät koskaan voi tapahtua tarkoin määritellysti tietyssä hetkessä, vaan 

ne vaativat aikaa. Oppimisen ja sisäistämisen ongelma kytkeytyy myös muutoksen nopeu-

teen, joka esitettiin kuvassa 15. 

 

5.4 Kehittäjä IT-kehittämisen areenoilla 
 
Kehittäjät arvioivat vuoropuhelun luonnetta IT-kehittämisen areenoilla liitteen 2 esitysku-

vassa 11, joka jalostui toisen vaiheen katselmoinnissa liitteen 2 esityskuvaksi 39. Kehittäjät 

kokevat, että vuoropuhelu on luonteeltaan luovaa ja reflektoivaa, mutta ajoittain vuoropu-

helussa on yleisen keskustelun piirteitä, mikä heijastaa taitojen ja osaamisen pirstaleisuutta. 

 
Tietointensiivisessä organisaatiossa ja sen tietoekologiassa IT-kehittämisen potentiaali on raja-

ton, mutta hiljaisen tiedon hyödyntäminen edellyttää riittäviä tietoresursseja, jolloin kehittäjän 

potentiaali tai sen puuttuminen voi sisältää arvaamattomia ja yllättäviä vaikutuksia. Kehittäjän 

kyvykkyyttä kuvaavia piirteitä arvioitiin liitteen 2 esityskuvan 14 mukaisesti ja kognitiivi-

sen esityksen yhteenveto muodostui liitteen 2 esityskuvan 37 mukaiseksi. 

 

Kuvan 24 yhteenvedossa on esitetty kehittäjien kriittisiksi arvioimat kehittäjän kyvykkyyk-

siä kuvaavat kriittiset piirteet ja näiden esitysjärjestys on kriittisimmäksi koetusta vähem-

män kriittiseen. 



 
 

 
 

95 
 

 

Kuva 24. Kehittäjän kyvykkyydet kriittisinä piirteinä. 

 
Lopputyössä kehittäjää on arvioitu ja analysoitu syväosaajana IT-kehittämisen areenoilla. 

McIver et al. (2012) esittivät teoriaosuuden kuvassa 6 yksilön ammattitaitoiseksi osaajaksi 

tai syväosaajaksi (englanniksi: apprenticed know-how), jonka oppiminen käytännöissä on 

haasteellista ja kyvykkyyksiä kuvaa korkea hiljaisen tiedon taso sekä korkea oppivuus.  

 

Teoriaosuuden taulukossa 11 Choudie ja Selamat (2016) kuvasivat kehittäjien kyvykkyyk-

siä syväosaamiseksi ja nimesivät kehittäjän taidot neliportaisesti kognitiivisiksi, ener-

gisoiviksi ja itsetuntemukseen sekä tunneälyyn liittyviksi. 

 

Hiljaisen tiedon jakamisen näkökulmasta kuvassa 23 esitetyistä piirteistä kriittisimmät ovat 

yksilön kognitiivisia kyvykkyyksiä, jotka kuvaavat yksilön kykyä ymmärtää, arvioida ja tul-

kita tietoa. Näitä kriittisiä piirteitä ovat kokonaisnäkemys ja ongelmanratkaisu sekä lisäksi 

tukevina piirteinä kyseenalaistaminen ja oppiminen. Ongelmanratkaisu on kehittäjän työ-

hön kytkeytyvää ydinosaamista, joka kiinnittyy hiljaiseen tietoon ja sen taustalla tulisi olla 

vahva kokonaisnäkemys ja ymmärrys sekä näitä edistävinä piirteinä kyseenalaistaminen ja 

oppiminen. 
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Vuorovaikutus, kommunikaatio ja motivaatio kuvaavat tehtävälle omistautumista ja kehit-

täjän kykyä kannustaa muita kehittäjiä työssä, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Nämä kyvykkyydet ovat energisoivia kyvykkyyksiä. Motivaatiota voidaan pitää myös emo-

tionaalisena kyvykkyytenä, mikäli se rakentaa peräänantamatonta asennetta. Tämä ohjaa 

kehittäjän tunnetiloja tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita ratkaisuja ja vastoinkäymisten 

käsittelyä.  

 

Kehittäjät eivät asettaneet kehittäjän kriittisiksi piirteiksi kyvykkyyksiä, jotka ovat itsetun-

temukseen liittyviä, mikä kuvastanee sitä, että hiljaisen tiedon tarkastelu käytäntöjen lins-

sien läpi nostaa kehittäjän kokemuksista pinnalle toimintaa kuvaavat merkitykset. Kyvyk-

kyytenä kehittäjän itsetuntemus heijastaa, kuinka kehittäjä tunnistaa omat vahvuudet ja 

heikkoudet sekä antaa viitteitä siitä, miten kypsästi hän osaa arvioida vaihtoehtoisia ratkai-

suja ja etenemispolkuja. 

 

Kehittäjät ovat kehittämisryhmien toimijoita, joiden toimintaa tulisi ohjata selkeästi määri-

tellyt tavoitteet. Kun kehittäjä on kehittämisryhmän vetäjä, hän varmistaa ohjaamalla ja 

koordinoimalla, että kehittämisryhmän käytettävissä on kaikki mahdollinen saatavilla ole-

va hiljainen tieto. Strategisessa roolissa kehittäjä rakentaa kehittämisryhmän toiminnan 

edellytyksiä tietyn hetken ja tulevaisuuden aikomusten tiloissa. Tutkimuksen toisen vai-

heen katselmoinnin johtopäätöksissä kehittäjän roolia kuvattiin seuraavasti: 

 

”Hiljaisen tiedon hyödyntäminen, uuden tiedon luominen, oppiminen ja uudistumi-

nen IT-kehittämisen käytännöissä edellyttää oikeilta tyypeiltä itsenäistä, mutta rea-

goivaa ja luovaa toimintaa IT-kehittämisen areenoilla. Tällöin kokeilut ja virheetkin 

ovat sallittuja.”. 

 

5.5 SECI -malli ja tiedon jakamisen haasteet 
 

IT-kehittämisen elinkaarimalli on kuvattu SECI -mallin sovelluksena liitteen 2 esitysku-

vassa 29. SECI-mallin sovellus on pelkistetysti kuvattu laajennettu perusmalli, joka kuvaa 

IT-ratkaisun elinkaaren vaiheet sekä näiden sisällä tiedon jakamisen spiraalit tietovirtoja 

mahdollistavina elementteinä. Tulevaisuustiedon luominen erillisenä SECI-vaiheena kuvaa 
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IT-ratkaisujen kehittämisen edellyttävän, että tulevaisuuteen kiinnitetään ja luodaan jatku-

vasti kehittyvää kokonaisnäkymää. Vaihtoehtoisesti tulevaisuustiedon luominen olisi voitu 

esittää jokaisen elinkaaren vaiheen sisäisenä SECI-vaiheena. 

 

Kun kehittäjät asettivat SECI-mallin eri vaiheiden tilat kriittisyysjärjestykseen liitteen 2 

esityskuvan 21 mukaisesti, kriittisimmäksi tilaksi arvioitiin tulevaisuustiedon esille nostava 

potentialisointivaiheen tila, jonka jälkeen seurasi hiljaisen tiedon jakamista voimistava so-

siaalistamisvaiheen sekä viimeisenä näkyvän tiedon sisäistämisvaiheen tila. Nämä tilat ko-

rostavat hiljaisen tiedon jakamisen strategista roolia IT-kehittämisen areenoilla, koska ne 

ovat SECI-mallissa hiljaisen tiedon jakamisen keskeisimmät mahdollistajat ja luovat edel-

lytykset kasvattaa jatkuvasti organisaation hiljaisen tiedon varantoa. 

 

Kun kehittäjät asettivat IT-ratkaisun elinkaarimallin kehittämisvaiheet hiljaisen tiedon 

hyödyntämisen näkökulmasta kriittisyysjärjestykseen liitteen 2 esityskuvan 29 mukaisesti, 

kriittisimmäksi vaiheeksi arvioitiin IT-ratkaisun toiminnallinen määrittely ja seuraaviksi 

toteutusvaihe sekä tulevaisuustiedon potentialisointi, joka viittaa myös strategiatyöhön. 

Nämä vaiheet korostavat sellaisia kehittämiskohteiden vaiheita, jotka edellyttävät hiljaisen 

tiedon tehokasta hyödyntämistä ja joissa laadukkaan hiljaisen tiedon saatavuus on kriitti-

nen IT-kehittämisen areenojen tietoresurssi. 

 

IT-ratkaisun määrittelyvaihe on intensiivisin hiljaisen tiedon jakamisen vaihe IT-ratkaisun 

elinkaarella. Määrittelyvaiheessa tiedon jakamisen tulee luoda jatkuvasti ymmärrystä, mikä 

varmistaa edellytykset hyödyntää laadukasta ja katselmoitua tietoa toteutusvaiheessa.  Kun 

hiljaisen tiedon jakaminen kumuloi kehittäjän hiljaisen tiedon varantoa taitojen ja osaami-

sen kehittyessä, kehittäjän hiljaisen tiedon varanto on kriittinen tietoresurssi riippumatta 

IT-ratkaisun elinkaaren vaiheesta SECI-mallissa. Jo pienetkin kehittämiskohteet saattavat 

sisältää piirteitä, jotka edellyttävät ymmärrystä ja kokonaisnäkemystä.  

 

Tulevaisuuteen liittyvän tieto ennakoi tulevaa IT-kehittämisen areenoilla tavoitetilojen, 

skenaarioiden, kehittämispolkujen ja teknologioihin kytkeytyvien näkymien sekä muiden 

strategisten työkalujen avulla. Kehittäjän hiljainen tieto on ratkaisevassa roolissa, kun ke-
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hittämiseen liittyvää uutta tulevaisuuden tietoa luodaan ja jaetaan.  Kehittäjä ei voi sivuut-

taa tulevaisuuteen liittyvää tietoa, vaan jokaista kehittämiskohdetta tulee viedä elinkaarella 

eteenpäin tulevaisuutta luotaavien linssien läpi. Tulevaisuustieto edellyttää, että kehittäjien 

tulee luoda jatkuvasti yhteistä ymmärrystä ja kokonaisnäkemystä tulevista kehittämiskoh-

teista alaluvussa 5.4 esitettyjen yritysarkkitehtuurin mukaisten tietoalueiden eri tasoilla. 

Tulevaisuustieto luo kehittämiskohteen osalta hiljaisen ja näkyvän tiedon strategisen va-

rannon, jota iteroidaan, päivitetään ja sisäistetään läpi IT-ratkaisun elinkaaren.  

 

Kehittäjät arvioivat ilmiön piirteenä tehtävään suuntautuneisuutta ja sitoutumista liitteen 2 

esityskuvassa 27. Ilmiö kuvaa, miten ensimmäisen vaiheen katselmointeihin osallistuneet 

kehittäjä arvioivat kehittäjien suuntautuvan ja sitoutuvan IT-kehittämistyöhön IT-

kehittämisen areenoilla. Arviointien yhteenveto on esitetty liitteen 2 esityskuvassa 40. 

 

Kehittäjät arvioivat, että tehtävään sitoutuneisuus ja tehtävään suuntautuneisuus asettuvat 

IT-kehittämisen areenoilla keskimäärin hieman nelikentän keskiön oikealle puolelle, jossa 

IT-ratkaisujen käyttöönottoa ei koeta pelkästään teknologioiden käyttöönottona, vaan IT-

kehittäminen ammentaa voimavaroja organisaation ja kehittämisryhmän tietotyön kulttuu-

rista. Tällöin kehittäjän nähdään toimivan strategian toteuttajana käytännöissä ja toteutetta-

vat IT-ratkaisut mahdollistavat yhä tietointensiivisempiä liiketoimintaprosesseja. Tämän 

tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että tietojohtamisen malli sitouttaa kehittäjät jatkuvasti 

jakamaan tietoa yhdessä ja mahdollistaa pitkällä aikavälillä kehittäjille vahvan tietotyön 

kulttuurin. 

 

Kehittäjät arvioivat hiljaisen tiedon jakamiseen liittyviä haasteita IT-kehittämisen areenoil-

la esittämällä kolme kriittisintä tiedon jakamisen haastetta kuvaavaa piirrettä liitteen 2 esi-

tyskuvan 12 mukaisesti. Esityskuvan taustalla oli Bagheri et al. (2016) esittämät tietojoh-

tamisen haasteet taulukossa 7. Kuvan 25 kehittäjien arviointien yhteenveto esitettiin liit-

teen 2 esityskuvassa 36. 
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Kuva 25. Hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvät haasteet. 

 
Kuvissa 23, 24 ja 25 esitettyjen ilmiöiden piirteiden yhteenvetona kehittäjän hiljaisen 

tiedon jakamisen kriittisiä tekijöitä IT-kehittämisen areenoilla voidaan kuvata seuraavasti: 

 

 Kehittäjän hiljainen tieto ja kyvykkyydet ovat kriittisiä, dynaamisia 

tietoresursseja, kun hiljainen tieto on henkilöitynyt kehittäjään ja hänen tulisi 

olla sitoutunut ilman ajankäytön rajoitteita jakamaan hiljaista tietoa.  

 Kehittäjien vuorovaikutus sosialisaatiovaiheessa on kriittistä ja korostaa 

hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvää yhteisen ymmärryksen luomista. Vain 

yhteinen ymmärrys voi luoda laadukasta uutta tietoa, joka on edelleen 

muunnettavissa laadukkaaksi näkyväksi tiedoksi. Tällöin kehittäjillä tulee olla 

riittävät taidot ja osaaminen sekä vahva työidentiteetti, jotta he kykenevät ja 

ovat sitoutuneita hyödyntämään toistensa osaamista ja taitoja.   

 Kehittäjien välinen jatkuva vuorovaikutus ja kehittäjien kyvykkyydet ovat 

kriittisiä, kun ne rakentavat luottamusta sekä vahvistavat hiljaisen tiedon 

hyödyntämistä edistävää työkulttuuria ja luovat yhdessä voimistavan 

työilmapiirin. 
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 Kehittäjä on strategian toteuttaja ja oikea tyyppi käytännöissä, jolloin hänen 

tulee kriittisenä kyvykkyytenä olla sitoutunut jakamaan laadukasta hiljaista 

tietoa. 

 Tiedon jakaminen on uuden tiedon luomista yhdessä, jolloin eri 

kokemustaustan omaavat kehittäjät ovat kriittinen voimavara, mutta yhteisen 

ymmärryksen luomien edellyttää jatkuvaa yhteisen kielen rakentamista. 

Yhteistä kieltä luodaan eri tietoalueilla, mikä edistää pirstaleisen hiljaisen 

tiedon hyödyntämistä. 

 Tietojohtamisen malli varmistaa kriittisen ja yhtenäisen toimintatavan, joka 

tulee jalkauttaa IT-kehittämisen areenoille ja muihin käytäntöihin.  

 

5.6 Tietojohtamisen kriittiset menestystekijät 
 
OuYang (2010) kuvasi teoriaosuudessa kriittiset menestystekijät (englanniksi: critical suc-

cess factors) sellaisina seurantaa vaativina tekijöinä, jotka edellyttävät jatkuvaa tietojohta-

misen ohjausta ja koordinointia sekä käytäntöjen arviointia. 

 
Tapaustutkimuksen 1. vaiheessa kehittäjien arvioimat kriittiset menestystekijät antavat vas-

tauksen 1. tutkimuskysymykseen: 

  

Mitkä ovat tietojohtamisen kriittiset menestystekijät, jotka luovat organisaatiol-

le mahdollisuuden luoda arvoa eri sidosryhmille, kun kehittäjän hiljaista tietoa 

hyödynnetään tehokkaammin IT-kehittämisen areenoilla? 

 
 
Kehittäjät arvioivat tietojohtamisen kriittisiä menestystekijöitä esittämällä kolme kriittisin-

tä piirrettä, jotka edistävät kehittäjän hiljaisen tiedon jakamista IT-kehittämisen areenoilla. 

Arviointi tehtiin liitteen 2 esityskuvan 25 mukaisesti, jolloin lähtökohtana olivat OuYang 

et al. (2010) kuvaamat tietojohtamisen kriittiset menestystekijät taulukossa 9. Kuvan 26 

arviointien yhteenveto esitettiin liitteen 2 esityskuvassa 38. 
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Kuva 26. Tietojohtamisen kriittiset menestystekijät. 

 
Ensimmäisessä katselmointivaiheessa kriittiset menestystekijät konstruointiin tekemisen 

muotoon ja tämä tarkastelu toteutettiin liitteen 2 esityskuvassa 36. 

 

Kuvassa esitettyjen kriittisten menestystekijöiden vaikutus tietojohtamisen malliin voitiin 

kuvata ensimmäisen katselmointivaiheen tulosten myötä seuraavasti. Jotta kehittäjän hil-

jainen tieto IT-kehittämisen areenoilla luo arvoa eri sidosryhmille, tulee tietojohtamisen 

mallin: 

 

 Mahdollistaa toimivat ja tehokkaat tietoprosessit, jotka luovat voimistavan ym-

päristön tiedon spiraaleille tietologiassa ja sen eri tiloissa. 

 Varmistaa tehokas koordinointi ja ohjaus. 

 Mahdollistaa kehittäjien jatkuva oppiminen. 

 Sitouttaa kehittäjät jakamaan hiljaista tietoa jatkuvasti. 

 Mahdollistaa hiljaisen tiedon jakaminen yhdessä (englanniksi: co-creation of 

knowledge). 
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 Sovittaa eri strategiat ja niiden taustalla olevat aikomukset tietovision muotoon. 

 Mahdollistaa organisaation ja yksilöiden jatkuva uudistuminen. 

 Edistää kulttuuria, joka tukee jatkuvaa toimintatapaa ja luo voimistavan työ-

kulttuurin. 

 
Edellä kuvattu luettelo vastasi ensimmäisen katselmointivaiheen tulosten mukaisesti 2. tut-

kimuskysymykseen. 

 

Mitä organisaation tulee huomioida tietojohtamisen mallissa, jotta se kattaa 1. 

kysymyksen tuloksena esitetyt kriittiset menestystekijät? 

 
Katselmoinnin toisessa vaiheessa kriittisten menestystekijöiden vaikutuksia tarkasteltiin 

edelleen syvällisemmin liitteen 2 esityskuvissa 42, 43 ja 44. 

 

Kuvan 26 kriittisten menestystekijöiden vaikutus tietojohtamisen malliin tarkentui toisen 

katselmointivaiheen tulosten ja lopputulosten kirjaamisen jälkeen. Jotta kehittäjän hiljainen 

tieto IT-kehittämisen areenoilla luo arvoa eri sidosryhmille, kontekstin tietoalueella tieto-

johtamisen mallin kehittämisessä tulisi erityisesti huomioida seuraavia tekijöitä: 

 

 Tietojohtaminen ei ole irrallinen johtamistoiminto, vaan sen tulee tietovision 

kuvaamien aikomusten ja strategioiden yhteensovittamisen ohella integroitua 

tiiviisti yrityksen yhtenäisiin johtamiskäytäntöihin ja -prosesseihin sekä eri 

käytäntöihin. Yksilöt toteuttavat käytännöissä strategioita, ja tämä edellyttää 

toimivia tietoprosesseja, jotka huomioivat tiedon luonteen ja vaiheistetun tie-

don muuntamisen eri tietoalueilla sekä näiden tiloissa. 

 Tarkoituksenmukainen tietojohtamisen ohjaus ja koordinointi edellyttävät, että 

jatkuvan suorituskyvyn ohjauksen avulla varmistetaan, mikä on hiljaista tietoa 

korostavan personointistrategian ja näkyvää tietoa korostavan kodifiointistrate-

gian välinen strateginen painotus eri tietoalueilla sekä miten nämä edelleen 

määrittävät toimintaa taktisella ja operatiivisella tasolla. 

 Kehittäjän kyvykkyyksien ylläpitäminen tulee mahdollistaa siten, että jatkuva 

oppiminen käytännöissä vahvistaa yksilöiden hiljaisen tiedon jakamista. 
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Käytännöissä tulee varmistaa oikeat tyypit, jotka tulee sitouttaa kannustamalla 

ja motivoimalla jakamaan yhdessä hiljaista tietoa. 

 Hiljaisen tiedon jakamista edistävät tietojohtamisen käytännöt tulee jalkauttaa 

sovellettavaksi eri käytännöissä. Kun jatkuvasti kumuloituva hiljainen tieto on 

organisaation ja yksilöiden uudistumisen perusta, tämän huomioiva tietojohta-

misen malli on strategioiden mahdollistajia ja hiljainen tieto luo jatkuvasti ar-

voa eri sidosryhmille. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän lopputyön ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa kriittiset menestystekijät, jotka 

mahdollistavat hiljaisen tiedon tehokkaamman hyödyntämisen kohdeorganisaation IT-

kehittämisen areenoilla ja toissijaisesti arvioida, miten näiden kriittisten menestystekijöi-

den vaikutus tulisi huomioida tietojohtamisen mallia kehitettäessä. 

 

Teoriaosuudessa käsiteltiin laajalti tiedon luonnetta, tiedon jakamista, yksilöä hiljaisen tie-

don hyödyntäjänä käytännöissä ja organisaatiota arvoa luovan tietologian sekä tietoalustan 

mahdollistajana. Nämä näkökulmat mahdollistivat tapaustutkimuksen tarkoituksenmukai-

sen toteuttamisen ja kontekstiin kiinnittyvän uuden tutkimustiedon luomisen yhdessä kehit-

täjien kanssa. 

 

Tapaustutkimuksen ensimmäisen vaiheen katselmointien johtopäätöksissä arvioitiin kriit-

tisten menestystekijöiden kytkentää kehittäjän hiljaiseen tietoon IT-kehittämisen areenoilla 

ja tietojohtamisen toimintamalliin seuraavasti. 

 

Tutkimuksessa luotu kuva kriittisistä menestystekijöistä on kattava ja yhdistää uu-

della tavalla kehittäjän, eli ”oikean tyypin” IT-kehittämisen areenojen kontekstiin 

ja ”jatkuvaan tapaan” toimia. 

 

Kehittämistyö edellyttää vahvaa koordinointia ja ohjausta sekä ympäristöä ja kult-

tuuria, jossa kehittäjät viihtyvät ja tuovat hiljaisen tietonsa jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa saataville ja esille. ”Oikea tyyppi” käytännöissä ja ”jatkuva kehittämisen 

tapa toimia” korostuu. Johtamisen tukena tulee olla jatkuva suorituskyvyn mittaus, 

palautteet ja vuorovaikutus. 

 

Kuten McKenzie ja van Winkelen (2004) toteavat, organisaation kilpailukyvyn ylläpitämi-

nen edellyttää, että organisaatio luo jatkuvasti arvoa yksilön hiljaisella tiedolla, joka on ra-

joittamatonta ja tulee olla avoimesti hyödynnettävissä.  Uuden tiedon luomisen ohella yksi-

löiden tulee oppia pois vanhasta tiedosta. Nonakan ja Takeuchin SECI -malli auttaa orga-
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nisaatiota ymmärtämään tiedon luonnetta ja uuden tiedon luomisen edellytyksiä.  (McKen-

zie ja van Winkelen, 2004: 13-54) 

 

Tapaustutkimuksessa sovellettu kognitiivisiin esityksiin kytketty lähestymistapa korosti 

lopputyön teoriaosuuden merkitystä ja rakensi edellytykset analysoida SECI-mallin sovel-

lusten avulla hiljaisen tiedon roolia IT-kehittämisen areenoilla. Ensimmäisen vaiheen kat-

selmointien johtopäätöksissä tämä tuotiin ilmi seuraavasti. 

 

Haastattelu (katselmointi) on antanut mahdollisuuden analysoida hiljaisen tietoon 

liittyviä ilmiöitä useista eri näkökulmista. Kokonaiskuva kehittäjän hiljaisen tiedon 

roolista IT-kehittämisen areenoilla on kirkastunut. Kehittämisen näkökulmasta kes-

keistä on, että organisaatiossa jo olemassa oleva ja potentiaalinen hiljainen tieto 

on saatavilla ja mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttamisen (arvon 

luonnin) – tietojohtamisen käytäntöjen tuki tulee olla aidosti olemassa ja se tulee 

jalkauttaa, jotta voidaan kulkea yhdessä kohti tavoitetilaa. 

 

Tapaustutkimuksen toisen vaiheen katselmoinnin johtopäätöksissä kiteytettiin hiljaisen tie-

don mahdollistamisen ja yhteensovittamisen haasteellisuuttaa IT-kehittämisen käytännöis-

sä seuraavasti. 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on laaja ja kehittäjät muodostavat hyvin laajan jou-

kon taitoja ja osaamista eri organisaatioyksiköistä, jolloin strategisen johtamisen ja 

kehittämiskulttuurin sekä -käytäntöjen merkitys korostuu. Kehittämisen toimintamal-

lit voivat kuitenkin poiketa eri organisaatioyksiköissä, mikä heijastuu myös IT-

kehittämisen käytännöissä ja hiljaisen tiedon hyödyntämisessä. 

 

Toisaalta toisen vaiheen katselmointien johtopäätökset ilmensivät niitä mahdollisuuksia, 

joita todettuihin haasteisiin kytkeytyy. 
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Lopputulokset ilmentävät, että tietojohtamisen käytäntöjä ja mallia tarkoituksenmu-

kaisesti kehittämällä kehittäjän hiljaista tietoa voidaan hyödyntää entistä tehok-

kaammin IT-kehittämisen areenoilla. 

 

Yksilöt tekevät käytännöissä jatkuvasti valintoja, kun he hyödyntävät hiljaista tietoa. Hil-

jaisen tiedon hyödyntämisen prosessi edellyttää jatkuvaa päätöksentekoa, mikä vaatii sel-

keää toimintamallia, mutta toisaalta yksilön vahvoja teknisiä, sosiaalisia ja kognitiivisia 

kyvykkyyksiä. Tietojohtamisen mallin tulee tukea yksilöiden operatiivista toimintaa käy-

tännöissä. Toimiva päätöksenteko mahdollistetaan varmistamalla tiedon saatavuus ja yhte-

näiset käytännöt, jotka määrittävät tarvittavat tietoresurssit. Käytännössä arvon luominen 

edellyttää tietojohtamiseen liittyvien haasteiden ja rajoitteiden jatkuvaa seuraamista. 

(McKenzie ja van Winkelen, 2004: 55-93) 

 

Toisen vaiheen katselmointien johtopäätöksissä kuvattiin yhtenäisiä käytäntöjä ja näiden 

jalkauttamista seuraavasti. 

 

Kriittisten menestystekijöiden yhteys strategiaan ja tietojohtamisen malliin on kuvat-

tu yhtenäisellä viitekehyksellä. Tämä viitekehys kuvaa keskeiset tekijät, jotka mallin-

tavat tietojohtamista ja kuvaavat tietojohtamisen mallin keskeisiä piirteitä. Tietojoh-

tamisen toteutus realisoituu toimintamallilla, joka jalkauttaa yhtenäiset käytännöt.  

 

Tietojohtamisen käytännöissä tulee huomioida erityisesti yksiöiden oppimisprosessi, jota 

voidaan kuvata vertauskuvalla haasteelliselle vuorelle kiipeämiseen. Tietoalusta on haas-

teellisen vuoren muodostama mahdollisuus, joka saatetaan jättää hyödyntämättä (laaksot), 

hyödynnetään tehokkaasti (huiput) tai luodaan ja kehitetään jatkuvasti kyvykkyyksiä (ylä-

tasanteet).  Joidenkin organisaatioiden yksilöt oppivat paremmin kuin toisten, mikä heijas-

taa osaltaan, miten oppimisen merkitys oivalletaan ja hyödynnetään käytännöissä.  

(McKenzie ja Van Winkelen (2004: 94-130)  

 

Toisen vaiheen katselmointien johtopäätöksissä kuvattiin kehittäjien kyvykkyyksiä ja op-

pimista seuraavasti. 
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Hiljaisen tiedon hyödyntäminen, uuden tiedon luominen, oppiminen ja uudistumi-

nen IT-kehittämisen käytännöissä edellyttää oikeilta tyypeiltä itsenäistä, mutta rea-

goivaa ja myös luovaa toimintaa IT-kehittämisen areenoilla. Tällöin kokeilut ja 

virheetkin ovat sallittuja. 

 

Tämä tutkimus on vahvistanut useiden eri näkökulmien tuella, että kehittäjän hiljainen tieto 

IT-kehittämisen areenoilla on yksilön ja organisaation uudistumisen mahdollistaja, mutta 

tämä edellyttää organisaatiossa hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvien aikomusten realisoi-

tumista. Nonaka ja Takeuchi (1995) korostavat, että uudistuminen edellyttää jatkuvasti uu-

den tiedon luomista tai hiljaisen tiedon jakamista yhdessä. Lopputyön kontekstissa IT-

kehittämisen areenojen taustalla elää ehdoton vaatimus luoda kyvykkyyksiä, jotka varmis-

tavat tietojohtamiseen ja hiljaiseen tietoon kiinnittyvien aikomusten toteutumisen. 

 

Tapaustutkimuksen tulokset vahvistavat lopputyön teoriaosuudessa esitettyjä näkemyksiä, 

mutta ne toivat esille myös organisaatiokohtaisia piirteitä tietyn tietoalueen käytännöissä, 

eivätkä nämä tulokset ole yleistettävissä muihin organisaatioihin, eikä näiden vastaavien 

organisaatioyksiköiden käytäntöihin. Yleistettävyys edellyttäisi laajempaa tutkimusta vas-

taavalla tutkimusasetelmalla. Tutkimukseen osallistuvien kehittäjien määrä oli tarkoituk-

senmukaisesti rajallinen, jotta tutkimus voitiin toteuttaa tavoiteaikataulun ja määriteltyjen 

resurssien mukaisesti. Kun kehittäjien osaamistausta rajattiin syväosaajiin, saattaisi laa-

jempi osaajajoukko ja eri tasoisten osaajien osallistuminen vastaavaan tutkimukseen tuot-

taa erilaisia lopputuloksia.  

 

Tapaustutkimuksen tulokset osoittavat, että sovellettu tutkimusmetodologia loi tilan, jonka 

tekninen, sosiaalinen ja kognitiivinen ulottuvuus mahdollistivat uuden, arvoa luovan tut-

kimustiedon luomisen yhdessä kehittäjien kanssa. Kun tutkimuksessa rakennettiin merki-

tyksiä eri ilmiöiden piirteiden avulla ja asettamalla tietyt ilmiöiden piirteet järjestysas-

teikolle, tutkimus mahdollisti kehittäjän hiljaiseen tietoon ja IT-kehittämisen areenoihin 

kiinnittyvien ilmiöiden analyysin SECI -mallin sovelluksia hyödyntämällä.  
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7 YHTEENVETO 
 
 
Kehittäjät toteuttavat IT-kehittämisen areenoilla tietojohtamisen aikomuksia, eri strategioi-

ta ja dynaamisia, hiljaisen tiedon jakamisen tietoprosesseja. Näiden yhteensovittaminen 

mahdollistaa parhaimmillaan dynaamisen toimintatavan, jossa oikeat tyypit jakavat tietoa 

yhdessä, mahdollistavat ymmärryksen ja uuden hiljaisen tiedon luomisen sekä organisaati-

on uudistumisen ja arvon luomisen eri sidosryhmille. 

 

Kehittäjien eritasoisten kyvykkyyksien integroiminen IT-kehittämisen areenoilla on orga-

nisaatiolle mahdollisuus, mutta toisaalta hiljaisen tiedon luonne tuo esille moninaisia haas-

teita, joista keskeisimmät liittyvät jatkuvaan vuorovaikutukseen, yksilöiden väliseen luot-

tamukseen ja yhteisen ymmärryksen luomiseen. IT-kehittämisen areenoilla kohtaavat ke-

hittäjien kyvykkyydet, mutta toisaalta kirjava joukko mentaalisia malleja, tulkintoja, käsi-

tyksiä, ideoita ja erilaisia näkemyksiä, jotka luovat kompleksisuutta ja haasteita tietologi-

aan. 

 

Vaikka tietopohjainen näkemys tietojohtamisesta rakentuu ajatukselle, että organisaation ja 

johdon tehtävä on mahdollistaa tietojohtamisen käytännöt ja näiden edellyttämät tietore-

surssit, tulee kehittäjän kyetä arvioimaan omia kyvykkyyksiään suhteessa oman organisaa-

tion tietologiassa edellytettyihin vaatimuksiin.  Kun kehittäjän kyvykkyydet kiinnittyvät 

hiljaiseen tietoon, uuden tiedon luominen edellyttää myös kehittäjältä yhä strategisempaa 

lähestymistapaa hiljaisen tiedon jakamiseen ja oman tietoverkoston laajentamiseen. 

 

Henkilökohtaisen tietojohtamisen malli, jossa yksilö rakentaa jatkuvasti tietoverkostoaan ja 

osaamistaan sekä reflektoi jatkuvasti toimintaansa eri konteksteissa, hahmottanee osuvasti 

tulevaisuudessa IT-kehittämisen areenoilla operoivaa kehittäjää työssään. Organisaation 

tietojohtamisen ja tietojohtamisen mallin tulee kuitenkin mahdollistaa sekä varmistaa ke-

hittäjille jatkuvasti hiljaisen tiedon avulla arvoa luova, strateginen tietoalusta. 
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LIITE 1. KÄSITTEET 
 

Taulukko. Keskeiset käsitteet lopputyön kontekstissa. 
Käsitteen 

kuvaus 

Käsite 

englanniksi 

Tietojohtamisen 

mahdollistaja  

Keskeiset  

tutkijat  

Hiljaisen tiedon 

luonne 

Embodied 

knowledge 

 

Tacit knowledge 

Future knowledge 

Sticky knowledge 

 

Tiedon luonne tulee huo-

mioida tietojohtamista ja 

tiedon jakamista ohjaavana 

tekijänä.  

Yksilö jakaa henkilöitynyt-

tä hiljaista tietoa käytän-

nöissä, jolloin osa hiljai-

sesta tiedosta muuntuu nä-

kyväksi tiedoksi ja edel-

leen hiljaiseksi tiedoksi. 

Nonaka ja Takeuchi 

(1995), 

Scharmer (2001), 

Szulanski (2003), 

Tooman et al. (2016), 

Uotila et al. (2005) 

Hiljainen tieto 

henkilökohtaisessa 

tietoverkostossa 

Personal know-

ledge network 

Yksilö rakentaa omaa tie-

toverkostoaan, jossa hän 

kehittää osaamistaan ja 

taitojaan kasvattamalla jat-

kuvasti hiljaisen tiedon 

varantoa arvon luomiseksi. 

Chatti (2012) 

Tiedon jakamisen 

malli 

Knowledge  

sharing model 

 

SECI -malli on kuvaa hil-

jaisen ja näkyvän tiedon 

jakamisen tiedon muunta-

misena eri vaiheissa.  

Malli ja sen laajennukset 

mahdollistavat tietojohta-

misen käytäntöjen analy-

soinnin. 

 

 

Nonaka ja Takeuchi 

(1995) 

Naeve et al. (2008) 
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Taulukko. Keskeiset käsitteet lopputyön kontekstissa jatkuu.  

Tiedon jakaminen 

yhdessä 

Co-creation of 

knowledge 

Tiedon jakaminen käytän-

nöissä on tiedon ja ymmär-

ryksen luomista yhdessä.  

SECI -malli mallintaa tie-

don jakamisen tiedon spi-

raalien ja tietovirtojen 

mahdollistamisena. 

Nonaka ja von Krogh 

(2009),  

Tangaraja et al. (2016) 

Tiedon spiraali Knowledge  

spiral 

Tiedon spiraali kuvaa 

tiedon muuntoprosessin 

yksilön hiljaisesta tiedosta 

ryhmän ja organisaation 

näkyväksi tiedoksi ja 

edelleen sisäistämisen 

kautta hiljaiseksi tiedoksi. 

Nämä muuntoprosessit 

luovat jatkuvia tietovirtoja. 

Nonaka ja Takeuchi 

(1995) 

Tietojohtamisen 

kulttuuri 

käytännöissä 

Knowledge  

culture 

Tiedon jakamista ja yksi-

löiden oppimista edistävä 

kulttuuri luo arvot, normit 

ja oletukset, jotka ohjaavat 

tiedon jakamista eri käy-

tännöissä. 

Long ja Fahey (2000), 

Nonaka ja Takeuchi 

(1995) 

Tietojohtamisen 

käytännöt 

Knowledge (ma-

nagement) as 

practice 

Tietojohtamisen käytännöt 

luovat ja määrittävät tieto-

johtamisen malliin kytke-

tyn jatkuvasta sovelletta-

van toimintatavan käytän-

nöissä. 

Yksilöt toteuttavat strate-

gioita käytännöissä. 

Alavi and Leidner 

(2001), 

Nonaka ja Takeuchi 

(1995) 
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Taulukko. Keskeiset käsitteen lopputyön kontekstissa jatkuu. 

Tietojohtamisen 

strategia 

Knowledge mana-

gement strategy 

Tietojohtamisen strategia 

huomioi tiedon luonteen ja 

toteuttaa tietojohtamisen 

mallia tietyllä tietoalueella 

ja huomioi tietoalueella 

määritellyt aikomukset ta-

voitteellisen tietovision 

muodossa. 

Nonaka ja Takeuchi 

(1995),  

Nutley ja Davies 

(2016), 

OuYang et al., 2010, 

Venkitachalam ja Wil-

mott (2017)  

Tietojohtamisen 

malli 

Knowledge mana-

gement model 

Tietojohtamisen malli ku-

vaa jalkautettavan, strate-

gioita tukevan jatkuvan 

toimintatavan, joka huo-

mioi tiedon luonteen ja ra-

kentuu tietovision kuvaa-

miin aikomuksiin. 

McKenzie ja van Win-

kelen (2004),  

Nonaka ja Takeuchi 

(1995) 

Naeve et al. (2008) 

Tietojohtamisen 

mekanismit 

Knowledge mana-

gement mecha-

nisms 

Tietojohtamisen mekanis-

mit ovat toimintamalleja, 

jotka tukevat tietojohta-

mista ja hiljaisen tiedon 

jakamista käytännöissä. 

Alavi and Leidner 

(2001), 

Oliveira et al. (2014) 

Tietologia Knowledge ecolo-

gy 

Organisaation tietologia 

kuvaa tietojohtamisen ver-

kostomaisen toimintaym-

päristön ja sen rakenteet. 

Chatti (2012) 

Tietoresurssit Knowledge re-

sources 

Tietojohtamisen resurssit 

ovat dynaamisia kyvyk-

kyyksiä, joita hyödynne-

tään käytännöissä jatku-

vasti strategioiden ja ai-

komusten mahdollistajana. 

Nonaka ja Takeuchi 

(1995) 

Choudrie ja Selamat 

(2006) 

Poudel (2017) 
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Taulukko. Keskeiset käsitteet lopputyön kontekstissa jatkuu. 

Tietovisio Knowledge  

vision 

Tietovisio kuvaa tietojoh-

tamiseen liittyvät aiko-

mukset organisaation tie-

tyllä tietoalueella. 

Naeve et al. (2008),  

Nonaka ja Takeuchi 

(1995) 

Tulevaisuustieto Future knowledge 

 

Tulevaisuutta koskeva 

henkilöitynyt hiljainen tie-

to on tulevaisuustietoa. 

Scharmer (2001), Uoti-

la et al. (2005) 

Yksilö oppijana 

käytännöissä 

Learning-by-doing 

Double loop 

learning 

Paradigmatic 

learning 

Käytännöissä oppimista 

voidaan kuvata kaksisuun-

taisena tai paradigmaatti-

sena oppimisena, johon 

liittyy jatkuva oman toi-

minnan reflektointi ja op-

piminen sekä kasvu. 

Choudrie ja Selamat 

(2006) 

Naeve et al. (2008) 

Stokvik et al. (2016) 

Yksilö strategian 

toteuttajana 

käytännöissä 

Strategy as prac-

tice (SaP) 

Yksilö toimii käytännöissä 

tiedon jakajana ja  organi-

saation strategioiden to-

teuttajana. 

Poudel (2007) 

Yksilön 

työidentiteetti 

tietojohtamisen 

kontekstissa 

Work identity Yksilöiden työidentiteetit 

kuvaavat, miten he koke-

vat itsensä käytännöissä ja 

nämä määrittävät, mil-

laiseksi hiljaisen tiedon 

jakamisen mahdollistava 

työkulttuuri rakentuu. 

Beech et al. (2016) 

Yhteisen 

ymmärryksen 

luominen 

Sense making Hiljaisen tiedon avulla ra-

kennetaan yhteistä ymmär-

rystä, joka on välttämätön 

laadukkaan tiedon luomi-

sen edellytys. 

Maitlis et al. (2005) 

Weick et al. (2005) 
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