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ja muodostaa kokonaiskuva aiheeseen liittyvästä tämänhetkisestä tutkimustiedosta. Lisäksi 

tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia tutkimusaukkoja. Itseohjautuvuusteorian mukaan au-

tonominen motivaatio muodostuu sisäisestä motivaatiosta sekä kahdesta autonomisesta ul-

koisen motivaation tyyppistä: identifioidusta säätelystä ja integroidusta säätelystä. 

 

Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Analyysiin valikoitui 16 tie-

teellistä artikkelia, joista 14 käsitteli autonomisen motivaation lisäksi tiedon jakamista, kaksi 

tiedon hyödyntämistä ja yksi tiedon luomista. 

 

Tutkimustulosten mukaan autonomisella motivaatiolla on merkittävä positiivinen vaikutus 

tiedon jakamiseen, luomiseen ja hyödyntämiseen. Identifioitu säätely vaikuttaa lisäksi nega-

tiivisesti tiedon piilottamiseen. Tietojohtamisen käytänteiden avulla on mahdollista tukea ja 

luoda autonomista motivaatiota. Autonomista motivaatiota on tutkittu suhteellisen vähän tie-

tojohtamisen tutkimusalalla. Itseohjautuvuusteoriaa hyödyntävät lisätutkimukset voivat 

tuottaa arvokasta tietoa eri motivaatiotyyppien ja tietojohtamisen välisestä suhteesta. 
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The purpose of this master’s thesis is to investigate the relationship between knowledge 

management (KM) and autonomous motivation as defined in self-determination theory 

(SDT) and to provide an overview of the current research on this topic. In addition, the pur-

pose is to map possible research gaps. According to SDT, autonomous motivation consists 

of intrinsic motivation and two types of autonomous extrinsic motivation: identified regula-

tion and integrated regulation. 

 

The study was conducted as a systematic literature review. A total of 16 journal articles were 

selected for analysis. 14 of the articles were about knowledge sharing, two about knowledge 
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The results show that autonomous motivation has a significant positive impact on knowledge 

sharing, creation, and using. In addition, identified regulation has a negative impact on 

knowledge hiding. Autonomous motivation can be supported and created through 

knowledge management practices. There has been relatively little research on autonomous 

motivation in the field of knowledge management. Further research using self-determination 

theory could provide valuable insights into the relationship between different types of moti-

vation and knowledge management. 
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1. Johdanto 

Nykypäivän tietokeskeisessä taloudessa tiedolla, sen levittämisellä ja hyödyntämisellä on 

yhä keskeisempi merkitys organisaatioiden ja valtioiden menestyksen lähteenä (Syed et al. 

2018, 2). Tieto on organisaatioiden keskeinen voimavara ja tietoon perustuvilla toiminnoilla 

on suurimmat edellytykset tarjota organisaatiolle kilpailuetua (Davenport & Prusak 1998, 

12-13). Tiedon lisäksi myös tehokkaan tietojohtamisen tärkeys organisaatioiden menestymi-

selle on nykyisin laajasti tunnustettu (Andreeva & Kianto 2012, 619). 

 

Tietojohtaminen voidaan määritellä johtamistoiminnoiksi, joiden avulla yritys voi luoda ar-

voa tietopääomastaan (Andreeva & Kianto 2012, 618). Se on organisaatiossa olevan kollek-

tiivisen tiedon tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailuedun luomiseksi (von Krogh 1998). 

Tietojohtamisessa katsotaan yleisesti olevan kyse tietoprosesseista sekä tietojohtamisen käy-

tänteistä. Tietoprosessit, kuten esimerkiksi tiedon luominen ja jakaminen esiintyvät organi-

saatiossa luonnostaan. Tietojohtamisen käytänteet puolestaan ovat johtamistoimintoja, joilla 

tietoprosesseja tuetaan ja parannetaan, jotta organisaatio voi luoda arvoa tietoresursseistaan 

(Andreeva & Kianto 2012, 619). 

 

Koska tieto on peräisin ihmisistä ja yksilöihin sitoutunutta, ihmiset päättävät itse henkilö-

kohtaisten motiiviensa perusteella, hyödyntävätkö he tietoa organisaation strategian ja vision 

mukaisesti. Keskeinen edellytys tietojohtamisen onnistumiselle onkin ihmisten halu ja mo-

tivaatio myötävaikuttaa tietojohtamisen prosesseihin (Wang & Noe 2010; Stenius et al. 

2016, 182). 

 

Motivaatio liittyy vahvasti kaikkeen ihmisten käyttäytymiseen. Motivoitunut henkilö on 

energisoitunut ja aktivoitunut tavoittelemaan päämäärää, kun taas motivoitumaton henkilö 

ei tunne minkäänlaista halua tai inspiraatiota toimintaan (Ryan & Deci 2000, 54). Tässä tut-

kimuksessa selvitetään motivaation ja tietojohtamisen välistä yhteyttä itseohjautuvuusteori-

aan (self-determination theory, SDT) perustuen. 
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Itseohjautuvuusteoria on yksi kokonaisvaltaisimmista motivaatioteorioista, josta on kehitty-

nyt vuosikymmenten aikana johtava tieteellinen teoria motivaatiosta. Useimmat nykyiset 

motivaatioteoriat pitävät motivaatiota yhtenä rakenteena, ja olettavat että suurempi motivaa-

tion määrä saa aikaan parempia tuloksia. Itseohjautuvuusteoria eroaa muista motivaatioteo-

rioista erityisesti siten, että se erottaa motivaation eri tyyppeihin painottaen motivaation laa-

tua eikä sen kokonaismäärää. Itseohjautuvuusteorian mukaan suurempi motivaation määrä 

ei välttämättä johda halutumpiin tuloksiin, mikäli motivaation laatu ei ole hyvä. (Ryan & 

Deci 2017, 14; Koole et al. 2019, 15) 

 

Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio tarkoittaa 

motivoitumista asian tai toiminnan itsensä vuoksi, koska asian tekeminen on itsessään kiin-

nostavaa ja tuottaa nautintoa. Ulkoinen motivaatio puolestaan viittaa tekemiseen varsinai-

sesta toiminnasta erillisten seurausten, kuten esimerkiksi palkkion tai sosiaalisen hyväksyn-

nän saamisen tai rangaistuksen välttämisen vuoksi. (Deci & Ryan 2009, 442) Sisäinen mo-

tivaatio on liitetty lukuisissa tutkimuksissa parempaan oppimiseen, suorituskykyyn sekä hy-

vinvointiin (Deci & Ryan 2000, 233). 

 

Itseohjautuvuusteoriassa motivaatiotyypit jaetaan hienojakoisempiin tyyppeihin, kuin pel-

kästään sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon ja motivaatiotyyppien erottelussa keskeistä on 

jako autonomisen ja kontrolloidun motivaation välillä. Teorian mukaan ihmiset voivat si-

säistää ulkoista motivaatiota, jolloin myös ulkoinen motivaatio voi aiheuttaa autonomista 

toimintaa sisäisen motivaation lailla. Ulkoinen motivaatio jaetaan neljään tyyppiin sen mu-

kaan, kuinka hyvin motivaatio on sisäistetty. Kontrolloitu motivaatio sisältää kaksi ulkoisen 

motivaation tyyppiä: ulkoisen säätelyn, jossa toiminta johtuu ulkoisista tekijöistä kuten palk-

kioista tai rangaistuksista sekä introjektoidun säätelyn, jossa toiminnan säätely on osittain 

sisäistetty ja liittyy esimerkiksi häpeän välttämiseen, itsetunnon säilyttämiseen tai egon pön-

kittämiseen. Autonominen motivaatio sisältää sekä sisäisen motivaation että kaksi ulkoisen 

motivaation tyyppiä: identifioidun ja integroidun säätelyn. Identifioidussa säätelyssä ihmi-

nen on samaistanut toiminnan tärkeyden omiin tavoitteisiinsa ja arvoihinsa ja integroidussa 

säätelyssä yhdistänyt toiminnan omaan käsitykseen itsestään. Autonomisesti motivoitunut 
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käyttäytyminen kumpuaa ihmisestä itsestään ja se koetaan oman itsen ilmaisuna sekä omana 

tahtona. Kontrolloidusti motivoituneessa käyttäytymisessä puolestaan koetaan joko ulkoista 

tai sisäistä painetta käyttäytymiseen. (Deci & Ryan 2009, 442-443; Ryan & Deci 2017, 14) 

 

Autonomisen ja kontrolloidun motivaation seurauksia on tutkittu paljon ja valtava määrä 

tutkimuksia eri aloilta vahvistaa, että ne johtavat hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Yleisesti 

ottaen tutkimukset osoittavat, että autonomiset motivaatiotyypit aikaansaavat kontrolloituja 

motivaatiotyyppejä parempia käyttäytymiseen ja hyvinvointiin liittyviä tuloksia (Gagné & 

Deci 2005, 346). Autonominen motivaatio, joka käsittää sekä sisäisen motivaation että hyvin 

sisäistetyn ulkoisen motivaation on yhdistetty parempaan psykologiseen hyvinvointiin, pa-

rempaan suorituskykyyn etenkin päättelyyn perustuvassa toiminnassa sekä suurempaan sin-

nikkyyteen. Tutkimustulokset siis vahvistavat, että sisäisen motivaation lisäksi myös hyvin 

sisäistetyt ulkoisen motivaation muodot saavat aikaan parempaa suorituskykyä ja hyvinvoin-

tia. (Deci & Ryan 2008a, 17; Deci & Ryan 2008b, 182-183) 

 

Tutkimusten mukaan autonominen motivaatio on ylivertainen tilanteissa, joihin liittyy mo-

nimutkaisia ja kiinnostavia tehtäviä sekä yksinkertaisempia tehtäviä, jotka vaativat kurin-

alaisuutta. Kun työ sisältää vain arkipäiväisiä tehtäviä ei autonominen motivaatio paranna 

suorituskykyä. Kuitenkin myös niissä tilanteissa autonominen motivaatio parantaa työtyyty-

väisyyttä sekä hyvinvointia, joten kaiken kaikkiaan autonominen motivaatio on organisaati-

oille ja työntekijöille erittäin hyödyllistä. (Gagné & Deci 2005, 347) 

 

Motivaation tarkastelu laatunäkökulmasta on erityisen tärkeää tietotyön yhteydessä, sillä se 

on kognitiivisesti vaativaa ja siinä keskeisempää on työn laatu kuin määrä (Gagné & Deci 

2005, 354; Stenius et al. 2016, 181-182). Organisaatio- ja johtamistutkimuksessa on kuiten-

kin pitkään painotettu sisäistä motivaatiota, eikä autonomista ulkoista motivaatiota ole juuri 

huomioitu (Gagné & Deci 2005, 354). Myös tiedon jakamisen tutkimuksissa motivaatio on 

useimmiten eroteltu vain sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, ja tutkijat ovat nostaneet esiin 

tarpeen tutkia motivaation laatua itseohjautuvuusteorian mukaisesti tarkemmalla tasolla 

(Gagné 2009; Wang 2016, 406; Stenius et al. 2016, 182). 



9 

 

 

 

Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäinen motivaatio lisää tiedon jakamista, 

mutta tulokset ulkoisen motivaation vaikutuksesta tiedon jakamiselle ovat olleet ristiriitaisia. 

Vaihtelevat tulokset voivat johtua juuri siitä, että tutkimuksissa motivaatio on jaettu yleensä 

vain sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, eikä ulkoisen motivaation eri tyyppejä ole huomi-

oitu. Itseohjautuvuusteoria mahdollistaa motivaation hienojakoisemman luokittelun ja siten 

tarkemmat tutkimustulokset. (Ozlati 2015, 201) Itseohjautuvuusteoria tarjoaa myös käytän-

nön ohjeita autonomisen motivaation tukemiseen. Sen mukaan kolmen psykologisen perus-

tarpeen tyydyttäminen luo autonomista motivaatiota ja tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi 

autonomista tiedonjakamismotivaatiota tukevien henkilöstöjohtamisen käytänteiden suun-

nittelussa. (Gagné 2009, 583) 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa toteutetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on 

koota yhteen autonomista motivaatiota ja tietojohtamista käsittelevät tutkimukset ja muo-

dostaa niiden perusteella kokonaiskuva aiheeseen liittyvästä tämänhetkisestä tiedosta. Li-

säksi tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia tutkimusaukkoja.  

Tutkimuskysymyksenä on: 

• Mitä tiedetään tietojohtamisen ja autonomisen motivaation välisestä suhteesta? 

Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan seuraavien alatutkimuskysymysten avulla:  

• Miten autonomisen motivaation ja tietojohtamisen välistä suhdetta on tutkittu? 

• Millaisia tutkimustuloksia autonomisen motivaation ja tietojohtamisen välisestä suh-

teesta on saatu? 

• Millaista lisätutkimusta tarvitaan, jotta autonomisen motivaation ja tietojohtamisen 

välisestä suhteesta saataisiin kokonaisvaltainen kuva? 
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1.2. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta. Johdantoluvun jälkeen luvuissa kaksi ja kolme kä-

sitellään tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Luvussa kaksi keskitytään tietojohtamisen ja 

tiedon määrittelyyn sekä tietojohtamisen prosesseihin ja käytänteisiin. Luvussa kolme esi-

tellään itseohjautuvuusteoriaa, siihen liittyviä motivaatiotyyppejä sekä niiden seurauksia. 

 

Neljännessä luvussa esitellään systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä ja 

kerrotaan tämän tutkimuksen toteutuksesta sisältäen tutkimusaineiston haussa käytetyt ha-

kuehdot, mukaanotto- ja poissulkukriteerit, kirjallisuuden seulontaprosessin sekä aineiston 

käsittelyn. 

 

Viidennessä kappaleessa esitellään tutkimustulokset. Ensimmäisessä alaluvussa kerrotaan 

tutkimusaineiston kuvailevat tiedot. Seuraavassa alaluvussa esitetään tiedon jakamiseen liit-

tyvät keskeiset tutkimustulokset autonomisen motivaation osalta, tiedon jakamisen kannus-

timia koskevat tulokset sekä yhteenveto. Seuraavassa alaluvussa käsitellään tiedon hyödyn-

tämiseen, luomiseen sekä autonomiseen motivaatioon liittyvät keskeiset tutkimustulokset 

sekä yhteenveto. Viimeisenä alalukuna esitellään alkuperäistutkimuksissa esille tuodut jat-

kotutkimustarpeet. 

 

Viimeisessä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin ja esitetään johtopäätökset. Lisäksi kä-

sitellään tutkimuksen merkitystä, rajoitteita sekä suosituksia jatkotutkimukselle.  
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2. Tietojohtaminen 

Tiedon ja tehokkaan tietojohtamisen tärkeys organisaation menestymiselle on nykyisin laa-

jasti tunnustettu (Andreeva & Kianto 2012, 619). Tietokeskeisessä taloudessa tiedolla, sen 

levittämisellä ja hyödyntämisellä on yhä keskeisempi merkitys organisaatioiden ja valtioi-

den kilpailukyvyn lähteenä (Syed et al. 2018, 2). Tietojohtaminen (knowledge management) 

on tieteenalana vielä nuori. Ala on kehittynyt nopeasti reilun kolmenkymmenen vuoden ai-

kana, mihin on vaikuttanut keskeisesti globalisaatio, teknologinen kehitys sekä tietokeskei-

nen talous. (Handzic 2017, 9)  

 

Tietojohtamisen teoriatausta tulee yrityksen resurssiperustaisesta näkemyksestä (resource-

based view of the firm) sekä tietoperustaisesta näkemyksestä (knowledge-based view of the 

firm). Keskeistä resurssiperustaisessa näkemyksessä on, että se käänsi huomion organisaa-

tion ulkoisista tekijöistä organisaation sisäisiin resursseihin. (Handzic 2017, 9) Tämän nä-

kemyksen mukaan organisaation resurssit, joka on arvokkaita, harvinaisia, vaikeasti jäljitel-

tävissä ja korvattavissa ovat organisaation kestävän kilpailuedun lähde (Barney 1991; Hand-

zic 2017). Tietoperustainen näkökulma puolestaan kiinnitti huomion tietoon. Sen mukaan 

tieto on yrityksen kestävän kasvun ja kilpailuedun ensisijainen lähde. Näkemyksen mukaan 

yrityksen menestys riippuu sekä sen tietopääomasta että siitä, kuinka hyvin se kykenee hyö-

dyntämään ja kehittämään tietopääomaansa. (Grant 1996; Kogut & Zander 1992; Spender 

& Grant 1996) Tietojohtaminen tieteenalana ja johtamiskäytäntönä kehittyi tarpeeseen ke-

hittää ja hyödyntää tietoresursseja organisaation selviytymiseksi sekä kehittämiseksi (Hand-

zic 2017, 9). 

 

Tietojohtaminen voidaan määritellä johtamistoiminnoiksi, joiden avulla yritys voi luoda ar-

voa tietopääomastaan (Andreeva & Kianto 2012, 618). Se on organisaatiossa olevan kollek-

tiivisen tiedon tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailuedun luomiseksi (von Krogh 1998). 

Tietojohtamisen tavoitteena on parantaa tiedon järjestelmällistä käsittelyä organisaatiossa 

(Heisig 2009, 5) ja ”varmistaa, että oikea tieto on saatavilla oikeissa prosesseissa oikeassa 
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muodossa ja oikeaan aikaan tietoaktiviteettien suorittamiseksi (sekä tämän saavuttaminen 

oikeilla kustannuksilla)” (Holsapple & Joshi 2002, 91).  

 

Tietojohtamisessa katsotaan yleisesti olevan kyse tietoprosesseista sekä tietojohtamisen käy-

tänteistä. Tietoprosessit, kuten esimerkiksi tiedon luominen ja jakaminen esiintyvät organi-

saatiossa luonnostaan. Tietojohtamisen käytänteet puolestaan ovat johtamistoimintoja, joilla 

tietoprosesseja tuetaan ja parannetaan, jotta organisaatio voi luoda arvoa tietoresursseistaan. 

(Andreeva & Kianto 2012, 619) Käytännössä menestyksekäs tietojohtaminen on usein tie-

toprosesseja tukevien olosuhteiden ja käytäntöjen luomista sekä tiedon järjestelmällistä hyö-

dyntämistä (Laihonen et al. 2013, 29). 

 

Heisig (2009) on esittänyt kokonaisvaltaisen tietojohtamisen mallin, joka koostuu kolmesta 

tasosta. Mallin ytimessä on liiketoiminta, jonka tehtävät ovat tiedon analysoinnin ja suun-

nittelun keskeinen kohde. Toisena tasona mallissa on tieto, jonka järjestelmällistä käsittelyä 

kuvataan neljällä keskeisellä ja toisiinsa kytkeytyvällä tietoprosessilla. Tietoprosessit ovat 

tiedon luominen, tallentaminen, jakaminen sekä hyödyntäminen. Tietoprosessit on tärkeää 

yhdistää liiketoimintaprosessiin. Tieto on sekä liiketoimintaprosessissa hyödynnettävä re-

surssi että liiketoimintaprosessissa syntyvä tuote, jota voidaan hyödyntää uudelleen. Kol-

mantena tasona mallissa ovat menestyksekkään ja kestävän tietojohtamisen mahdollistajat, 

joita ovat kulttuuri, organisaatio ja roolit, strategia ja johtaminen, taidot ja motivaatio, val-

vonta ja mittaaminen sekä informaatioteknologia. Onnistunut tietojohtaminen edellyttää 

yleensä näiden kaikkien osa-alueiden huomioimista. (Heisig 2009, 15) 

 

2.1. Tiedon luonne ja luokittelu 

Tietoa pidetään keskeisenä kestävän kilpailuedun lähteenä nykypäivän liiketoimintaympä-

ristössä (Yi 2009, 65). Tiedolle ei ole yhtä ainoaa määritelmää, mutta kirjallisuudessa sitä 

kuvataan useimmiten kolmiportaisen hierarkian ylimpänä tasona, jossa alimpana tasona on 

data ja keskimmäisenä tasona on informaatio (Ragab & Arisha 2013, 876). Informaatio on 

dataa, jolla on merkitys, kun taas tieto on kokoelma informaatiota, jonka perusteella voidaan 
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toimia, kuten esimerkiksi parhaat käytännöt, kokemukset ja opitut asiat sekä ratkaisut ongel-

miin (Cockrell et al. 2018, 46).  

 

Tieto on luonteeltaan dynaamista, suhteellista, inhimillistä ja sidoksissa kontekstiin. Tieto 

syntyy yksilöiden ja organisaatioiden välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja se riip-

puu tietystä ajasta ja paikasta. Ilman kontekstia tieto on vain informaatiota. Informaatiosta 

tulee tietoa, kun yksilöt tulkitsevat sitä ja antavat sille kontekstin. (Nonaka et al. 2000, 7) 

Tiedon erityispiirre organisaation resurssina on, ettei se kulu, kun sitä käytetään vaan päin-

vastoin tyypillisesti sen arvo vain kasvaa käytettäessä. Koska tieto on inhimillistä ja yksilöi-

hin sitoutunutta, sen hallitseminen on paljon vaikeampaa kuin datan tai informaation hal-

linta.  (Laihonen et al. 2013, 52-53) Siihen kuinka ihmiset hyödyntävät tietoaan organisaa-

tiossa, vaikuttavat heidän henkilökohtaiset motiivinsa (Pöyhönen & Blomqvist 2007, 2). 

 

Tiedolle on monenlaisia luokitteluja, joista yksi olennaisimmista on jaottelu eksplisiittiseen 

(explicit) ja hiljaiseen (tacit) tietoon (Polanyi 1966). Eksplisiittinen tieto on rationaalista, 

muodollista ja systemaattista ja sitä voidaan ilmaista ja kodifioida melko helposti esimer-

kiksi numeroina, sanallisesti tai teoreettisina malleina. Eksplisiittistä tietoa voidaan siirtää 

helposti henkilöltä toiselle sekä säilyttää erilaisissa tietokannoissa. Suurin osa tiedosta on 

kuitenkin hiljaista tietoa, joka on henkilökohtaista, kontekstista riippuvaista sekä kokemuk-

siin ja käytäntöihin pohjautuvaa. (Kianto et al. 2020, 4) Toisin kuin eksplisiittistä tietoa, 

hiljaista tietoa on vaikeaa ilmaista muille (Nonaka et al. 2000, 7). Polanyin (1966, 4) kuu-

luisa kiteytys tiedon luonteesta kuuluukin: ”tiedämme enemmän, kuin pystymme kerto-

maan”. 

 

Tietojohtamisen perusteorioihin kuuluva Nonakan ja Takeuchin (1995) SECI-malli kuvaa 

kuinka organisaation tieto muuntuu sosiaalisessa prosessissa hiljaisesta tiedosta eksplisiit-

tiseksi tiedoksi ja edelleen takaisin hiljaiseksi tiedoksi. Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuo-

rovaikutuksesta organisaatiossa syntyy uutta tietoa. (Nonaka & Takeuchi 1995) SECI-mal-

lissa on neljä tiedon muuntumisen vaihetta: sosialisaatio (socialization), ulkoistaminen (ex-

ternalization), yhdistäminen (combination) ja sisäistäminen (internalization). Sosialisaatio 

on prosessi, jossa hiljaista tietoa muunnetaan uudeksi hiljaiseksi tiedoksi yhteisten 
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kokemusten avulla. Ulkoistamisvaiheessa hiljainen tieto muuntuu eksplisiittiseksi tiedoksi, 

kun se artikuloidaan ja käsitteellistetään. Ulkoistettu käsitteellistetty tieto muodostaa uuden 

tiedon perustan. Yhdistämisvaiheessa eksplisiittistä tietoa yhdistetään muuhun eksplisiitti-

seen tietoon, jotta saadaan uutta eksplisiittistä tietoa. Sisäistäminen on prosessi, jossa eks-

plisiittinen tieto muuntuu jälleen hiljaiseksi tiedoksi. Yksilön sisäistämä tieto, kuten jaettu 

mentaalinen malli tai tekninen tietotaito, on arvokas voimavara ja voi käynnistää uuden tie-

don luomisen syklin, jos se jaetaan muille sosialisaation kautta. (Nonaka et al. 2000, 9–10) 

SECI-malli on esitetty kuvassa 1.  

 

 

Kuva 1. Tiedon muuntumisen SECI-malli (mukaillen Nonaka et al. 2000)  

 

Tietoa voidaan luokitella myös erilaisilla analyyttisilla tasoilla, kuten esimerkiksi yksilöiden 

tieto ja monien henkilöiden jakama sosiaalinen tieto (Kianto et al. 2020, 4). Spenderin (1996) 

esittämä luokittelu yhdistää kaksi tiedon ulottuvuutta, eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon ulot-

tuvuuden sekä yksilöiden tiedon ja sosiaalisen tiedon ulottuvuuden. Näiden ulottuvuuksien 

perusteella voidaan erottaa neljä tiedon tyyppiä: tiedostettu (eksplisiittinen ja yksilöllinen), 

automaattinen (hiljainen ja yksilöllinen), havainnollistettu (eksplisiittinen ja sosiaalinen) 

sekä kollektiivinen (hiljainen ja sosiaalinen). Tiedostettu tieto viittaa käsitteisiin ja tosiasioi-

hin, joita yksilöt voivat säilyttää muistissaan. Tämän tyyppistä tietoa voi halutessaan palaut-

taa mieleen ja antaa muiden käyttöön. Automaattinen tieto on yksilöllistä hiljaista tietoa ja 

siihen kuuluvat käsitykset, mentaaliset mallit, arvot ja tekniset taidot. Automaattinen tieto 

on tiedostamatonta tai puolitietoista ja siihen on vaikea päästä käsiksi tietoisesti. Havainnol-

listetulla tiedolla tarkoitetaan tietokantoja tai muita järjestelmiä, joissa kollektiivista tietoa 

Sosialisaatio Ulkoistaminen

YhdistäminenSisäistäminen
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tallennetaan ja siihen mahdollistetaan pääsy. Kollektiivinen tieto koostuu tiedosta, joka on 

sulautunut erilaisiin organisaation toimintatapoihin ja jota yksilöt pitävät yllä. Kollektiivinen 

tieto on strategisesti kaikkein tärkein tiedon tyyppi, sillä se on hyvin vaikeasti kopioitavissa. 

(Spender 1996, 49–52) Edellytyksenä kollektiiviselle tiedolle on tiedon jakaminen organi-

saatiossa sekä työntekijöiden motivaatio tutkia ja kokeilla uusia tapoja tehdä työtään, tutkia 

kehittämismahdollisuuksia sekä ajatella ja toimia innovatiivisesti ja luovasti (Cabrera & 

Cabrera 2002, 705). 

 

2.2. Tietoprosessit 

Tietojohtamisen kirjallisuudessa esitetään erilaisia toisiinsa kytköksissä olevia tietoproses-

seja. Heisig (2009) pyrki yhtenäistämään tietojohtamisen tutkimuskenttää analysoimalla 160 

tietojohtamisen viitekehystä ympäri maailmaa. Hän tunnisti viitekehyksistä viisi keskeistä 

tietoprosessia: tiedon jakaminen (sharing), tiedon luominen (creating), tiedon hyödyntämi-

nen (using), tiedon tallentaminen (storing) ja tiedon tunnistaminen (identifying). Tietopro-

sessit ovat yhteydessä toisiinsa ja täydentävät toinen toisiaan (kuva 2). Sen vuoksi ne vaati-

vat myös koordinointia. (Heisig 2009, 13) Tehokas tietovirtojen, eli hajaantuneena olevan 

tiedon luomisen, siirtämisen ja yhdistämisen johtaminen on välttämätöntä organisaation me-

nestymisen kannalta (Cabrera & Cabrera 2005, 720).  

 

 

Kuva 2. Viisi keskeistä tietoprosessia (Heisig 2009) 

Tiedon
luominen

Tiedon
tallentaminen

Tiedon
jakaminen

Tiedon
hyödyntäminen

Tiedon
tunnistaminen
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2.2.1. Tiedon jakaminen 

Jotta tiedosta voidaan luoda arvoa, on yksilöiden tieto siirrettävä organisaatiossa myös 

muille (Cabrera & Cabrera 2005, 720). Tiedon jakaminen on siten elintärkeää organisaation 

menestymiselle (Witherspoon et al. 2013, 250) ja keskeinen osa tietojohtamista (Friedrich 

et al. 2020, 343). Tiedon jakaminen vaikuttaa keskeisesti tietojohtamisen aloitteiden onnis-

tumiseen (Wang & Noe 2010, 115). Tiedon jakaminen mahdollistaa organisaatiossa ole-

massa olevan tiedon hyödyntämisen ja edistää lisäksi tiedon luomista (Andreeva & Kianto 

2011, 1018).  

 

Tiedon jakamiselle on monia määritelmiä. Tutkijat ovat tarkastelleet tiedon jakamista sekä 

yksisuuntaisesta että kaksisuuntaisesta näkökulmasta (Tangaraja et al. 2015, 124). Yksisuun-

taisen näkökulman mukaan tiedon jakaminen on vain tiedon jakajan toimintaa, eikä sisällä 

tiedon vastaanottamista. Yksisuuntaisen näkökulman mukaan tiedon jakaminen voidaan 

määritellä yksilön työhön liittyvän tiedon ja asiantuntemuksen jakamiseksi muille organi-

saation jäsenille, mikä voi edistää organisaation tehokkuutta. (Yi 2009, 68) Kaksisuuntainen 

näkökulma huomioi myös tiedon vastaanottajan ja sen mukaan tiedon jakaminen voidaan 

määritellä sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi, johon kuuluu työntekijöiden tiedon, asiantunti-

juuden ja taitojen vaihtaminen. Tiedon jakamista tapahtuu sekä yksilötasolla työntekijöiden 

välisessä vuorovaikutuksessa että organisaatiotasolla, kun organisaatiossa olevaa kokemuk-

seen perustuvan tietoa otetaan talteen, organisoidaan, käytetään uudelleen, siirretään ja ase-

tetaan muiden saataville organisaatiossa. (Lin 2007, 315–316)  

 

Tiedon jakaminen voi olla muodollista ja sitä voidaan edellyttää työntekijöiltä. Esimerkiksi 

dokumenttien tallentaminen tietokantoihin muiden saataville on tällaista tiedon jakamista. 

Toisaalta tiedon jakaminen voi olla epämuodollista ja vuorovaikutteista, kuten työntekijöi-

den väliset keskustelut, joissa voidaan jakaa hiljaista tietoa. (Cockrell & Stone 2010, 842) 

Tietoa voidaan siis jakaa sekä teknologiavälitteisesti että kasvokkain ja jaettava tieto voi olla 

eksplisiittistä tai hiljaista tietoa.  
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Tiedon jakamista voidaan tukea luomalla organisaatioon tiedon jakamisen kulttuuri. Kes-

keistä tässä on työntekijöiden motivoiminen jakamaan ja hyödyntämään etenkin hiljaista tie-

toa, matala ja avoin organisaatiorakenne, joka mahdollistaa läpinäkyvät tietoprosessit ja jat-

kuvan oppimisen, organisaation tavoitteiden selkeä viestiminen sekä tiedon jakamisen yh-

distäminen niihin, johtajat, jotka johtavat esimerkillään ja antavat selkeän suunnan, palaute-

prosessit sekä tarkoituksenmukainen teknologia tukemaan tiedon jakamista. (Riege 2005, 

31)  

 

Tiedon jakamiseen liittyy keskeisesti ihmisten motivaatio jakaa tietoa. Kirjallisuudessa on 

enenevissä määrin tunnustettu, että työntekijöiden motivoiminen tiedon jakamiseen on tär-

keää, vaikkakin se on haasteellista (Connelly et al. 2012, 64). Motivaation puute on tunnis-

tettu merkittäväksi tiedon jakamisen esteeksi (Hong et al. 2011, 14418).  

 

Kaikki tiedon jakaminen ei kuitenkaan ole organisaation edun mukaista, sillä esimerkiksi 

haitallisen tai tarpeettoman tiedon jakaminen vaikeuttaa organisaation menestymistä. Hai-

tallinen tiedon jakaminen, kuten liikesalaisuuksien paljastaminen heikentää suoraan organi-

saation kykyä menestyä. Tarpeetonta tietoa puolestaan saatetaan naamioida tarpeelliseksi ja 

tavoitella sitä jakamalla henkilökohtaista hyötyä. (Cockrell et al. 2018, 47) 

 

Organisaatioissa esiintyy myös tiedon piilottamista. Tiedon jakaminen ja tiedon piilottami-

nen eivät ole toistensa vastakohtia, vaan kaksi erillistä ilmiötä. Tiedon piilottaminen voidaan 

määritellä yksilön tarkoitukselliseksi yritykseksi salata toisen henkilön pyytämää tietoa. Se 

ei siten ole pelkästään tiedon jakamattomuutta esimerkiksi siksi, että työntekijä jättää jaka-

matta tietoa vahingossa tai tietämättään, vaan tarkoituksellista pyrkimystä salata pyydettyä 

tietoa. (Connelly et al. 2012, 65, 67) Tiedon jakamisen tutkimus on ollut hyvin vilkasta ja 

kasvavaa, mutta tiedon piilottamista on tutkittu tietojohtamisen kirjallisuudessa merkittä-

västi vähemmän (Serenko & Bontis 2016, 1199). 
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2.2.2. Tiedon luominen 

Tiedon luomisella tarkoitetaan toimintoja, joilla uutta tietoa muodostetaan. Tiedon luominen 

liittyy läheisesti myös oppimiseen (Durst & Edvardsson 2012, 881, 894) ja innovointiin (Lai-

honen et al. 2013, 15). Organisationaalisessa tiedon luomisen prosessissa yksilöiden luomaa 

tietoa tuodaan muiden saataville, kasvatetaan sekä liitetään tietojohtamisen järjestelmään 

(Kahrens & Früauff 2018, 53). Alun perin Nonakan (1991) kehittämässä organisationaalisen 

tiedon luomisen teoriassa keskeinen osa on aiemmin kuvattu SECI-prosessi, jossa hiljaisen 

ja eksplisiittisen tiedon jatkuvasta vuorovaikutuksesta muodostuu uutta tietoa. SECI-mallin 

lisäksi teoriaan kuuluu tiedon luomisen jaettu konteksti ”ba” sekä organisaation tietopää-

oma. Näiden kolmen tekijän dynaamisesta vuorovaikutuksesta syntyy tietospiraali, joka syn-

nyttää uutta tietoa. Organisaatio voi siis luoda uutta tietoa SECI-prosessissa hyödyntämällä 

olemassa olevaa tietopääomaansa. SECI-prosessi tapahtuu ba:ssa, joka antaa tiedon muun-

tumiselle energian, laadun ja tilan. Uudesta tiedosta tulee osa organisaation tietopääomaa, 

joka mahdollistaa jälleen uuden tietospiraalin muodostumisen. (Nonaka et al. 2000)  

 

2.2.3. Tiedon hyödyntäminen 

Tiedon hyödyntämisellä viitataan olemassa olevan tiedon soveltamiseen organisaation ta-

voitteiden saavuttamiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi (Song et al. 2005). Se on erittäin 

tärkeä tietoprosessi, sillä vain hyödyntämällä tietoa, siitä voidaan luoda arvoa organisaa-

tiolle. Tiedon hyödyntäminen voi johtaa esimerkiksi parempaan tuottavuuteen, uusiin tuot-

teisiin tai innovatiivisempiin toimintoihin. (Durst & Edvardsson 2012, 897) Organisaation 

suorituskykyyn vaikuttaa usein enemmän kyky hyödyntää tietoa tehokkaasti toiminnassa, 

kuin tieto itsessään (Alavi & Leidner 2001, 129). 

 

Innovaatiokyky on organisaatoille erittäin tärkeää, sillä nykypäivän liiketoimintaympäris-

tössä on kyettävä jatkuvasti innovoimaan palveluita, tuotteita sekä prosesseja. Innovatiivi-

seen työkäyttäytymiseen (innovative work behaviour, IBW) sisältyy mahdollisuuksien et-

sintää, mikä liittyy ongelman löytämiseen tuotteesta, palvelusta tai prosessista ja joka voi-

daan pyrkiä ratkaisemaan. Innovatiiviseen työkäyttäytymiseen kuuluu myös ideoiden 
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kehittämistä, jossa keskeistä on informaation, ideoiden ja olemassa olevien ratkaisujen yh-

distäminen ja uudelleenorganisointi ongelmien ratkaisemiseksi tai suorituskyvyn paranta-

miseksi. Lisäksi innovatiiviseen työkäyttäytymiseen sisältyy uusien ideoiden edistäminen ja 

tuen löytäminen niille sekä lopulta niiden käyttöönotto, mihin tarvitaan tavoitteisiin pyrkivää 

asennetta. (Wang et al. 2020, 2; de Jong & den Hartog, 2010, 23–24) Innovatiivinen työ-

käyttäytyminen liittyy siten läheisesti sekä tiedon luomiseen että tiedon hyödyntämiseen. 

 

2.2.4. Tiedon tallentaminen 

Tiedon tallentaminen sisältää prosessit, joilla tietoa dokumentoidaan ja kodifioidaan organi-

saation tietopohjaksi. Sen avulla pyritään välttämään tiedon menettäminen esimerkiksi hen-

kilöstön eläköitymisen tai muualle siirtymisen vuoksi. (Durst & Edvardsson 2012, 881). Or-

ganisaatiossa olevan tiedon tallentaminen ja sen haku on tärkeä osa tietojohtamista. Tietoa 

on tallentuneena organisaatiossa monessa eri muodossa, kuten kirjallisina dokumentteina, 

rakenteellisena informaationa sähköisissä tietokannoissa, asiantuntijajärjestelmiin kodifioi-

tuna tietona, dokumentoituina prosesseina sekä ihmisten ja verkostojen hiljaisena tietona. 

(Alavi & Leidner 2001, 118) Tiedon tallentamisessa tietotekniikka on keskeisessä roolissa 

ja tietojärjestelmiin dokumentoitua tietoa voidaan helposti jakaa organisaatiossa sitä tarvit-

seville (Rehman et al. 2021, 3). 

 

2.2.5. Tiedon tunnistaminen 

Organisaatioiden on tärkeää tietää, millaista tietoa organisaatiossa on saatavilla, sekä mil-

laista tietoa tarvitaan niin nykyisten kuin tulevienkin haasteiden ratkaisemiseksi. Tiedon tun-

nistamiseen sisältyvät toiminnot, jotka auttavat sekä tunnistamaan organisaatiolle tarpeelli-

sen tiedon että ne lähteet, joista tätä tietoa voidaan hankkia. (Durst & Edvardsson 2012, 881, 

894) Tiedon tunnistaminen edistää tiedon hankkimista myös ulkoisista lähteistä. Tiedon tun-

nistamiskyvyn myötä yritys voi paikantaa sen kannalta arvokasta tietoa verkostoistaan sekä 

arvioida kuinka arvokasta tämä tieto on, mikä auttaa sopivien tiedon hankkimisen strategi-

oiden luomista ja toteuttamista. Tiedon tunnistamiskyky on erityisen tärkeä dynaamisessa 

toimintaympäristössä toimiville innovatiivisille yrityksille. (Ortiz et al. 2018, 1342, 1348)  
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Tiedon tunnistamisella voidaan toisaalta viitata organisaatiossa jo olemassa olevan tiedon 

tunnistamiseen. Tow et al. (2015) määrittelevät tiedon tunnistamisen tietojohtamisen proses-

siksi, jossa tunnistetaan tarvittava tieto, joka on olemassa organisaatiossa. Tiedon tunnista-

mista on tutkittu huomattavasti vähemmän, kuin esimerkiksi tiedon jakamista ja tiedon luo-

mista. Tähän voi vaikuttaa se, että tiedon tunnistamisen selkeä määrittely on haasteellista, 

sillä se on käytännössä osa muita tietoprosesseja, kuten tiedon jakamista tai tiedon tallenta-

mista. (Tow et al. 2015) 

 

2.3. Tietojohtamisen käytänteet 

Tietojohtamisen käytänteillä tarkoitetaan johtamiskäytänteitä, joiden avulla organisaation 

tietoresursseja pyritään johtamaan tehokkaasti organisaation hyödyksi (Andreeva & Kianto 

2012, 619). Näitä organisaation tietoresursseja ja tietoprosesseja tukevia tekijöitä on luoki-

teltu tutkimuksissa monilla tavoilla (Hussinki et al. 2017, 1597). 

 

Heisig (2009) nimesi tietojohtamisen onnistumiseen vaikuttavat olosuhteisiin liittyvät tekijät 

tietojohtamisen kriittisiksi menestystekijöiksi ja luokitteli ne kirjallisuuskatsauksensa perus-

teella neljään kategoriaan: 1) inhimillisiin tekijöihin, 2) organisationaalisiin tekijöihin, 3) 

teknologisiin tekijöihin sekä 4) johtamisprosesseihin liittyviin tekijöihin. Inhimillisiin teki-

jöihin kuuluvat kulttuuri, ihmiset ja johtajuus. Organisationaalisiin tekijöihin sisältyvät ra-

kenteet ja prosessit. Teknologisiin tekijöihin kuuluvat sovellukset ja infrastruktuuri. Johta-

misprosesseihin liittyvät strategia ja kontrolli. Tietojohtamisen onnistuminen riippuu mer-

kittävästi olosuhteista, joissa sitä toteutetaan ja tietojohtamisessa tulisi huomioida nämä 

kaikki menestystekijät, jotta tietojohtamisen prosesseja voidaan edistää mahdollisimman hy-

vin. (Heisig 2009)  

 

Inkinen et al. (2015) esittivät kokonaisvaltaisen lähestymistavan tietojohtamisen käytäntei-

siin jakamalla ne seuraaviin kymmeneen luokkaan: 1) esimiestyö, 2) tiedon suojaaminen, 3) 

tiedon ja kyvykkyyksien strateginen johtaminen, 4) oppimismekanismit, 5) työn 
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organisointi, 6) rekrytointi, 7) koulutus ja kehittäminen, 8) suorituksen arviointi, 9) palkit-

semiskäytänteet sekä 10) IT-käytänteet (Inkinen et al. 2015). 

 

Esimiestyöllä on keskeinen merkitys tietojohtamista tukevan organisaatiokulttuurin ja olo-

suhteiden luomisessa. Edistämällä luottamusta ja luovuutta sekä osoittamalla arvostusta, esi-

miehet voivat vaikutta tietojohtamisen onnistumiseen. Tiedon suojaaminen viittaa muodol-

lisiin ja epämuodollisiin käytänteisiin, joilla suojataan organisaation strategisesti tärkeää tie-

toa. Muodollisia tiedon suojaamisen keinoja ovat esimerkiksi sopimukset ja epämuodollisia 

esimerkiksi salassapito sekä hiljainen tieto, jota kilpailijoiden on vaikeaa jäljitellä. Tiedon ja 

kyvykkyyksien strateginen johtaminen eli strateginen tietojohtaminen viittaa tietoperustai-

seen strategiseen suunnitteluun, organisaation strategisen tiedon tunnistamiseen, sekä toi-

miin, joilla mitataan ja seurataan organisaation tietoresursseja sekä niiden kehittämistarpeita 

suhteessa toimintaympäristöön. Oppimismekanismit viittaavat keinoihin, joilla organisatio-

naalista tietoa parannetaan ja lisätään. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi tekemällä oppimi-

nen, oppiminen tarkkailemalla muiden käyttäytymistä ja käyttäytymisen seurauksia, mento-

rointi ja parhaiden käytänteiden kerääminen sekä niiden järjestelmällinen hyödyntäminen. 

Työn organisoinnilla on vaikutusta tiedon hyödyntämiseen organisaatiossa ja siihen sisälty-

vät päätökset, jotka koskevat työn organisointia, koordinointia sekä vastuunjakoa. (Inkinen 

et al. 2015; Hussinki et al. 2017 1599-1600) 

 

Tietojohtamisen käytänteistä rekrytointi, koulutus ja kehittäminen, suorituksen arviointi 

sekä palkitsemiskäytänteet kuuluvat henkilöstöhallinnon käytänteisiin. Tietojohtamisen ta-

voitteena on niiden avulla löytää sopivimmat työntekijät eri tehtäviin, saada heidät pysy-

mään organisaatiossa ja tuoda heidän parhaat puolensa esiin. Koulutuksen ja kehittämisen 

avulla pyritään pitämään organisaation tietoresurssit ajan tasalla ja kilpailukykyisinä. Tieto-

perustaisessa suorituksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti tietoprosesseihin, 

kuten tiedon jakamiseen ja tietoprosesseihin perustuvalla palkitsemisjärjestelmällä ediste-

tään työntekijöiden osallistumista näihin tietoprosesseihin. (Inkinen et al. 2015) 

 

IT-käytänteillä viitataan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen tietojohtamisessa. 

Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa nopean pääsyn valtaviin määriin dataa, 
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informaatiota ja tietoa, tiedon tehokkaan kodifioinnin ja tallentamisen, tiedon yhdistämisen 

monista eri lähteistä, järjestelmällisen tiedon analysoinnin sekä yhteistyön ja vuorovaiku-

tuksen työntekijöiden kesken. (Inkinen et al. 2015) Tietojohtamisen järjestelmien (know-

ledge management system, KMS) tarkoituksena on tukea organisaation tietoprosesseja, ku-

ten tiedon luomista, tallentamista, jakamista ja hyödyntämistä (Alavi & Leidner 2001, 114). 

Niiden tehokas hyödyntäminen edellyttää kuitenkin työntekijöiden motivaatiota osallistua 

tietoprosesseihin ja hyödyntää näitä järjestelmiä (Oyefolahan & Dominic 2013, 483). 

 

Tietojohtamisen käytänteiden avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen taloudelli-

seen tulokseen ja kilpailukykyyn (Andreeva & Kianto 2012; Inkinen 2016). Inkisen (2016) 

kirjallisuuskatsauksen perusteella erityisesti tietoperustaiset HRM-käytänteet, IT-käytänteet 

sekä strateginen tietojohtaminen vaikuttavat positiivisesti yrityksen suorituskykyyn. Johta-

juudessa on tietojohtamisen näkökulmasta keskeistä arvostus työntekijöitä ja heidän tietoaan 

kohtaan sekä osallistuminen tietoa tukevan organisaatiokulttuurin luomiseen, jossa luotta-

mus on tärkeässä asemassa. Johtajan tulee myös olla valmis jakamaan johtajuuttaan erikois-

tuneiden yksiköiden kanssa. (Inkinen 2016) 
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3. Itseohjautuvuusteoria 

Itseohjautuvuusteoria (self-determination theory, SDT) on yksi kokonaisvaltaisimmista mo-

tivaatioteorioista. Sen ovat alun perin julkaisseet Edward L. Deci ja Richard M. Ryan vuonna 

1985, mutta teoriaa on sen jälkeen laajennettu jatkuvasti ja testattu valtavilla määrillä empii-

risiä tutkimuksia. Vuosikymmenten aikana itseohjautuvuusteoriasta on kehittynyt johtava 

tieteellinen teoria motivaatiosta, jota on sovellettu ympäri maailmaa lukuisilla eri elämän-

alueilla, kuten koulutuksessa, työssä, terveydenhuollossa ja urheilussa (Ryan & Deci 2017; 

Koole et al. 2019, 15) 

 

Useimmat nykyiset motivaatioteoriat pitävät motivaatiota yhtenä rakenteena, ja olettavat että 

suurempi motivaation määrä saa aikaan parempia tuloksia. Itseohjautuvuusteoria eroaa 

muista motivaatioteorioista erityisesti siten, että se painottaa motivaation laatua eikä sen ko-

konaismäärää. Itseohjautuvuusteorian mukaan motivaatio vaihtelee siis sekä määrällisesti 

että laadullisesti ja motivaation laatu vaikuttaa oleellisesti käyttäytymisen laatuun. Tällöin 

suurempi motivaation määrä ei välttämättä johda parempaan suoritukseen, jos motivaation 

laatu ei ole hyvä. (Ryan & Deci 2017, 14) Motivaation tarkastelu sen laadun näkökulmasta 

on erityisen tärkeää tietotyön yhteydessä, sillä se on kognitiivisesti vaativaa ja siinä keskei-

sempää on työn laatu kuin määrä (Gagné & Deci 2005, 347; Stenius et al. 2016 181–182).  

 

Itseohjautuvuusteorian lähtökohtana on näkemys ihmisestä luonnostaan aktiivisena, kiinnos-

tuneena ja innokkaana tekemään itselleen merkittäviä ja kiinnostavia asioita (Deci & Ryan 

2008a, 14). Sen mukaan ihmiset ovat luontaisesti motivoituneita sitoutumaan myös epäkiin-

nostaviin tehtäviin silloin, kun niiden merkitys ja arvo on ymmärretty (Stone et al. 2009, 77). 

Ihmiset voivat tietysti olla myös passiivisia tai tyytymättömiä ja itseohjautuvuusteoria selit-

tää nämä erot motivaation eri tyyppeinä, jotka johtuvat ihmisten synnynnäisen aktiivisen 

luonteen ja sitä joko tukevien tai estävien ympäristöjen vuorovaikutuksesta (Deci & Ryan 

2008a, 14). 
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3.1. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Motivaatiotyypit voidaan jakaa ensinnäkin sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Näitä kahta 

motivaation perustyyppiä on tutkittu paljon. (Ryan & Deci 2000) 

 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa motivoitumista asian tai toiminnan itsensä vuoksi, koska asian 

tekeminen on itsessään kiinnostavaa tai tuottaa nautintoa. Sisäiseen motivaatioon kuuluu 

toimiminen omasta vapaasta tahdosta ja tunne valinnan mahdollisuudesta. (Ryan & Deci 

2000, 54-55; Deci & Ryan 2009, 442) Sisäisen motivaation vaikutuksesta ihminen voi esi-

merkiksi jakaa työssään tietoa, koska hänestä on hauskaa puhua asioista, joista hän tietää tai 

koska hän nauttii kiinnostuksenkohteistaan puhumisesta (Gagné et al. 2019, 788). Sisäinen 

motivaatio on liitetty lukuisissa tutkimuksissa parempaan oppimiseen, suorituskykyyn sekä 

hyvinvointiin. Sisäistä motivaatiota tukevat olosuhteet, jotka tukevat psykologisten perus-

tarpeiden tyydyttämistä. (Deci & Ryan 2000, 233) Psykologisia perustarpeita käsitellään tar-

kemmin alaluvussa 3.3. 

 

Ulkoinen motivaatio puolestaan tarkoittaa motivoitumista jonkin varsinaisesta toiminnasta 

erillisen lopputuloksen saavuttamisen vuoksi. Ulkoisesti motivoitunut henkilö sitoutuu toi-

mintaan ulkoapäin tulevien tekijöiden kuten esimerkiksi palkkion tai sosiaalisen hyväksyn-

nän saamisen tai rangaistuksen välttämisen vuoksi (Deci & Ryan 2009, 442). Vaikka ulkoi-

nen motivaatio liittyy aina johonkin toiminnasta erilliseen lopputulokseen, se voi itseohjau-

tuvuusteorian mukaan kuitenkin vaihdella hyvin paljon sen suhteen, kuinka autonomista se 

on (Ryan & Deci 2000, 60).  

 

3.2. Autonominen ja kontrolloitu motivaatio 

Itseohjautuvuusteoriassa motivaatio jaetaan hienojakoisempiin tyyppeihin kuin pelkästään 

sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon ja motivaatiotyyppien erottelussa keskeisintä on jako 

autonomisen ja kontrolloidun motivaation välillä. Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmiset 

voivat sisäistää ulkoista motivaatiota, jolloin myös ulkoinen motivaatio voi aiheuttaa 
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autonomista toimintaa sisäisen motivaation lailla. Sisäistämisen prosessissa ulkoisia arvoja 

yhdistetään osaksi yksilön omia arvoja ja sisäistämisen aste kuvastaa sitä, missä määrin käyt-

täytyminen on autonomista tai kontrolloitua. Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisillä on 

luontainen taipumus omaksua kohtaamiaan arvoja, mielipiteitä ja käyttäytymistä ja vähitel-

len hyväksyä ne omaan arvomaailmaansa. Tunne psykologisten perustarpeiden tyydyttymi-

sestä edistää sisäistämisprosessia. (Deci & Ryan 2009, 442-443; Ryan & Deci 2017, 14) 

 

Ulkoinen motivaatio jaetaan itseohjautuvuusteoriassa neljään tyyppiin sen mukaan, kuinka 

hyvin motivaatio on sisäistetty. Nämä neljä ulkoisen motivaation tyyppiä ovat ulkoinen sää-

tely (external regulation), introjektoitu säätely (introjected regulation), identifioitu säätely 

(identified regulation) ja integroitu säätely (integrated regulation). (Deci & Ryan 2009, 443) 

 

Ulkoinen säätely on kaikkein kontrolloiduin ulkoisen motivaation tyyppi. Siinä sisäistämistä 

ei ole tapahtunut lainkaan ja se perustuu ulkoisiin tekijöihin, kuten palkkioihin ja rangais-

tuksiin. Ulkoinen säätely voi olla hyvin motivoivaa, mutta se ei kuvaa ihmisen omia arvoja 

ja kiinnostuksen kohteita. (Deci & Ryan 2009, 443) Esimerkiksi tiedon jakaminen ulkoisen 

säätelyn vaikutuksesta voi perustua siihen, että henkilö välttää joutumista muiden arvostele-

maksi, koska ei jaa tietoa tai hän voi jakaa tietoa, jottei menettäisi työtään (Gagné et al. 2019, 

788). 

 

Introjektoitu säätely on autonomisempaa kuin ulkoinen säätely, mutta kuitenkin enemmän 

kontrolloitua kuin autonomista. Introjektoitu säätely tarkoittaa ulkoisen motivaation tyyppiä, 

jota säätelee osittain sisäistetyt tekijät, mutta joita yksilö ei kuitenkaan ole täysin hyväksynyt 

omikseen. Introjektoidussa säätelyssä henkilö motivoituu itsearvostuksen säilyttämisen tai 

sen vahvistamisen, syyllisyyden välttämisen tai muiden hyväksynnän vuoksi. (Deci & Ryan 

2009, 443) Introjektoitu säätely on ihmisessä itsessään, mutta se ikään kuin kontrolloi häntä 

ja siihen liittyy usein sisäinen paine ja ristiriita. Introjektoidun säätelyn vaikutuksesta ihmi-

nen voi esimerkiksi työskennellä siitä syystä, että se saa hänet tuntemaan itsensä arvokkaaksi 

(Gagné & Deci 2005, 334) tai hän voi jakaa tietoa, koska kokee silloin itsensä tärkeäksi tai 

muiden arvostamaksi (Gagné et al. 2019, 788). 
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Sekä ulkoinen säätely että introjektoitu säätely ovat siis kontrolloidun motivaation tyyppejä. 

Ulkoista säätelyä kontrolloivat ulkoiset tekijät ja introjektoitu säätely koetaan puolestaan 

sisäisesti kontrolloivaksi. (Ryan & Deci 20017, 15) 

 

Identifioitu säätely on enemmän autonominen kuin kontrolloitu ulkoisen motivaation tyyppi. 

Identifioitu säätely johtuu toiminnan henkilökohtaisen tärkeyden samaistamisesta omiin ta-

voitteisiin ja arvoihin. Identifioidun säätelyn aiheuttama toiminta koetaan todennäköisesti 

omaehtoisena, sillä se on paremmin sopusoinnussa henkilökohtaisten tavoitteiden ja identi-

teetin kanssa kuin introjektoitu säätely. (Deci & Ryan 2009, 443; Gagné & Deci 2005, 334) 

Identifioidun säätelyn vaikutuksesta työntekijä voi esimerkiksi jakaa tietoa, koska hänestä 

on hyvin tärkeää jakaa tietonsa kollegoilleen tai koska tiedon jakaminen auttaa organisaa-

tiota menestymään, mitä hän pitää todella tärkeänä (Gagné et al. 2019, 788). 

 

Integroitu säätely on kaikkein autonomisin ulkoisen motivaation tyyppi ja seurausta kaik-

kein tehokkaimmasta motivaation sisäistämisestä. Siinä ulkoiset arvot ovat sopusoinnussa 

henkilön omien arvojen ja tavoitteiden kanssa (Deci & Ryan 2009, 443) ja ihminen kokee, 

että toiminta on olennainen osa sitä, kuka hän on ja että toiminta saa alkunsa ihmisestä itses-

tään ja on siten autonomista (Gagné & Deci 2005, 335). Integroitu säätely on hyvin lähellä 

sisäistä motivaatiota, sillä ne molemmat ovat autonomisia ja liittyvät joustavaan ajatteluun 

ja käyttäytymiseen. Ne eroavat kuitenkin siten, että sisäisessä motivaatiossa tekeminen it-

sessään on kiinnostavaa ja nautinnollista, kun taas integroidussa säätelyssä tekeminen perus-

tuu hyvin sisäistettyihin arvoihin. (Deci & Ryan 2009, 443; Gagné & Deci 2005, 335) Ny-

kyisin tutkimuksissa integroidun säätelyn mittaus sisällytetään yleensä identifioidun sääte-

lyn mittaukseen, sillä integroidun säätelyn ei ole todettu lisäävän varianssia tuloksiin identi-

fioidun tai sisäisen motivaation huomioimisen jälkeen (Van den Broeck et al. 2016, 1225). 

 

Sekä identifioitu että integroitu säätely ovat ulkoisia autonomisen motivaation tyyppejä. Au-

tonomiset ulkoisen motivaation tyypit johtuvat siitä, että ihmiset samaistavat käyttäytymisen 

arvon omiin päämääriinsä. (Gagné & Deci 2005, 334) Kontrolloituun motivaation verrattuna 
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ne koetaan enemmän vapaaksi tahdoksi ja niiden aikaansaaman toiminnan laatu ja jatkuvuus 

on parempi (Ryan & Deci 2017, 15). 

 

Itseohjautuvuusteoria esittää motivaation eri tyypit suhteellisen autonomian jatkumolla sen 

mukaan, kuinka kontrolloituja tai autonomisia ne ovat (kuva 3). Jatkumo alkaa amotivaati-

osta, mikä viittaa motivaation puutteeseen. Seuraavana jatkumolla on neljä ulkoisen moti-

vaation tyyppiä. Kaikkein kauimpana amotivaatiosta on sisäinen motivaatio, joka on kaik-

kein autonomisin motivaation muoto. (Ryan & Deci 2004, 17)  

 

Amotivaatio Ulkoinen motivaatio Sisäinen   

motivaatio 
 

  

Ulkoinen 

säätely 

Introjektoitu 

säätely 

Identifioitu 

säätely 

Integroitu 

säätely   

 

 
Palkkiot ja 

rangaistukset 

Itsearvostuk-

sen riippumi-

nen suorituk-

sesta, ego 

Tavoitteiden 

ja arvojen 

tärkeys 

Tavoitteiden 

ja arvojen 

yhteensopi-

vuus 

Kiinnostus ja 

tehtävästä 

nauttiminen 
 

Kontrolloitu motivaatio Autonominen motivaatio  

           

 

Kuva 3. Motivaatiotyypit suhteellisen autonomian jatkumolla (mukaillen Deci & Ryan 2000, 

237; Gagné & Deci 2005, 336) 

 

Suhteellisen autonomian jatkumo ei tarkoita kehitysjatkumoa, sillä ihmisten ei tarvitse siir-

tyä jatkumolla esitettyjen eri säätelytyyppien kautta vaiheittain seuraavaan tyyppiin, vaan 

suotuisissa olosuhteissa ihmiset voivat milloin tahansa täysin sisäistää uuden säätelyn (Ryan 

& Deci 2004, 18). Ihmisiä voi myös samanaikaisesti motivoida sekä sisäinen motivaatio että 

erilaiset ulkoisen motivaation muodot, jotka aiheuttavat erilaista käyttäytymistä (Ryan & 

Deci 2017, 16). 

 

Autonomisesti motivoitunut käyttäytyminen kumpuaa ihmisestä itsestään ja se koetaan 

oman itsen ilmaisuna sekä omana tahtona. Kontrolloidusti motivoituneessa käyttäytymisessä 
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puolestaan koetaan joko ulkoista tai sisäistä painetta käyttäytymiseen (Ryan & Deci, 2017, 

14). Yleisesti ottaen tutkimukset osoittavat, että autonomiset motivaatiotyypit aikaansaavat 

kontrolloituja motivaatiotyyppejä parempia käyttäytymiseen ja hyvinvointiin liittyviä tulok-

sia (Gagné & Deci 2005, 346). 

 

3.3. Psykologiset perustarpeet 

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisillä on kolme synnynnäistä ja universaalia psykologista 

perustarvetta, joiden tyydyttäminen on välttämätöntä ihmisten optimaaliselle motivaatiolle, 

hyvinvoinnille ja henkiselle kasvulle. Nämä kolme psykologista perustarvetta ovat tarve au-

tonomiaan, kyvykkyyteen sekä yhteenkuuluvuuteen ja kun nämä kaikki kolme tarvetta ovat 

tyydytetty, ihminen voi hyvin ja motivoituu luonnostaan. (Deci & Ryan 2000, 229; Deci & 

Ryan 2009, 441) 

 

Autonomia (autonomy) viittaa omien toimintojen itseohjautuvuuteen, tunteeseen valinnan 

mahdollisuudesta ja toimimiseen omasta tahdosta eikä ulkoisen pakon sanelemana. Autono-

mia eli omaehtoisuus on eri asia kuin itsenäisyys, joka tarkoittaa toimimista muista riippu-

matta. Ihminen voi olla autonominen, vaikka toimisikin osana ryhmää. Kyvykkyys (compe-

tence) tarkoittaa kokemusta vaikuttavuudesta ja hallinnasta sekä henkilön uskoa siihen, että 

hänellä on kyky vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Yhteenkuuluvuus (relatedness) viittaa yksilön 

kokemukseen siitä, että hän on tyydyttävässä yhteydessä toisiin ihmisiin omassa sosiaali-

sessa ympäristössään ja kykenee aikaansaamaan heille hyviä asioita. (Stone et al. 2009, 77) 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen luo autono-

mista motivaatiota (kuva 4). Organisaatioissa voidaan siten tukea työntekijöiden autono-

mista motivaatiota luomalla olosuhteet, jotka edistävät psykologisten perustarpeiden tyydyt-

tämistä. Tämän seurauksena voidaan saavuttaa erittäin hyödyllisiä työhön liittyviä seurauk-

sia, kuten sinnikkyyttä, työtyytyväisyyttä, positiivista työasennetta, psykologista sopeutu-

mista ja hyvinvointia sekä tehokasta suorituskykyä etenkin luovuutta, kognitiivista jousta-

vuutta ja käsitteellistä ymmärrystä vaativissa tehtävissä. (Gagné & Deci 2005, 337) 
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Kuva 4. Psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen luo autonomista motivaatiota (mukail-

len Stone et al. 2009, 78) 

 

Sisäistä motivaatiota tukevat ja ulkoisen motivaation sisäistämistä edistävät sosiaaliset ja 

kontekstuaaliset tekijät ovat hyvin samankaltaisia. Erityisesti autonomiaa tukeva ilmapiiri, 

valinnanvapaus ja tunnustus edistävät molempia autonomisen motivaation muotoja. Sisäis-

tämiselle on myös tärkeää erilaiset rajat, rakenteet, ehdollisuudet sekä se, että muut merki-

tykselliset henkilöt hyväksyvät toiminnan, kun taas sisäisen motivaation kannalta nämä eivät 

ole yhtä tärkeitä. Koska sisäinen motivaatio ja autonominen ulkoinen motivaatio aiheuttavat 

hieman erilaista käyttäytymistä, on tärkeää huomioida erot sisäistä motivaatiota tukevien ja 

sisäistämistä edistävien olosuhteiden välillä. (Gagné & Deci 2005, 339) 

 

Myös muissa motivaatioteorioissa käsitellään tarpeita, mutta itseohjautuvuusteorian määri-

telmä eroaa muista siten, että siinä tarpeet nähdään synnynnäisinä eikä opittuina ja tarpeiden 

tulee olla välttämättömiä psykologiselle kasvulle, sisäistämiselle ja hyvinvoinnille (Deci & 

Ryan 2000; Van den Broeck et al. 2016, 1199). Tutkimukset eri puolilta maailmaa ja erilai-

sista kulttuureista ovat vahvistaneet, että autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden 

tarpeiden tyydyttäminen edistää psykologista hyvinvointia ja optimaalista toimintaa kaikissa 

kulttuureissa, niin kollektivistissa kuin individualistisissakin kulttuureissa (Deci & Ryan 

2008b, 183). Psykologisten perustarpeiden tutkimus on nykyisin vilkasta ja kasvavaa. 

Autono-
minen

motivaatio

Autonomia

Kyvykkyys
Yhteen-

kuuluvuus
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Itseohjautuvuusteorian sisältämiä perustarpeita ei ole rajattu pysyvästi autonomiaan, kyvyk-

kyyteen ja yhteenkuuluvuuteen, vaan teoria on aina ollut avoin myös muiden mahdollisten 

psykologisten perustarpeiden tutkimukselle. Tällä hetkellä itseohjautuvuusteoria kuitenkin 

sisältää vain edellä mainitut kolme perustarvetta. (Vansteenkiste et al. 2020, 20, 3; Van den 

Broeck et al. 2016, 1196)  

 

3.4. Autonomisen motivaation seurauksia 

Autonomisen ja kontrolloidun motivaation seurauksia on tutkittu paljon ja valtava määrä 

tutkimuksia eri aloilta vahvistaa, että ne johtavat hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Autonomi-

sella motivaatiolla on taipumus tuottaa parempaa psykologista hyvinvointia, parempaa suo-

rituskykyä etenkin päättelyyn perustuvassa toiminnassa sekä suurempaa sinnikkyyttä. Tut-

kimustulokset siis vahvistavat, että sisäisen motivaation lisäksi myös hyvin sisäistetyt ulkoi-

sen motivaation muodot saavat aikaan parempaa suorituskykyä ja terveysvaikutuksia. (Deci 

& Ryan 2008a, 17; Deci & Ryan 2008b, 182–183).  

 

Myös useat organisaatioissa tehdyt tutkimukset tukevat itseohjautuvuusteorian näkemyksiä. 

Niiden mukaan autonomiaa tukevat työympäristöt ja johtamiskäytännöt edistävät psykolo-

gisten perustarpeiden tyydyttämistä, sisäistä motivaatiota sekä ulkoisen motivaation sisäis-

tämistä. Nämä puolestaan voivat johtaa erittäin hyödyllisiin työhön liittyviin seurauksiin, 

kuten sinnikkyyteen, tehokkaaseen suorituskykyyn, työtyytyväisyyteen, myönteiseen työ-

asenteeseen, sitoutumiseen sekä psykologiseen hyvinvointiin. (Gagné & Deci 2005, 345–

346)  

 

Tutkimusten mukaan autonominen motivaatio on ylivertainen tilanteissa, joihin liittyy mo-

nimutkaisia ja kiinnostavia tehtäviä sekä yksinkertaisempia tehtäviä, jotka vaativat kurin-

alaisuutta. Kun työ sisältää vain arkipäiväisiä tehtäviä ei autonominen motivaatio paranna 

suorituskykyä verrattuna kontrolloituun motivaatioon. Kuitenkin myös niissä tilanteissa au-

tonominen motivaatio parantaa työtyytyväisyyttä sekä hyvinvointia, joten kaiken kaikkiaan 

autonominen motivaatio on organisaatioille ja työntekijöille eduksi. (Gagné & Deci 2005, 
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347) Gagné ja Deci (2005) korostavat tarvetta tutkia lisää erityisesti identifioitua säätelyä eli 

toiminnan tärkeyden tuntua tärkeänä työmotivaation muotona (Gagné & Deci 2005, 354). 

 

3.5. Motivaatio ja palkitseminen 

Erilaisia palkkioita käytetään organisaatioissa laajasti työntekijöiden motivoimiseen. Empii-

risten tutkimusten tulokset ulkoisten tiedon jakamisen palkkioiden vaikutuksista ovat olleet 

vaihtelevia (Wang & Noe 2010, 118). 

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan palkkioilla voi olla yksilöille joko informatiivinen vaikutus 

tai kontrolloiva vaikutus. Informatiivisiksi koetut palkkiot vaikuttavat autonomiseen moti-

vaatioon positiivisesti, kun taas kontrolloiduksi koetut palkkiot vähentävät autonomista mo-

tivaatiota. Siihen miten palkkio koetaan, vaikuttaa sekä itse palkkio että konteksti, jossa se 

annetaan. Esimerkiksi tulospalkkiot voivat samanaikaisesti merkitä työntekijälle sekä päte-

vyyden vahvistamista että vaatimusta suoriutua vaatimusten mukaisesti. Tämä selittää to-

dennäköisesti sitä, miksi palkkioita ja motivaatiota käsittelevistä tutkimuksista on saatu ris-

tiriitaisia tuloksia.  Deci et al. (1999) meta-analyysin mukaan positiivinen palaute vahvistaa 

sisäistä motivaatiota, kun taas aineelliset palkkiot vähentävät sitä merkittävästi. Kuitenkin 

jos aineelliset palkkiot annettiin erillään tehtävästä tai kun palkkioita ei ollut odotettu, ne 

eivät vähentäneet sisäistä motivaatiota. Negatiivisen palautteen on tutkimuksissa havaittu 

vähentävän sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota, sillä se vähentää kyvykkyyden tunnetta 

ja ilmaisee, ettei haluttuja tuloksia ole mahdollista saavuttaa. (Deci et al. 1999; Deci & Ryan 

2009, 444-446; Foss et al. 2015, 957-958)  

 

Jotta kannustinjärjestelmät toimisivat tarkoituksenmukaisesti, ne on suunniteltava itseohjau-

tuvuusteorian mukaan niin, että ne ovat tasapuolisia ja että ne huomioivat tehokkaan suori-

tuksen ilman kontrolloivia tekijöitä, kuten kilpailua tiiminjäsenten kesken tai painetta tavoit-

teiden saavuttamiseen. Lisäksi palkkioita hallinnoivien esimiesten tulee toimia työntekijöi-

den autonomiaa tukien. (Gagné & Deci 2005, 354) 
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3.6. Autonominen motivaatio ja tietojohtaminen 

Tietojohtamisen voidaan katsoa muodostuvan organisaatiossa luonnostaan esiintyvistä tie-

toprosesseista sekä tietojohtamisen käytänteistä, joilla tietoprosesseja tuetaan ja paranne-

taan, jotta organisaatio voi luoda arvoa tietoresursseistaan (Andreeva & Kianto 2012, 619). 

Heisigin (2009) laajan analyysin mukaan viisi keskeistä ja toisiinsa kytköksissä olevaa tie-

toprosessia ovat tiedon jakaminen, tiedon luominen, tiedon hyödyntäminen, tiedon tallenta-

minen ja tiedon tunnistaminen. 

 

Ihmisten motivaatio myötävaikuttaa tietojohtamisen prosesseihin on keskeinen edellytys tie-

tojohtamisen onnistumiselle (Wang & Noe 2010; Stenius et al. 2016, 182), sillä tieto on 

peräisin ihmisistä ja yksilöihin sitoutunutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan motivaation 

laadun merkitystä tietojohtamisessa itseohjautuvuusteorian mukaisesti, mikä mahdollistaa 

motivaation laadun tarkastelun tarkemmin, kuin pelkkä kahtiajako sisäiseen ja ulkoiseen 

motivaatioon.  Tutkimuksessa selvitetään mitä tiedetään itseohjautuvuusteorian mukaisen 

autonomisen motivaation sekä tietojohtamisen yhteydestä. Tutkimukset eri aloilta ovat vah-

vistaneet, että autonominen motivaatio tuottaa kontrolloitua motivaatiota parempia käyttäy-

tymiseen ja hyvinvointiin liittyviä tuloksia ja on ylivertainen tilanteissa, joihin liittyy moni-

mutkaisia ja kiinnostavia tehtäviä sekä yksinkertaisempia tehtäviä, jotka vaativat kurinalai-

suutta (Gagné & Deci 2005, 346-347). Motivaation tarkastelu laatunäkökulmasta on erityi-

sen tärkeää tietotyön yhteydessä, sillä se on kognitiivisesti vaativaa ja siinä merkitykselli-

sempää on työn laatu kuin työn määrä (Gagné & Deci 2005, 354; Stenius et al. 2016, 181-

182). Kuva 5 esittää tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 

 

Kuva 5. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys  

Tietojohtamisen
käytänteet

Autonominen
motivaatio

Tietoprosessit
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4. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä tietojohtamisen ja autonomisen moti-

vaation välisestä suhteesta tiedetään. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskat-

sauksena, sillä se on toistettavissa oleva ja läpinäkyvä tieteellinen tutkimusmenetelmä. Me-

netelmään sisältyy selkeä prosessi tutkimusaineiston valitsemiseksi, minkä tarkoituksena on 

löytää katsauksen kannalta merkitykselliset tutkimukset mahdollisimman kattavasti. (Fink 

2010, Salminen 2011) 

 

Kirjallisuuskatsausta voidaan yleisesti kuvailla menetelmäksi, jolla tutkitaan aiemmin teh-

tyjä tutkimuksia (Salminen 2011, 1). Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa eri tyyppeihin, 

kuten kuvaileviin kirjallisuuskatsauksiin, systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin ja meta-

analyyseihin, jolla tarkoitetaan useimmiten systemaattisesti tehtyä kirjallisuuskatsausta, 

jonka tuloksia on analysoitu tilastotieteen menetelmin (Salminen 2011, 6, 14).  

 

4.1. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan tarkasti valikoituja aiemmin tehtyjä tut-

kimuksia (Johansson 2007, 4). Se on eksplisiittinen, systemaattinen ja toistettavissa oleva 

tieteellinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja yhdistää ole-

massa olevia tutkimuksia (Fink 2010, 3). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tiivistää tiettyyn 

aiheeseen liittyvien tutkimusten keskeisen sisällön (Salminen 2011, 9) ja sen avulla voidaan 

testata tehokkaasti hypoteeseja sekä arvioida aiempien tutkimusten yhtenäisyyttä (Petticrew 

2001, 99–100). Menetelmän avulla voidaan kartoittaa tiettyyn aiheeseen liittyvää tieteellistä 

keskustelua ja nostaa esiin tärkeitä ja kiinnostavia tutkimuksia (Kallio 2006, 19). Systemaat-

tinen kirjallisuuskatsaus ei aina tarjoa selkeää vastausta, vaan se voi tuoda esiin myös tarpeen 

lisätutkimukselle. Se voi toisaalta myös estää turhia lisätutkimuksia yhdistämällä monia al-

kuperäistutkimuksia. (Petticrew, 2001, 101)  
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Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen päätarkoitus ei ole olla ainoastaan kattava kirjallisuus-

katsaus, vaan vastata tarkasti määriteltyyn kysymykseen, vähentää harhaa tutkimusten valit-

semisessa ja mukaan ottamisessa, arvioida mukaan otettujen tutkimusten laatua sekä tehdä 

niistä puolueeton yhteenveto. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus eroaa kuvailevasta kirjalli-

suuskatsauksesta yleisesti myös harhan vähentämiseksi käytettyjen keinojen suhteen. Syste-

maattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytetään tavallisesti esimerkiksi useita itsenäisesti 

työskenteleviä arvioijia tutkimusten valitsemisessa ja laadun arvioinnissa. Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus eroaa siten perinteisestä kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta laadulli-

sesti eikä niinkään laajuuden suhteen (Petticrew 2001, 99). Systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen tulee perustua alkuperäisiin ja korkeatasoisiin tutkimuksiin, jotta voidaan varmistaa 

tutkimuksen laatu (Fink 2010, 3).  

 

4.2. Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen toteutuksessa noudatettiin Finkin (2010) esittämää seitsemänvaiheista mallia 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekoprosessista. Mallissa ensimmäinen vaihe on tutki-

muskysymyksen määrittely. Selkeä tutkimuskysymys antaa suunnan ja rajat tutkimukselle. 

Seuraavaksi valitaan tietokannat ja muut lähteet, joista tutkimuksia etsitään. Kolmanneksi 

valitaan hakuehdot, kuten sanat ja fraasit, joita käytetään asiaankuuluvien tutkimusten löy-

tämiseksi. Neljännessä ja viidennessä vaiheessa hakutuloksia seulotaan käyttäen mukaan-

otto- ja poissulkukriteerejä, joiden avulla tutkimuksia otetaan mukaan tai suljetaan pois kir-

jallisuuskatsauksesta. Neljännessä vaiheessa käytetään käytännön seulaa, jolloin kriteerinä 

voi olla esimerkiksi tutkimuksen sisältö ja julkaisukieli. Viidennessä vaiheessa hakutuloksia 

karsitaan metodologisilla kriteereillä ja pyritään ottamaan mukaan mahdollisimman laaduk-

kaita tutkimuksia. Kuudennessa vaiheessa suoritetaan varsinainen katsaus. Luotettavuuden 

ja pätevyyden vuoksi tiedot on kerättävä tutkimuksista standardoidusti ja mahdolliset avus-

tajat on koulutettava tehtävään. Viimeinen vaihe on tulosten syntetisointi, johon kuuluu tä-

mänhetkisen tiedon raportointi, tutkimustarpeen perustelu, tutkimustulosten selittäminen 

sekä tutkimuksen laadun kuvaus. (Fink 2010, 4–5) Kuva 6 esittää tutkimuksen etenemisen. 
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Kuva 6. Tutkimuksen vaiheet perustuen Finkin (2010) malliin.  

 

4.2.1. Tutkimuskysymys 

Tässä tutkimuksessa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena oli 

koota yhteen autonomista motivaatiota ja tietojohtamista käsittelevät tutkimukset ja muo-

dostaa niiden perusteella kokonaiskuva aiheeseen liittyvästä tämänhetkisestä tiedosta. Li-

säksi tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia tutkimusaukkoja. Tutkimuskysymykseksi 

muodostui: 

• Mitä tiedetään tietojohtamisen ja autonomisen motivaation välisestä suhteesta? 

Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan kolmen alatutkimuskysymyksen avulla:  

Tutkimuskysymyksen määrittely

Tietokantojen valinta

Hakusanojen valinta

Käytännön seulonta

•Esim. sisältö, kieli

Metodologinen seulonta

•Esim. tutkimusasetelma, aineiston keruu

Katsauksen suorittaminen

Tulosten syntetisointi

•Tämänhetkisen tiedon raportointi, tutkimustapreen perustelu, 
tutkimustulosten selittäminen, tutkimuksen laadun kuvaus
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• Miten autonomisen motivaation ja tietojohtamisen välistä suhdetta on tutkittu? 

• Millaisia tutkimustuloksia autonomisen motivaation ja tietojohtamisen välisestä suh-

teesta on saatu? 

• Millaista lisätutkimusta tarvitaan, jotta autonomisen motivaation ja tietojohtamisen 

välisestä suhteesta saataisiin kokonaisvaltainen kuva? 

 

4.2.2. Tietokanta, hakusanat ja hakulauseke 

Aineiston keräämiseen käytettiin Scopus-tietokantaa sen tarjoaman laajan tieteellisten artik-

kelien valikoiman vuoksi (Falagas et al. 2008, 338). Tutkimuksessa käytettäviksi hakusa-

noiksi määriteltiin tieteellisen kirjallisuuden ja testihakujen perusteella tietojohtamista, itse-

ohjautuvuusteorian mukaisia motivaatiotyyppejä, itseohjautuvuutta sekä itseohjautuvuus-

teoriaa tarkoittavat englanninkieliset termit. Osassa sanoista käytettiin katkaisumerkkiä (*), 

jotta mukaan tulivat myös artikkelit, joissa sana oli taivutetussa muodossa. Lainausmerkkejä 

käytettiin, jotta hakutuloksissa sanat olivat peräkkäin ja määrätyssä järjestyksessä. Hakusana 

tietojohtaminen kohdistettiin kaikkiin kenttiin ja muut hakusanat vain otsikkoon, tiivistel-

mään ja avainsanoihin. Hakusanan tietojohtaminen tuli esiintyä kaikissa hakutuloksissa ja 

sen lisäksi vähintään yhden muista hakusanoista. Näillä hakuehdoilla pyrittiin saamaan ha-

kutulokseksi kattavasti tietojohtamista ja autonomista motivaatiota käsitteleviä artikkeleita 

ja samalla rajaamaan hakutuloksia tutkimuksen kannalta relevantteihin artikkeleihin, jotta 

työmäärä pysyisi kohtuullisena. Käytetyt hakusanat olivat: 

• "knowledge management" 

• "autonom* motivat*" 

• "controll* motivat*" 

• "external* regulat*" 

• "external* motivat*" 

• "introjected* regulat*" 

• "introjected* motivat*" 

• "identifi* regulat*" 

• "identifi* motivat*" 

• "integrated* regulat*" 

• "integrated* motivat*" 

• self-determin* 

• SDT 
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4.2.3. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

Tutkimukselle määriteltiin mukaanotto- ja poissulkukriteerit, joiden perusteella analysoita-

vat tutkimukset valittiin. Valintakriteerien johdonmukainen ja tutkittavan aiheen kannalta 

tarkoituksenmukainen määrittely sekä tarkka kuvaus ehkäisevät systemaattisia virheitä 

(Meade & Richardson 1997; Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 48). Systemaattiseen kirjallisuus-

katsaukseen on tärkeää valikoida mukaan ainoastaan laadukkaita alkuperäistutkimuksia, 

sillä vain siten voidaan saada luotettavia tutkimustuloksia (Kontio & Johansson 2007, 107). 

 

Mukaanottokriteereiksi määriteltiin ensinnäkin vertaisarvioidut englanninkieliset tieteelliset 

artikkelit, millä pyrittiin varmistamaan artikkeleiden riittävä laatu sekä niiden ymmärtämi-

nen. Lisäksi tutkimuksen piti olla empiirinen, jotta se tarjoaisi empiirisiä tutkimustuloksia 

autonomisen motivaation ja tietojohtamisen välisestä suhteesta.  Tutkimuskysymysten pe-

rusteella mukaanottokriteereiksi määriteltiin artikkelit, joissa käsitellään tietojohtamista 

sekä itseohjautuvuusteorian mukaisia autonomisen motivaation tyyppejä. 

 

Poissulkukriteereiksi määriteltiin erikoistunut konteksti, jolloin analyysista rajattiin pois esi-

merkiksi lääketieteeseen ja koulutukseen liittyneet tutkimukset. Lisäksi poissulkukriteerinä 

oli maksulliset artikkelit. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit 

1. Vertaisarvioidut tieteelliset  

artikkelit 

2. Englanninkieliset artikkelit 

3. Empiirinen tutkimus 

4. Artikkelit, joissa käsitellään tieto-

johtamista 

5. Artikkelit, joissa käsitellään itseoh-

jautuvuusteorian mukaisia autono-

misen motivaation tyyppejä 

1. Erikoistunut konteksti, kuten 

 lääketiede tai koulutus 

2. Maksulliset artikkelit 
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4.2.4. Kirjallisuuden haku ja seulonta 

Systemaattinen haku saattaa tuottaa valtavan määrän hakutulokisa, joista monet voivat olla 

tutkimuksen kannalta epäolennaisia. Kaikki hakutulokset on kuitenkin käytävä seulonnassa 

huolellisesti läpi ja tutkimusten valinnassa on noudatettava katsaukselle määriteltyjä mu-

kaanotto- ja poissulkukriteerejä. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 51; Salminen 2011, 11) 

 

Kirjallisuuden haku tietokannasta suoritettiin 21.3.2021. Hakutulokset rajattiin englannin-

kielisiin artikkeleihin, jolloin haku tuotti 223 hakutulosta. 

 

Haun jälkeen artikkeleista luettiin otsikot ja abstraktit ja mukaan hyväksyttiin ne tutkimuk-

set, jotka vastasivat valintakriteerejä. Mikäli vastaavuus ei selvinnyt otsikosta ja abstraktista, 

tutkimusta ei rajattu vielä tässä vaiheessa pois. Tässä vaiheessa pois rajattiin muun muassa 

tutkimukset, jotka käsittelivät vain psykologisia perustarpeita eivätkä autonomista motivaa-

tiota. Lisäksi pois rajattiin tutkimukset, joissa oli hyvin erikoistunut konteksti, kuten lääke-

tiede tai koulutus. Otsikon ja abstraktin perusteella mukaan valittiin 42 artikkelia. 

 

Seuraavaksi valitut artikkelit luettiin kokonaan ja valintakriteerien perusteella niistä rajattiin 

vielä osa pois. Tässä vaiheessa pois rajatut tutkimukset eivät käsitelleet motivaatiota sillä 

tarkkuudella, kuin tutkimuskysymykseen vastaaminen olisi vaatinut tai ne eivät käsitelleet 

tietojohtamisen prosesseja tai käytänteitä. Lisäksi kaksi tutkimusta rajattiin pois sen vuoksi, 

ettei niissä ei ollut toteutettu empiiristä tutkimusta. Lopulliseksi tutkimusaineistoksi muo-

dostui 16 artikkelia. Tutkimusaineiston haku- ja seulontaprosessi on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Kirjallisuuden haku- ja seulontaprosessi 

 

4.2.5. Aineiston analysointi ja synteesi 

Kirjallisuuskatsauksen viimeinen vaihe on alkuperäistutkimusten tulosten analysointi ja syn-

teesi, jolla vastataan tutkimuskysymyksiin ja kuvaillaan aineiston laatua. Kuvailevassa syn-

teesissä pyritään tunnistamaan ja tulkitsemaan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimusai-

neiston tarkoituksessa, menetelmissä ja tuloksissa. (Fink 2010, 194) Analyysi- ja synteesi-

vaiheen päämääränä on huolellinen ja tasapuolinen alkuperäistutkimusten tulosten tulkinta 

ja innovatiivinen synteesi. Tämä vaihe on tutkimusprosessin vaikeimpia ja herkkä virheille. 

Siksi vaihe on tärkeää suunnitella jo ennen katsauksen suorittamista. (Whittemore & Knafl 

2005, 550) 

 

Analysointi aloitettiin lukemalla tutkimukset huolellisesti, jotta aineistosta saatiin kokonais-

kuva. Keskeiset tiedot koottiin taulukkoon, joka on tämän tutkimuksen liitteenä (Liite 1). 

Taulukosta ilmenee artikkelin kirjoittajat, julkaisuvuosi, artikkelin nimi, journaalin nimi, tut-

kimuksen tarkoitus, aineiston keruumenetelmä, toimiala, kohdemaa, tutkimukseen osallistu-

jien määrä sekä keskeiset tutkimustulokset. 

 

Aineisto luokiteltiin tutkitun tietoprosessin mukaisesti. Luokittelussa käytettiin Heisigin 

(2009) esittämää tietoprosessien luokittelua viiteen keskeiseen prosessiin: tiedon jakaminen, 

Haku tuotti 223 englanninkielistä
artikkelia.

Otsikon ja abstraktin perusteella 
mahdollisia analyysiin soveltuvia 

artikkeleita oli 42.

Koko tekstin perusteella analyysiin jäi 
mukaan 16 artikkelia.
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tiedon luominen, tiedon hyödyntäminen, tiedon tallentaminen ja tiedon tunnistaminen. Tau-

lukossa 2 on esitetty tietoprosesseihin viittaavat suomenkieliset ja englanninkieliset termit.  

 

Taulukko 2. Viisi keskeistä tietoprosessia Heisigin (2009) luokittelun mukaan sekä englan-

ninkielisen päätermin suomenkielinen vastine 

Suomenkieli-

nen termi 

Englanninkieli-

nen päätermi 

Muut tietoprosessiin viittaavat englanninkieliset 

termit 

Jakaminen Share Transfer, distribution, knowledge communication, col-

laborate, diffusion, knowledge dissemination, alloca-

tion, network and cooperate 

Luominen Create Generate, development, innovate, build/sustain, further 

development, production, and experimenting, evolve 

Hyödyntäminen Use Application, apply, act, leverage, re-use, enable, enable 

use, exploit, deriving value, capitalization, deploy 

Tallentaminen Store Retention, capture, codification, package, secure, ar-

chiving, documentation, maintain, preserve, protect, 

accumulate 

Tunnistaminen Identify Organize and classify, structure, analyse, determining, 

review, inventory, locate, investigate, discover, screen-

ing, survey and categorize, mapping, find 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen, miten autonomisen motivaation ja tietojohtamisen 

välistä suhdetta on tutkittu, vastattiin liitteeseen 1 koottujen tietojen sekä tietoprosesseihin 

luokittelun ja tutkittujen motivaatiotyyppien perusteella.  

 

Toiseen alatutkimuskysymykseen, millaisia tutkimustuloksia autonomisen motivaation ja 

tietojohtamisen välisestä suhteesta on saatu, vastattiin tarkastelemalla alkuperäistutkimusten 

motivaatioon liittyviä tuloksia tietoprosesseittain. Tuloksista pyrittiin tunnistamaan yhtäläi-

syyksiä ja eroavaisuuksia sekä autonomiseen motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja tutkimus-

ten keskeinen sisältö tiivistettiin. 

 

Kolmanteen alatutkimuskysymykseen, millaista lisätutkimusta tarvitaan, jotta autonomisen 

motivaation ja tietojohtamisen välisestä suhteesta saataisiin kokonaisvaltainen kuva, 
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vastattiin tarkastelemalla alkuperäistutkimusten suosituksia jatkotutkimukselle sekä vertaa-

malla tutkimusaineistoa tietojohtamisen kirjallisuuteen ja itseohjautuvuusteoriaan. 
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5. Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitetään tutkimustulokset. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään yleistä tietoa 

tutkimusaineistosta. Seuraavissa alaluvuissa esitetään alkuperäistutkimusten tulokset tieto-

prosesseittain Heisigin (2009) luokittelun mukaisesti sekä yhteenvedot. Viimeiseksi esite-

tään tutkimuksissa esille tuodut suositukset jatkotutkimukselle. 

 

5.1. Tutkimusaineiston kuvailevat tiedot 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 16 alkuperäistutkimusta. Tutkimukset on julkaistu vuo-

sina 2010-2021, joten kaikki tutkimukset ovat suhteellisen tuoreita, mikä kuvastaa tutkimus-

aiheen uutuutta.  Eniten tutkimuksia on julkaistu vuosina 2015-2016, minkä jälkeen julkais-

tujen tutkimusten määrä on hieman vähentynyt, mutta trendi on kuitenkin edelleen hieman 

nouseva. Kuva 8 esittää julkaistujen tutkimusten vuosittaiset määrät sekä trendin. Vuoden 

2021 osalta mukana ovat 21.3.2021 mennessä Scopus-tietokantaan lisätyt tutkimukset. 

 

 

Kuva 8. Alkuperäistutkimusten julkaisuvuodet 
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Tutkimukseen valikoituneet alkuperäistutkimukset on julkaistu 14 eri tieteellisessä lehdessä. 

Human Resource Management -lehdessä sekä Journal of Knowledge Management -lehdessä 

on molemmissa julkaistu kaksi tutkimusta, muissa lehdissä on julkaistu yksi tutkimus. Tau-

lukossa 3 on esitetty journaalit, joissa alkuperäistutkimukset on julkaistu sekä tutkimusten 

lukumäärä. 

 

Taulukko 3. Tutkittujen artikkeleiden lukumäärä eri journaaleissa 

Journaali lkm 

Decision Sciences 1 

Human Resource Management 2 

Information and Organization 1 

International Journal of Training and Development 1 

Journal of Information Systems 1 

Journal of Knowledge Management 2 

Journal of Organizational Behavior 1 

Journal of the Association for Information Science and Technology 1 

Knowledge and Process Management 1 

Management Decision 1 

Personnel Review 1 

Project Management Journal 1 

The Journal of Creative Behavior 1 

The Journal of Information and Knowledge Management Systems 1 

Yhteensä 16 

 

Alkuperäistutkimukset ovat kohdentuneet ensisijaisesti Aasian (35 %) ja Euroopan (35 %) 

maihin. Euroopan maista erityisesti Pohjoismaat (24 %) ovat korostuneet. Myös Pohjois-

Amerikasta (18 %) sekä Australiasta (12 %) on kerätty tutkimusaineistoa. Joissain tutkimuk-

sissa aineisto on kerätty useammasta maasta ja yhdessä tutkimuksessa aineisto on kerätty 

monikansallisesta yrityksestä, mutta maita ei ole eritelty artikkelissa, joten tutkimusta ei ole 

tässä analyysissa luokiteltu mihinkään maahan. Kuvassa 9 on esitetty maat, joista alkupe-

räistutkimusten aineistot on kerätty. Lisäksi liitteestä 1 on nähtävissä tutkimusten kohdentu-

minen eri maihin tutkimuskohtaisesti. 
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Kuva 9. Alkuperäistutkimusten kohdentuminen eri maihin 

 

Kaikissa tutkimuksissa käsiteltiin autonomista motivaatiota mukaanottokriteerien mukai-

sesti. Osassa (9) tutkimuksia autonomista motivaatiota käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena ja 

osassa (7) autonominen motivaatio eriteltiin identifioituun säätelyyn ja sisäiseen motivaati-

oon. Missään tutkimuksessa ei erikseen tutkittu integroitua säätelyä, sillä kuten aiemmin to-

dettiin, sen ei ole osoitettu lisäävän varianssia tuloksiin identifioidun säätelyn tai sisäisen 

motivaation huomioimisen jälkeen ja siksi se yleensä sisällytetään identifioidun säätelyn 

mittaukseen (Van den Broeck et al. 2016, 1225). Autonomisen motivaation lisäksi osassa 

tutkimuksista käsiteltiin myös kontrolloitua motivaatiota joko yhtenä kokonaisuutena (4) tai 

eriteltynä ulkoiseen ja introjektoituun säätelyyn (6). Tutkitut motivaatiotyypit on esitetty tut-

kimuksittain seuraavissa alaluvuissa taulukossa 5 ja taulukossa 6. 

 

Valtaosa tutkituista artikkeleista (14) käsitteli autonomisen motivaation lisäksi tiedon jaka-

mista. Tiedon hyödyntämistä käsiteltiin kahdessa tutkimuksessa, joista toisessa käsiteltiin 

lisäksi tiedon luomista. Tiedon tallentamisesta ja tunnistamisesta ei ollut yhtään tutkimusta. 

Suurin osa tutkimuksista voitiin luokitella selkeästi jotakin tietoprosessia käsitteleväksi tut-

kimukseksi, mutta kahden tutkimuksen osalta luokittelu oli hieman tulkinnanvarainen. Luo-

kittelu on perusteltu tutkimuskohtaisissa tuloksissa. Tutkimusten kohdentuminen eri tieto-

prosesseihin on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Alkuperäistutkimusten kohdentuminen eri tietoprosesseihin Heisigin (2009) 

luokittelun mukaisesti 

Kirjoittajat ja julkaisuvuosi Tietoprosessi Lkm 

Cockrell ja Stone (2010) Jakaminen 14 

Oyefolahan ja Dominic (2013)    

Foss et al. (2015)    

Nesheim ja Smith (2015)    

Ozlati (2015)    

Wang ja Hou (2015)    

Arazy et al. (2016)    

Stenius et al. (2016)    

Wang (2016)    

Stenius et al. (2017)    

Cockrell et al. (2018)    

Terhorst et al. (2018)    

Gagné et al. (2019)    

Zhang ja Min (2021)     

Curado et al. (2015) Hyödyntäminen 2 

Wang et al. (2020)     

Wang et al. (2020) Luominen 1 

 

Seuraavissa alaluvuissa esitetään tutkimusten keskeiset tulokset tietoprosesseittain. 

 

5.2. Tiedon jakaminen ja autonominen motivaatio 

Tiedon jakamista käsiteltiin 14 tutkimuksessa, joista kahdessa tutkittiin epätarkoituksenmu-

kaista tiedon jakamista, kahdessa tutkittiin jakamisen lisäksi tiedon piilottamista ja yhdessä 

pelkästään tiedon piilottamista. Tiedon jakamisen kannustimia tutkittiin viidessä tutkimuk-

sessa. Vain yhdessä tutkimuksessa (Terhorst et al. 2018) tiedon jakamisen määritelmä sisälsi 

sekä tiedon tarjoamisen että tiedon etsimisen/vastaanottamisen. Muissa tutkimuksissa tiedon 

jakamisen määritelmä tarkoitti vain tiedon tarjoamista (8) tai asiaa ei ollut erikseen määri-

telty (5). Kahdessa tutkimuksessa selvitettiin erikseen hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tie-

don jakamista ja kahdessa tutkimuksessa käsiteltiin teknologiavälitteistä tiedon jakamista. 

Taulukkoon 5 on koottu tutkimuksissa käsitellyt tiedon jakamisen teemat ja motivaatiotyy-

pit. 
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Taulukko 5. Tiedon jakamisen tutkimukset 

Kirjoittajat ja  

julkaisuvuosi 

Tiedon jakamisen teemat Tutkitut 

motivaatiotyypit 

Ozlati (2015) Tiedon jakaminen Ulkoinen säätely 

Introjektoitu säätely 

Identifioitu säätely 

Sisäinen motivaatio 

Nesheim ja Smith (2015) Tiedon jakaminen Autonominen motivaatio 

Wang ja Hou (2015) Tiedon jakaminen 

Tiedon jakamisen kannustimet 

Ulkoinen säätely 

Introjektoitu säätely 

Identifioitu säätely 

Sisäinen motivaatio 

Wang (2016) Tiedon jakaminen Autonominen motivaatio 

Stenius et al. (2017) Tiedon jakaminen Identifioitu säätely 

Sisäinen motivaatio 

Terhorst et al. (2018) Tiedon jakaminen 

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto eritelty 

Kontrolloitu motivaatio 

Autonominen motivaatio 

Stenius et al. (2016) Tiedon jakaminen 

Tiedon piilottaminen 

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto eritelty 

Ulkoinen säätely 

Introjektoitu säätely 

Identifioitu säätely 

Sisäinen motivaatio 

Gagné et al. (2019) Tiedon jakaminen 

Tiedon piilottaminen 

Ulkoinen säätely 

Introjektoitu säätely 

Identifioitu säätely 

Sisäinen motivaatio 

Oyefolahan ja Dominic 

(2013) 

Tiedon jakaminen 

Teknologiavälitteinen tiedon jakaminen 

Autonominen motivaatio 

Arazy et al. (2016) Tiedon jakaminen 

Teknologiavälitteinen tiedon jakaminen 

Kontrolloitu motivaatio 

Autonominen motivaatio 

Foss et al. (2015) Tiedon jakaminen 

Tiedon jakamisen kannustimet 

Autonominen motivaatio 

Cockrell ja Stone (2010) Epätarkoituksenmukainen tiedon jakami-

nen 

Tiedon jakamisen kannustimet 

Ulkoinen säätely 

Introjektoitu säätely 

Identifioitu säätely 

Sisäinen motivaatio 

Cockrell et al. (2018) Epätarkoituksenmukainen tiedon jakami-

nen 

Tiedon jakamisen kannustimet 

Ulkoinen säätely 

Introjektoitu säätely 

Identifioitu säätely 

Sisäinen motivaatio 

Zhang ja Min (2021) Tiedon piilottaminen 

Tiedon jakamisen kannustimet 

Kontrolloitu motivaatio 

Autonominen motivaatio 

 

Seuraavaksi esitetään tiedon jakamisen tutkimusten keskeiset motivaatioon liittyvät tulokset 

ensin tutkimuksittain. Sen jälkeen omana alalukunaan käsitellään tiedon jakamisen kannus-

timia käsittelevät tulokset ja seuraavassa alaluvussa esitetään yhteenveto. 



47 

 

 

Ozlati (2015) tutki motivaatiotyypin ja luottamuksen vaikutusta tiedonjakamiskäyttäytymi-

seen. Tulosten mukaan introjektoitu, identifioitu ja sisäinen motivaatio vaikuttavat positiivi-

sesti tiedon jakamiseen. Mitä autonomisempi motivaatiotyyppi on, sen paremmin se ennus-

taa tiedon jakamista. Ulkoinen säätely ei vaikuta tiedon jakamiseen. Lisäksi tulosten mukaan 

instituutioon perustuva luottamus, hyväntahtoisuuteen perustuva luottamus ja kyvykkyyteen 

perustuva luottamus vaikuttavat positiivisesti tiedon jakamiseen. Hyväntahtoisuuteen perus-

tuva luottamus ja instituutioon perustuva luottamus toimivat myös moderaattoreina, jotka 

edistävät tiedon jakamista silloin, kun tiedon jakamisen motivaatio on ulkoinen. (Ozlati 

2015) 

 

Nesheim ja Smith (2015) tutkivat samassa projektissa työskentelevien ulkoisten konsulttien 

ja yrityksen omien työntekijöiden tiedon jakamiskäyttäytymistä. Tulosten mukaan autono-

misen motivaation ja tiedon jakamisen välillä on positiivinen suhde. Lisäksi koettu organi-

saation tuki vaikuttaa positiivisesti tiedon jakamiseen. Kokemus organisaation tuesta viittaa 

tunteeseen siitä, että organisaatiossa arvostetaan projektityötekijän työpanosta ja välitetään 

hänen hyvinvoinnistaan. Tulosten mukaan ulkopuliset työntekijät jakoivat yhtä paljon tietoa, 

kuin yrityksen omat työntekijät. (Nesheim & Smith 2015)  

 

Wang ja Hou (2015) tutkivat neljän motivaatiotyypin vaikutusta työntekijöiden tiedonjaka-

miskäyttäytymiseen. Tutkimuksessa käsite altruismi henkilökohtaiseen tyydytykseen edusti 

sisäistä motivaatiota ja tarkoitti esimerkiksi muiden auttamisesta nauttimista. Altruismi or-

ganisaation hyötyihin edusti identifioitua säätelyä tarkoittaen tiedon jakamisesta aiheutuvaa 

hyötyä organisaatiolle. Pehmeät palkkiot kuten maine ja ihmissuhteet edustivat introjektoi-

tua säätelyä ja kovat palkkiot kuten taloudelliset palkkiot, rangaistukset ja ylennykset edus-

tivat ulkoista säätelyä. Tulosten mukaan ulkoisella säätelyllä, introjektoidulla säätelyllä ja 

identifioidulla säätelyllä on suora positiivinen vaikutus työntekijöiden tiedonjakamiskäyt-

täytymiseen. Sen sijaan sisäisen motivaation ja tiedon jakamisen välillä ei ole tulosten mu-

kaan yhteyttä. Hieman yllättäen kontrolloidut motivaatiotyypit eivät vaikuttaneet negatiivi-

sesti autonomisiin motivaatiotyyppeihin, vaan päinvastoin niillä oli positiivisia vaikutuksia. 

Introjektoitu säätely vaikutti positiivisesti sekä identifioituun säätelyyn että sisäiseen moti-

vaatioon ja ulkoinen säätely vaikutti positiivisesti identifioituun säätelyyn. (Wang & Hou 
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2015) Itseohjautuvuusteorian mukaan kontrolloitu motivaatio ei aina aiheuta negatiivista 

vaikutusta autonomiselle motivaatiolle. Kun kontrolloitua motivaatiota käytetään informa-

tiivisesti esimerkiksi antamalla positiivista palautetta tai informaatiota pätevyydestä, voi au-

tonominen motivaatio vahvistua (Gagné & Deci 2005; Wang & Hou 2015). Tutkimuksen 

mukaan pehmeät palkkiot eli introjektoitu säätely on tärkein työntekijöiden tiedonjakamis-

käyttäytymisen määrittelijä, minkä lisäksi myös kovat palkkiot eli ulkoinen säätely on kes-

keinen työntekijöiden tiedonjakamiskäyttäytymistä lisäävä motivaatiotekijä. Tulosten mu-

kaan siis kontrolloidulla motivaatiolla oli autonomista motivaatiota suurempi vaikutus tie-

don jakamiseen, mikä on jokseenkin ristiriidassa itseohjautuvuusteorian kanssa, jonka mu-

kaan autonominen motivaatio vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen kontrolloitua motivaatiota 

voimakkaammin. Tulokset viittaavat siihen, että joissain tilanteissa kontrolloidulla motivaa-

tiolla voi olla keskeinen vaikutus ihmisten käyttäytymiseen, kuten esimerkiksi silloin, jos 

tilanteeseen liittyy voimakasta kilpailua. (Wang & Hou 2015) 

 

Wang (2016) tutki henkilökohtaisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta työntekijöiden tie-

donjakamiskäyttäytymiseen. Tulosten mukaan tiedon jakamisen minäpystyvyys lisää auto-

nomista tiedon jakamisen motivaatiota ja autonominen tiedon jakamisen motivaatio puoles-

taan vaikuttaa positiivisesti tiedonjakamiskäyttäytymiseen. Lisäksi tuloksista ilmeni, että 

luottamus ja ihmissuhteisiin suuntautuminen edistävät autonomista tiedon jakamisen moti-

vaatiota minäpystyvyyden kautta. (Wang 2016) Minäpystyvyydellä viitataan yksilön usko-

mukseen omasta kyvystään organisoida ja toteuttaa toimet, joita tietyn toiminnan suoritta-

minen edellyttää (Bandura 1997; Wang 2016). Luottamuksella viitataan siihen, missä määrin 

työntekijä uskoo siihen, että hänen kollegansa toimivat hänen etunsa mukaisesti (Lin & 

Huang 2010, 192; Wang 2016) ja ihmissuhteisiin suuntautumisella puolestaan siihen, missä 

määrin ihmiset arvostavat ja kiinnittävät ennakoivasti huomiota ihmissuhteisiinsa (Huang et 

al. 2008; Wang 2016). 

 

Stenius et al. (2017) testasivat empiirisesti Gagnén (2009) esittämää mallia tiedon jakamisen 

motivaatiosta. Malli yhdistää itseohjautuvuusteorian ja suunnitellun käyttäytymisen teorian 

(theory of planned behavior, TPB) sekä useita HR-käytänteitä. Mallissa keskeistä on moti-

vaation laatu, jonka oletetaan vaikuttavan tiedon jakamisen laatuun. Stenius et al. (2017) 
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tulokset tukivat pääosin mallia. Psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen ennusti auto-

nomista tiedon jakamisen motivaatiota sekä tiedon jakamisen asenteita. Asenteet ja autono-

minen motivaatio ennustivat tiedon jakamisen aikeita, mikä puolestaan ennusti tiedon jaka-

miskäyttäytymistä. Autonominen motivaatio oli vahvin ja ainoa riippumaton tiedon jaka-

misaikeiden ennustaja. Malli selitti 69 % tiedonjakamisaikeiden varianssista ja 42 % tiedon 

jakamisen varianssista. Tutkijat muuttivat mallia tämän jälkeen niin, että he korvasivat au-

tonomisen motivaation identifioidulla säätelyllä. Tämä ei aiheuttanut tuloksiin juuri mitään 

muutoksia, joten sisäinen motivaatio ei lisännyt malliin pohjimmiltaan mitään. Paras tiedon-

jakamisaikeiden sekä tiedonjakamiskäyttäytymisen ennustaja oli identifioitu motivaatio, jota 

vahvistaa psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen. Tutkijat ehdottavat, että mallia voi-

taisiin yksinkertaistaa jättämällä siitä pois aikomukset, sillä niiden merkitys mallissa oli hy-

vin vähäinen. Tutkimus painottaa psykologisten perustarpeiden tyydyttämisen tärkeyttä tie-

don jakamista edistävänä tekijänä. Lisäksi se osoittaa, että on tärkeää edistää käsityksiä tie-

don jakamisesta aiheutuvista myönteisistä seurauksista. (Stenius et al. 2017) 

 

Terhorst et al. (2018) tutkivat autonomisen ja kontrolloidun motivaation vaikutusta sekä hil-

jaisen että eksplisiittisen tiedon jakamiseen kahdessa avoimen innovaation projektissa. Tu-

losten mukaan autonominen motivaatio ennusti sekä hiljaisen tiedon jakamista että sen vas-

taanottamista muilta. Kontrolloitu tai autonominen motivaatio eivät kumpikaan olleet mer-

kittäviä tekijöitä eksplisiittisen tiedon jakamisessa. Tutkijat toteavat tulosten viittaavan sii-

hen, että tiedon jakamista ei ole mahdollista kannustaa ulkoisilla kannustimilla. (Terhorst et 

al. 2018) 

 

Kahdessa tutkimuksessa käsiteltiin tiedon jakamisen lisäksi tiedon piilottamista. Stenius et 

al. (2016) tutkivat neljän motivaatiotyypin vaikutusta tiedon jakamiseen, sen laatuun ja tie-

don piilottamiseen työkokouksissa. Tiedon jakamisen laadulla viitattiin hiljaisen tiedon ja-

kamiseen. Tiedon jakamisen motivaatio selitti huomattavan osan tiedon jakamisen sekä sen 

laadun varianssista, minkä lisäksi tiedon jakamisen motivaatio selitti myös tiedon pimittä-

misen varianssia. Tulosten mukaan kaikki motivaatiotyypit ulkoista säätelyä lukuun otta-

matta liittyivät tiedon jakamiseen työkokouksissa. Identifioitu säätely, eli toiminnan tavoit-

teiden henkilökohtainen tärkeys oli sekä paras tiedon jakamisen ennustaja että sen laadun 
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ennustaja. Identifioitu säätely myös vähensi tiedon pimittämistä. Introjektoitu säätely ja si-

säinen motivaatio olivat yhtä tärkeitä tiedon jakamisen ja sen laadun ennustajia. Ulkoinen 

säätely ei liittynyt tiedon jakamiseen eikä sen laatuun, mutta ulkoinen säätely ja identifioidun 

säätelyn puute yhdessä ennustivat tiedon pimittämistä. Tulosten mukaan identifioitu säätely 

voi olla erittäin tärkeää tiedon jakamiselle ja tutkijoiden mukaan toiminnan tavoitteiden tär-

keyden tunnun lisääminen on hyvin tärkeää, sillä työ on harvoin koko ajan kiinnostavaa tai 

hauskaa. (Stenius et al. 2016) 

 

Gagné et al. (2019) toteuttivat kaksi tutkimusta kahdessa eri maassa selvittääkseen aiheutu-

vatko tiedon jakaminen ja piilottamiseen erityyppisistä motivaatioista. Lisäksi he tutkivat 

työn kognitiivisten vaatimusten, tehtävien keskinäisen riippuvuuden ja työn autonomian vai-

kutusta tiedon jakamisen motivaatioon. Tulosten mukaan tiedon jakamiseen ja piilottami-

seen vaikuttavat erilaiset motivaatiot. Tiedon jakaminen tapahtui ensisijaisesti autonomisen 

motivaation eli nautinnon ja merkityksen vaikutuksesta. Autonominen motivaatio lisäsi tie-

don jakamista ja vaikutti positiivisesti myös sen hyödyllisyyteen. Sekä identifioitu että si-

säinen motivaatio lisäsivät tiedon jakamista molemmissa otoksissa, mutta vain identifioitu 

motivaatio vähensi tiedon piilottamista ja vain Australian otoksessa. Tiedon piilottaminen 

aiheutui alhaisen autonomisen motivaation ja korkean ulkoisen säätelyn vaikutuksesta Aust-

ralian otoksessa ja korkean ulkoisen säätelyn vaikutuksesta Kiinan otoksessa. Kiinan otok-

sessa ulkoinen säätely lisäsi myös tiedon jakamista, mutta sen vaikutus oli heikompi kuin 

autonomisen motivaation. Ulkoisen säätelyn vaikutuksesta jaettu tieto ei ollut hyödyttömäm-

pää kuin autonomisen motivaation vaikutuksesta jaettu tieto, toisin kuin Cockrell ja Stone 

(2010) havaitsivat tutkimuksessaan. Työn kognitiiviset vaatimukset ja työn autonomia vai-

kuttivat positiivisesti tiedon jakamiseen ja sen hyödyllisyyteen autonomisen motivaation 

kautta. Tehtävien keskinäinen riippuvuus sen sijaan lisäsi tiedon piilottamista ulkoisen sää-

telyn kautta. Tutkimus tukee Gagné et al. (2009) esittämää mallia tiedon jakamisen motivaa-

tiosta vahvistamalla, että motivaation laatu vaikuttaa tiedon jakamiseen sekä piilottamiseen 

ja että työn suunnittelulla voidaan vaikuttaa motivaation laatuun. Tutkijat toteavat tulosten 

osoittavan, että on yhtä tärkeää tukea tiedon jakamisen arvon sisäistämistä kuin pyrkiä lisää-

mään työntekijöiden kiinnostusta ja nautintoa tiedon jakamiseen. (Gagné et al. 2019) 
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Teknologiavälitteistä tiedon jakamista käsiteltiin kahdessa tutkimuksessa. Oyefolahan ja 

Dominic (2013) tutkivat sosiaalisten ja teknisten tekijöiden vaikutusta autonomisen moti-

vaation syntymiseen tietojohtamisen järjestelmien (KMS) käyttöä kohtaan, mikä puolestaan 

vaikuttaa todelliseen tietojohtamisen järjestelmien hyödyntämiseen ja pätevyyden kehitty-

miseen järjestelmien käytön seurauksena. Pätevyyden kehittymisellä viitataan työntekijöi-

den tiedon lisääntymiseen työntekijöiden tiedon vaihtamisen seurauksena (Oyefolahan & 

Dominic 2013, 484), minkä vuoksi tutkimus luokiteltiin tässä tutkimuksessa tiedon jaka-

mista käsitteleväksi tutkimukseksi. Tulosten mukaan organisaation innovatiiviset normit ja 

laadukkaat tietojohtamisen järjestelmät, jotka tarjoavat tarkoituksenmukaiset yhteydet tieto-

työntekijöiden välille lisäsivät autonomista motivaatiota järjestelmien käyttöä kohtaan. Au-

tonominen motivaatio lisäsi merkittävästi sekä tietojohtamisen järjestelmien käyttöä että 

kohtalaisesti pätevyyden kehittymistä. Tietojohtamisen järjestelmien käyttö vaikutti merkit-

tävästi pätevyyden kehittymiseen. Tulokset osoittavat, että autonominen motivaatio saa 

työntekijät sitoutumaan järjestelmien jatkuvaan käyttöön. (Oyefolahan & Dominic 2013) 

 

Arazy et al. (2016) tutkivat kuinka käsitys tiedon jakamisen kuulumisesta työrooliin moderoi 

kontrolloidun ja autonomisen motivaation sekä tiedon jakamisen välistä suhdetta wiki-poh-

jaisessa tiedon jakamisessa. Tulosten mukaan autonominen motivaatio aiheuttaa tiedon ja-

kamista todennäköisemmin silloin, jos tiedon jakaminen koetaan työrooliin kuulumatto-

maksi toiminnaksi. Kontrolloitu motivaatio puolestaan aiheuttaa tiedon jakamista vain, jos 

tiedon jakaminen nähdään työrooliin kuuluvaksi toiminnaksi. Tutkimuksen mukaan kontrol-

loitu motivaatio voi olla yhtä tehokas kuin autonominen motivaatio sellaisissa tehtävissä, 

jotka työntekijät käsittävät rooliin kuuluviksi. Tulokset viittaavat myös siihen, että on ole-

massa riski, että autonomisella motivaatiolla voi olla kielteinen vaikutus työroolin kuuluviin 

tehtäviin. Jos tiedon jakaminen koetaan työrooliin kuuluvaksi, voi vahva autonominen mo-

tivaatio aiheuttaa tiedon piilottamista. Tutkijat huomauttavat, että tiedon jakamisen järjes-

telmien ominaisuuksissa on eroja ja ne tulisi ottaa huomioon, kun tutkimuksen tuloksia yleis-

tetään muihin tiedon jakamisen järjestelmiin. Wikit ovat järjestelminä avoimia ja läpinäky-

viä, millä on todennäköisesti ollut vaikutusta autonomisen motivaation ja tiedon jakamisen 

väliseen suhteeseen Arazy et al. (2016) tutkimuksessa. (Arazy et al. 2016)  
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5.2.1. Tiedon jakamisen kannustimet  

Tiedon jakamisen kannustimia tutkittiin viidessä tutkimuksessa. Tutkimukset käsittelivät 

sekä taloudellisten että ei-taloudellisten tiedon jakamisen palkkioiden vaikutusta tiedon ja-

kamiselle (2), epätarkoituksenmukaiselle tiedon jakamiselle (2) ja tiedon piilottamiselle (1). 

 

Wang ja Hou (2015) tutkivat neljän motivaatiotyypin vaikutusta työntekijöiden tiedonjaka-

miskäyttäytymiseen. Tulosten mukaan introjektoituun säätelyyn viittaavat pehmeät palkkiot, 

kuten henkilökohtainen maine ja ihmissuhteet ovat tärkein työntekijöiden tiedonjakamis-

käyttäytymistä lisäävä motivaatiotekijä. Myös ulkoista säätelyä edustavat kovat palkkiot, 

kuten taloudelliset palkkiot, rangaistukset ja ylennykset ovat tutkimuksen mukaan keskeisiä 

työntekijöiden tiedon jakamista lisääviä motivaatiotekijöitä. Kovat palkkiot eli ulkoinen sää-

tely ei vaikuttanut negatiivisesti autonomisiin motivaatiotyyppeihin, kuten tutkijat itseoh-

jautuvuusteorian perusteella olettivat, vaan päin vastoin se vaikutti positiivisesti identifioi-

tuun säätelyyn. Pehmeät palkkiot eli introjektoitu säätely vaikutti positiivisesti sekä identi-

fioituun säätelyyn että sisäiseen motivaatioon. Autonomisista motivaatiotyypeistä identifi-

oidulla säätelyllä oli tulosten mukaan merkittävä suora positiivinen vaikutus tiedon jakamis-

käyttäytymiseen, mutta sisäisen motivaation ja tiedon jakamiskäyttäytymisen välillä ei ollut 

yhteyttä. 

 

Foss et al. (2015) tutkivat erilaisten tiedon jakamisen palkkioiden, työn suunnittelun ja työ-

ilmapiirin toisiaan täydentävää vaikutusta tiedon jakamisen motivaatiolle. Tulosten mukaan 

nämä HRM-käytännöt ovat toisiaan täydentäviä siten, että ne lisäävät toistensa vaikutusta 

tiedon jakamisen motivaatioon. Tiedon jakamisen palkkiot, kuten taloudelliset palkkiot, tun-

nustukset ja mahdollisuus kiinnostaviin tehtäviin aiheuttavat enemmän autonomista moti-

vaatiota tiedon jakamiseen, jos samanaikaisesti työn suunnittelu ei ole kontrolloivaa ja työ-

ilmapiiri tukee tiedon jakamista. Tiedon jakamista tukevaan ilmapiiriin liittyy luottamus ja 

yhteistyö. Kontrolloimaton työsuunnittelu tarjoaa työntekijöille vaihtelevuutta ja autono-

miaa. Foss et al. (2015) toteavat, että vaihtelevat tutkimustulokset tiedon jakamisen palkki-

oiden vaikutuksista voivat osittain selittyä sillä, ettei palkkioihin vaikuttavia kontekstuaalisia 

tekijöitä, kuten muita HRM-käytäntöjä ole huomioitu riittävästi. Tulosten mukaan 
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pelkästään palkkioiden tarjoaminen tiedon jakamisesta ei lisää tehokkaasti autonomista tie-

don jakamisen motivaatiota, vaan on tärkeää huomioida, että muut HRM-käytännöt tukevat 

palkkioiden toimimista eivätkä toimi niitä vastaan. Palkkiot voivat lisätä ulkoisen motivaa-

tion lisäksi myös sisäistä motivaatiota, jos ne koetaan informatiivisiksi eikä kontrolloiviksi, 

mikä puolestaan riippuu siitä, ovatko muut käytännöt kontrolloivia vai kannustavia. (Foss et 

al. 2015) 

 

Cockrell ja Stone (2010) tutkivat toimialan kulttuurin vaikutusta hyödylliseksi naamioidun 

tarpeettoman tiedon jakamiseen. Tulosten mukaan toimialan kulttuuri vaikuttaa hyödyttö-

män tiedon jakamiseen taloudellisten palkkioiden ja tiedon jakamisen motivaation laadun 

kautta siten, että toimialalla, jolla on heikompi tiedon jakamisen kulttuuri ja heikompilaatui-

nen tiedon jakamisen motivaatio, jaetaan enemmän hyödytöntä tietoa. Tietoisuus tiedon ja-

kamisen palkkioista ja niiden haluaminen muuttaa motivaatiota kontrolloidummaksi aiheut-

taen hyödyttömän tiedon jakamista. Toimialalla vallitseva vahva tiedon jakamisen kulttuuri 

sen sijaan vähentää turhan tiedon jakamista. Vahvaan tiedon jakamisen kulttuuriin liittyy 

luottamus, avoimuus sekä tiimityö. Tiedon jakamista lisäämään pyrkivät järjestelyt kuten 

taloudelliset palkkiot lisäävät turhan tiedon jakamista todennäköisesti enemmän silloin, kun 

tiedon jakamisen motivaatio ja kulttuuri ovat heikompilaatuisia. (Cockrell & Stone 2010) 

 

Cockrell et al. (2018) tutkivat taloudellisten kannustimien vaikutusta haitallisen ja hyödyt-

tömän tiedon jakamiseen. Tulosten mukaan taloudelliset kannustimet lisäävät kontrolloitua 

tiedon jakamisen motivaatiota ja vähentävät autonomista tiedon jakamisen motivaatiota. 

Kontrolloidut motivaatiotyypit puolestaan lisäävät haitallisen ja hyödylliseksi naamioidun 

tarpeettoman tiedon jakamista, kun taas autonomiset motivaatiotyypit vähentävät tällaista 

epätarkoituksenmukaisenmukaista tiedon jakamista. Taloudellisten kannustimien tarjoami-

nen tiedon jakamisesta voi siis aiheuttaa syrjäytysvaikutuksen autonomiselle motivaatiolle 

korvaten sen kontrolloidulla motivaatiolla, jolloin motivaation kokonaismäärä kasvaa, mutta 

sen laatu heikkenee. Seurauksena epätarkoituksenmukainen tiedon jakaminen lisääntyy. 

(Cockrell et al. 2018) 
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Zhang ja Min (2021) tutkivat taloudellisten palkkioiden sekä ei-taloudellisten palkkioiden, 

kuten palautteen, kiitosten ja julkisen tunnustuksen vaikutusta tiedon piilottamiselle. Lisäksi 

he tutkivat tehtäväominaisuuksien moderoivaa vaikutusta palkkioiden ja tiedon piilottami-

sen väliseen suhteeseen. Heidän tulostensa mukaan taloudelliset palkkiot lisäävät tiedon pii-

lottamista, kun taas ei-taloudelliset palkkiot vähentävät sitä. Jos tiedon jakamista ei kannus-

teta palkkioilla, se voi johtaa tiedon piilottamiseen. Taloudellisten palkkioiden tarjoaminen 

tiedon jakamisesta voi kuitenkin lisätä tiedon piilottamisen ongelmaa, sillä taloudelliset 

palkkiot lisäävät kontrolloitua motivaatiota. Ei-taloudelliset palkkiot sen sijaan lisäävät si-

säistä motivaatiota ja ehkäisevät siksi todennäköisemmin tiedon piilottamista. Zhang ja Min 

(2021) toteavat, että vaikka esimerkiksi Wang ja Hou (2015) ovat todenneet palkkioiden 

vaikuttavan tehokkaasti tiedon jakamiseen, ei tuloksia voida yleistää tiedon piilottamiseen. 

Erilaisten tiedon jakamisesta annettavien palkkioiden tehokkuus vaihtelee sen mukaan, 

minkä tyyppistä motivaatiota ne aiheuttavat. Tulos tukee Gagné et al. (2019) tutkimustulok-

sia, joiden mukaan kontrolloitu ja autonominen motivaatio aiheuttavat päinvastaisia vaiku-

tuksia tiedon piilottamiselle. Työntekijöiden työtehtävien keskinäinen riippuvuus voi aiheut-

taa kontrolloidun motivaation sisäistämisprosessin ja siten heikentää merkittävästi taloudel-

listen kannustimien positiivista vaikutusta tiedon piilottamiselle. Työtehtävien keskinäinen 

riippuvuus vahvistaa myös ei-taloudellisten palkkioiden negatiivista vaikutusta tiedon pii-

lottamiselle. Lisäksi työtehtävien monimutkaisuus vahvistaa ei-taloudellisten palkkioiden 

negatiivista vaikutusta tiedon piilottamiselle. Tulokset osoittavat ei-taloudellisten palkkioi-

den olevan taloudellisia palkkioita tehokkaampia tiedon jakamisen kannustimia etenkin sil-

loin, kun on kyse monimutkaisista tehtävistä. (Zhang & Min 2021) 

 

5.2.2. Yhteenveto 

Yhteenvetona tiedon jakamisen tutkimuksista voidaan todeta, että autonominen motivaatio 

vaikuttaa positiivisesti tiedon jakamiseen (Oyefolahan & Dominic 2013; Nesheim & Smith 

2015; Ozlati 2015; Arazy et al. 2016; Wang 2016; Stenius et al. 2016; Stenius et al. 2017; 

Terhorst et al. 2018; Gagné et al. 2019). Osassa tutkimuksia tulokset esitettiin tarkemmin 

motivaatiotyyppien mukaan jaoteltuna. Ozlatin (2015) mukaan motivaatio ennustaa tiedon 

jakamista sitä paremmin, mitä autonomisempi se on. Gagné et al. (2019) esittävät, että tiedon 

jakaminen tapahtuu ensisijaisesti autonomisen motivaation vaikutuksesta. Sekä identifioitu 
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että sisäinen motivaatio lisäävät tiedon jakamista ja vaikuttavat positiivisesti myös tiedon 

hyödyllisyyteen. (Gagné et al. 2019) Stenius et al. (2016) ja Stenius et al. (2017) puolestaan 

korostavat identifioidun säätelyn merkitystä. Identifioitu säätely on selvästi parempi tiedon 

jakamisen ennustaja työkontekstissa kuin sisäinen motivaatio (Stenius et al. 2016; Stenius et 

al. 2017) tai muut motivaatiotyypit ja lisäksi se ennustaa myös parhaiten hiljaisen tiedon 

jakamista ja vähentää tiedon piilottamista (Stenius et al. 2016). 

 

Terhorst et al. (2018) mukaan autonominen motivaatio lisää hiljaisen tiedon jakamista, mutta 

kontrolloitu tai autonominen motivaatio eivät kumpikaan ole merkittäviä tekijöitä eksplisiit-

tisen tiedon jakamisessa. Eksplisiittisen tiedon osalta tulos on ristiriidassa Stenius et al. 

(2016) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan tiedon jakamisen motivaatio selitti puolet tiedon 

jakamisen varianssista ja 25 % hiljaisen tiedon jakamisesta, jotka molemmat ovat huomat-

tavia tuloksia.  

 

Wang ja Hou (2015) saivat tutkimuksessaan muista hieman poikkeavia tuloksia, sillä tutki-

muksen mukaan tärkein tiedon jakamiseen vaikuttava motivaatio on kontrolloitu motivaatio, 

minkä lisäksi myös identifioidulla säätelyllä on suora positiivinen vaikutus tiedon jakami-

seen. Sisäisen motivaation ja tiedon jakamisen välillä ei ole heidän tulostensa mukaan yh-

teyttä. (Wang & Hou 2015) Myös Arazy et al. (2016) osoittavat kontrolloidun motivaation 

merkityksen, sillä heidän tulostensa mukaan kontrolloitu motivaatio voi vaikuttaa tiedon ja-

kamiseen yhtä tehokkaasti kuin autonominen motivaatio silloin, kun tiedon jakaminen näh-

dään työrooliin kuuluvaksi toiminnaksi. 

 

Tiedon jakamiseen ja piilottamiseen vaikuttavat erilaiset motivaatiotyypit (Gagné et al. 

2019; Stenius et al. 2016). Tiedon jakaminen tapahtuu ensisijaisesti autonomisen motivaa-

tion tai identifioidun säätelyn vaikutuksesta (Gagné et al. 2019; Stenius et al. 2016, Ozlati 

2015; Terhorst et al. 2018). Tiedon piilottaminen voi aiheutua korkean ulkoisen säätelyn ja 

alhaisen autonomisen motivaation vaikutuksesta, pelkästään korkean ulkoisen säätelyn vai-

kutuksesta (Gagné et al. 2019) tai korkean ulkoisen säätelyn ja alhaisen identifioidun sääte-

lyn vaikutuksesta (Stenius et al. 2016). Identifioitu säätely vähentää tiedon piilottamista (Ste-

nius et al. 2016; Gagné et al. 2019), mutta autonominen motivaatio saattaa myös lisätä tiedon 
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piilottamista wikiympäristössä silloin, kun tiedon jakaminen nähdään työrooliin kuuluvana 

toimintana (Arazy 2016). Kuvassa 10 on esitetty alkuperäistutkimusten keskeiset tulokset 

motivaation vaikutuksesta tiedon piilottamiseen. 

 

 

Kuva 10. Alkuperäistutkimusten keskeiset tulokset motivaation vaikutuksesta tiedon piilot-

tamiseen 

 

Tutkittavista artikkeleista selvisi, että autonomista tiedon jakamisen motivaatiota tukevat 

psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen (Stenius 2017), työn kognitiiviset vaatimukset 

ja työn autonomia (Gagné et al. 2019) sekä tiedon jakamisen minäpystyvyys (Wang 2016). 

Luottamus toimii moderaattorina, joka edistää tiedon jakamista silloin, kun tiedon jakamisen 

motivaatio on ulkoinen (Ozlati 2015), minkä lisäksi luottamus ja ihmissuhteisiin suuntautu-

minen edistävät autonomista tiedon jakamisen motivaatiota minäpystyvyyden kautta (Wang 

2016). Myös kontrolloitu motivaatio voi vaikuttaa positiivisesti autonomiseen motivaatioon 

(Wang & Hou 2015). Itseohjautuvuusteorian mukaan kontrolloitu motivaatio ei aina aiheuta 

negatiivista vaikutusta autonomiselle motivaatiolle. Kun kontrolloitua motivaatiota käyte-

tään informatiivisesti esimerkiksi antamalla positiivista palautetta tai informaatiota pätevyy-

destä, voi autonominen motivaatio vahvistua (Gagné & Deci 2005; Wang & Hou 2015). 

Tiedon jakamisen jättäminen työrooliin kuulumattomaksi voi lisätä autonomista tiedon ja-

kamisen motivaatiota (Arazy et al. 2016). Organisaation innovatiiviset normit ja laadukkaat 

tietojohtamisen järjestelmät, jotka tarjoavat tarkoituksenmukaiset yhteydet työntekijöiden 

välille lisäävät autonomista motivaatiota järjestelmien käyttöä kohtaan. Järjestelmien käyttö 

puolestaan lisää työntekijöiden pätevyyden kehittymistä tiedon vaihtamisen seurauksena. 

(Oyefolahan & Dominic 2013)  
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Yhteenvetona tiedon jakamisen palkkioiden tutkimuksista voidaan todeta, että saadut tulok-

set ovat vaihtelevia. Tiedon jakamisen kannustaminen palkkioiden avulla on haasteellista ja 

voi johtaa epätoivottuihin seurauksiin (Cockrell & Stone 2010; Foss et al. 2015; Cockrell et 

al. 2018; Zhang & Min 2021). Taloudelliset kannustimet voivat heikentää motivaation laatua 

ja lisätä siten epätarkoituksenmukaista tiedonjakamista, sillä kontrolloitu motivaatio lisää 

epätarkoituksenmukaista tiedonjakamista, kun taas autonominen motivaatio vähentää sitä 

(Cockrell & Stone 2010; Cockrell et al. 2018). Taloudelliset palkkiot lisäävät myös tiedon 

piilottamista, kun ei-taloudelliset palkkiot puolestaan vähentävät sitä (Zhang & Min 2021). 

Toisaalta Wang ja Hou (2015) toteavat taloudellisten ja ei-taloudellisten palkkioiden lisää-

vän tehokkaasti tiedon jakamista. Heidän tulostensa mukaan kontrolloitu motivaatio vaikut-

taa positiivisesti autonomiseen motivaatioon ja kontrolloidulla motivaatiolla on autonomista 

motivaatiota suurempi vaikutus tiedon jakamiseen. Myös Foss et al. (2015) toteavat, että 

erilaiset palkkiot voivat lisätä kontrolloidun motivaation lisäksi myös autonomista motivaa-

tiota, jos ne koetaan informatiivisiksi eikä kontrolloiviksi. Kannustimien toimimista tarkoi-

tuksenmukaisesti edistävät vahva tiedon jakamisen kulttuuri (Cockrell & Stone 2010), toisi-

aan täydentävät HRM-käytännöt, kuten tiedon jakamista tukeva työilmapiiri sekä kontrol-

loimaton ja autonomiaa tukeva työsuunnittelu (Foss et al. 2015), työtehtävien keskinäinen 

riippuvuus sekä työtehtävien monimutkaisuus (Zhang & Min 2021). 

 

Myös Ozlati (2015), Stenius et al. (2016) ja Terhorst et al. (2018) toteavat omien tulostensa 

viittaavan siihen, että tiedon jakamisen tukeminen kannustimilla voi olla tehotonta tai mah-

dotonta ja saattaa johtaa epätoivottuihin seurauksiin. Heidän tulostensa mukaan ulkoisella 

säätelyllä tai kontrolloidulla motivaatiolla ei ollut vaikutusta tiedon jakamiseen, mutta ul-

koinen säätely liittyi tiedon pimittämiseen. (Ozlati 2015; Stenius et al. 2016; Terhorst et al. 

2018)   

 

Kuvassa 11 on esitetty alkuperäistutkimusten keskeiset tulokset autonomisen motivaation ja 

tiedon jakamisen osalta. 
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Kuva 11. Alkuperäistutkimusten keskeiset tulokset autonomisesta motivaatiosta ja tiedon 

jakamisesta 

 

5.3. Tiedon hyödyntäminen ja luominen sekä autonominen motivaatio 

Tiedon hyödyntämistä ja autonomista motivaatiota käsiteltiin kahdessa tutkimuksessa. Cu-

rado et al. (2015) tutkivat autonomisen ja kontrolloidun motivaation vaikutusta koulutuk-

sessa saadun tiedon hyödyntämiseen työssä. Wang et al. (2020) tutkivat polkumallia psyko-

logisten perustarpeiden tyydyttämisestä autonomisen motivaation kautta työntekijöiden in-

novatiiviseen työkäyttäytymiseen (innovative work behaviour, IWB), sekä autonomisen 
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motivaation ja yksilöllisten arvojen välistä vuorovaikutusta. Innovatiiviseen työkäyttäyty-

miseen sisältyy sekä innovaatioiden tuottaminen että toteuttaminen (Wang et al. 2020, 2), 

joten tutkimus luokiteltiin tässä tutkimuksessa sekä tiedon luomisen että tiedon hyödyntä-

misen luokkaan. Muissa tutkituissa artikkeleissa ei käsitelty tiedon luomista. Tiedon hyö-

dyntämien ja luomisen tutkimukset sekä niissä käsitellyt motivaatiotyypit on esitetty taulu-

kossa 6. 

 

Taulukko 6. Tiedon hyödyntämisen ja luomisen tutkimukset 

Kirjoittajat ja julkaisuvuosi Tutkitut tietoprosessit Tutkitut motivaatiotyypit 

Curado et al. (2015) Tiedon hyödyntäminen Kontrolloitu motivaatio 

Autonominen motivaatio 

Wang et al. (2020) Tiedon hyödyntäminen 

Tiedon luominen 

Autonominen motivaatio 

 

Curado et al. (2015) tulosten mukaan työntekijöillä, jotka osallistuivat koulutukseen vapaa-

ehtoisesti, oli korkeampi autonomisen motivaation taso, kuin niillä, jotka osallistuivat kou-

lutukseen pakosta. Koulutukseen osallistumisen vapaaehtoisuudella tai pakollisuudella ei ol-

lut merkittävää vaikutusta kontrolloituun motivaatioon. Autonominen motivaatio johti kont-

rolloitua motivaatiota myönteisempään suhtautumiseen koulutusta kohtaan sekä todennäköi-

sempään koulutuksessa opittujen tietojen, taitojen sekä asenteiden soveltamiseen työpai-

kalla. (Curado et al. 2015) 

 

Wang et al. (2020) mukaan jokaisen kolmen psykologisen perustarpeen (tarve autonomiaan, 

kyvykkyyteen ja yhteenkuuluvuuteen) tyydyttäminen lisää autonomista työmotivaatiota, 

mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti innovatiiviseen työkäyttäytymiseen. Autonomisen 

motivaation ja innovatiivisen työkäyttäytymisen välinen yhteys oli kuitenkin heikompi, jos 

työntekijän suuntautuminen valtaetäisyyteen oli korkea. (Wang et al. 2020) Työntekijät, 

joilla on korkea suuntautuminen valtaetäisyyteen hyväksyvät esimiesten auktoriteetin, ovat 

yleensä riippuvaisia heidän ohjauksestaan eivätkä kehitä itsenäisesti ratkaisuja ongelmiin, 

kun taas matalaan valtaetäisyyteen suuntautuneet työntekijät toimivat autonomisemmin ja 

ovat halukkaampia osallistumaan päätöksentekoon sekä ilmaisemaan omia ideoitaan (Erez 

& Nouri 2010, 356).  
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Tiedon hyödyntämisen ja luomisen tutkimusten vähäisyyden vuoksi, luokat ovat selkeästi 

epäinformatiivisempia kuin tiedon jakamisen luokka. Kaiken kaikkiaan tulosten mukaan au-

tonominen motivaatio vaikuttaa positiivisesti koulutuksessa saadun tiedon hyödyntämiseen 

ja innovatiiviseen työkäyttäytymiseen, mutta työntekijöiden arvot, kuten suuntautuminen 

valtaetäisyyteen voivat vaikuttaa motivaation ja innovatiivisen työkäyttäytymisen väliseen 

suhteeseen. Psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen erilaisten organisatoristen käytän-

teiden avulla sekä kannustaminen vapaaehtoiseen koulutukseen osallistumiseen lisäävät au-

tonomista tiedon hyödyntämisen ja luomisen motivaatiota. (Curado et al. 2015; Wang et al. 

2020) Keskeiset autonomiseen motivaatioon sekä tiedon luomiseen ja hyödyntämiseen liit-

tyvät alkuperäistutkimusten tulokset on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Alkuperäistutkimusten keskeiset tulokset autonomisesta motivaatiosta ja tiedon 

luomisesta ja hyödyntämisestä 

 

5.4. Alkuperäistutkimuksissa esitetyt suositukset jatkotutkimukselle 

Alkuperäistutkimusten mukaan jatkotutkimuksissa havaintoja voitaisiin parantaa käyttä-

mällä tiedon jakamisen ja piilottamisen sekä innovatiivisen työkäyttäytymisen mittaamiseen 

itse raportoitujen tietojen sijaan useita tietolähteitä kuten esimerkiksi wikijärjestelmien loki-

tietoja (Arazy et al. 2016), tiedon vastaanottajien raportteja (Gagné et al. 2019), esimies- ja 

vertaisarviointeja (Wang et al. 2020) sekä havainnoituja määriä (Zhang & Min 2021). Jotta 
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tulosten yleistettävyys voitaisiin vahvistaa erilaisiin ympäristöihin, jatkotutkimusta tarvitaan 

eri konteksteista, kuten erilaisilta toimialoilta, erilaisista organisaatioista, eri maista sekä eri-

laisista tiedon jakamisen tilanteista ja kanavista, (Oyefolahan & Dominic 2013; Curado et 

al. 2015; Nesheim & Smith 2015; Wang & Hou 2015; Arazy et al. 2016; Stenius et al. 2016; 

Stenius et al. 2017; Wang et al. 2020; Zhang & Min 2021).  

 

Useat tutkijat kannustavat tekemään jatkotutkimuksia pitkittäistutkimuksina tai kokeelli-

sempina tutkimuksina, jotta muun muassa syy-yhteyksistä saataisiin varmempaa tietoa 

(Oyefolahan & Dominic 2013; Curado et al. 2015; Foss et al. 2015; Ozlati 2015; Stenius et 

al. 2017; Terhorst et al. 2018; Gagné et al. 2019; Wang et al. 2020). Lisäksi tutkijat korosta-

vat tarvetta laadullisille jatkotutkimuksille täydentävän ja yksityiskohtaisemman tiedon saa-

miseksi (Foss et al. 2015; Arazy et al. 2016; Wang 2016). 

 

Stenius et al. (2016) tuovat esille tiedon jakamisen huolellisen määrittelyn sekä operationa-

lisoinnin tärkeyden ja suosittelevat käyttämään eri motivaatiotyyppien mittaamiseen vali-

doituja itseohjautuvuusteoriaan perustuvia mittareita, jotta kertyvien tulosten perusteella 

olisi mahdollista tehdä perustellumpia johtopäätöksiä (Stenius et al. 2016). Jatkotutkimuk-

sissa olisi hyödyllistä huomioida tiedon tarjoaminen ja tiedon etsiminen/vastaanottaminen 

erikseen ja tutkia erilaisten motivaatiotyyppien vaikutusta niihin (Wang & Hou 2015; Wang 

2016). Myös jaetun tiedon luonteen, kuten hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon huomioiminen 

olisi tulevissa tutkimuksissa tärkeää (Wang & Hou 2015; Gagné et al. 2019), minkä lisäksi 

olisi tarpeen tutkia vankempia hiljaisen tiedon mittareita (Terhorst et al. 2018). Cockrell ja 

Stone (2010) toteavat, että on tarvetta jatkotutkimukselle, jossa huomioidaan sekä organi-

saatiolle hyödyllinen että hyödytön tai jopa haitallinen tiedon jakaminen ja selvitetään tieto-

kulttuurin vaikutuksia tiedon jakamiselle. 

 

Stenius et al. (2016) tutkimuksen mukaan identifioitu säätely oli sisäistä motivaatiota tärke-

ämpi tiedon jakamisen ennustaja. He korostavatkin tarvetta lisätutkimukselle, jossa motivaa-

tiotyypit jaotellaan hienojakoisiin tyyppeihin, jolloin myös vähemmän tutkittujen motivaa-

tiotyyppien eli identifioidun ja introjektoidun säätelyn vaikutuksista tiedon jakamiselle saa-

taisiin lisää tietoa. Lisäksi he ehdottavat, että jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää myös 
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motivaatiotyyppien synergistisiä vaikutuksia tiedon jakamiselle. (Stenius et al. 2016) Myös 

Wang ja Hou (2015) korostavat tarvetta jatkotutkimukselle, jossa selvitetään autonomisten 

motivaatiotyyppien yksilöllisiä vaikutuksia tiedonjakamiskäyttäytymiseen. 

 

Wang (2016) tuo esille, että jatkotutkimuksessa olisi hyödyllistä tarkastella luottamuksen ja 

ihmissuhteisiin suuntautumisen lisäksi myös muita tiedon jakamiseen vaikuttavia ympäris-

tötekijöitä, kuten esimerkiksi organisaatiokulttuuria ja johtamistyyliä. 

 

Stenius et al. (2017) kannustavat käyttämään jatkotutkimuksessa Gagnén (2009) esittämää 

mallia tiedon jakamisen motivaatiosta ja keskittymään erityisesti käyttäytymistä ohjaavaan 

säätelyyn. Heidän tutkimuksensa ei vahvistanut mallin ehdottamia moderaatiota, mutta tut-

kijat kehottavat jatkotutkimusta parantamaan mallia tunnistamalla henkilöstökäytäntöjen, 

motivaation ja toivottujen tulosten välisiä vuorovaikutussuhteita. (Stenius et al. (2017) 

 

Gagné et al. (2019) tutkimuksessa työn suunnittelun oletettiin vahvistavan psykologisia pe-

rustarpeita, minkä oletettiin selittävän tiedon jakamisen motivaatiota. Tutkijat kannustavat 

testaamaan tätä oletusta jatkotutkimuksessa. Lisäksi he toivovat jatkotutkimusta selvittä-

mään, mikä motivoi tiedon jakamista ja ehkäisee tiedon piilottamista esimerkiksi kiinnittä-

mällä huomiota kannustinjärjestelmiin, työryhmien ja käytännön yhteisöjen muodostami-

seen sekä johtamiseen. Jatkotutkimuksessa olisi hyvä tutkia myös vaikuttavatko esimerkiksi 

kulttuuri- tai organisaatiokohtaiset syyt siihen miksi identifioitu säätely estää tiedon piilot-

tamista joissain tapauksissa mutta toisissa ei. (Gagné et al. 2019) 

 

Nesheim ja Smith (2015) toteavat, että samassa hankkeessa työskentelevien yrityksen omien 

työntekijöiden ja ulkopuolisten konsulttien tiedon jakamisesta tarvitaan lisätutkimusta, jossa 

selvitetään, millaisissa tilanteissa työjärjestelyillä on vaikutusta tiedon jakamiseen. 

 

Arazy et al. (2016) tutkivat kuinka käsitys tiedon jakamisen kuulumisesta työrooliin moderoi 

motivaation ja tiedon jakamisen välistä suhdetta. Jatkotutkimuksessa he aikovat selvittää 
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muita mahdollisia selityksiä koetun työroolin, motivaation ja tiedon jakamisen väliselle suh-

teelle sekä tutkia useampia mahdollisia moderoivia olosuhteita ja kontrolloida paremmin 

ulkoisten tekijöiden mahdollisia vaikutuksia. He suosittelevat jatkotutkimusta tarkastele-

maan tehtäväominaisuuksiin, yksilöllisiin ominaisuuksiin sekä johtamistapoihin liittyviä te-

kijöitä. (Arazy et al. 2016) 

 

Oyefolahan ja Dominic (2013) tutkimuksessa tarkasteltiin työntekijöiden pätevyyden kehit-

tymistä tietojohtamisen järjestelmien käytön seurauksena. Tutkijoiden mukaan jatkotutki-

muksissa voitaisiin selvittää myös muita vaikutuksia kuten tietoprosessin tai organisaation 

innovaatiokyvykkyyden parantumista, minkä lisäksi voitaisiin tarkastella teknisten seikko-

jen lisäksi myös muita tietojohtamisen järjestelmien autonomisen käyttömotivaation ennus-

tajia, kuten esimerkiksi yhteistyötä ja organisaation rakennetta. Tutkijat kannustavat selvit-

tämään myös työntekijöiden yksilöllisten erojen vaikutusta heidän tutkimuksessaan esitet-

tyihin suhteisiin. (Oyefolahan & Dominic 2013) 

 

Foss et al. (2015) olettavat, että heidän mallinsa HRM-käytäntöjen toisiaan täydentävästä 

vaikutuksesta on yleistettävissä tiedon jakamisen lisäksi myös muuhun autonomisesti moti-

voituneeseen käyttäytymiseen, mutta se tulisi testata jatkotutkimuksilla. Lisäksi tutkijat kan-

nustavat tutkimaan tarkemmin muitakin HRM-käytäntöjä, kuin mitä he tarkastelivat omassa 

tutkimuksessaan sekä selvittämään myös täydentävyyden rajoja, kuten onko esimerkiksi ole-

massa jokin raja, jolloin täydentävyydestä ei ole enää lisähyötyä. (Foss et al. 2015) 

 

Taloudellisten tiedon jakamisen kannustimien osalta jatkotutkimusta tarvitaan kannustimien 

vaikutuksesta tiedon vastaanottajiin. Lisäksi tutkijat kannustavat selvittämään, kuinka yksi-

löille tarjottujen tiedon jakamisen kannustimien vaikutukset eroavat tiimeille tarjottujen kan-

nustimien vaikutuksista. (Cockrell et al. 2018) Jatkotutkimuksessa kannustetaan selvittä-

mään myös erilaisten palkitsemisrakenteiden vaikutuksia tiedon piilottamiselle sekä tarkas-

telemaan erityisesti mekanismia, jonka vaikutuksesta palkkiot vaikuttavat tiedon piilottami-

seen (Zhang ja Min 2021). 
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Curado et al. (2015) tutkivat koulutukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden ja pakollisuuden 

vaikutusta opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämisen motivaatioon. Heidän mukaansa jat-

kotutkimuksessa voitaisiin selvittää myös muiden yksilöllisten tekijöiden, kuten persoonal-

lisuuspiirteiden tai organisationaalisen kansalaiskäyttäytymisen vaikutusta motivaatioon 

hyödyntää koulutuksessa opittua tietoa työssä. 
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6. Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa aiempien tutkimusten perusteella kokonais-

kuva siitä, mitä tiedetään itseohjautuvuusteorian mukaisen autonomisen motivaation ja tie-

tojohtamisen yhteydestä sekä selvittää mahdollisia aiheeseen liittyviä tutkimusaukkoja. Tut-

kimuksen aluksi esitettiin tiiviisti tutkimuksen tausta sekä tutkimuksen tarkoitus. Tämän jäl-

keen käsiteltiin tietojohtamista sekä esiteltiin itseohjautuvuusteoriaa ja sen mukaisia moti-

vaatiotyyppejä. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen esiteltiin tutkimusmenetelmä, tutkimuk-

sen toteuttamisen eri vaiheet sekä tutkimustulokset. 

 

Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla voidaan tunnis-

taa, arvioida ja yhdistää olemassa olevia tutkimuksia (Fink 2010, 3) sekä tiivistää aiheeseen 

liittyvien tutkimusten keskeinen sisältö (Salminen 2011, 9). Tutkimusaineisto luokiteltiin 

niissä käsiteltyjen tietoprosessien mukaisesti. Luokittelussa käytettiin Heisigin (2009) laajan 

analyysin perusteella esittämää tietoprosessien luokittelua viiteen keskeiseen prosessiin: tie-

don jakaminen, tiedon luominen, tiedon hyödyntäminen, tiedon tallentaminen ja tiedon tun-

nistaminen. Suurin osa tutkimuksista voitiin luokitella selkeästi edellä mainittuihin luokkiin, 

mutta joidenkin tutkimuksien kohdalla luokittelu oli hieman tulkinnanvarainen. Luokittelun 

jälkeen lähdeaineiston motivaatioon liittyvät tutkimustulokset analysoitiin tietoprosesseit-

tain. Tuloksista etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja niiden keskeinen sisältö tiivistet-

tiin. Lisäksi tarkasteltiin alkuperäistutkimuksissa esitettyjä suosituksia jatkotutkimukselle 

sekä verrattiin tutkimusaineistoa tietojohtamisen ja itseohjautuvuusteorian kirjallisuuteen 

tutkimusaukkojen kartoittamiseksi. 

 

Seuraavissa alaluvuissa vastataan tutkimuskysymyksiin ja esitetään johtopäätökset, minkä 

jälkeen käsitellään tutkimuksen merkitystä ja rajoitteita. 
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6.1. Alatutkimuskysymys 1: Miten autonomisen motivaation ja tietojohtamisen välistä 

suhdetta on tutkittu? 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 16 autonomista motivaatiota ja tietojohtamista käsittele-

vää tutkimusta eri puolilta maailmaa. Tutkimukset on julkaistu vuosina 2010-2021, mikä 

kuvastaa tutkimusaiheen uutuutta. 

 

Autonomista motivaatiota käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena yhdeksässä tutkimuksessa ja 

seitsemässä tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen identifioitua säätelyä ja sisäistä motivaa-

tiota. Autonomisen motivaation lisäksi osassa tutkimuksista käsiteltiin myös kontrolloitua 

motivaatiota joko yhtenä kokonaisuutena (4) tai eriteltynä ulkoiseen ja introjektoituun sää-

telyyn (6). 

 

Valtaosa tutkituista artikkeleista (14/16) käsitteli autonomisen motivaation lisäksi tiedon ja-

kamista. Näistä kahdessa tutkittiin epätarkoituksenmukaista tiedon jakamista, kahdessa tut-

kittiin jakamisen lisäksi tiedon piilottamista ja yhdessä pelkästään tiedon piilottamista. Tie-

don jakamisen kannustimia käsiteltiin viidessä tutkimuksessa. Tutkimusten kohdentuminen 

tietoprosesseista etupäässä tiedon jakamiseen ei ollut kovin yllättävää, sillä tiedon jakaminen 

on keskeinen osa tietojohtamista ja sillä on tärkeä merkitys tietojohtamisen onnistumiselle 

(Wang & Noe 2010). Motivaation puute puolestaan on merkittävä tiedon jakamisen este 

(Hong et al. 2011), minkä lisäksi kirjallisuudessa on tunnustettu työntekijöiden tiedon jaka-

misen motivoinnin tärkeys sekä haasteellisuus (Connelly et al. 2012).  

 

Tiedon hyödyntämistä käsiteltiin kahdessa tutkimuksessa, joista toisessa käsiteltiin lisäksi 

tiedon luomista, sillä tutkimus käsitteli innovatiivista työkäyttäytymistä. Tiedon hyödyntä-

misen ja luomisen tutkimusten vähäisyys oli hieman yllättävää, sillä molemmilla tietopro-

sesseilla on keskeinen merkitys tietojohtamisessa ja motivaatiolla on vaikutusta myös näihin 

tietoprosesseihin (Wang et al. 2020; Curado et al. 2015). Vain hyödyntämällä tietoa, tiedosta 

on mahdollista luoda arvoa (Durst & Edvardsson 2012). Yrityksen tietoperustaisen näke-

myksen mukaan yrityksen menestys riippuu sekä sen tietopääomasta että siitä, kuinka hyvin 
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se kykenee hyödyntämään ja kehittämään tietopääomaansa (Grant 1996; Kogut & Zander 

1992; Spender & Grant 1996). 

 

Tiedon tallentamisesta ja tunnistamisesta ei ollut yhtään tutkimusta. Tulosta voi selittää osin 

se, että tiedon tallentamista ja tunnistamista on tutkittu tietojohtamisen tutkimusalalla yli-

päänsä huomattavasti vähemmän, kuin tiedon jakamista ja luomista. Organisaatioiden on 

kuitenkin tärkeää kyetä tunnistamaan, millaista tietoa organisaatiossa on saatavilla ja mil-

laista tietoa tarvitaan niin nykyisten kuin tulevienkin haasteiden ratkaisemiseksi sekä kyetä 

tallentamaan tietoa organisaation tietoperustan muodostamiseksi ja tiedon menettämisen eh-

käisemiseksi (Durst & Edvardsson 2012). 

 

Johtopäätös 1: Autonomisen motivaation ja tietojohtamisen yhteyttä on tutkittu suhteellisen 

vähän ja tutkimukset ovat melko tuoreita. 

Johtopäätös 2: Autonomisen motivaation ja tietojohtamisen yhteyttä käsitelleet tutkimukset 

ovat kohdistuneet tietoprosesseista ensisijaisesti tiedon jakamiseen.  

 

6.2. Alatutkimuskysymys 2: Millaisia tutkimustuloksia autonomisen motivaation ja tieto-

johtamisen välisestä suhteesta on saatu? 

Tulosten mukaan autonominen motivaatio vaikuttaa positiivisesti tiedon jakamiseen. Kun 

motivaatiota tarkastellaan vielä tarkemmalla tasolla, on tuloksissa pientä vaihtelua. Ozlatin 

(2015) mukaan motivaatio ennustaa tiedon jakamista sitä paremmin, mitä autonomisempi se 

on. Gagné et al. (2019) mukaan sekä identifioitu säätely että sisäinen motivaatio lisäävät 

tiedon jakamista vaikuttaen positiivisesti myös sen hyödyllisyyteen. Stenius et al. (2016) ja 

Stenius et al. (2017) mukaan identifioitu säätely on selvästi parempi tiedon jakamisen en-

nustaja kuin sisäinen motivaatio, ja lisäksi se ennustaa myös parhaiten hiljaisen tiedon jaka-

mista (Stenius et al. 2016). Wang ja Hou (2015) tutkimuksen mukaan identifioidulla säätel-

yllä on suora positiivinen vaikutus tiedon jakamiseen, mutta sisäisen motivaation ja tiedon 

jakamisen välillä ei ole yhteyttä. Tulokset tukevat Gagnén ja Decin (2005) näkemystä eri-

tyisesti identifioidun säätelyn tärkeydestä työmotivaation muotona. Identifioitu säätely, joka 
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viittaa tunteeseen toiminnan tärkeydestä, on tärkeää työssä, sillä työ ei voi olla aina nautin-

nollista ja kiinnostavaa.  

 

Terhorst et al. (2018) mukaan autonominen motivaatio lisää hiljaisen tiedon jakamista, mutta 

eksplisiittisen tiedon jakamiselle motivaatiolla ei ollut merkittävää vaikutusta. Eksplisiitti-

sen tiedon osalta tulos on ristiriidassa Stenius et al. (2016) tutkimuksen kanssa, jonka mu-

kaan tiedon jakamisen motivaatio selitti huomattavan osan sekä tiedon jakamisen varians-

sista että hiljaisen tiedon jakamisen varianssista. 

 

Johtopäätös 3: Motivaatio on merkittävä tiedon jakamiseen vaikuttava tekijä. 

Johtopäätös 4: Autonominen motivaatio vaikuttaa positiivisesti tiedon jakamiseen. 

 

Tulosten mukaan motivaatiotyypit tiedon jakamisen ja tiedon piilottamisen taustalla ovat 

erilaiset. Tiedon jakaminen tapahtuu ensisijaisesti autonomisen motivaation tai identifioidun 

säätelyn vaikutuksesta (Gagné et al. 2019; Stenius et al. 2016, Ozlati 2015; Terhorst et al. 

2018). Tiedon piilottaminen voi aiheutua korkean ulkoisen säätelyn ja alhaisen autonomisen 

motivaation vaikutuksesta, pelkästään korkean ulkoisen säätelyn vaikutuksesta (Gagné et al. 

2019) tai korkean ulkoisen säätelyn ja alhaisen identifioidun säätelyn vaikutuksesta (Stenius 

et al. 2016). Tulokset ovat itseohjautuvuusteorian mukaisia, jonka mukaan autonomisen mo-

tivaation aikaansaaman toiminnan laatu ja jatkuvuus on parempi kuin kontrolloidun moti-

vaation (Ryan & Deci 2017).  Stenius et al. (2016) ja Gagné et al. (2019) mukaan identifioitu 

säätely vähentää tiedon piilottamista (Stenius et al. 2016; Gagné et al. 2019). Toisaalta Arazy 

et al. (2016) tulokset viittaavat siihen, että jos tiedon jakaminen koetaan työrooliin kuuvaksi 

toiminnaksi, voi vahva autonominen motivaatio aiheuttaa tiedon piilottamista. Arazy et al. 

(2016) eivät erotelleet tutkimuksessaan autonomista motivaatiota identifioituun säätelyyn ja 

sisäiseen motivaatioon, mikä voi osaltaan selittää ristiriitaisia tuloksia. Tuloksiin voi olla 

vaikutusta myös sillä, että Arazy et al. (2016) tutkivat teknologiavälitteistä tiedon jakamista, 

kun Stenius et al. (2016) ja Gagné et al. (2019) tutkivat kasvokkaista tiedon jakamista. 
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Johtopäätös 5: Tiedon jakamista parhaiten ennustava motivaatiotyyppi on autonominen mo-

tivaatio tai identifioitu säätely. 

Johtopäätös 6: Identifioitu säätely vähentää tiedon piilottamista. 

 

Tutkimuksista selvisi, että autonomista tiedon jakamisen motivaatiota tukevat psykologisten 

perustarpeiden tyydyttäminen (Stenius 2017), työn kognitiiviset vaatimukset ja työn autono-

mia (Gagné et al. 2019) sekä tiedon jakamisen minäpystyvyys (Wang 2016). Luottamus toi-

mii moderaattorina, joka edistää tiedon jakamista silloin, kun tiedon jakamisen motivaatio 

on ulkoinen (Ozlati 2015), minkä lisäksi luottamus ja ihmissuhteisiin suuntautuminen edis-

tävät autonomista tiedon jakamisen motivaatiota minäpystyvyyden kautta (Wang 2016). 

Tutkimustulokset ovat itseohjautuvuusteorian mukaisia, jonka mukaan autonomiaa tukevat 

työympäristöt ja johtamiskäytännöt edistävät psykologisten perustarpeiden tyydyttämistä, 

mikä puolestaan tukee sisäistä motivaatiota sekä ulkoisen motivaation sisäistämistä (Gagné 

& Deci 2005). 

 

Johtopäätös 7: Psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen lisää autonomista tiedon jaka-

misen motivaatiota. 

 

Tiedon jakamisen palkkioiden vaikutuksista saadut tulokset ovat vaihtelevia. Tulosten mu-

kaan taloudelliset kannustimet voivat heikentää motivaation laatua ja lisätä siten epätarkoi-

tuksenmukaista tiedonjakamista (Cockrell & Stone 2010; Cockrell et al. 2018) ja tiedon pii-

lottamista, kun taas ei-taloudelliset palkkiot voivat vähentää tiedon piilottamista sisäisen 

motivaation kautta (Zhang & Min 2021). Toisaalta Wang ja Hou (2015) toteavat sekä talou-

dellisten että ei-taloudellisten palkkioiden vaikuttavan positiivisesti autonomiseen motivaa-

tioon ja lisäävän tehokkaasti tiedon jakamista. Myös Foss et al. (2015) toteavat, että erilaiset 

palkkiot voivat lisätä kontrolloidun motivaation lisäksi myös autonomista motivaatiota, jos 

ne koetaan informatiivisiksi eikä kontrolloiviksi, missä keskeistä on se, että muut HRM-

käytänteet tukevat palkkioiden toimimista. Kannustimien toimimista tarkoituksenmukaisesti 

edistävät vahva tiedon jakamisen kulttuuri (Cockrell & Stone 2010), toisiaan täydentävät 

HRM-käytännöt, kuten tiedon jakamista tukeva työilmapiiri sekä kontrolloimaton ja 
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autonomiaa tukeva työsuunnittelu (Foss et al. 2015), työtehtävien keskinäinen riippuvuus 

sekä työtehtävien monimutkaisuus (Zhang & Min 2021). Tulosten vaihtelevuutta voi selittää 

itseohjautuvuusteorian perustella, sillä kuten myös Foss et al. (2015) toteavat, itseohjautu-

vuusteorian mukaan informatiivisiksi koetut palkkiot vaikuttavat autonomiseen motivaati-

oon positiivisesti ja kontrolloiduiksi koetut palkkiot negatiivisesti (Deci & Ryan 2009). 

 

Johtopäätös 8: Informatiivisiksi koetut tiedon jakamisen kannustimet lisäävät autonomista 

motivaatiota ja siten tiedon jakamista. Kannustimien kokemiseen informatiivisiksi voidaan 

vaikuttaa muiden tietojohtamisen käytänteiden avulla. 

 

Tiedon hyödyntämisen ja luomisen tutkimusten vähäisyyden vuoksi luokat ovat selvästi 

epäinformatiivisempia, kuin tiedon jakamisen luokka. Curado et al. (2015) tulosten mukaan 

koulutukseen osallistumisen vapaaehtoisuus lisää autonomista motivaatiota, mikä johtaa 

kontrolloitua motivaatiota myönteisempään suhtautumiseen koulutusta kohtaan sekä toden-

näköisempään koulutuksessa opittujen tietojen, taitojen sekä asenteiden hyödyntämiseen 

työssä. Wang et al. (2020) mukaan psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen lisää auto-

nomista työmotivaatiota, mikä puolestaan lisää innovatiivista työkäyttäytymistä. Autonomi-

sen motivaation ja innovatiivisen työkäyttäytymisen välinen yhteys oli kuitenkin heikompi, 

jos työntekijän suuntautuminen valtaetäisyyteen oli korkea. Tulokset tukevat itseohjautu-

vuusteoriaa, sillä teorian mukaan autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpei-

den tyydyttäminen luo autonomista motivaatiota, mikä puolestaan johtaa kontrolloitua mo-

tivaatiota parempaan toiminnan laatuun ja jatkuvuuteen (Ryan & Deci 2017). Vaikka tutki-

muksia oli vain kaksi, voidaan niiden ja itseohjautuvuusteorian perusteella esittää alla mai-

nitut johtopäätökset. 

 

Johtopäätös 9: Psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen lisää autonomista tiedon hyö-

dyntämisen ja luomisen motivaatiota. 

Johtopäätös 10: Autonominen motivaatio vaikuttaa positiivisesti tiedon hyödyntämiseen ja 

luomiseen, mutta työntekijöiden arvot voivat vaikuttaa motivaation ja tiedon luomisen sekä 

hyödyntämisen väliseen suhteeseen. 
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6.3. Alatutkimuskysymys 3: Millaista lisätutkimusta tarvitaan, jotta autonomisen motivaa-

tion ja tietojohtamisen välisestä suhteesta saataisiin kokonaisvaltainen kuva? 

Koska tutkimukset keskittyivät kahta poikkeusta lukuun ottamatta tiedon jakamiseen, tarvi-

taan autonomisen motivaation ja tietojohtamisen yhteyden kokonaisvaltaisen kuvan muo-

dostamiseksi lisää tutkimuksia, joissa tutkitaan muitakin tietoprosesseja. 

 

Myös tiedon jakamiseen liittyvät jatkotutkimukset ovat tarpeellisia. Alkuperäistutkimuk-

sissa tutkijat toivat esille muun muassa tarpeen huomioida jatkotutkimuksissa hiljainen ja 

eksplisiittinen tieto, organisaatiolle hyödyllinen ja hyödytön tieto sekä tiedon tarjoaminen ja 

tiedon etsiminen/vastaanottaminen erikseen. Näin voitaisiin parantaa tulosten vertailtavuutta 

ja saada tarkempia tuloksia. Tarvetta erotella tiedon tyyppi tukee myös Terhorst et al. (2018) 

ja Stenius et al. (2016) ristiriitaiset tulokset motivaation vaikutuksesta eksplisiittisen tiedon 

jakamiseen. 

 

Tutkijat nostivat esille myös tarpeen pitkittäistutkimukselle sekä kokeellisemmille tutkimuk-

sille, jotta syy-yhteyksistä saataisiin varmempaa tietoa. Lisäksi tutkijat korostivat tarvetta 

laadullisille jatkotutkimuksille täydentävän ja yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi. Tut-

kijoiden mukaan jatkotutkimuksissa havaintoja voitaisiin parantaa käyttämällä itse raportoi-

tujen tietojen sijaan useita tietolähteitä. 

 

Tutkijat suosittelevat tarkastelemaan jatkotutkimuksessa myös erilaisia motivaatioon vaikut-

tavia tekijöitä, kuten työjärjestelyihin, kannustinjärjestelmiin, yksilöllisiin ominaisuuksiin 

sekä johtamiseen liittyviä tekijöitä. 

 

Itseohjautuvuusteorian hyödyntäminen tietojohtamisen tutkimuksissa voi tuottaa arvokasta 

tietoa, sillä teoria mahdollistaa erityisesti tietotyössä tärkeän motivaation laadun huomioi-

misen tarkemmalla tasolla, kuin kahtiajako sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Myös 



72 

 

 

alkuperäistutkimuksista nousi esiin tarve lisätutkimuksille, jossa motivaatiotyypit jaotellaan 

itseohjautuvuusteorian mukaisiin hienojakoisiin tyyppeihin, jotta myös vähemmän tutkittu-

jen, mutta tärkeiden motivaatiotyyppien vaikutuksista saadaan lisää tietoa.  

 

Johtopäätös 11: Jotta autonomisen motivaation ja tietojohtamisen yhteydestä voitaisiin muo-

dostaa kokonaisvaltainen kuva, tarvitaan lisätutkimuksia eri tietoprosesseista sekä erilaisista 

motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. 

Johtopäätös 12: Itseohjautuvuusteoria on hyödyllinen tutkittaessa motivaatiota tietojohtami-

sessa. 

 

6.4. Tutkimuksen kontribuutio 

Tutkimus kokosi yhteen ja tiivisti tämänhetkisen tutkimustiedon tietojohtamisen ja autono-

misen motivaation yhteydestä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että autonomisella 

motivaatiolla on merkittävä positiivinen vaikutus tiedon jakamiselle, luomiselle ja hyödyn-

tämiselle ja että tietojohtamisen käytänteiden avulla on mahdollista vaikuttaa autonomiseen 

motivaatioon. Tutkimus nosti esiin myös lisätutkimuksen tarpeen. 

 

Tutkimustuloksilla on käytännön merkitystä organisaatioille, sillä tulokset tarjoavat tietoa 

autonomisen motivaation vaikutuksesta organisaatioille tärkeisiin tietoprosesseihin sekä eri-

laisista motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Tietoa voidaan soveltaa organisaatioissa si-

säistä motivaatiota tukevien ja ulkoisen motivaation sisäistämistä edistävien olosuhteiden 

luomisessa. 

 

6.5. Tutkimuksen rajoitteet  

Tämä tutkimus toteutettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteita noudattaen. 

Tutkimuksen toistettavuutta ja läpinäkyvyyttä pyrittiin varmistamaan kuvaamalla tutkimus-

prosessi yksityiskohtaisesti sekä perustelemalla tehdyt valinnat. 
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Tutkimuksen rajoitteet liittyvät pitkälti tutkimusmenetelmään sekä sen soveltamiseen. Ai-

neiston valinnassa käytettiin vain yhtä tietokantaa, minkä vuoksi analyysista voi puuttua ai-

heeseen liittyviä tutkimuksia, vaikka käytetty Scopus-tietokanta tarjoaakin laajan valikoi-

man tieteellisiä artikkeleita. Myös tutkimusaineiston haussa käytetyt hakusanat ja muut ha-

kuehdot ovat voineet vaikuttaa joidenkin tutkimusten rajautumiseen tarkastelun ulkopuo-

lelle. Tutkimusten valinnassa noudatettiin tarkkaan määriteltyjä mukaanotto- ja poissulku-

kriteerejä, mutta myös tutkijan henkilökohtaiset arviot ovat voineet vaikuttaa tutkimusten 

mukaanottoon tai poissulkuun. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen viimeinen vaihe eli tu-

losten analysointi ja synteesi on tutkimusprosessin kriittisimpiä ja vaikeimpia vaiheita, jossa 

tutkija päättää oman arvionsa mukaan, millä tavalla aineisto luokitellaan ja analysoidaan. 

Tässä tutkimuksessa tulokset luokiteltiin eri tietoprosesseihin Heisigin (2009) laajaan ana-

lyysiin perustuvan luokittelun mukaisesti, mutta myös muunlainen lähestymistapa olisi ollut 

mahdollinen ja voinut tuottaa kiinnostavaa tietoa. 

 

Tutkimuksen rajoitteena on myös alkuperäistutkimusten suhteellisen pieni määrä, sillä ana-

lyysiin valikoitui mukaan 16 tieteellistä artikkelia. Tämän vuoksi kirjallisuuskatsauksen ai-

hepiiri on melko kapea ja tutkimusten vähäisyys rajoittaa myös tulosten yleistettävyyttä eten-

kin tiedon hyödyntämisen ja luomisen kategorioissa. 

 

Tulevissa kirjallisuuskatsauksissa olisi hyödyllistä käyttää kirjallisuuden haussa useita tie-

tokantoja. Myös erilaisilla hakusanoilla sekä sisäänotto- ja poissulkukriteereillä on vaiku-

tusta tutkimukseen valikoituviin artikkeleihin.  
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Liite 1. Analyysiin valitut tutkimukset ja keskeiset tulokset 

Kirjoittaja(t) ja jul-

kaisuvuosi 

 

Artikkeli 

 

Journaali 

Tutkimuksen  

tarkoitus 

Aineiston keruu 

 

Kohdemaa 

 

Osallistujien lu-

kumäärä 

Keskeiset tutkimustulokset 

Cockrell & Stone 

(2010) 

 

Industry culture influ-

ences pseudo-

knowledge sharing: a 

multiple mediation 

analysis 

 

Journal of Knowledge 

Management 

Laajentaa SDT:tä ja 

tiedon jakamisen 

triple helix -mallia 

ennustaakseen, että 

taloudelliset palk-

kiot ja tiedon jaka-

misen motivaatio se-

littävät kahden toi-

mialan väliset erot 

hyödyttömän tiedon 

jakamisessa. 

Kyselytutkimus ta-

loushallinnon am-

mattilaisille kah-

della toimialalla: 

rahoitus, vakuutus 

ja kiinteistöt sekä 

korkeakoulutus 

 

USA 

 

N = 102 

Hyödytöntä näennäistietoa ja-

ettiin enemmän rahoitus-, va-

kuutus ja kiinteistöalalla, kuin 

korkeakoulutusalalla. Toi-

miala vaikutti näennäistiedon 

jakamiseen taloudellisten kan-

nustimien ja tiedon jakamisen 

motivaation kautta. 

Oyefolahan & Domi-

nic (2013) 

 

Knowledge manage-

ment systems use and 

competency develop-

ment among 

knowledge workers: 

The role of socio-

technical antecedents 

in developing autono-

mous motivation to 

use 

 

The Journal of Infor-

mation and 

Knowledge Manage-

ment Systems 

Tutkia miten organi-

saation käytäntöihin 

ja tietojohtamisen 

järjestelmiin (KMS) 

liittyvät sosio-tekni-

set tekijät johtavat 

autonomisen moti-

vaation syntymiseen 

käyttää KMS:iä, 

mikä puolestaan vai-

kuttaa todelliseen 

KMS:ien hyödyntä-

miseen ja osaamisen 

kehittymiseen 

KMS:ien käytön 

seurauksena.  

Kyselytutkimus 

tietotyöntekijöille 

 

Malesia 

 

N = 360 

Organisaation innovatiiviset 

normit ja KMS:t, jotka tarjosi-

vat tarkoituksenmukaiset yh-

teydet tietotyöntekijöiden vä-

lille lisäsivät autonomista mo-

tivaatiota KMS:ien käyttöä 

kohtaan. Autonominen moti-

vaatio vaikutti merkittävästi 

KMS:ien käyttöön ja kohtalai-

sesti osaamisen kehittymi-

seen. Järjestelmien käyttö vai-

kutti merkittävästi osaamisen 

kehittymiseen. 

Curado et al. (2015) 

 

Voluntary or manda-

tory enrollment in 

training and the moti-

vation to transfer 

training 

 

International Journal 

of Training and De-

velopment 

Tutkia autonomisen 

ja kontrolloidun mo-

tivaation vaikutusta 

koulutuksessa saa-

dun tiedon sovelta-

miseen ja ylläpitä-

miseen sen mukaan, 

onko työntekijä il-

moittautunut koulu-

tukseen vapaaehtoi-

sesti vai pakosta. 

Kyselytutkimus 

suuressa vakuutus-

yhtiössä 

 

Portugali 

 

N = 97 

Vapaaehtoisesti koulutukseen 

ilmoittautuneilla työntekijöillä 

oli korkeampi autonomisen 

motivaation taso, kuin niillä, 

jotka osallistuivat pakosta. 

Autonominen motivaatio johti 

myönteisempään suhtautumi-

seen koulutusta kohtaan ja to-

dennäköisempään opitun hyö-

dyntämiseen työpaikalla. 
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Foss et al. (2015) 

 

Why Complementary 

HRM Practices Im-

pact Performance: 

The Case of Rewards, 

Job Design, and Work 

Climate in a 

Knowledge-Sharing 

Context 

 

Human Resource 

Management 

Tutkia palkkioiden, 

työn suunnittelun ja 

työilmapiirin toisi-

aan täydentävää vai-

kutusta tiedon jaka-

misen motivaatiolle. 

Kyselytutkimus 

viidessä tietointen-

siivisessä yrityk-

sessä 

 

Tanska 

 

N = 1593 

Tiedon jakamisen palkkot ai-

heuttivat suurempaa autono-

mista tiedon jakamisen moti-

vaatiota, jos työsuunnittelu oli 

samanaikaisesti kontrolloima-

tonta ja työilmapiiri tuki tie-

don jakamista. 

Nesheim & Smith 

(2015) 

 

Knowledge sharing in 

projects: Does em-

ployment arrange-

ment matter? 

 

Personnel Review 

Tutkia poikkeaako 

ulkoisten konsulttien 

ja yrityksen omien 

työntekijöiden tie-

don jakaminen toi-

sistaan, kun he työs-

kentelevät samassa 

projektissa sekä 

mikä vaikutus auto-

nomisella motivaati-

olla, organisaation 

tuella ja luottamuk-

sella on tiedon jaka-

miselle. 

Kyselytutkimus 

öljy- ja kaasuteol-

lisuusalan yrityk-

sen työntekijöille 

ja konsulteille 

 

Norja 

 

N = 138 

Autonominen motivaatio ja 

koettu organisaation tuki vai-

kuttivat positiivisesti tiedon 

jakamiseen. Työntekijöiden ja 

konsulttien välillä ei ollut eroa 

tiedon jakamisessa. 

Ozlati (2015) 

 

The moderating effect 

of trust on the rela-

tionship between au-

tonomy and 

knowledge sharing: A 

national multi-indus-

try survey of 

knowledge workers 

 

Knowledge and Pro-

cess Management 

Tutkia motivaatio-

tyypin, suhteellisen 

autonomian ja luot-

tamuksen vaikutusta 

tiedon jakamiskäyt-

täytymiseen. 

Kyselytutkimus 

T&K-ammattilai-

sille eri toi-

mialoilla 

 

USA 

 

N = 208 

Introjektoitu, identifioitu ja si-

säinen motivaatio vaikuttivat 

positiivisesti tiedon jakami-

seen. Ulkoinen säätely ei vai-

kuttanut tiedon jakamiseen. 

Instituutioon perustuva luotta-

mus, hyväntahtoisuuteen pe-

rustuva luottamus ja kyvyk-

kyyteen perustuva luottamus 

vaikuttivat positiivisesti tie-

don jakamiseen. Hyväntahtoi-

suuteen perustuva luottamus 

ja instituutioon perustuva 

luottamus moderoivat suhteel-

lisen autonomian ja tiedon ja-

kamisen välistä suhdetta. 

Wang & Hou (2015) 

 

Motivations of em-

ployees' knowledge 

sharing behaviors: A 

self-determination 

perspective 

 

Information and Or-

ganization 

Esittää ja testata em-

piirisesti SDT:hen 

pohjautuva malli, 

joka kuvaa erityyp-

pisten motivaatioi-

den vaikutusta työn-

tekijöiden tiedonja-

kamiskäyttäytymi-

seen. 

Kyselytutkimus fi-

nanssialan yrityk-

sissä 

 

Taiwan 

 

N = 259 

Ulkoinen säätely, introjektoitu 

säätely ja identifioitu säätely 

olivat merkittäviä tiedonjaka-

miskäyttäytymiseen vaikutta-

via tekijöitä. Introjektoidulla 

säätelyllä oli myös positiivi-

nen vaikutus sekä identifioi-

dulle säätelyllä että sisäiselle 

motivaatiolle. 
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Arazy et al. (2016) 

 

Motivation to share 

knowledge using wiki 

technology and the 

moderating effect of 

role perceptions  

 

Journal of the Associ-

ation for Information 

Science and Technol-

ogy 

Selvittää, kuinka kä-

sitys tiedon jakami-

sen kuulumisesta 

työrooliin moderoi 

kontrolloidun ja au-

tonomisen motivaa-

tion sekä tiedon ja-

kamisen välistä suh-

detta wiki-perustai-

sessa tiedon jakami-

sessa. 

Kyselytutkimus 

suuressa monikan-

sallisessa yrityk-

sessä 

 

N = 974 

Kontrolloidun motivaation ja 

tiedon jakamisen välinen 

suhde oli vahvempi, jos tiedon 

jakamista pidettiin työrooliin 

kuuluvana. Autonomisen mo-

tivaation ja tiedon jakamisen 

suhde oli vahvempi silloin, 

kun tiedon jakamista pidettiin 

työrooliin kuulumattomana 

toimintana. 

Stenius et al. (2016) 

 

Why share expertise? 

A closer look at the 

quality of motivation 

to share or withhold 

knowledge 

 

Journal of Knowledge 

Management 

Tutkia, kuinka neljä 

SDT:n mukaista 

motivaatiotyyppiä 

ennustavat tiedon ja-

kamista, sen laatua 

sekä tiedon pimittä-

mistä. 

Kyselytutkimus 

julkisen sektorin 

asiantuntijaorgani-

saatiossa 

 

Suomi 

 

N = 200 

Identifioitu säätely ennusti 

vahvimmin tiedon jakamista 

ja sen laatua. Lisäksi se vä-

hensi tiedon pimittämistä. 

Myös introjektoitu säätely ja 

sisäinen motivaatio ennustivat 

tiedon jakamista ja sen laatua. 

Ulkoinen säätely ei vaikutta-

nut tiedon jakamiseen, mutta 

se ennusti yhdessä identifioi-

dun säätelyn puutteen kanssa 

tiedon pimittämistä. 

Wang (2016) 

 

Examining the Influ-

ence of the Social 

Cognitive Factors and 

Relative Autonomous 

Motivations on Em-

ployees' Knowledge 

Sharing Behaviors 

 

Decision Sciences 

Tutkia henkilökoh-

taisten ja ympäristö-

tekijöiden vaikutusta 

työntekijöiden tie-

donjakamiskäyttäy-

tymiseen sisällyttä-

mällä näkökulmia 

sosiaalis-kognitiivi-

sesta teoriasta (so-

cial cognitive 

theory, SCT) ja suh-

teellisesta autonomi-

sesta motivaatiosta. 

Kyselytutkimus 

kahdessa voittoa 

tavoittelematto-

massa organisaa-

tiossa 

 

Taiwan 

 

N = 294 

Tiedon jakamisen minäpysty-

vyys lisäsi autonomista tiedon 

jakamisen motivaatiota ja au-

tonominen tiedon jakamisen 

motivaatio vaikutti positiivi-

sesti tiedon jakamiskäyttäyty-

miseen. Luottamus ja ihmis-

suhteisiin suuntautuminen 

edistivät autonomista tiedon 

jakamisen motivaatiota minä-

pystyvyyden kautta. 

Stenius et al. (2017) 

 

What Motivates Ex-

perts to Share? A Pro-

spective Test of the 

Model of Knowledge-

Sharing Motivation 

 

Human Resource 

Management 

Testata empiirisesti 

Gagnén (2009) esit-

tämää mallia tiedon 

jakamisen motivaa-

tiosta. Malli yhdis-

tää SDT:n ja suunni-

tellun käyttäytymi-

sen teorian (TPB, 

theory of planned 

behavior) sekä  

useita HR-käytän-

teitä. 

Kyselytutkimus 

suuressa tietoin-

tensiivisessä julki-

sen sektorin orga-

nisaatiossa 

 

Suomi 

 

N = 200 

Tutkimus tuki pääosin mallia. 

Psykologisten tarpeiden tyy-

dyttäminen ennusti autono-

mista motivaatiota sekä asen-

teita. Asenteet ja autonominen 

motivaatio ennustivat tiedon 

jakamisen aikeita, mikä en-

nusti tiedon jakamiskäyttäyty-

mistä. Autonominen motivaa-

tio oli selvästi vahvin ja ainoa 

riippumaton ennustaja tiedon 

jakamisaikeille. 
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Cockrell et al. (2018) 

 

Accounting for pro-

fessional accountants’ 

dysfunctional 

knowledge sharing: A 

self-determination 

theory perspective 

 

Journal of Infor-

mation Systems 

Tutkia SDT:tä hyö-

dyntäen taloudellis-

ten kannustimien 

vaikutusta haitalli-

selle ja hyödyttö-

mälle tiedonjakami-

selle. 

Kyselytutkimus ta-

loushallinnon am-

mattilaisille 

 

USA ja Iso-Britan-

nia 

 

N = 428 

Autonomiset motivaation 

muodot aiheuttivat vähemmän 

haitallista ja hyödytöntä tie-

don jakamista kuin kontrol-

loidut motivaation muodot. 

Taloudelliset kannustimet voi-

vat korvata autonomisen moti-

vaation kontrolloidulla moti-

vaatiolla, mikä lisää epätar-

koituksenmukaista tiedon ja-

kamista. 

Terhorst et al. (2018) 

 

Tacit Knowledge 

Sharing in Open Inno-

vation Projects 

 

Project Management 

Journal 

Tutkia autonomisen 

ja kontrolloidun mo-

tivaation vaikutusta 

hiljaisen ja ekspli-

siittisen tiedon jaka-

miseen sekä selvit-

tää kuinka projekti-

johto voi helpottaa 

tehokkaampaa hil-

jaisen tiedon jaka-

mista. 

Kyselytutkimus, 

tapaustutkimus 

kahdessa avoimen 

innovaation pro-

jektissa ruoka- ja 

maataloussekto-

rilla 

 

Australia 

 

N = 58 

Autonominen motivaatio en-

nusti sekä hiljaisen tiedon ja-

kamista että sen vastaanotta-

mista muilta. Kontrolloitu tai 

autonominen motivaatio eivät 

kumpikaan olleet merkittäviä 

tekijöitä eksplisiittisen tiedon 

jakamisessa.  

Gagné et al. (2019) 

 

Different motivations 

for knowledge sharing 

and hiding: The role 

of motivating work 

design 

 

Journal of Organiza-

tional Behavior 

Tutkia SDT:tä hyö-

dyntäen vaikutta-

vatko tiedon jakami-

seen ja tiedon piilot-

tamiseen erilaiset 

motivaatiot ja selvit-

tää työn kognitiivis-

ten vaatimusten, teh-

tävien keskinäisen 

riippuvuuden ja työn 

autonomian vaiku-

tusta tiedon jakami-

sen motivaatioon. 

Kaksi kyselytutki-

musta tietotyönte-

kijöille 

 

Australia 

N = 394 

 

Kiina 

N = 195 

Tiedon jakamiseen ja piilotta-

miseen vaikuttavat erilaiset 

motivaatiot. Tiedon jakami-

nen tapahtui ensisijaisesti au-

tonomisen motivaation vaiku-

tuksesta. Tiedon piilottaminen 

aiheutui sekä alhaisen autono-

misen motivaation että kor-

kean ulkoisen säätelyn vaiku-

tuksesta Australian otoksessa 

ja korkean ulkoisen säätelyn 

vaikutuksesta Kiinan otok-

sessa. 

Wang et al. (2020) 

 

A Self-Determination 

Approach to Under-

standing Individual 

Values as an Interac-

tion Condition on 

Employees' Innova-

tive Work Behavior in 

the High-Tech Indus-

try 

 

The Journal of Crea-

tive Behavior 

Tutkia polkumallia 

kolmen psykologi-

sen perustarpeen 

tyydyttämisestä au-

tonomisen motivaa-

tion kautta työnteki-

jöiden innovatiivi-

seen työkäyttäyty-

miseen. Selvittää au-

tonomisen työmoti-

vaation ja yksilöllis-

ten arvojen välistä 

vuorovaikutusta. 

Kyselytutkimus 

kahdessa high-

tech-yrityksessä 

 

Kiina 

 

N = 284 

Kolmen psykologisen perus-

tarpeen tyydyttäminen oli po-

sitiivisesti yhteydessä innova-

tiiviseen työkäyttäytymiseen 

autonomisen motivaation 

kautta. Vaikutus oli heikompi 

silloin, jos työntekijän suun-

tautuminen valtasuhteeseen 

oli korkea. 
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Zhang & Min (2021) 

 

Organizational re-

wards and knowledge 

hiding: task attributes 

as contingencies  

 

Management Deci-

sion 

Tutkia SDT:n poh-

jalta taloudellisten ja 

ei-taloudellisten 

palkkioiden vaiku-

tusta tiedon piilotta-

miselle sekä tehtä-

väominaisuuksien 

moderoivaa vaiku-

tusta. 

Kyselytutkimus 

high-techyritysten 

tietotyöntekijöille 

 

Kiina 

 

N = 186 

Taloudelliset palkkiot vaikut-

tivat tiedon piilottamiseen po-

sitiivisesti ja ei-taloudelliset 

palkkiot negatiivisesti. Tehtä-

vien keskinäinen riippuvuus 

moderoi merkittävästi palkki-

oiden vaikutusta tiedon piilot-

tamiseen. Ei-taloudellisten 

palkkioiden ja tehtävien moni-

mutkaisuuden välinen vuoro-

vaikutus liittyi negatiivisesti 

tiedon piilottamiseen. 

 


