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ESIPUHE

Kaikki alkoi 11 vuotta sitten, kun postiluukusta tipahti informaatiotutkimuksen lai-
toksen kirje, jossa tarjottiin mahdollisuutta opintonsa keskeyttäneille suorittaa opinnot 
loppuun työn ohessa. Olin yksi niistä jo 1980-luvulla kesken gradun tekemisen työelä-
män imaisemista opiskelijoista. Tartuin tilaisuuteen ja aloitin opiskelut parinkymme-
nen vuoden tauon jälkeen. Sain mentorikseni Liisa Niinikankaan ja pro graduni oh-
jaajaksi Sanna Taljan ja aiheekseni minut valtoihinsa ottavan knowledge  management 
-viitekehyksen. Liisan ja Sannan tuella ja ohjauksessa graduni Osaamisen johtaminen 
yleisissä kirjastoissa valmistui 2006. BTJ julkaisi opinnäytetyöni kirjana ja sen seurauk-
sena toimin osaamisen johtamisen kouluttajana usean vuoden aikana erilaisissa koulu-
tustapahtumissa.

Osaamisen johtamisen keskeisenä tavoitteena on saada organisaatiossa oleva hil-
jainen tieto ja osaaminen organisaation käyttöön. Pitämissäni osaamisen johtamisen 
koulutuksissa nousi aina esille kysymys, että mitä se hiljainen tieto oikein on. Tähän 
kysymykseen olen sitten tutkimuksessani hakenut vastausta.

Suurimman kiitokseni työn valmistumisesta ansaitsee väitöskirjani ohjaaja Sanna 
Talja. Sanna on jaksanut lukea ja kommentoida jokaisen tekstini. Ilman Sannan taita-
vaa ja kärsivällistä ohjausta tätä tutkimusta ei olisi. Kiitän myös väitöskirjani alkuvai-
heen ohjaajaa Mirja Iivosta ikäjohtamisen vinkeistä.

Kiitän Sannan vetämää tietämyksenhallinnan jatkokoulutusryhmää, jonka tuella 
olen kahdeksan vuotta miettinyt hiljaisen tiedon luonnetta ja ominaisuuksia. Ryhmäni 
ihanat naiset Heljä Franssila, Saila Huuskonen, Tuija Kautto, Johanna Lahtinen, Elina 
Late, Anne Lehto, Irma Reijonen ja Ilona Savolainen ovat jaksaneet lukea tuotoksiani 
ja antaa rakentavaa palautetta. Olen myös tässä ryhmässä saanut laajasti tutustua mui-
den ryhmäläisten tutkimusaiheisiin.

Kiitän kollegoitani, joiden työskentelyä olen saanut tarkkailla. Kiitän myös niitä 
kollegoita, joilta sain asiakaspalvelukertomuksia tutkimustani varten. Kiitän myös 
työantajaani Tampereen kaupunginkirjastoa, joka salli empiirisen tutkimuksen teke-
misen työpaikalla.

Väitöskirjan tekemistä ovat auttaneet ja tukeneet monet ihmiset, joita en tässä yh-
teydessä pysty nimeämään. Mutta kiitän heitä kaikkia.



Kiitän väitöskirjani esitarkastajia KTT dosentti Raili Kivirantaa ja FT dosentti 
Auli Toomia rakentavista kommenteista ja huomioista. Professori Pirjo Ståhle on tie-
tojohtamisen merkittävimpiä asiantuntijoita Suomessa. Kiitän professori Ståhlea siitä, 
että hän otti vastaväittäjän tehtävän vastaan.

Aikuiskoulutusrahaston tuen turvin saatoin olla muutaman kerran opintovapaalla 
ja keskittyä tutkimukseeni. Väitöskirjani painatukseen saamastani taloudellista tuesta 
kiitän Kirjastonhoitajien säätiötä. 

Lopuksi kiitän läheisiäni. Kiitän ystäviäni kannustuksesta pitkän työprosessin ai-
kana. Samoin kiitän lapsuuden perhettäni, erityisesti siskoani Pirjoa tuesta ja kuuntele-
misesta. Erityiskiitos tuesta ja kärsivällisyydestä kuuluu puolisolleni Karille ja tyttärel-
leni Saaralle sekä Pauliinalle ja Matille. 

Tampereella 20.4.2016 

Marjut Pohjalainen



TIIVISTELMÄ

Tutkimus osallistuu keskusteluun hiljaisen tiedon luonteesta ja merkityksestä. Hiljai-
sen tiedon tärkeys organisaatioiden keskeisenä resurssina on noussut keskustelun ja em-
piirisen tutkimuksen kohteeksi. Hiljaisen tiedon käsite on levinnyt myös työelämän 
arkiseen puheeseen tarkoittamaan yleensä kokemuksen kautta syntynyttä ammatillista 
tietoa ja osaamista. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä miten hiljaista tietoa koskeva ajat-
telu on viime aikoina kehittynyt. Empiirisenä tutkimuskohteena on yleisten kirjastojen 
kirjastonhoitajien hiljainen tieto. Tutkimuksessa testataan mahdollisuuksia ja keinoja 
hiljaisen tiedon artikulointiin narratiivisen tutkimusotteen avulla. Hiljaisen tiedon 
luonne näyttäytyy vain autenttisissa konteksteissa, joten ilman etnografisia tutkimuk-
sia monia hiljaisen tiedon ominaisuuksia on vaikea tavoittaa analyyttiseen tarkasteluun.

Michael Polanyi esitti hiljaisen tiedon käsitteen tietoteoriassaan ja sen jälkeen kä-
sitteen oikeasta tulkinnasta on käyty vilkasta tieteellistä keskustelua. Hiljainen tieto 
on usein nähty eksplisiittisen tiedon jäännöksenä ja usein jopa sen vastapoolina. Hil-
jaista tietoa on siis perinteisesti pyritty kuvaamaan ja määrittelemään erottelemalla 
se eksplisiittisestä tiedosta. Eksplisiittinen tieto kuvataan artikuloitavana ja hiljainen 
tieto kuvataan sen vastakohtana, ei-artikuloituvana. Dualistinen jaottelu hiljaiseen ja 
eksplisiittiseen ei vie eteenpäin tutkimusta, jossa halutaan selvittää asiantuntijuuden 
luonnetta ja kehittää oppimista edistäviä käytäntöjä. Jos hiljainen tieto määritellään 
mahdottomaksi eksplikoida, sen empiirinen tutkiminen on mahdotonta. Mutta jos 
hiljainen tieto nähdään kokemuksen kartuttamana tietämyksenä, joka näkyy toimin-
nassa, sitä on mahdollista tutkia empiirisesti. Viime aikoina hiljaisen ja eksplisiittisen 
tiedon dualistisen jaottelun sijaan tiedon jäävuorimetafora on nähty mielekkääksi. Jää-
vuorimetaforassa hiljainen ja eksplisiittinen tieto nähdään saman kokemus- ja tietope-
rustan kahtena eri ulottuvuutena eikä toisilleen vastakohtaisina tiedon lajeina.

Tutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta, joissa tarkastellaan 1) hiljaisen tiedon 
luonnetta ja artikuloitavuutta, 2) hiljaisen tiedon empiiristä tutkimista ja hiljaisen tie-
don tutkimuksen kehitystä, 3) hiljaisen tiedon jakamista ja hyödyntämistä organisaa-
tion yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa, sekä 4) ikäjohtamista yhtenä hiljaisen tiedon 
tunnistamisen ja tietojohtamisen menetelmänä. Tutkimus kuuluu tietojohtamisen 
alueelle ja kehittää osaltaan organisationaalisen tiedonluomisen empiirisen tutkimuk-
sen traditiota. Tietojohtamista koskevaa kirjallisuutta on usein arvosteltu johtamisen 
muoteja heijastavaksi gurukirjallisuudeksi johtuen empiirisen tutkimuksen puutteesta. 



Empiirisen tutkimuksen avulla on mahdollista tutkia etnografisesti työkäytäntöjä ja 
lisätä tietämystä ja ymmärrystä työssä tapahtuvasta tiedonjakamisesta ja tiedonraken-
telusta. Tutkimus on lisä melko vähäiselle huomiolle jääneeseen julkisen sektorin inno-
vaatiotoiminnan tutkimukseen. 

Kirjastonhoitajien tiedonjakamista ja uuden tiedon rakentamista tutkittiin aineis-
tonvalintapalavereita videoimalla. Aineistonvalintapalaverissa valittava aineisto toimii 
sytykkeenä ja inspiraationa ajattelulle ja hiljaisen tiedon artikuloinnille. Sytykkeiden 
pohjalta kirjastonhoitajat rakentavat vuorovaikutuksessa uusia aineistonvalintaan ja 
kirjaston tehtäviin liittyviä tulkintoja ja näkemyksiä. Vaikka aineistonvalintapalaverin 
tehtävä on valita aineistoa kirjastoon sen sivutuotteena tai edellytyksenä on näiden yh-
teisten tulkintojen ja näkemysten luominen eli kollektiivinen tiedonrakennus.

Kirjastonhoitajien hiljaista tietoa tutkittiin myös keräämällä ja tulkitsemalla asia-
kaspalvelukertomuksia. Tutkimus osoitti että hiljaisen tiedon näkökulma tuo uutta 
kirjastojen tietopalveluprosessin tutkimusperinteeseen. Informaatiotutkimuksen pii-
rissä on esitetty lukuisia malleja tiedonhakuprosessista. Näiden mallien hyöty on ky-
seenalainen, koska malleja enemmän tutkimusta vie eteenpäin rikas kuvaus autentti-
sesta tiedonhakuprosessista ja autenttisista työtilanteista lähtevä tarkastelu. Mallit eivät 
kerro siitä, miten vuorovaikutteisessa tiedonhakutilanteessa kokenut kirjastonhoitaja 
poimii nopeasti ja intuitiivisesti kokemusvarastostaan sopivan tavan toimia. Kirjaston-
hoitajien hiljainen tieto ilmeni sisällöllisenä tietona ja ammattitaitona, vuorovaikutus-
taitoina, intuitiona ja oivalluksena, kehollisena ja aistimellisena tietona ja rutiineina. 

Hiljaisen tiedon luonne ja kontekstisidonnaisuus vaikuttavat siihen, että hiljaisen 
tiedon piirteet ja jakaminen jäävät aina joiltakin osin organisoidun mallintamisen ul-
kopuolelle. Tästä syystä organisaatioiden kannattaa hyödyntää työelämän luonnollisia 
toimintamalleja ja käytäntöjä. On tärkeää huomata, että kokemusperäisen ja hiljaisen 
tiedon jakaminen saattaa jopa heikentyä kun organisoidaan erityisiä toimintamalleja.

Organisaation osaamiskulttuurista ja tietämyksestä aina vain osa on eksplisiittistä 
ja näkyvää. Työ opitaan osallistumalla ja sosiaalistumalla organisaation käytäntöihin. 
Erilaisiin välineisiin, käytäntöihin, ohjeistuksiin ja materiaaleihin kiinnittynyttä hil-
jaista tietoa ei ole helppoa artikuloida tai järjestää systemaattisesti tai helposti saatavak-
si. Osaaminen on hajaantunut eri toimintaympäristöihin ja eri ihmisten kesken. Tä-
män vuoksi työn ja työssä oppimisen moninaisuus ei näyttäydy formaalin koulutuksen 
käsitteistöllä. Työssä oppimisen luonnetta ei voi kuvata myöskään informaaliksi, koska 
silloin ilmiö on luoksepääsemätön. Olisi tärkeämpää tarkastella ja purkaa auki erilaisia 
yksilöllisen ja sosiaalisen toiminnan prosesseja, joita työpaikoilla tapahtuu ja tulkita 
niitä oppimisena.



SUMMARY

This study participates in the debate concerning the nature of tacit knowledge. The 
relevance of tacit knowledge as a key resource for organizations is widely acknowledged 
and recent years have witnessed a growth of empirical research in this area. The concept 
is also widespread in everyday talk and understanding of working life where it generally 
refers to professional knowledge and skills generated through work experience. The 
study examines how the thinking on tacit knowledge has evolved recently. The study 
also discusses the possible ways of articulating and eliciting tacit knowledge and studies 
it empirically through using a narrative research method. The subject of empirical 
research is the tacit knowledge of public library librarians. As the many aspects of tacit 
knowledge are manifest only in authentic contexts and work situations so without 
ethnographic studies many of the features of tacit knowledge are difficult to capture 
and reach for analytical scrutiny.

Michael Polanyi presented the concept of tacit knowledge in his theory of knowledge. 
Thereafter, the correct interpretation of the concept has been a topic of lively scientific 
debate. Tacit knowledge is often seen a residue of explicit knowledge and even as its 
contrast. Tacit knowledge has therefore traditionally been described and defined by 
distinguishing it from explicit knowledge. Explicit knowledge is described as the 
knowledge that can be articulated and tacit knowledge is described as the opposition, 
knowledge that can not to be articulated. The dualistic distinction between tacit and 
explicit knowledge is not fruitful for taking forward research that seeks to understand 
the nature of deep expertise and to develop practices that promote workplace learning. 
If tacit knowledge is defined as impossible to articulate and explicate, its empirical 
study of it is impossible. If tacit knowledge is defined widely as the knowledge that has 
accumulated with experience and that is observable in action, it is possible to study 
it empirically. Recently, instead of the dualistic division between tacit and explicit 
knowledge the iceberg metaphor has been seen as meaningful. By using the iceberg 
metaphor, tacit and explicit knowledge can be seen as a continuum and parts of the 
same experience and knowledge base rather than contrasting forms of knowledge.

The study consists of four articles which examine 1) the nature of tacit knowledge 
and the question of whether tacit knowledge can be articulated, 2) the evolution of 
the corpus of empirical research concerning tacit knowledge and methods applied 
to study tacit knowledge 3) the sharing and utilization of tacit knowledge in the 



creation of organizational knowledge and 4) age management as one of the methods of 
identifying and managing tacit knowledge. The study belongs to the area of knowledge 
management and develops the tradition of empirical study of organizational knowledge 
creation. Knowledge management literature has often been criticized and termed as 
“guru literature” promoting and reflecting changing management fashions due to the 
lack of empirical research. By means of empirical research, it is possible to study work 
practices ethnographically and to increase existing knowledge and understanding of 
how knowledge creation happens in everyday work situations and contexts. The study 
furthers the research of innovation and knowledge creation in the public sector which 
is a relatively neglected area of research.

Librarians’ knowledge sharing and knowledge creation is studied empirically by 
videotaping library materials selection meetings. In the meetings, joint exploration 
of new publications sparked ideas and discussion. The materials at hand provided 
inspiration for thinking, interaction and the articulation of tacit knowledge. In the 
discussions, librarians expressed views and constructed new interpretations and visions 
concerning practices and functions of the library. Although the task of the selection 
meeting is to choose material to the library collection, its by-product is the creation of 
new common interpretations and understandings about the library and its environment, 
that is, collective knowledge creation.

Librarians’ tacit knowledge was studied also by collecting and interpreting librarians’ 
stories of memorable reference service incidents and interactions. Studying reference 
service interactions from the perspective of tacit knowledge offers new insights into the 
research of libraries’ reference services. Information studies is rich in general models 
of information seeking and retrieval and question-answering processes. The benefits 
and realism of these models and reference service guidelines based on them can be 
questioned since rich description of authentic reference work situations takes research 
forward more than general models since the models do not capture aspects of librarians’ 
expertise that are important for the success of an interactive reference service situation 
and for answering the client’s question. An experienced librarian uses her experience 
storage which enables her to quickly and intuitively pick up subtle hints about the 
customer. This experience storage enables librarian to make interpretations and to act 
in a competent and meaningful way. Librarians’ tacit knowledge includes knowledge 
and expertise concerning library materials, refined social instincts and communication 
skills, intuition and insight, use of bodily and sensual memories and information and 
routines.

The contextual nature of the tacit knowledge means that its characteristics will 
always to some extent escape purposeful organizational planning, knowledge sharing 



and explication of routines. For this reason, organizations should take advantage of 
the naturally occurring work approaches and practices. It is important to note that 
the sharing of experiential and tacit knowledge may even be reduced when organizing 
specific policies. Only a part of organizational competence and knowledge is explicit 
and visible. The work is learned by participation in the organizational practices and 
via socialization. Tacit knowledge is attached to various work instruments, practices 
and materials, therefore it is not easy to articulate or arrange systematically to make it 
more easily accessible. The entity of organizational knowledge and expertise is dispersed 
across different operating environments and among different people. The diversity of 
work and work-based learning cannot be captured through the concepts of formal 
education. The nature of learning at work can’t be described as informal either, as this 
would mean that the phenomenon is inaccessible. It is important to look closely at the 
individual and joint activities taking place in real work settings, and to interpret them 
from the viewpoint of workplace learning.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
Hiljaisen tiedon merkitys ja tärkeys organisaatioiden keskeisenä resurssina on noussut 
keskustelun ja tutkimuksen kohteeksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Tutkimukseni tarkastelee hiljaisen tiedon luonnetta, erityisesti sen artikuloitavuutta, 
hiljaisen tiedon jakamista sekä uuden tiedon rakentamista jaetun hiljaisen tiedon poh-
jalta. Empiirisenä tutkimuskohteenani on yleisten kirjastojen kirjastonhoitajien hiljai-
nen tieto. 

Tutkimukseni sijoittuu tietojohtamisen alueelle. Tieto ja tietojohtaminen eli tietä-
myksen hallinta (knowledge management) ovat käsitteitä, jotka sivuavat nykyorgani-
saatioiden toimintaa liike-elämän puolelta julkisen sektorin organisaatioihin. Tieto-
johtamisen keskeisenä tavoitteena on organisaatiossa olevan tiedon hyödyntäminen 
organisaation menestymiseksi. Tietojohtamisen keskeisimpiä teoksia ja teorioita on 
Nonakan ja Takeuchin (1995) tietospiraali, jossa mallinnetaan sitä, kuinka organisaa-
tiossa oleva hiljainen tieto voidaan saada valjastettua uuden tiedon luomiseen ja inno-
vaatioiden tekemiseen. Julkisella sektorilla, johon tutkimukseni keskittyy, innovaatiot 
voivat olla muun muassa uusia tai parannettuja tuotevalikoimia, palveluja tai työ- tai 
asiointiprosesseja. Julkisen sektorin innovaatiot voivat uudelleenasemoida organisaa-
tion keskeiset toiminnot, tuotteet tai palvelut. Toimintaa ohjaavat ajattelutavat ja lo-
giikat voivat olla myös innovoinnin kohteena (Koivisto 2011). Julkisen sektorin piiris-
sä tapahtuvaa innovaatiotoimintaa ja innovaatiojohtamista on tutkittu melko vähän. 
Innovaationäkökulmaa on käytetty lähinnä terveydenhuollon sektorin kehittämisen 
yhteydessä (Lovio & Kivisaari 2010). Tässä työssä tutkin empiirisesti tiedonrakentelua 
kirjastotoiminnassa. 

Tietojohtamista koskevaa kirjallisuutta on usein arvosteltu gurukirjallisuudeksi 
(Clark & Salaman 1996) johtuen empiirisen tutkimuksen puutteesta. Informaatiotut-
kimuksen piirissä Wilson (2002) on katsonut, että tietojohtaminen on liike-elämän 
konsulttien uusi muoti, joka ei tuo tutkimuskohteeksi mitään uutta. Wilson viittaa 
johtamismuotien vaihteluun ja tähän liittyvään konsulttitoimintaan. Gurukirjal-
lisuudesta puhuttaessa viitataan juuri johtamismuoteihin ja johtamiskirjallisuuden 
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gurujen uskoon siitä, että heidän julistamansa johtamistapa edustaa edistyksen kär-
keä ( Abrahamson 1996). Toisaalta tietojohtaminen on kuitenkin osoittautunut mer-
kittäväksi näkökulmaksi organisaatioiden tarkasteluun ja ymmärtämiseen, ja siitä on 
muodostunut oma tieteenalansa. Tietojohtamisen teorioita voidaan soveltaa monella 
alalla. Tiejohtamisen piirissä on luotu käyttökelpoisia malleja, joiden avulla voi kuvata 
käytännön työelämää ja pyrkiä kehittämään sitä. Empiirisen tutkimuksen avulla puo-
lestaan on mahdollista tutkia etnografisesti työkäytäntöjä ja lisätä tietämystä ja ymmär-
rystä työssä tapahtuvasta tiedonjakamisesta ja tiedonrakentelusta. 

Tietojohtamisen relevanssi liittyy myös siihen, että käsitys oppimisesta on muuttu-
nut. Nykyisin painotetaan työssä oppimista erilaisiin koulutustilaisuuksiin osallistu-
misen sijaan. Yksilöä ei nähdä passiivisena formaaleissa koulutuksissa tietoa vastaan-
ottavana ja myöhemmin opittua käytäntöön soveltavana, vaan yhteisön sä kanssa tietoa 
rakentavana aktiivisena työn kehittäjänä (Poikela & Järvinen 2007). Työni keskeisenä 
ajatuksena on, että oppiminen kuuluu työhön väistämättä sen luonnollisena osana. 
Tietojohtaminen on toimintaa, jonka tähtäimessä on inhimillisten voimavarojen ke-
hittäminen. Näen tietojohtamisen osaamisen ja oppimisen johtamisena.1 Sen olennai-
sia osia ovat osaamisen suunnan selkeyttäminen, oppimista edistävän ilmapiirin luo-
minen, oppimisprosessin tukeminen ja esimerkillä johtaminen (Viitala 2004). Työssä 
oppiminen on elintärkeää nykyisessä muutosvauhdissa ja työni tavoitteena on pohtia, 
kuinka kehitetään työkäytäntöjä, jotka tukevat oppimista ja tiedonrakentamista. Tässä 
tutkimuksessa näen työssä oppimisen tapahtuvan toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. 
Työssä oppiminen on osallistumista työkäytäntöihin. Jaetuissa työkäytännöissä on hil-
jaista tietoa, jonka tunnistaminen ja jakaminen ovat organisationaalista oppimista.

Tutkimukseni on myös kontribuutio hiljaisen tiedon luonnetta, artikuloitavuutta 
ja tutkittavuutta koskevaan keskusteluun. Informaatiotutkimuksen piirissä on hiljaista 
tietoa koskevassa keskustelussa usein ollut esillä Wilsonin (2002) käsitys, jonka mu-
kaan hiljainen tieto on luonteeltaan tiedostamatonta tietoa, joka toimii havainnoinnin 
taustaprosessina ja jota ei ole mahdollista muuntaa tiedostetuksi artikuloitavaksi tie-
doksi. Wilson kritisoi tietojohtamisen kirjallisuutta ja erityisesti Nonakaa ja Takeuchia 
hiljaisen tiedon käsitteen alkuperäisen, Polanyin esittämän määritelmän virheellisestä 

1 Tämä näkemys eroaa oleellisesti tiedolla johtamisesta. Tiedolla johtaminen viittaa organisoituun toimin-
tatapaan, jossa on keskeistä tietoresurssit ja teknologiat. Tiedolla johtamisen tavoitteena on faktoihin perus-
tuvan kokonaiskuvan muodostaminen organisaation sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä. (Jalonen 
et al. 2009.) Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tosiasioihin pohjautuvaa päätöksentekoa ja toiminnanohjaus-
ta (Ritvanen & Sinipuro 2013). Taustalla oleva näkemys tiedon luonteesta poikkeaa tiedon eri muotoja ko-
rostavasta käytäntöteoreettisesta viitekehyksestä, johon nojaan tutkimuksessani. Tässä viitekehyksessä tieto, 
osaaminen ja asiantuntemus nähdään paikantuneena ja hajaantuneena toimijoiden, materiaalisten objektien, 
teknologioiden ja toimintaympäristön muodostamaan käytäntöön (Talja & Nyce 2015).
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tulkinnasta. Myös Virtanen (2014) on kritisoinut Nonakan ja Takeuchin käsityksiä ja 
esimerkiksi Tsoukas (2002) pitää hiljaisen tiedon artikulointia mahdottomana.

Se, että hiljaisen tiedon käsitteen oikeasta tulkinnasta esiintyy jatkuvasti keskuste-
lua kuvastaa aiheen pysyvää tärkeyttä. Tutkimuksen yksi tavoite on luoda perusteelli-
nen katsaus hiljaisen tiedon käsitettä koskevaan tutkimukseen, erityisesti uusiin em-
piirisiin tutkimuksiin. Hiljaisen tiedon artikuloitavuutta testaavat tutkimukset ovat 
avanneet uusia näkökulmia oppimisen ja työelämän tutkimukseen ja vieneet sitä eteen-
päin. Jos hiljainen tieto määritellään mahdottomaksi eksplikoida, sen empiirinen tut-
kiminen on mahdotonta. Mutta jos hiljainen tieto nähdään kokemuksen kartuttamana 
tietämyksenä, joka näkyy toiminnassa, sitä on mahdollista empiirisesti tutkia. 

Tutkimukseni kiinnostuksen kohteena on hiljaisen tiedon määrittely erityisesti 
tietojohtamisen kirjallisuudessa sekä hiljaisen tiedon eksplikoinnin ja artikuloinnin 
ongelmakenttä. Tavoitteena on tunnistaa hiljaista tietoa kirjastotyössä ja tutkia kuin-
ka hiljaista tietoa jaetaan ja käytetään. Tutkimus koostuu neljästä artikkelista, joissa 
tarkastelen

• hiljaisen tiedon tutkimuksen kehitystä (artikkeli I)
• hiljaisen tiedon luonnetta ja artikuloitavuutta (artikkeli II)
• hiljaisen tiedon jakamista ja käyttämistä yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa 

(artikkeli III)
• ikäkäsityksiä ja ikäjohtamista osaamisen johtamisen näkökulmasta (artikkeli 

IV)

Näkökulmat limittyvät keskenään ja ovat erilaisia tulokulmia hiljaisen tiedon tunnis-
tamiseen ja hyödyntämiseen. Tietojohtamisen ja osaamisen johtamisen viitekehykset 
korostavat organisaatioiden jäsenten inhimillistä tietoa ja osaamista sekä niiden tun-
nistamista ja hyödyntämistä uuden tiedon rakentamisessa. Hiljaisen tiedon jakaminen 
edellyttää hyviä käytänteitä, joissa hiljainen tieto artikuloituu ja tulee hyödynnetyksi. 
Ymmärrän hiljaisen tiedon kokemuksen kautta hankittuna ammatillisena osaamisena. 
Tästä näkökulmasta ikäjohtaminen on yksi hiljaisen tiedon jakamisen käytännöistä. 
Organisaatioiden eri-ikäisten johtamiseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta organisaa-
tion jäsenten hiljainen tieto ja kokemus saataisiin koko organisaation hyödyksi. 

Tutkimuksen asetelma on kuvattu kuviossa 1. Hiljaisen tiedon tutkimusta käsittele-
vä tarkastelu toimii johdantona hiljaisen tiedon empiiriseen tarkasteluun. Empiirisessä 
osiossa pyrin tunnistamaan ja kuvailemaan kirjastotyön hiljaista tietoa, sen jakamista 
ja uuden tiedon rakentamista. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää kuinka hiljainen 
tieto näkyy kirjastonhoitajan työssä. Väitöskirjani asemoituu osaamisen johtamisen 
kenttään ja nostaa esiin ikäjohtamisen yhtenä osaamisen johtamisen alueena. 
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Väitöskirjani laajentaa ja rikastaa informaatiotutkimusta lisäämällä tietämystä kirjas-
tonhoitajan työstä. Hiljaisen tiedon käsite antaa uuden näkökulman kirjastonhoitajan 
työn tutkimiseen. Hiljaista tietoa on organisaatiossa koko ajan läsnä ja ihmiset ikään 
kuin elävät organisaation hiljaisessa tiedossa. Hiljaiseen tietoon sosiaalistutaan ja sitä 
omaksutaan yhdessä työtä tekemällä. Hiljaista tietoa ei arjessa tiedosteta. Hiljaisesta 
tiedosta on ylipäänsä vähän empiiristä tutkimusta ja etenkin tiedonrakentamisesta on 
olemassa verrattain vähän autenttista tutkimusta2, joten väitöskirjani tuo tässäkin mie-
lessä uutta. Etnografisella työelämätutkimuksella saadaan lisää tietämystä autenttisista 
työkäytännöistä, tässä tapauksessa kirjastonhoitajien tietämyksen ja osaamisen luon-
teesta.

1.2 Kirjastotyön tutkimus
Tutkimuksen empiirisenä kontribuutiona on kuvata hiljaisen tiedon käsitteen kautta 
kirjastonhoitajien työtä uudella tavalla. Tutkin etnografisesti kirjastonhoitajien tieto-
palvelutyötä sekä aineistonvalintatyötä.

Kirjastotyötä on tutkittu suhteellisen vähän käytäntölähtöisestä näkökulmasta. 
Yleisten kirjastojen aineistonvalintaa on tutkittu aiemmin lähinnä diskurssianalyyt-
tisesti ja aatehistoriallisesta näkökulmasta. Esimerkiksi Sanna Talja (1998) tarkasteli 
musiikkikirjastotoiminnassa ilmenneitä tulkintarepertuaareja. Lisäksi on tutkittu 
yleisten kirjastojen aineistonvalinnan argumentointia (Kataja-Peltonen 2001), aineis-
tonvalinnan apuneuvoja (Turunen 2001) tai tietyntyyppisen aineiston valintaa (Hara 
& Qvick 1996). Oma työni poikkeaa aiemmista tutkimuksista, koska tutkin aineiston-

2 Tiedonrakentamisesta on vähän tutkimusta muualla kuin tutkimustyön ja tieteellisen kollaboraation 
kontekstissa.

Kuvio 1. Lähestymiskulmat.

Osaamisen 
johtaminen/

tietojohtaminen

Hiljainen tieto kirjastonhoitajien työn kontekstissa
– tunnistaminen

– jakaminen
– uuden tiedon rakentaminen

Ikäjohtaminen
Ikäkäsitysten 
tunnistaminen



21Hiljaisen tiedon tunnistaminen

valintaa etnografisesti hiljaisen tiedon artikuloinnin ja yhteisen tiedonrakentamisen 
kannalta.

Informaatiotutkimuksen piirissä on tutkittu paljonkin tiedon tallennusta ja hakua. 
Tietopalvelutoiminnan ja asiakaspalvelutyön osalta on tutkittu ja mallinnettu neu-
vontahaastatteluja, asiakkaiden tiedontarpeiden artikuloitavuutta sekä ongelmien vai-
keustasoja (Taylor 1968; Ingwersen 1982). Asiakkaiden tiedontarpeisiin ja ongelmien 
ja hakutehtävien kompleksisuuteen kohdistunutta tutkimusta on pidetty vastaliikkee-
nä 1970- ja 1980-luvuilla vallinneelle järjestelmäkeskeiselle näkökulmalle, jonka näh-
tiin korostavan informaation roolia itsenäisenä hyödykkeenä ja autonomisena objekti-
na, jota voidaan esineen lailla varastoida, hakea ja välittää (Dervin & Dewdney 1986; 
Harris & Dewdney 1994). Tietojärjestelmäkeskeisessä tutkimuksessa tietoa hankkivia 
yksilöitä ei tarkasteltu heidän omista lähtökohdistaan, vaan palvelua tarjoavan orga-
nisaation näkökulmasta (Tuominen 1994). Systeemien toimintaan ja ominaisuuksiin 
keskittynyt tutkimus korosti hakujen tarkkuutta ja hakulausekkeiden muotoilua. Sys-
teemikeskeisestä näkökulmasta asiakas oli täysin rationaalinen tiedonhakija (Durrance 
1995; Pharo & Järvelin 2004). Monissa tutkimuksissa kehitettiin tiedonhakuprosessin 
vaiheiden mallinnuksia. Ne lähtivät yleensä liikkeelle asiakkaan piiloisesta tai ilmaise-
masta tiedontarpeesta ja etenivät erilaisten vaiheiden ja toimenpiteiden kautta kirjas-
tonhoitajan tai järjestelmän identifioiman dokumentin relevanssin arviointiin. Asia-
kas- ja käyttäjälähtöistä tiedonhankinnan ja -haun vuorovaikutteisuutta korostavia 
tutkimuksia tehtiin melko runsaasti 1980–90-luvuilla. Esimerkiksi Kulthaun (1993) 
mallissa tiedonhankintaa hahmotetaan erilaisten vaiheiden kautta epävarmuudesta 
varmuuteen etenevänä oppimisprosessina. Dervinin (1986) sense-making-teoriassa 
kirjastonhoitaja voi auttaa asiakasta tiedollisen kuilun ylittävän sillan rakentamisessa. 
Asiakasnäkökulmasta tehdyt tiedonhaku- ja tiedonhankintatutkimukset eivät kuiten-
kaan juurikaan kuvaa kirjaston hoitajien työtä samaan tapaan kuin etnografinen työ-
paikkatutkimus, joka pyrkii tavoittamaan työkäytäntöjä aidoissa työympäristöissä ja 
työtilanteissa.

Nardi ja O’Day (1999) ovat harvoja tutkijoita, jotka ovat tutkineet tietopalvelua 
etnografisesti. Nardi ja O’Day korostavat kirjastonhoitajien näkymätöntä työtä. He 
puhuvat kirjastoekologiasta, joka koostuu tiedonlähteistä, tiedonlähteiden käyttöä 
edesauttavista teknologioista sekä ihmisistä, kirjastonhoitajista. He pitävät kirjaston-
hoitajien kykyä ja taitoa selvittää asiakkaiden tarpeita kirjaston arvokkaimpana palve-
luna. Tämä näkemys eroaa aikaisemmin vallalla olleesta asiakas- ja järjestelmäkeskeis-
ten näkökulmien dikotomisesta erottelusta. 

Kirjastonhoitajan työssä on paljon kokemukseen perustuvaa vaikeasti artikuloita-
vaa hiljaista tietoa, joka ilmenee vain työssä. Viimeaikainen tutkimus on edennyt tie-
dontarpeen käsitteelle perustuneesta tiedonhankintatutkimuksesta tietokäytäntöjen 
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tutkimukseen, jossa tarkasteltava ilmiökenttä on laajentunut tiedon jakamiseen ja vä-
littämiseen. Tietokäytäntönäkökulma on laajentanut tarkastelua toimintajärjestelmiin 
ja toimijoihin osana toimijakollektiivia (Talja & Nyce 2015). Kirjastoissa työkäytännöt 
organisoituvat muun muassa suhteessa toisiin työntekijöihin, materiaalisiin ja tilallisiin 
tekijöihin sekä suhteessa asiakkaisiin. Käytäntönäkökulma ohjaa tutkimaan kirjaston-
hoitajien tietämistä ja osaamista autenttisissa työtilanteissa. Etnografinen autenttisia 
työtilanteita tarkasteleva työni asemoituu tietokäytäntötutkimuksen perinteeseen.

Tutkimukseni poikkeaa aiemmista kirjastotyöhön kohdistuneista tutkimuksista, 
koska tarkastelen kirjastotyötä hiljaisen tiedon artikuloinnin ja tiedonrakentamisen 
näkökulmasta. Näkökulma eroaa esimerkiksi neuvontatilannetta mallintavista ja oh-
jeistavista tutkimuksista, koska tarkastelen työkäytännöissä ilmenevää hiljaista tietoa. 
Tieto voidaan nähdä joko staattisena objektina ja toisaalta tietämisen prosessina. Kun 
tieto ymmärretään objektiksi, se on luonteeltaan eksplisiittistä ja mallinnettavissa. Kun 
tieto käsitetään tietämisen dynaamiseksi prosessiksi, se on luonteeltaan sosiaalista. Tie-
tämisen prosessissa hiljaisella tiedolla on keskeinen rooli (Huotari et al. 2005). Tässä 
tutkimuksessa hiljainen tieto nähdään tietämisen prosessina. Tutkimuksen empiirises-
sä osassa tutkitaan kirjastonhoitajien tietämisen prosessin kautta näyttäytyvää hiljaista 
tietoa. Ensimmäisessä näistä empiirisistä tutkimuksista tunnistetaan kirjastonhoita-
jien hiljaista tietoa, joka näkyy kirjastonhoitajan toiminnassa asiakaspalvelutilanteissa. 
Toisessa tutkimuksessa kuvataan kirjastonhoitajien hiljaista tietoa aineistonvalintapa-
laverin tiedonluomisen kontekstissa.

1.3 Tiedonrakentamista edistävä organisaatiokulttuuri ja ikäjohtaminen
Tutkimuksen tavoitteena on osaltaan auttaa kuvaamaan ja tunnistamaan minkälainen 
organisaatio edistää hiljaisen tiedon artikulointia, toimintoihin ja käytäntöihin kiin-
nittyneen, valautuneen tiedon artikulointia, reflektointia ja kyseenalaistamista. 

Hiljaisen tiedon jakaminen edellyttää hyviä käytänteitä, joissa hiljainen tieto arti-
kuloituu ja tulee hyödynnetyksi. Näen ikäjohtamisen keinona, jolla voidaan vaikuttaa 
organisaatioiden jäsenten tiedon ja osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Ikä-
johtaminen on suhteellisen nuori ilmiö (Juuti 2001). Ikäjohtaminen voidaan määri-
tellä henkilöstövoimavarojen johtamisen olennaiseksi osaksi, sillä kyseessä on enem-
mänkin henkilöstön johtamisen lähestymistapa kuin erillinen johtamisoppi tai -teoria. 
Lähestymistapaa tarvitaan, sillä ikä on aikaisempaa tärkeämpi johtamiskriteeri. Useilla 
työpaikoilla työntekijät ovat pääsääntöisesti joko nuoria tai eläkeikää lähestyviä (Moi-
lanen et al. 2005).
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Giddensin (2007) mukaan ikäsyrjintä ja ageismi3 estävät ikääntyvien työntekijöiden 
kykyjen ja taitojen maksimaalista hyödyntämistä työelämässä. Ikääntyvät työntekijät 
saattavat ikääntyessään marginalisoitua työyhteisössään ja luopua työn kehittämises-
tä ennenaikaisesti. Organisaatioissa voi esiintyä organisaation virallisen henkilöstö- ja 
ikäpolitiikan vastaista piiloikäjohtamista, jonka taustalla on huonosti tiedostettuja tai 
tiedostamattomia ikäasenteita (Brooke & Taylor 2005). Organisaatiot eivät välttämät-
tä kehitä työntekijöitään tasapuolisesti ja toimintaympäristö voi olla köyhä, yksipuoli-
nen ja vinoutunut (Palonen & Gruber 2010). Ikäsyrjintä ilmenee vanhempien työnte-
kijöiden taitojen ja osaamisen vähättelynä (Viitasalo 2015).

Ikäjohtaminen on keino edistää organisaatiossa olevan tietämyksen jakamista. Ikä-
johtamista on määritelty seuraavasti:

• Ikäjohtamisella eli eri-ikäisten johtamisella tarkoitetaan iästä ja kertyneestä ko-
kemuksesta johtuvan erilaisuuden huomioimista johtamisessa ja esimiestyössä 
(Kiviranta 2010). 

• Iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottaminen päivittäisjohtamisessa, 
työnjaossa ja työskentelyilmapiirissä niin että voidaan synnyttää sellainen työ-
paikkakulttuuri, jossa jokainen työntekijä – ikään katsomatta – voi kokea ole-
vansa arvokas (Ilmarinen et al. 2003).

• Iän huomioon ottaminen johtamisessa (Juuti 2001).

Osaamisen johtamisen kannalta eri-ikäisten työntekijöiden osaamisen tunnistaminen 
on organisaation menestymisen edellytys. Ikäkäsitykset vaikuttavat osaamisen johta-
misen kannalta tärkeisiin asioihin. On tärkeää luoda käytänteitä, jotka mahdollista-
vat yhteistyön ja osaamisen jakamisen. Viimeaikaisessa työelämän tutkimuksessa on 
ryhdytty puhumaan myös monimuotoisuuden tai moninaisuuden johtamisesta. Työ-
paikoilla on entistä enemmän eri kansallisuuksia, uskontoja ja ajatussuuntia edustavia 
ihmisiä. Monimuotoisuus tuo uusia haasteita työpaikoille.

Tutkimukseni tarkastelee ikäkäsityksiä ja ikäjohtamista liittyen kirjastotyöhön. 
Tällaisia tutkimuksia on aiemmin tehty vain muutamia. Ikäjohtamisen avulla myös 
kirjastoissa voidaan lieventää vinoutuneiden ikäjakaumien seurauksia. Ikäjohtamisen 
avulla saatetaan eri-ikäisiä työskentelemään yhdessä ja jakamaan osaamistaan ja hiljais-
ta tietoa.

3 Alun perin Butler (1969) käytti ageismi-termiä joka tarkoitti ikääntyneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja 
ja syrjiviä käytäntöjä. Nykyään ageismilla tarkoitetaan myös muihinkin ikäryhmiin, esimerkiksi nuoriin koh-
distuvaa syrjintää (Vaahtio 2003).
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1.4 Työn rakenne
Seuraavassa luvussa tarkastelen tietojohtamisen käsitettä ja historiallista taustaa. Esitte-
len myös erilaisia organisaatiotyyppejä. Tarkastelen myös oppivan organisaation ja or-
ganisationaalisen oppimisen käsitteitä ja näiden lähestymistapojen eroja. Luvussa käyn 
läpi osaamisen käsitettä ja käsityksiä asiantuntijuudesta. 

Kolmannessa luvussa tarkastelen erilaisia käsityksiä organisationaalisesta tiedosta. 
Tarkastelen myös näkemyksiä hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon suhteesta, hiljai-
sen tiedon ja implisiittisen tiedon suhteesta, hiljaisen tiedon ja tietämisen erosta sekä 
hiljaisen tiedon kehollisesta ja toiminnassa ilmenevästä luonteesta. Tuon esiin hiljaisen 
tiedon lähikäsitteitä kuten transsendenttinen tieto sekä intuitiivinen tieto. 

Neljännessä luvussa tarkastelen lähemmin Nonakan ja Takeuchin organisaation 
tiedonluonnin mallia sekä teorioita tiedonrakentamisen tiloista. Lopuksi tarkastelen 
ikäjohtamista keinona vaikuttaa hiljaisen tiedon jakamiseen ja näin myös uuden tiedon 
rakentamiseen. 

Viidennessä luvussa käyn läpi hiljaisen tiedon aiempia empiirisiä tutkimuksia ja 
niiden tuloksia. Kuudennessa luvussa esittelen tutkimukseni empiirisen toteutuk-
sen. Esittelen tutkimusmenetelmät ja kerätyt aineistot sekä keskustelen tutkimuksen 
arvioin nin kriteereistä. Seitsemännessä luvussa esittelen alkuperäisten tutkimusten tu-
lokset ja kahdeksannessa luvussa esitän johtopäätökset. 

Väitöstutkimuksen yhteenveto-osa on luonteeltaan osatutkimuksia ja niiden tulok-
sia kokoavaa, kontekstualisoivaa ja syventävää tulkintaa. Yhteenveto-osion osatutki-
muksia kokoavassa tulkinnassa otan käyttöön myös analyyttisiä käsitteitä, joita ei ole 
käytetty osatutkimuksissa selventääkseni hiljaisen tiedon tutkimustradition kehitystä 
ja sen suhdetta lähikäsitteisiin. Yhteenveto-osassa syvennän ja laajennan teoreettista 
keskustelua ja pyrin esittämään hiljaisen tiedon tutkimuksesta kokonaiskuvan, joka ei 
välity yksittäisissä osatutkimuksissa. 
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2 OSAAMISEN JOHTAMINEN

Tarkastelen tässä luvussa tietojohtamisen käsitettä ja tutkimustradition kehitystä. 
Esittelen ja taustoitan työssäni hyödyntämiä ja sen kannalta keskeisiä teorioita ja vii-
tekehyksiä. Sen jälkeen tarkastelen lyhyesti erilaisia organisaatiotyyppejä. Tarkastelen 
organisationaalista oppimista. Osaamisen johtamisen kannalta on keskeistä ymmärtää 
asiantuntijuuden luonnetta. Tarkastelen myös osaamisen ja asiantuntijuuden käsitteitä 
ja niitä koskevia erilaisia tulkintoja sekä osaamista koskevan ajattelun kehittymistä.

2.1 Tietojohtamisen tutkimustradition kehitys
Informaatiotutkimuksen puitteissa tietojohtaminen terminä herätti 2000-luvun 
alussa keskustelua käsitteen tieteellisestä pätevyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta 
(esim. Wilson 2002). Huotarin ja Savolaisen (2003) mukaan ongelmaksi koettiin kä-
sitteen tieto monitulkintaisuus ja määrittelemisen vaikeus sekä sen suhde informaa-
tion käsitteeseen. Informaatiotutkimuksessa käytetty käsite tietohallinto ( information 
 management) kuvaa organisaation informaation1 hallintaa. Tietojohtaminen 
( knowledge management) viittaa laajemmin tiedon hyödynnettävyyteen ja jakamiseen. 
Tieteenalana tietojohtaminen ei kuitenkaan ole pelkästään tai ensi sijassa informaatio-
tutkimuksen erityisala vaan tieteidenvälinen tutkimusala, jossa toimivat muun muassa 
organisaatiotutkimus, yritystaloustiede, kasvatustiede sekä tietojärjestelmätiede. 

Tietojohtamisen termi viittaa tutkimusalueeseen ja näkökulmaan, joka pitää sisäl-
lään muun muassa informaation hallintaa, tietämyksenhallintaa, aineetonta pääomaa2 
ja sen johtamista. Jotkut tarkoittavat termillä tietoteknistä informaation hallintaa ja 
toiset näkevät sen ennemminkin sosiaalisten yhteistyömuotojen synnyttämisen keino-
na (Lönnqvist 2008, 12). 

Tietojohtamisen tutkimus jaetaan usein tietotekniikkakeskeiseen koulukuntaan ja 
yhteisölliseen tietojohtamisajatteluun. Ensimmäinen suuntaus tarkastelee tietoa orga-

1 Blairin (2002) mukaan informaatio on jotakin tarkoitusta varten käsiteltyä ja järjestettyä dataa. Tieto 
taas tekee informaation ja kokemusten arvioinnin ja käsittelyn mahdolliseksi. Tieto koostuu kokemuksesta, 
arvoista, asiantuntijan näkemyksistä ja kontekstuaalisesta informaatiosta. Tieto on kontekstuaalista ja sitä 
on vain ihmisillä.
2 Organisaation aineeton pääoma voidaan jakaa inhimilliseen pääomaan sekä suhde- ja rakennepääomaan 
(Laihonen et al. 2013, 38).
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nisaation menestystekijänä ja tarkastelee asiaa johtamistyylien ja -tehtävien kannalta. 
Toinen, tietotekninen suuntaus painottaa tietojärjestelmien merkitystä tiedonhallin-
nassa. Nämä suuntaukset tietenkin nivoutuvat toisiinsa ja saavat eri painotuksia tutkit-
tavasta ongelmasta riippuen (Laihonen et al. 2013). 

Koulukunnat voidaan nähdä myös kahtena erilaisena tietämyksenhallintastrate-
giana. Tietämyksenhallintaa voidaan lähestyä rakentamalla tietoteknisiä välineitä sekä 
dokumentoimalla ja tallentamalla tietoa tietokantoihin myöhemmin hyödynnettäväk-
si. Strategiaa voi kutsua yhteenkokoamisstrategiaksi (kodifiointistrategia) ( Hansen et 
al. 1999). Toisaalta tietämyksenhallintaa voidaan lähestyä johtamisen, organisaatio-
kulttuurin ja yhteiskuntatieteiden kannalta, jolloin kyse on ihmiskeskeisestä eli per-
sonointistrategiasta. Lähestymiskulmat sisältävät erilaisia käsityksiä organisaation 
toiminnasta, tiedon luonteesta, viestinnästä ja johtamisesta (taulukko 1). Taulukon 
1 vasemmalla puolella on tietojohtamisen kodifiointistrategiaa painottava puoli ja oi-
kealla puolella personointistrategiaa painottava lähestymistapa. Taulukon asetelma on 
lähinnä jatkumo. Jatkumon ääripäät eroavat toisistaan, mutta käytännön työelämässä 
on monenlaisia välimuotoja ja painotukset vaihtelevat toiminnon luonteen ja organi-
saation mukaan.

Taulukko 1. Tietojohtamisen kodifiointistrategia ja personointistrategia (Huotari et al. 2005, 166).

Kodifiointistrategia Personointistrategia
Staattista
Eksplisiittistä

Millaista tieto on? Dynaamista
Hiljaista, implisiittistä ja eksplisiit-
tistä

Tietojärjestelmissä, dokumen-
teissa

Missä tieto sijaitsee? Yksilöissä, ryhmissä, työyhteisön 
prosesseissa ja käytännöissä, 
dokumenteissa, tietojärjestelmissä

Informaation ja tiedon siirtoa ja 
informaatiovirtoja

Millaista viestintä on? Informaation merkityksentämistä 
ja tiedonrakentamista vuorovaiku-
tuksessa

Rakenteeltaan pysyvä, usein 
hierarkkinen

Millainen organisaatio on? Muuttuva, dynaaminen, jatkuvasti 
(uudelleen) organisoituva ja useilla 
tavoilla jäsentyvä sosiaalinen 
järjestelmä

Koordinoida yksilöiden toimin-
taa organisaation tavoitteiden 
mukaiseksi

Mikä on johtamisen tavoite? Innostaa, johtaa muutosta, kehit-
tää osaamista ja uudistumiskykyä 
ja edistää uuden tiedon luomista ja 
innovointia

Integroitu tiedon hallinta, yksilön 
oppiminen ja suorituskyvyn paran-
taminen, kodifiointistrategia

Mitkä asiat painottuvat tietojoh-
tamisessa?

Organisaation oppiminen ja jatku-
va uudistuminen, tietopääoman, 
osaamispääoman ja sosiaalisen 
pääoman kehittäminen, personoin-
tistrategia
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Huotari, Hurme ja Valkonen (2005) näkevät tietojohtamisen (knowledge  management) 
tietohallintoa (information management) kehittyneempänä informaatiota koskevan 
toiminnan kehitysvaiheena. Tietojohtamiseen kytkeytyy sekä dokumentaatioon ja do-
kumenttienhallintaan että organisaation aineettomien resurssien johtamiseen liittyviä 
tekijöitä. Tällaisia ovat organisaatiokulttuuriin, johtajuuteen ja oppimiseen vaikuttavat 
seikat, jotka edistävät olemassa olevan informaation hyödyntämistä ja tiedon jalosta-
mista. Tietojohtamisessa ihmisten osaamisen johtaminen on yhtä välttämätöntä kuin 
dokumentoidun informaation käsittely ja hallinta. (Em., 48, 135.) 

Tietojohtaminen ja osaamisen johtaminen voidaankin nähdä samana asiana. Osaa-
misen johtaminen on laaja kokonaisuus, jonka sisälle organisaation oppimista ja osaa-
mista käsittelevä keskustelu asemoituu. Tietojohtamisen eli osaamisen johtamisen ta-
voitteena on saada organisaatiossa oleva hiljainen tieto (tacit knowledge) vapautettua 
innovaatioiden synnyttämiseen ja luoviin prosesseihin. (Viitala 2004.) 

Tässä tutkimuksessa käytän käsitteitä tietojohtaminen ja osaamisen johtaminen 
synonyymeina. Termi tietojohtaminen viittaa organisaatiossa olevaan tietoon ja tietä-
mykseen ja sen tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen. Käytän termiä osaamisen johta-
minen viittaamaan asiantuntemuksen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. 

Tietojohtamisen yhteydessä tietoa on tarkasteltu organisaation pääomana, josta 
käytetään myös nimitystä aineeton pääoma. Ståhlen ja Grönroosin (1999) mukaan tie-
topääoma syntyy osaamisen arvoketjun lopputuloksena. Datasta, merkkijonosta tulee 
informaatiota, kun se asetetaan johonkin kontekstiin, ja informaation tulkinta puo-
lestaan synnyttää inhimillistä tietoa (Blair 2002). Kyky käyttää tietoa ja osaamista on 
älykkyyttä ja lopulta viisautta (Davenport & Prusak 1998). Organisaatiotasolla tämä 
prosessi sisältyy yrityksen tietopääomaan ja tuottaa aineellista ja aineetonta pääomaa 
eli yrityksen substanssin (Ståhle & Grönroos 1999, 49). 

Englanninkielinen termi knowledge management viittaa sekä tietoon että osaa-
miseen, eikä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tietojohtamisen ja osaamisen 
johtamisen välillä ole välttämättä eroa (Hyrkäs 2009). Knowledge management (KM) 
-käsitteen suomenkielisenä vastineena on käytetty tiedon ja tietämyksen hallintaa, 
tietämyshallintaa, tietopääomaa, osaamisen johtamista, tiedon johtamista ja tietojoh-
tamista. Ensimmäisessä suomenkielisessä aihetta käsittelevässä teoksessa ’Knowledge 
management: tietopääoma yrityksen kilpailutekijänä’ käsite määritellään seuraavasti:

Knowledge management on käsite, jonka alle pyritään jäsentelemään, ohjaamaan 
ja lisäämään yrityksen aineettomia omaisuuseriä. (Ståhle & Grönroos 1999, 10.)3

3 Suomen valtion Tulevaisuusvaliokunta määrittelee Tiedon ja tietämyksenhallinnan -projektin loppura-
portissa käsitteen hyvin yleisesti: Knowledge management ajatussuunnassa on kysymys tiedon, taidon, osaa-
misen ja viestinnän viisaasta ja taitavasta huolenpidosta, hallinnoimisesta ja tavoitteellisesta johtamisesta 
(Suurla 2001, 27). 
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Keskustelu tietojohtamisen määritelmistä on vähentynyt 2000-luvun alusta, jolloin 
käsite tuli tieteelliseen keskusteluun.  Uudempia keskustelun aiheita ovat olleet, kuin-
ka innovaatiotoiminnan tukemiseksi voidaan luoda uutta tietoa tai kuinka tiedonjaka-
misen esteitä voidaan poistaa, jotta erilaiset yhteistyömuodot onnistuisivat (Laihonen 
et al. 2013). Keskusteluun on tullut tiedon ja tietämisen intuitiivisuus ja kehollisuus. 
Yhteen organisaatioon keskittymisen rinnalle on tullut pohdittavaksi tiedonrakenta-
minen organisaatioiden rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa (Koivisto 2011).

Tietojohtamisen kehityksessä on siis jo erotettavissa erilaisia sukupolvia. (Ahonen et 
al. 2000; Hong & Ståhle 2003; 2005; Snowden 2002; Tuomi 2002; Virkkunen 2002.) 
Ensimmäinen sukupolvi oli kiinnostunut tietoresursseista tietokantoihin tallennetta-
vina ja niistä haettavina staattisina objekteina. Tarkastelu keskittyi eksplisiittisen ole-
massa olevan tiedon tekniseen varastointiin ja hyväksikäyttöön. Seuraava sukupolvi 
liitetään tiedonluomisen prosessimallien kehittymiseen 1990-luvulla (mm. Nonaka & 
Takeuchi 1995). Yksilöiden ja organisaation osaaminen nähtiin resurssina, jota orga-
nisaatioiden oli menestyäkseen kartoitettava ja hyödynnettävä. Tämä laajeni pohdin-
taan siitä, mikä saa liikkeelle tiedonluomisen prosessin ja uudet innovaatiot (Scharmer 
2001). Toisen sukupolven tarkastelussa keskiössä on tiedonjakaminen, kommunikointi 
ja verkostot (Hong & Ståhle; Tuomi 2002). Kolmas sukupolvi korostaa uuden tiedon 
luomista vapaaehtoispohjalta sekä organisaatiorajat ylittävää verkostoitumista ja kom-
munikaatiota (Koivisto et al. 2011; Snowden 2002; Tuomi 2002). (Taulukko 2.)

Tyypillistä nykyajan asiantuntijatyölle on työskentely moniammatillisissa tiimeissä 
ja verkostoissa. Työlle on ominaista jatkuva muutos ja uudenlaisten toimintojen, käy-
täntöjen ja tuotteiden kehittäminen ja tuottaminen. (Engeström 2004.) Tietojohta-
misen kolmas sukupolvi korostaa siis verkostomaista ja organisaatioiden rajat ylittävää 
innovaatiotoimintaa suhteessa korporatiivisesti johdettuun ja organisoituun innovaa-
tiotoimintaan. On viitattu formaalien organisaatioiden puitteissa tapahtuvan inno-
vaatiotoiminnan kriisiin (ks. Chesbrough 2003; Lee & Cole 2003; von Hippel 2005). 
Organisaation rajat ylittävä avoin innovointi (Chesbrough 2003) ja käyttäjälähtöinen 
innovointi (von Hippel 1986) edustavat uusia näkökulmia innovaatiotoimintaan. Vä-
lineinä rajojen ylittämiseen nähdään erilaiset oppimis- ja innovaatioverkostot, joissa 
eritaustaiset osallistujat kehittävät yhteisiä kohteita. (Koivisto 2011.)
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Taulukko 2. Osaamisen johtamisen/tietojohtamisen kolme sukupolvea (mukaillen Hong & Ståhle 
2003).

1. sukupolvi 2. sukupolvi 3. sukupolvi
Informaation kokoaminen, organi-
sointi ja varastointi

Nonakan ja Takeuchin tiedonluo-
misen SECI-malli

Itseorganisoituva kyvykkyys

Tieto irrallisia, mitattavia ja koo-
dattavia nykyhetkessä tarvittavia 
taitoja

Tieto kollektiivisissa, yhteisissä 
käytännöissä, valmistautuminen 
lähitulevaisuuden haasteisiin

Kyky luoda uutta tietoa ja inno-
vaatioita

Tiedon paikantaminen ja tunnista-
minen ja haltuunotto

Tiedon jakaminen ja siirtäminen Uuden tiedon tuottaminen

Tietojärjestelmät, informaatiotek-
nologia

Yhteisöllinen oppiminen, käytän-
töyhteisöt

Kaaoksen, riskien ja epävarmuu-
den hallinta verkostomaisella 
yhteistyöllä

Tässä työssä on nähtävissä toisen ja kolmannen sukupolven lähestymistapoja. Tiedon 
nähdään sijaitsevan kollektiivisissa käytännöissä ja tarkastelun kohteena on se, miten 
uutta tietoa jaetaan ja rakennetaan yhteisöllisessä toiminnassa.

Tietojohtamisen keskeiset kysymykset ja lähestymistavat määräytyvät luonnollises-
ti myös sen perusteella, minkä tyyppistä organisaatiota tai organisaation osa-aluetta 
tarkastellaan. Organisaatiotyyppien erottelun välineinä ovat esimerkiksi Burnsin ja 
Stalkerin (1961) käsitteet vakaa eli stabiili ja epävakaa eli turbulentti toimintaympä-
ristö. Tietyntyyppinen toimintaympäristö voi olla leimallinen koko organisaatiolle tai 
organisaation sisältä voi löytyä erityyppisiä toimintaympäristöjä. Ståhle ja Grönroos 
(1999) erottelevat organisaatiot ja niiden osa-alueet mekaanisiin, orgaanisiin ja dynaa-
misiin toimintaympäristöihin. Ståhlen ja Grönroosin käsitteet auttavat ymmärtämään 
sitä, minkä tyyppistä osaamisen, suhteiden ja tiedon virtauksen kokonaisuutta organi-
saatiossa tai sen osassa hallitaan. Mekaanisessa toimintaympäristössä tieto on ensisi-
jassa eksplisiittistä, orgaanisessa ja dynaamisessa toimintaympäristössä hiljainen tieto 
nousee merkittävään rooliin eksplisiittisen tiedon lisäksi. Tiedonluomista tapahtuu 
lähinnä orgaanisissa ja dynaamisissa toimintaympäristöissä. (Taulukko 3.)
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Taulukko 3. Mekaaninen, orgaaninen ja dynaaminen yritysympäristö (Ståhle & Grönroos 1999).

Yritysympäristö
Tunnusmerkit

Mekaaninen Orgaaninen Dynaaminen

Tavoite Hallittavuus, pysyvyys Hallittu kehitys Jatkuva innovointi
Tieto Täsmällistä, määriteltyä Kokemusperäistä, 

piilevää
Intuitiivista, potentiaalista

Vaikutussuhteet Asemasta määräytyviä, 
hierarkkisia

Vastavuoroisia, konsen-
sukseen pyrkiviä

Spontaaneja, verkos-
tomaisia

Tiedon virtaus Yksisuuntainen: ylhäältä 
alas

Edestakainen, sekä 
ylhäältä alas että alhaalta 
ylös

Kaoottinen, monensuun-
tainen myös organisaa-
tion ulkopuolella

Tietämyksenhallinnan 
keskeinen väline

Johdon määräykset, 
ohjeet

Dialoginen viestintä ja 
vuorovaikutus, yhdessä 
sovitut toimintamallit, 
itsearviointi

Verkostovalmiudet

Kirjastojen tietämyksenhallintastrategia ja informaatiopolitiikka ovat perinteisesti 
painottaneet kodifioidun ja tietokantoihin tallennetun tiedon käsittelyä, joka on me-
kaanisen organisaatioympäristön tunnusmerkki. Orgaanisen ympäristön piirteitä voi-
daan havaita puhuttaessa asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 
kartoittamisesta. Dynaamisen organisaatioympäristön piirteitä on harvemmin näh-
ty tai havainnoitu julkisen sektorin organisaatioissa. Se ei suinkaan merkitse, etteikö 
näiden piirteiden tietoinen ja tiedostamaton hyödyntäminen olisi julkisen sektorin 
organisaatioiden toimintojen, käytäntöjen ja kehittämisen kannalta oleellista. Tässä 
tutkimuksen painopiste ei ole kirjastoille tärkeän kodifioidun ja eksplisiittisen tiedon 
tarkastelussa vaan tutkimukseni painopiste on piirteissä, joita on havaittavissa orgaani-
sessa ja jopa dynaamisessa toimintaympäristössä.

2.2 Oppiva organisaatio ja organisationaalinen oppiminen
Osaamisen johtamisen yhteydessä on tarkasteltava myös oppimisen luonnetta koskevia 
teorioita. Organisationaaliseen oppimiseen liittyvä keskustelu toi oppimisen subjektik-
si yksilön ja ryhmän lisäksi organisaation. Viitalan (2004) tavoin painotan oppimispro-
sessien johtamista osaamisen johtamisesta puhuttaessa. Taustoitan omaa tutkimustani 
ja näkemystäni tässä luvussa vertailemalla oppivan organisaation ja organisationaalisen 
oppimisen lähtökohtia. Oppivan organisaation ja organisationaalisen oppimisen käsit-
teet pitävät sisällään erilaisia tavoitteita ja painotuksia. 

Oppivan organisaation fokus on yksilössä ja lähestymistavalle on tyypillistä esimer-
kiksi puhe elinikäisestä oppimisesta. Oppiva organisaatio on kuvattu organisaation ta-
voitetilaksi. Oppivalla organisaatiolla on kyky hankkia ja siirtää tietoa, muuttaa omaa 
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käyttäytymistään uuden tiedon ja uusien käsitysten mukaiseksi, tunnistaa kehittämisen 
tarpeet organisaatiossa sekä uudistua. (Mm. Garvin 1993; Sarala 1996; Viitala 2013.) 

Esimerkiksi Sengen (1990) oppivan organisaation teorian mukaan organisaatioi-
den oppiminen edellyttää yksilöiden oppimista. Oppivassa organisaatiossa on yksilön 
pätevyyttä, systeemistä ajattelua, mentaalisia malleja, yhteinen visio ja tiimioppimista. 
Systeemisellä ajattelulla Senge tarkoittaa sitä, että organisaation todellisuus muodostuu 
toisiinsa liittyvistä ja toisiinsa vaikuttavista prosesseista ja kaikki osatekijät tulee ottaa 
huomioon. Yksilön pätevyydellä (personal mastery) Senge viittaa henkilökohtaiseen 
kasvuun ja yksilön oman vision syventymiseen. Sengen mukaan yksilön oppiminen ei 
takaa oppivaa organisaatiota, mutta organisaatiot oppivat vain yksilön avulla. Yhteises-
ti jaettu visio rakennetaan asioita työstämällä ja avoimesti keskustelemalla. Yhteisen vi-
sion rakentaminen on jatkuva prosessi, jonka edellytyksenä on se, että toimintaa ohjaa-
vat piiloiset ajattelumallit (mental models) pyritään tiedostamaan, jotta niitä kyetään 
joustavasti muuttamaan. Oppivan organisaation edellytyksenä on myös tiimioppimi-
nen, sillä ryhmät saavuttavat asioita, joihin yksilöt eivät yksin pysty. Tiimioppiminen 
perustuu yhteiseen kieleen ja dialogiin, joka tuottaa yksilölle ja ryhmälle uutta osaamis-
ta. (Senge 1990.)

Siinä, missä oppivan organisaation fokus on pääsääntöisesti yksilössä, organisatio-
naalisen oppimisen fokus on yhteisössä ja siinä miten yhteisössä oleva tieto ja osaami-
nen saadaan organisaation käyttöön. Organisationaalinen oppiminen liittää oppimi-
sen myös tiedonrakentamiseen. (Isacsson 2007.) Veran ja Crossanin (2003) mukaan 
oppiminen tulee nähdä prosessina, jossa jalostetaan tietoa. 

Oppivan organisaation ja organisationaalisen oppimisen teorioiden eroja voidaan 
kuvata kahdella metaforalla: omaksumisen metaforalla (acquisition) ja osallistumisen 
(participation) metaforalla (ks. Sfard 1998). Omaksumismetafora kuvaa tyypillistä pe-
rinteistä kouluoppimista. Oppimista pidetään tuotoksina, jotka yksilö on saavuttanut 
kognitiivisen toiminnan tuloksena sisäistämisen kautta. Osallistumisen metafora ku-
vaa sitä, että oppiminen tapahtuu aina jossain erityisessä toimintaympäristössä ja on 
kytköksissä toimintaan. Sen mukaan oppimista ei ole ilman toimintaa ja oppimisen 
tuotokset ja prosessit ovat erottamattomat. (Collin 2007, 212.) 

Käytäntöteoria painottaa toimintaympäristön merkitystä oppimisessa. Laven ja 
Wengerin (1991) mukaan oppiminen on prosessi, jossa oppija osallistumalla käytän-
töyhteisön (community of practice) toimintaan ja kartuttamalla tietoja ja taitoja saa-
vuttaa yhteisön täysivaltaisen jäsenyyden. Oppiminen on siis sosiaalistumista työ-
käytäntöihin. Käytäntöyhteisöjen lähtökohtana on yhteisesti jaettu toiminta, jonka 
toteutumisesta yhteisön jäsenet sopivat ja ottavat vastuuta. Jaetut käytännöt sitovat jä-
seniä yhteen, vaikka yksittäinen jäsen ei olisikaan vuorovaikutuksessa kaikkien muiden 
kanssa. Käytäntöyhteisö tuottaa kumuloituvasti osaamista ja erilaisia työvälineitä, kä-
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sitteitä ja tarinoita. Tarinat välittävät kulttuuriperinnettä uusille toimijoille ja auttavat 
välittämään käytäntöjä ja tietoja (Hakkarainen et al. 2003, 8).

Laven ja Wengerin (1991) teoria tekee hiljaisen tiedon välittymisen ja oppimisen 
ymmärrettäväksi. Toimintakäytännöissä implisiittisesti oleva tieto siirtyy ja välittyy 
”hiljaisesti” sosiaalistuttaessa jaettuun käytäntöön. Teorian taustalla on ortodoksisen 
oppimisnäkemyksen (perinteisen kouluoppimisen) kritiikki. Sen mukaan oppiminen 
ja ammatti-identiteetin muotoutuminen ovat samaa prosessia ja edellyttävät toisiaan.

Collinin (2007) mukaan työssä oppiminen on satunnaista, koska se kytkeytyy 
vahvasti työn tekemiseen. Onkin esitetty epäilyksiä, että oppimisen tilanne- ja kon-
tekstisidonnaisuuden vuoksi erilaiset yleiset oppimismallit eivät välttämättä aina toimi 
(Paloniemi 2008, 256). Toisaalta on nähty, että organisoidut toimintamallit saattavat 
toisaalta jopa heikentää kokemusperäisen osaamisen jakamista (Riege 2005). Kokemus-
peräisen osaamisen ja hiljaisen tiedon luonne vaikuttavat siihen, että niiden jakamista 
on vaikea järjestää organisoidusti. Työssä oppimista kuvaavissa malleissa on nostettu 
keskiöön osaamisen tunnistaminen ja jakaminen (ks. Poikela & Järvinen 2007; En-
geström 2004).4 

2.3 Osaaminen ja asiantuntijuus
Tarkastelen tässä luvussa osaamisen ja asiantuntijuuden luonnetta koskevia teoreettisia 
käsityksiä. Tietojohtamisen kirjallisuudessa tarkasteluyksikkönä on vaihtelevasti yksi-
lön osaaminen ja/tai organisaation osaaminen ja kollektiivinen asiantuntijuus. Tässä 
työssä näen osaamisen ja asiantuntijuuden asiantuntijakulttuuriin osallistumisena ja 
työkäytäntöihin kytkeytyvänä.

Työelämän ja oppimisen tutkimuksen yhteydessä taitojen hankkimista ja osaamista 
on usein tarkasteltu kvalifikaatio-käsitteen avulla. Taito on ymmärretty tällöin Raivo-
lan ja Vuorensyrjän (1998, 23) mukaan ”kyvyksi toimia ennalta määriteltyjen teknis-
ten ja praktisten sääntöjen mukaisesti”. Sääntöjä noudattava osaaminen ei kuitenkaan 
riitä tavoittamaan asiantuntijoiden (tai muidenkaan ryhmien) työn ydintä. Kvalifikaa-
tion käsite on staattinen ja se palvelee teollisen ajan työelämän ammattien luonteen 
kuvailua ja tarkastelua enemmän kuin tietoyhteiskunnan asiantuntija-ammattien tar-

4 Poikela ja Järvinen (2007) ovat kehittäneet työssä oppimisen prosessimallin, joka perustuu kokemuksel-
lisen oppimisen (Kolb 1984), tiedon luomisen (Nonaka & Takeuchi 1995) ja organisationaalisen oppimisen 
(Crossan & Lane & White 1999) malleihin. Kokemuksellinen oppiminen koostuu neljästä syklisestä vaihees-
ta: kokemuksesta, kokemuksen reflektiivisestä havainnoinnista, abstraktista käsitteellistämisestä ja opitun 
aktiivisesta kokeilusta (Kolb 1984). Oppimissyklin myötä syntyy uusi kokemus, jonka pohjalta oppiminen 
jatkuu edelleen. Oppimisen ajatellaan edellyttävän reflektointia eli kokemusperäisen tiedon havainnointia 
ja pohdintaa. Kokemuksellisen oppimisen malli on lähellä tässä tutkimuksessa hyödynnettyä SECI-mallia. 
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kastelua. Kvalifikaation käsite on johdettu ammatin käsitteestä, joka sekin on nähty 
riittämättömäksi (Raivola & Vuorensyrjä 1998).

Osaaminen on Raivolan ja Vuorensyrjän (1998, 23) määritelmän mukaan taidon 
soveltamista sosiaalisessa kontekstissa relationaalisesti. Osaaminen edellyttää käytän-
nössä koeteltua tietoa, tiheää kokemuksellisuutta ja yhteisössä omaksuttuja näkemyk-
siä, joka sallivat tietynlaisen toiminnan. Osaamisen avulla voidaan saavuttaa yhteisesti 
ymmärretty ja toivottu tavoite. Ydinosaamisen käsite viittaa sellaisiin organisaation 
osaamisalueisiin, joissa organisaatio on muita parempi tai erityinen ja joihin sen kilpai-
luetu perustuu. Ydinosaamisalueiden eli kyvykkyyksien tunnistaminen on olennaisen 
tärkeää. (Juuti 2001; Lehtonen 2002; Prahalad & Hamel 1990; Raivola & Vuorensyrjä 
1998.)

Osaamiseen sisältyy teoreettisia ja käytännön tietoja ja taitoja sekä fyysisiä ja psyyk-
kisiä valmiuksia saavuttaa työhön asetettuja tavoitteita. Asenteet, käsitykset ja verkos-
tot ovat myös osaamista. Henkilöstön osaaminen on organisaation kehityspotentiaalia 
ja henkilöstön todellinen osaaminen voi olla muuta tai laajempaa kuin mitä on käy-
tössä. Kun työntekijät poistuvat organisaatiosta, osaaminen kuitenkin säilyy muun 
muassa järjestelmissä, työtavoissa ja -välineissä, käyttäytymis- ja ajattelumalleissa sekä 
työprosesseissa. Osaaminen valautuu osaksi toimintaympäristöä erilaisiin välineisiin, 
ohjeistoihin ja materiaaleihin. (Ahvo-Lehtinen & Maukonen 2005; Palonen & Gruber 
2010.)

Samoin kuin osaamista, asiantuntijuutta voidaan lähestyä yksilön taitavana toimin-
tana tai luonteeltaan kollektiivisena ja yhteisöllisenä. Esimerkiksi lääketieteen ja mu-
siikin osalta on ajateltu, että asiantuntijoita ovat ihmiset, jotka jatkuvasti objektiivisin 
standardein mitattuna suoriutuvat erinomaisesti alalle tyypillisistä tehtävistä. Asian-
tuntijuuden määreenä on tällöin vertailuasetelma aloittelijoihin tai niihin, joiden suo-
ritukset ovat keskitasoa. (Palonen & Lehtinen & Gruber 2007. ) 

Asiantuntijuutta voidaan tarkastella myös professioiden näkökulmasta (Pirttilä 
2002), jolloin asiantuntijuuden määreenä on professionaalisuus, valtuutus tiettyi-
hin asiantuntija- ja työtehtäviin (Tynjälä & Collin 2000). Launiksen ja Engeströmin 
(1999) mukaan asiantuntijuutta ei ole mielekästä määritellä yhden asiantuntijan tai 
asiantuntijaryhmän pysyväksi ominaisuudeksi. Asiantuntijuuden näkeminen yksilön 
taitoina ja osaamisena tuottaa mahdottomia yksilöön kohdistuvia kouluttautumis- ja 
oppimisvaatimuksia. Asiantuntijuus voidaankin nähdä yliyksilöllisenä ja systeemise-
nä, verkostojen ja organisaatioiden kykynä ratkaista yhdessä uusia ongelmia ja silloin 
se nähdään toimintajärjestelmän ominaisuutena. Tällöin asiantuntijuudessa on kyse 
toimijoiden tiedollisista yhteyksistä, yhteisestä kielestä ja yhteisen merkityksenannon 
ja tulkinnan tavoista. 
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Asiantuntijuutta voidaan tarkastella Paavolan, Lipposen ja Hakkaraisen (2004) 
mukaan tiedonhankintaa korostavasta näkökulmasta, asiantuntijakulttuuriin osallis-
tumista korostavasta näkökulmasta ja tiedonluomisen näkökulmasta. 

Tiedonhankintanäkökulmasta asiantuntijuus ja oppiminen nähdään kognitiivi-
seksi eli tiedollisiin toimintoihin, tiedon saamiseen ja omaksumiseen liittyväksi. Ole-
tuksena on, että muistiin rakentuu löyhästä ja hajanaisesta asiapaljoudesta koko ajan 
tiukentuva verkosto. Yhteen liittyvät asiat koteloituvat pikku hiljaa tiiviiksi tietopake-
teiksi. Oletuksena on, että monivuotisen opiskelun kuluessa jatkuvasti kumuloitunut 
tieto muuntuu ammattia tukevaksi tietämykseksi (Custers et al. 1998), joka on suoraan 
siirrettävissä työelämään (Palonen & Gruber 2010; Paloniemi et al. 2010).

Osallistumisnäkökulmasta asiantuntijuus kehittyy osallistumisessa yhteisön toi-
mintaan. Kuten edellä totesin, käytäntöteorian näkökulmasta asiantuntijuus on täy-
sivaltaista osallistumista käytäntöyhteisön toimintaan. Tällöin asiantuntijuus on ala-
kohtaista, kontekstisidonnaista ja kollektiivista. Se on kiinnittynyt tiettyyn käytäntöön 
eli toimintakontekstiin ja -järjestelmään. Käytäntönäkökulmasta asiantuntijuus myös 
hajautuu usean toimijan kesken ja on pikemminkin ryhmän tai ympäristön ominaisuus 
kuin yhden ihmisen ominaisuus. (Lave & Wenger 1991; Palonen & Gruber 2010.)

Tiedonluomisen näkökulmasta asiantuntijuus kehittyy yhteisessä tiedonluomisen 
ja käytäntöjen muuttamisen prosessissa. Asiantuntijuuteen liittyy vallitsevan tietämyk-
sen ja tietokäytäntöjen muuttaminen ja uuden luominen (Hakkarainen et al. 2012). 
Tiedonluomisen näkökulmasta asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää muun muas-
sa vaihtelevien ja uusien ongelmien ratkaisemista, oppimisen kokemista merkityksel-
liseksi, jatkuvaa vuorovaikutusta ja keskustelua muiden kanssa, omien ajatusten suh-
teuttamista erilaisiin ja vastakkaisiin ajatuksiin, ongelmatilanteiden vapaata tutkimista 
ilman välitöntä suorituspainetta sekä oppimisen suuntaamista menestymisen sijasta 
ymmärtämiseen ja ymmärryksen syventämiseen (Hatano & Inagaki 1992).

Asiantuntijuutta voidaan kuvata myös joustavana ja kristallisoituneena tietämyk-
senä.5 Joustavaa tietämystä käytetään nopeassa ärsykkeisiin reagoinnissa ja uusien on-
gelmien ratkaisussa. Kristallisoitunut tietämys on opittujen valmiuksien hallintaa ja 
käyttöä tuttujen ongelmien rutiininomaisessa ratkaisussa. Kristallisoituneeseen tie-
tämykseen on ikään kuin varastoituneena tai kiteytyneenä kulttuurihistoriallisesti 
kasautunut tietämys, joka vapauttaa yksilön resursseja joustavaan käyttöön. Joustava 
ja kristallisoitunut tietämys ovat vuorovaikutuksessa ja myös päällekkäisiä prosesseja. 
Asiantuntijuuden kehittyessä joustava tietämys muuttuu kristallisoituneeksi vapaut-
taen uusia älyllisiä voimavaroja. (Hakkarainen et al. 2012; Hakkarainen & Paavola 
2006.)

5 Alun alkaen Raymond Cattelin  jo 1930-luvulla kehittämä ja sittemmin John Hornin täydentämä ajatus 
joustavasta ja kristallisoituneesta  älykkyydestä.
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Rutiiniasiantuntijuus on automatisoitunutta toimintaa, jolla ratkotaan tuttuja on-
gelmia nopeasti ja täsmällisesti. Esimerkiksi lääkärin mieli ei muistuta tietokantaa, 
vaan se rakentuu työssä kohdattujen tilanteiden tai käsikirjoitusten mukaan. Käsikir-
joitukset palautuvat muistista eri tilanteissa, eivätkä ne rasita muistia. Mitä rikkaam-
pi toimintaympäristö on sitä enemmän näitä käsikirjoituksia kehittyy. Päätöksenteko 
nojaa ennakkotapauksiin. Kokemuksen myötä asiantuntijuus kehittyy ja tyypillisen 
tapauksen oppii erottamaan poikkeavasta tapauksesta. Asiantuntijuuden kannalta on 
olennaista erottaa rutiinitilanteet ei-rutiinitilanteista. (Boshuizen 2004; Custers et al. 
1998; Hatano & Inagaki 1992.)

Asiantuntijuus näkyy siis ongelmien vaivattomassa ratkaisemisessa. Asiantuntijuu-
teen liittyy asteittain etenevä ongelmanratkaisu. Huippuasiantuntija asettaa itselleen 
jatkuvasti aikaisempaa haasteellisempia tehtäviä ja työskentelee osaamisensa ylärajoilla 
oppien uutta ja ylittäen osaamisensa rajoja. Tämänkin vuoksi asiantuntijuutta pitäisi 
tarkastella prosessina eikä jonkun ominaisuutena. Asiantuntijuutta voi olla millä ta-
hansa elämän alueella, se ei rajaudu niin sanottuihin asiantuntija-ammatteihin. Olen-
naista on syvällinen paneutuminen ongelmaan. (Bereiter & Scardamalia 1993; Bereiter 
2002.)

Yhteenvetona voi todeta, että käytäntöteorian eli sosiokulttuurisen näkemyksen 
mukaan asiantuntijuus ei ole pelkästään yksilön ominaisuus vaan se kehittyy ja näkyy 
sosiaalisessa toimintaympäristössä ja -kulttuurissa. (Lave & Wenger 1991.) Tässä tut-
kimuksessa lähestyn asiantuntijuutta ja kirjastonhoitajien työtä tästä näkökulmasta. 
Kirjastonhoitajat ovat kehittyneet asiantuntijoiksi osallistumalla työkäytäntöihin ja 
jalostavat tietoa kollektiivisissa työkäytännöissä.
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3 ORGANISAATION TIEDON LAJIT

Tässä luvussa tarkastelen erilaisia käsityksiä organisationaalisesta tiedosta. Käsittelen 
hiljaista tietoa ja sen tulkintoja ja alalajeja perusteellisesti, koska hiljaisen tiedon luonne 
ja artikuloitavuus on tutkimuskohteeni. Tarkastelen myös näkemyksiä hiljaisen tiedon 
ja eksplisiittisen tiedon suhteesta, hiljaisen tiedon ja implisiittisen tiedon suhteesta, hil-
jaisen tiedon ja tietämisen erosta, sekä hiljaisen tiedon kehollisesta ja toiminnassa ilme-
nevästä luonteesta. Tuon esiin hiljaisen tiedon lähikäsitteitä kuten transsendenttinen 
tieto sekä intuitiivinen tieto. Hiljaisen tiedon ja tietämisen käsitteet ovat väitöskirjani 
teoreettista viitekehystä. 

3.1 Hiljainen tieto ja eksplisiittinen tieto
Tiedon jakaminen hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon on saanut vankan aseman tie-
tojohtamisen kirjallisuudessa keskusteltaessa organisationaalisesta tiedosta (Kreiner 
2002). Alun perin jako hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon perustuu unkarilaisen luon-
nontieteilijän ja filosofin Michael Polanyin tietoteoriaan.

Polanyi (1966) erotti eksplisiittisen, fokusoidun tiedon (focal knowledge) ja hil-
jaisen tiedon (tacit knowledge) toisistaan. Polanyin kuuluisa ajatus oli, että ihminen 
tietää enemmän kuin osaa kertoa. Polanyin teoriassa ihmisellä on kohde-/keskitetty 
tietoisuus (focal awareness) ja sivu-/hiljainen tietoisuus (subsidiary awareness). Toimin-
nan tai tietämisen kohteena fokusoitu tieto on kohdetietoisuudessa. Se voidaan tie-
dostaa. Sivutietoisuudessa on tiedostamisen kohteeseen liittyvää hiljaista tietoa (tacit 
 knowledge), joka on tiedostamatonta. Sivutietoisuudessa sijaitseva hiljainen tieto ohjaa 
eksplisiittisen/fokusoidun tiedon käsittelyä taustatietona. Se on tiedostamatonta tie-
toa, mutta tietämisen prosessissa mukana. (Polanyi 1966.)

Polanyi sai vaikutteita tietoteoriaansa hahmopsykologiasta. Hahmopsykologian pe-
ruslähtökohta on, että havainto on enemmän kuin osiensa summa (Parviainen 2006b). 
Tiedon prosessointia tapahtuu hiljaisen tiedon avulla sivutietoisuudessa. Fokusoidussa 
tietoisuudessa olevia osia yhdistellään, luokitellaan ja kategorisoidaan hiljaisen tiedon 
avulla. Polanyin esimerkki tilanteesta, jossa hiljainen tieto aktivoituu, on se että tunnis-
tamme tutut kasvot tuhansien joukosta, mutta emme osaa kertoa, miten tunnistimme 
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tietämämme kasvot. (Polanyi 1966, 4–5.) Polanyin mukaan ihminen liikkuu koko ajan 
hiljaisen ja fokusoidun tiedon välissä sekoittaen niitä. 

Polanyin (1964) mukaan hiljainen tieto on henkilökohtaista ja yksilösidonnaista, 
mutta samalla sosiaalisesti rakennettua. Polanyin teoriassa traditio välittää kollektiivis-
ta tietoa. Traditio pitää sisällään yksilöä ympäröivän yhteisön arvot, säännöt ja yhteisön 
hiljaisen tiedon. Voidaan ajatella, että on olemassa yksilön hiljaista tietoa ja kollektii-
vista, yhteisöllistä hiljaista tietoa. Kieli ja traditio ovat toisiinsa sidoksissa olevia sosiaa-
lisia järjestelmiä, joiden kautta yksilön oma hiljainen tieto rakentuu. Traditio välittyy 
mallien, imitoinnin ja rituaalien kautta. Polanyi erottaa yksilön henkilökohtaisen, per-
soonallisen tiedon yksilön subjektiivisesta tiedosta. Henkilökohtainen persoonallinen 
tieto pitää sisällään subjektiivisen tiedon lisäksi subjektiivisen tiedon taustalla vaikut-
tavaa traditiosta välittynyttä intersubjektiivista tai objektiivista tietoa. Polanyin teoria 
perustuu näkemykseen, että yksilöt rakentavat ja kokoavat havaintonsa osat yhteen ai-
kaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta täysin persoonallisella tavalla. (Polanyi 
1959, 1966, 1973.) 

Hiljainen tieto on myös Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan henkilökohtaista, 
kontekstuaalista ja siksi vaikeata formuloida ja jakaa. Eksplisiittinen tieto viittaa tie-
toon, joka on välitettävissä formaalin kielen avulla. Kokemusperäinen tieto on hiljais-
ta, kehollista ja subjektiivista, kun taas tiedostettu tieto on eksplisiittistä, metafyysistä 
ja objektiivista. Eksplisiittistä tietoa voidaan ilmaista sanoin ja numeroin. Se on väli-
tettävissä dokumenteissa ja tietokannoissa. Hiljainen tieto taas luodaan ”tässä ja nyt” 
spesifissä, käytännöllisessä kontekstissa ja se on laadultaan Batesoniin (1973) viitaten 
”analogista”. Kun yksilöt jakavat kommunikoidessaan hiljaista tietoa, se on analogi-
nen prosessi, jossa ”samanaikaisesti käsitellään” heidän jakamiaan monimutkaisia ky-
symyksiä. Eksplisiittinen tieto viittaa menneisiin tapahtumiin tai kohteisiin ”siellä ja 
silloin” ja se on suuntautunut kontekstivapaaksi teoriatiedoksi. Se on peräkkäistä eli 
”digitaalista”. (Bateson 1973; Nonaka & Takeuchi 1995.) Seuraavassa taulukossa on 
esitetty Nonakan ja Takeuchin esittämiä eroja hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välillä.

Taulukko 4. Tiedon kaksi tyyppiä (Nonaka & Takeuchi 1995, 61).

Hiljainen tieto Eksplisiittinen tieto
Subjektiivista Objektiivista
Kokemusperäistä ja kehollista Rationaalista tietoa
Simultaanista, samanaikaista tietoa
(tässä ja nyt)

Kumuloituvaa, peräkkäistä, jaksollista
(siellä ja silloin)

Analoginen tieto
(käytäntö)

Digitaalinen tieto
(teoria)
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Hiljaisen tiedon käsitettä käytetään Rolfin (1995) mukaan usein silloin kun ollaan 
skep tisiä järkeilyä ja eksplisiittistä tietoa kohtaan. Rolf on luokitellut erilaisissa tieteel-
lisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa esiintyviä käsityksiä hiljaisesta tiedosta. Hil-
jaiseen tietoon liitetään muun muassa kokemus teorian sijaan, konkreettinen abstrak-
tin sijaan, itse koettu selitetyn sijaan, ei verbalisoitavissa oleva verbalisoitavan sijaan, 
toiminta sanan sijaan ja kontekstisidonnainen kontekstivapaan sijaan. (Rolf 1995.)

Rolf (1995) luokittelee hiljaisen tiedon käsityksiä ja teorioita tiedon alkuperän (har-
joittelu, kokemus, kertomukset, mestari-kisällisuhde), tiedon sisällön (julkilausumat, 
taidot arvostukset, asenteet) ja tiedon funktion (organisointi, luokittelu, selkeyttämi-
nen, ennakointi, käsittely, kuvailu, manipulointi) mukaan. Ensimmäinen kategoria 
tarkastelee hiljaista tietoa kumuloitumisen näkökulmasta, toinen kategoria sisällön nä-
kökulmasta ja kolmannessa kategoriassa tiedon käsittely ja käyttö on keskeistä. Rolfin 
mukaan Polanyin teoria sijoittuu kolmanteen kategoriaan, jossa tiedon muokkaus ja 
käsittely on tarkastelun kohteena. Hiljainen tieto näkyy ihmisten kyvyssä aktivoida ja 
käyttää tietoa. Tietoa käytetään instrumentaalisesti ja siksi sitä kutsutaan hiljaiseksi. 
(Rolf 1995.)

Haldin-Herrgårdin (2004) mukaan hiljaisen tiedon yleisimpinä määreinä tutki-
muskirjallisuudessa esiintyvät intuitio, taidot, näkemykset, tietotaito, uskomukset, 
mentaaliset mallit ja käytännön älykkyys. Hän luokittelee hiljaisen tiedon luonteen ja 
ulottuvuudet ei-dualistisesti sen mukaan, minkälaisiin toimintoihin ne liittyivät. Toi-
minnot voivat olla mentaalisia, aistillisia/sensorisia, sosiaalisia ja käytännöllisiä toimin-
toja. Aistillisissa toiminnoissa on kehollisia ja psyykkisiä määreitä kuten näppituntu-
ma, vainu, aavistus ja tuntemus.

Dualistisessa hiljaisen ja ei-hiljaisen tiedon erottelussa eksplisiittinen tieto on siten 
teoreettista ja abstraktia, ja hiljainen tieto empiiristä ja konkreettista. Dualistisessa 
mallissa eksplisiittinen/fokusoitu ja hiljainen tieto edustavat tiedon kahta eri tyyppiä 
ja ulottuvuutta, kun taas ei-dualistisessa ajattelussa eksplisiittinen ja hiljainen tieto 
ovat saman tieto- ja kokemusperustan ulottuvuuksia. Samasta tietomassasta vain osa 
fokusoituu tietyssä kontekstissa tapahtuvassa toiminnassa. (Haldin-Herrgård & Salo 
2008.)

3.2 Hiljaisen tiedon artikuloitavuus
Hiljaisen tiedon käsitteen oikeasta tulkinnasta ja määrittelystä esiintyy jatkuvasti kes-
kustelua, mikä kuvastaa aiheen pysyvää tärkeyttä. Informaatiotutkimuksen piirissä on 
hiljaista tietoa koskevassa keskustelussa usein ollut esillä Wilsonin (2002) näkemys, 
jonka mukaan hiljainen tieto on luonteeltaan tiedostamatonta tietoa, joka toimii ha-
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vainnoinnin taustaprosessina. Sitä ei hänen mukaansa ole mahdollista muuntaa tiedos-
tetuksi artikuloiduksi tiedoksi. Wilson kritisoi tietojohtamisen kirjallisuutta ja erityi-
sesti Nonakaa ja Takeuchia hiljaisen tiedon käsitteen alkuperäisen, Polanyin esittämän 
määritelmän virheellisestä tulkinnasta. Kritiikkinsä Nonakaa ja Takeuchia ja hiljaisen 
tiedon artikuloitavuutta kohtaan Wilson perustelee siten, että mentaalisten mallien si-
sältö, jota pystytään artikuloimaan, on nimenomaan implisiittistä tietoa eikä hiljaista 
tietoa.

Li ja Gao (2003) taas arvostelevat Polanyitä siitä, että tämä ei erittele implisiittistä 
ja hiljaista tietoa, vaikka implisiittinen tieto on mukana hänen ajattelussaan. Nonakan 
ja Takeuchin tiedonluonnin teorioista puuttuu implisiittisen tiedon käsite, koska hil-
jaista tietoa voidaan heidän mukaansa käsitteellistää. Toom (2008b) määrittelee hil-
jaisen tiedon implisiittiseksi tiedoksi eli implisiittistä tietoa käytetään myös hiljaisen 
tiedon synonyyminä. Nuutinen (2004) määrittelee implisiittisen tiedon omaksi tiedon 
lajikseen ja sijoittaa sen eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon väliin. Nuutisen esimerkissä 
vaatesuunnittelija saa kangasta kosketellessaan näkemyksen siitä, minkälaisen vaatteen 
kankaasta voi tehdä. Implisiittinen näkemys muuttuu eksplisiittiseksi kun vaatesuun-
nittelija tekee mielessään olevasta mallista työpiirustuksen. Tämän käsityksen mukaan 
implisiittinen tieto sijoittuu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon väliin ja eroaa hiljaisesta 
tiedosta siinä, että sitä voidaan artikuloida (Huotari et al. 2005).

Oman tutkimukseni kannalta tiedon erottelu implisiittiseen ja hiljaiseen tietoon 
ei ole relevantti, koska tarkastelen hiljaista tietoa laajasti ja näen implisiittisen tiedon 
hiljaisena tietona. 

Myös Virtanen (2014) on kritisoinut Nonakaa ja Takeuchia Polanyin virheellisestä 
tulkinnasta. Virtasen mukaan tietojohtamisen kirjallisuudessa ja erityisesti Nonakan 
ja Takeuchin teoriassa hiljaisen tiedon käsite ja ajatus hiljaisen tiedon muuntamisesta 
eksplisiittiseksi eivät noudata Polanyin ajattelua. Virtanen erottaa tiedon saavutetta-
vuuden kannalta mielen kolme tasoa. (Taulukko 5.) Ensimmäiseen tasoon kuuluvat 
tietoiset kielelliset representaatiot, kuten deklaratiivinen tieto. Toiseen tasoon kuulu-
vat tietoiset representaatiot, joita on vaikea artikuloida esimerkiksi sanaston rajoitusten 
takia tai sen takia, että ajatus on vasta kehkeytymässä. Kolmannen tason sisällöt eivät 
tule tietoisuuteen. Nonaka ja Takeuchi käsittävät Virtasen mukaan hiljaisen tiedon laa-
jemmin kuin Polanyi. Polanyin hiljainen tieto on kolmannen tason (3.) ilmiö, kun taas 
Nonakan ja Takeuchin käsitykseen kuuluu myös toinen taso (2. ja 3.). Myös  Wilson 
(2002) näkee piiloisen tiedon artikuloimattomana prosessina, joka mahdollistaa 
ilmiöi den arvioimisen havainnoitaessa maailmaa. Hänen mukaansa Polanyin tarkoit-
tamaa piiloista tietoa ei voida ottaa erikseen tarkasteltavaksi. Hiljainen tieto pysyy aina 
hiljaisena ja artikuloidut käsitykset eivät ole hiljaista tietoa vaan implisiittistä tietoa (2. 
taso). (Virtanen 2014; Wilson 2002.)
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Taulukko 5. Tiedon kolme tasoa, mukaillen (Virtanen 2014, 65).

1. taso Tietoiset kielelliset representaatiot
2. taso Tietoiset fenomenologiset representaatiot, vaikea artikuloida
3. taso Saavuttamaton, mahdotonta tulla tietoisuuteen

Myös Tsoukaksen (2002) mielestä Nonaka ja Takeuchi ovat ymmärtäneet Polanyin 
hiljaisen tiedon luonteen väärin. Hiljaisen tiedon artikulointi on mahdotonta, koska 
se on tiedostamatonta. Hiljainen tieto tulee ilmi vain toiminnassa. Myös Hildreth ja 
Kimble (2002) pitävät hiljaista tietoa mahdottomana artikuloida, koska se vaikuttaa 
ymmärryksen tiedostamattomalla alueella. Kaikessa tiedossa on hiljainen ja eksplisiit-
tinen osa, niiden suhteet vain vaihtelevat.

Monet tutkijat (ks. Wilson 2002; Virtanen 2014) näyttävät haluavan, että Polanyin 
alkuperäistä hiljaisen tiedon määritelmää tulkitaan oikein. Polanyin määritelmä näh-
dään ainoana oikeana hiljaisen tiedon määritelmänä, jolloin Polanyin ”väärinkäyttö” 
tietojohtamisen tutkimuskirjallisuudessa ärsyttää Polanyin oikein ymmärtäjiä.

Voimme myös ohittaa oppiriidan hiljaisen tiedon oikeasta tulkinnasta, kun irro-
tamme hiljaisen tiedon määritelmän Polanyistä. Jos hiljainen tieto määritellään mah-
dottomaksi eksplikoida, sen empiirinen tutkiminen on mahdotonta. Mutta jos hiljai-
nen tieto nähdään kokemuksen kartuttamana tietämyksenä, joka näkyy toiminnassa, 
sitä on mahdollista tutkia empiirisesti.

Polanyi itse piti myöhemmissä teoksissaan tiedon käsitettä liian pysähtyneenä ja 
staattisena ja määritteli tiedon aktiiviseksi tietämisen prosessiksi (Koivunen 1997). 
Polanyin (1966) mukaan hiljaista tietoa voidaan välittää jäljittelyn (imitation), identi-
fikaation (identification) ja tekemällä oppimisen (learning by doing) kautta. Polanyin 
(1966) mukaan hiljaisesta tiedosta voidaan myös kommunikoida, mikäli löytyy sopivia 
artikuloinnin tapoja. Rolfin (1995) mukaan Polanyin hiljaisen määritelmä viittaa kä-
sitykseen, jonka mukaan tiedolla voi olla hiljainen funktio, sitä voidaan artikuloida ja 
muuttaa, ja sitten uusi muoto voi palata hiljaiseen funktioon.

Cookin ja Brownin (1999) mukaan piiloinen ja eksplisiittinen tieto ovat tiedon 
kaksi eri muotoa ja tyyppiä. Ne eivät voi muuttua toisikseen. Ne eivät ole saman tie-
don variantteja, kuten Nonaka ja Takeuchi asian näkevät, vaan ne täydentävät toisiaan. 
Heidän mukaansa tiedon eri tyypit ja ilmenemismuodot ovat itsenäisiä. Cook ja  Brown 
erottavat neljä tiedon muotoa, yksilön ja ryhmän piiloisen ja eksplisiittisen tiedon. Yk-
sikään näistä tiedon lajeista ei ole toiselle alisteinen eikä toisen synnyttämä. Tiedon eri 
tyypeillä on heidän mukaansa oma roolinsa ja merkityksensä. Niiden välille tulee teh-
dä ero, jotta ymmärtäisimme ryhmän ja yksilön erilaista ”tietotyötä”. Cook ja Brown 
erottavat tietämisen tiedosta. Tietäminen on toimintaa, jossa käytetään tietoa. Cook ja 
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Brown kutsuvat tiedonluomista ”generatiiviseksi tanssiksi”, joka on tiedon (knowledge) 
ja tietämisen (knowing) välisen vuorovaikutuksen tulos

Seuraavaan taulukkoon olen koonnut toisistaan eroavia käsityksiä hiljaisen tiedon 
artikuloitavuudesta.

Taulukko 6. Käsityksiä hiljaisen tiedon artikuloitavuudesta.

Voi artikuloida Ei voi artikuloida
Virtanen (2014) Tietoiset fenomenologiset representaatiot, 

vaikea artikuloida
Hiljainen tieto jää tietoisuuden saavutta-
mattomaksi

Wilson (2002) Implisiittinen tieto Hiljainen tieto jää artikuloimattomaksi 
prosessiksi

Tsoukas (2002) Implisiittinen tieto Hiljainen tieto tulee ilmi vain tekojen 
kautta. Se on tiedostamatonta ja sano-
matonta.

Nonaka & Takeuchi 
(1995)

Hiljainen tieto on toistaiseksi artikuloi-
maton prosessi, mutta voidaan erilaisin 
menetelmin artikuloida.

Hildreth & Kimble 
(2002)

Kaikessa tiedossa on eksplisiittinen osa 
(hard aspects of knowledge), joka voidaan 
artikuloida.

Kaikessa tiedossa on hiljainen osa (soft 
aspects of knowledge), jota ei voida 
artikuloida.

Scharmer (2001) Kehollistunut hiljainen tieto Transsendenttinen, ei vielä kehollistunut, 
tieto (self-transcending, not-yet- embodied 
knowledge)

Kun hiljaista tietoa tutkitaan empiirisesti, se yleensä määritellään Nonakan ja 
 Takeuchin (1995) tapaan ja hiljaiseen tietoon katsotaan myös kuuluvaksi implisiittinen 
tieto sekä Virtasen (2014) esittämät vaikeasti artikuloitavat fenomenologiset represen-
taatiot. Voidaankin sanoa, että Polanyi loi hiljaisen tiedon käsitteen, mutta käsite on 
laajentunut kattamaan muitakin tiedon muotoja. Hiljaiselle tiedolle esitetään empiiri-
sissä tutkimuksissa laajempia ja työelämän tutkimisen kannalta ”käyttökelpoisempia” 
määritelmiä kuin mitä Polanyin voidaan katsoa antaneen. 

Hiljainen tietäminen on Toomin (2008b) määritelmässä prosessi, joka näyttäytyy 
taitavassa ja kompetentissa toiminnassa ja jota on mahdollista artikuloida. Ståhle ja 
Grönroos (1999) puhuvat kokemuksellisesta tiedosta piilevän hiljaisen tiedon yhtey-
dessä. Hiljainen tieto on summa niistä kokemuksista ja kompetensseista, jotka tekevät 
ihmiset kykeneviksi toimimaan työyhteisössä ja oppimaan uusia asioita (Huotari et 
al. 2005). Tässä väitöskirjassa hiljainen tieto nähdään ”nonakalaisittain” kokemuksen 
myötä kertyneenä hiljaisena tietona, joka ilmenee toiminnassa ja jota voidaan artiku-
loida. 
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3.3 Hiljainen tieto ja transsendenttinen tieto
Scharmerin (2001) mukaan hiljainen tieto voidaan jakaa kehollistuneeseen hiljaiseen 
tietoon ja transsendenttiseen hiljaiseen tietoon1 (ei vielä kehollistunut tieto). Kehol-
listuneella hiljaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on ihmisellä jo käytössä. Trans-
sendenttinen tieto voidaan nähdä eräänlaisena tiedostamattomana esitietona tai en-
nakkoaikeena ajatuksen, toiminnan tai teon taustalla. Taiteilijoilla on usein näkymä 
tai tuntuma taideteoksesta, joka on vasta suunnitteilla. Tästä esimerkkinä kerrotaan, 
kuinka Michelangelo näki David-patsaan kivessä, ja hänen kerrotaan sanoneen, että 
hän vain poisti turhan kiven Davidin ympäriltä. Myös hyvillä johtajilla on kyky nähdä 
tulevat mahdollisuudet. 

Nonaka (1994) on kuvannut hiljaista ja eksplisiittistä tietoa jäävuorimetaforan kaut-
ta. Jäävuorimetafora on esitetty kuviossa 2 Scharmerin (2001) ei vielä kehollistunutta 
tietoa koskevalla näkemyksellä täydennettynä. Jäävuoren näkyvä osa on eksplisiittistä 
tietoa ja pinnan alle jäävä osa on hiljaista tietoa. Veden pinnan yläpuolella olevaa ekspli-
siittistä tietoa on helppoa jakaa, mutta veden pinnan alapuolella olevia tiedon muotoja 
on vaikeaa artikuloida ja jakaa.

Tiedon eri muotojen erottaminen on Scharmerin (2001) mukaan välttämättömänä, 
koska ne perustuvat erilaiseen suhteeseen tietävän subjektin (knower) ja tietämisen 
kohteen (known) välillä. Tästä seuraa myös, että tiedon eri muotojen hyödyntäminen ja 
artikulointi edellyttää erilaisia käytäntöjä. Seuraavassa taulukossa (taulukko 7) on esi-

1 Virtainlahti (2006) käyttää suomenkielisenä vastineena transsendenttinen tieto, kun taas Hannu-
la, Kukko ja Okkonen (2003) ovat käyttäneet termiä ”itsensä ylittävä” tieto Scharmerin (2011) käsitteestä 
self-transcending knowledge (not-yet-embodied knowledge).

Kuvio 2. Jäävuorimetafora tiedon kolmesta muodosta (Scharmer 2001).

Eksplisiittinen tieto

Hiljainen tieto
(tacit-embodied knowledge)

Transsendenttinen tieto
(self-transcending/not-yet-bodied 

knowledge)
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tetty eksplisiittisen tiedon, hiljaisen tiedon ja transsendenttisen tiedon eroja. ( Scharmer 
2001.) 

Taulukko 7. Kolmen tiedon muodon piirteet (mukaillen Scharmer 2001).

Epistemologia Eksplisiittinen tieto Hiljainen tieto (tacit- 
embodied knowledge)

Transsendenttinen 
tieto (self-transcending, 
not-yet-embodied 
 knowledge)

Tiedon tyyppi Deklaratiivinen tieto 
asioista (knowledge 
about things)

Tietoa asioiden tekemi-
sestä

Tietoa asioiden 
tekemiseen ohjaavasta 
ajatusperustasta.

Data Ulkoinen todellisuus Toiminnallinen todelli-
suus (enacted reality)

Ei vielä toiminnallistunut 
todellisuus (not-yet-
enacted reality) 

Kokemustyyppi Havainnointi kokemus Toiminnallinen kokemus Esteettinen puhdas 
kokemus

Toiminnan reflektointi Reflektio ilman toimintaa Reflektio toiminnasta 
(reflection-on-action)

Reflektio toiminnassa 
(reflection-in-action)

Todenmukaisuus, 
todentaminen paikkansa-
pitävyys 

Vastaavuus todellisuuden 
kanssa 

Todellisuuden tuottami-
nen, luominen

Todellisuuden läsnäolo

Totuuskriteeri Voiko havainnoida? Voiko luoda? Voiko toteuttaa?
Perspektiivi Ulkoinen: näkymä 

objektiiviseen (objective) 
todellisuuteen 

Sisäinen: näkymä 
toiminnalliseen (enacted) 
todellisuuteen 

Sisäinen ja ulkoinen: 
näkymä ei vielä toimin-
nallistuneeseen (not-yet-
enacted) todellisuuteen 

Toimijan ja toiminnan 
kohteen välinen suhde 

Erillinen Ykseys (toiminnan 
jälkeen)

Ykseys (toiminnassa)

Scharmer (2001) viittaa erottelullaan myös tietojohtamista koskevan keskustelun 
historiallisiin vaiheisiin. Ensimmäisessä vaiheessa keskiössä oli näkyvä eksplisiitti-
nen tieto ja tietojärjestelmäratkaisut. Eksplisiittinen tieto on deklaratiivista tietoa ja 
havainnoinnin kohde on objektiivinen todellisuus. Keskeinen kysymys on, voiko tie-
toa havainnoida. Toisessa vaiheessa tiedonluonti tulee tärkeäksi. Tieto nähdään nyt 
prosessina (Nonaka & Takeuchi 1995) ja kysytään, kuinka tietoa voidaan luoda. Kol-
mannessa vaiheessa tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka saavat tiedonluonnin liikkeelle. 
Tässä vaiheessa kysytään, voiko tiedon toteuttaa. (Scharmer 2001.) Transsendenttisen 
tiedon fokus on niissä perusteissa, jotka saavat ihmiset toimimaan. Tätä tietoa voidaan 
tavoittaa toiminnan reflektiossa (Schön 1983) ja se esiintyy Csikszentmihalyin (1991) 
flow-käsitteen kuvaamassa tilassa.
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3.4 Organisationaalinen tieto
Tiedon tyypit eivät Blacklerin (1995) mukaan välttämättä ilmene puhtaina organisaa-
tion todellisuudessa ja lajeja voi olla vaikea erottaa käytännössä. Niiden käsitteellinen 
erottelu lisää kuitenkin ymmärrystä organisaationaalisesta tiedosta. Tässä esitettävän 
näkemyksen mukaan tieto ei ole tuote tai objekti, vaan tieto ilmenee toiminnassa. Tie-
toa pitäisi ymmärtää ja selittää osaamisena ja tietämisenä eikä staattisena tietona. Täs-
sä luvussa erittelen erilaisia tiedon aspekteja: tieto on tilannesidonnaista ja abstraktia, 
 eksplisiittistä ja hiljaista, yhteisöllistä ja yksilöllistä, fyysistä ja mentaalista, dynaamista 
ja staattista sekä puhuttua ja kirjallista. (Blackler 1995.) Blacklerin tiedon lajien tarkas-
telu on havainnollinen, laaja ja monipuolinen ja antaa käyttökelpoisen tavan hahmot-
taa ja tutkia organisaation tietoa. (Taulukko 8.)

Collins (1993) jakoi tiedon lähinnä tiedon siirrettävyyttä tarkastelemalla symbo-
liseen tietoon, jota on helppo siirtää, sekä keholliseen, käsitteelliseen ja kulttuuriseen 
tietoon. Kehollisella tiedolla Collins viittasi tenniksen pelaajan taitoihin, joita ei voi 
siirtää toiselle. Käsitteellisellä tiedolla Collins viittaa käsitteisiin. Kulttuurisella tiedol-
la Collins tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisia arvojärjestelmiä. (Collins 1993.)

Blackler (1995) kehitteli Collinsin jaottelun pohjalta edelleen organisationaalisen 
tiedon käsitettä ja luokitteli organisaatioiden tiedon viiteen tyyppiin: sisäistettyyn, 
käsitteellistettyyn (embrained) tietoon, symboliseen, koodattuun (encoded) tietoon, 
kehollistettuun, toiminnallistettuun (embodied) tietoon, esineellistettyyn, ankkuroi-
tuun (embedded) tietoon ja kulttuuriseen (encultured) tietoon. Sisäistetty, käsitteelli-
nen, propositionaalinen eli deklaratiivinen ”mitä” -tieto sisältää faktoja, informaatiota, 
toimintaperiaatteita. Tämän tyyppisellä tiedolla on ollut länsimaisessa kulttuurissa 
korkea status. Symbolinen, koodattu tieto on käsitteellistä tietoa, joka on kirjattu jo-
honkin lähteeseen, dokumenttiin tai tietokantaan. Kehollistettu, toiminnallistettu 
tieto on proseduraalista menettelytapatietoa. Se liittyy osaamiseen ja tietotaitoon ja 
on siten suureksi osaksi hiljaista tietoa. Esineellistetty, ankkuroitu tieto on koneissa, 
toimintatavoissa ja rutiineissa. Kulttuurinen tieto liittyy organisaation ja työyhteisön 
jäsenten yhteiseen ymmärrykseen ja yhteisiä merkityksiä synnyttäviin prosesseihin. 
Yhteinen ymmärrys on sidoksissa yhteiseen kieleen. Se on sosiaalisesti rakentunut ja 
avointa neuvottelulle. Kulttuuriseen tietoon sosiaalistutaan, ja yhteisen ymmärryksen 
luomiseen tarvitaan tarinoiden kertomista ja yhteisiä keskustelufoorumeita. (Blackler 
1995; Järvinen & Koivisto & Poikela 2002; Poikela 2003.)
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Taulukko 8. Blacklerin (1995) tiedon tyypit.

Tiedon laji Sisältö
Käsitteellinen, sisäistetty
(embrained) 

• faktoja, käsitteitä, toimintaperiaatteita
• tietoa jostakin, perustuu käsitteellistämisen taitoihin ja kognitiivisiin 

kykyihin
• proposationaalinen ja deklaratiivinen tieto
• subjektiivista

Toiminnallistettu, kehollistettu
(embodied)

• tietoa kuinka toimitaan
• taidot, näppituntuma
• osin hiljaista tietoa
• kontekstisidonnaista käytäntöön juurtunutta tietoa
• fyysinen läsnäolo ja tuntoaisti informaation lähteenä
• subjektiivista

Kulttuurinen
(encultured)

• sosiaalisesti rakentuneet prosessit tuottavat yhteistä ymmärrystä
• sidoksissa kieleen
• kollektiivista ja samalla subjektiivista

Ankkuroitu, esineellistetty
(embedded)

• rutiinit, resurssit ja roolit
• teknologia, jäsenten roolit, viralliset toimintatavat

Koodattu, symbolinen
(encoded)

• tieto ja informaatio välitetään merkkeinä ja symboleina
• kirjat, dokumentit, digitaalinen informaatio ja sen välittäminen
• objektiivista

Blacklerin (1995) mukaan olisi tutkittava organisaatioissa osaamisen välittyneisyyt-
tä (knowing as mediated). Välittyneisyydellä viitataan koko ajan monimutkaistuvien 
toimintajärjestelmien (esim. tieto- ja viestintätekniikka) dynamiikan ja muutosten 
tuntemiseen. Toiseksi olisi tutkittava osaamisen tilannesidonnaisuudesta (knowing as 
situated) seuraavia tekijöitä. Kun toimintajärjestelmä muuttuu, mitä se vaikuttaa ”käy-
täntöyhteisöön”. Osaamisen suhteellisuutta (knowing as provisional) olisi niin ikään 
tutkittava. Kun tulee esimerkiksi uusia tietojärjestelmiä, osaaminen osoittautuu suh-
teelliseksi. Osaamisen käytännönläheisyyttä (knowing as pragmatic) olisi tutkittava eli 
toiminnan ymmärtäminen edellyttää, että tutkitaan niitä käsityksiä, joita ihmisillä on 
toimintansa kohteesta. Osaamisen tasa-arvoisuuteen (knowing as contested) ja valtaan 
liittyviä kysymyksiä pitäisi myös tutkia. Blackler kehottaa tutkimaan niitä käsityksiä, 
joita ihmisillä on toimintansa kohteesta. Tässä tutkimuksessa olen muun muassa tar-
kastellut kirjastonhoitajien omia käsityksiä asiakaspalvelutilanteista, joissa heidän oma 
panoksensa on merkittävä. Tämänkaltainen tutkimus lisää ymmärrystä kirjastonhoi-
tajien toiminnasta.
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3.5 Intuitiivinen tieto
Intuitiivinen tieto on ilman tietoista järkeilyä saatua tietoa. Se on välitöntä tajuamista 
(Moustakas 1990, 23). Polanyi (1959; 1973) viittaa intuitioon tieteellisen keksimisen ja 
uusien asioiden löytämisen yhteydessä. Intuitio on Polanyin (1959) mukaan oivalluk-
senomainen kokemus, joka perustuu sekä hiljaiseen että käsitteelliseen tietoon. Pola-
nyin (1973) mukaan intuitiosta seuraava visio on ennakkotietoa vielä kyseisellä hetkellä 
käsittämättömistä asioista. Moustakas (1990) kuvaa intuitiota hiljaisen ja eksplisiitti-
sen tiedon väliseksi sillaksi, jonka kautta hiljainen tieto alkaa nousta tietoisuuteen ja 
muodostua käsitteelliseksi tiedoksi. 

Intuitiota pidetään olennaisena ja merkityksellisenä organisationaalisessa pää-
töksenteossa, sekä osana luovaa prosessia (Agor 1989; Bastick 1982; Fischbein 1987). 
Erityisesti uuden tiedon luomisessa intuition avulla voi saada välähdyksen tai vih-
jeen siitä mihin suuntaan kannattaa edetä. Nopeassa päätöksenteossa intuitio on 
niin ikään keskeistä, sillä intuitio voi johtaa parempiin tuloksiin kuin rationaalinen 
päättely ( Gigerenzer 2007; Klein 1998). Vaikka intuitioprosessi on tiedostamaton, 
sitä on mahdollista tutkia juuri ennen ja jälkeen intuitiivisen hetken (Klein 1998; 
 Petitmengin-Peugeot 1999). Esimerkiksi Nurminen (2000; 2008) tutki sairaanhoita-
jien intuitiivisia prosesseja kirjallisten kuvausten ja haastattelujen kautta. Oli tilanteita, 
joissa sairaanhoitajilla heräsi huoli potilaan tilasta, vaikka mitään selvää rationaalista 
syytä huoleen ei ollut näkyvissä. Intuitio oli johtanut oivallukseen, joka auttoi potilaan 
oikeassa hoidossa, mutta jälkikäteen sairaanhoitajat eivät kuitenkaan osanneet sanallis-
taa sitä, mihin intuitio eli huoli perustui.

Intuitiota on tarkasteltu eri tieteenaloilla viimeisen parin vuosikymmenen aikana 
kaksoissysteemimallin kautta. Kaksoissysteemimalli perustuu näkemykseen, jonka 
mukaan ihmismieli koostuu kahdesta erillisestä prosessista: tiedostamattomasta intui-
tiivisesta prosessista ja tietoisesta rationaalisesta prosessista. Nämä prosessit muodosta-
vat kaksoissysteemiteorioiden mukaan kaksi aivan erillistä ajattelusysteemiä. Systeemi 
1 on intuitiivinen, heuristinen, assosiatiivinen ja tiedostamaton kun taas systeemi 2 
on sääntöpohjainen ja analyyttinen. Tutkijoiden käsityksiä kaksoissysteemimalleista 
on tiivistetty seuraavaan taulukkoon (taulukko 9). (Evans & Frankish 2009; Frankish 
2010.)
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Taulukko 9. Ajattelun kaksoissysteemimalliin liitettyjä piirteitä (mukaillen Evans & Frankish 2009; 
Frankish 2010).

Intuitio (havainto, systeemi 1) Järkeily (päättely, systeemi 2)
Prosessit Nopea

Automaattinen
Tiedostamaton, esitietoinen
Heuristinen
Assosiatiivinen
Intuitiivinen

Hidas
Kontrolloitu
Tietoinen
Analyyttinen
Sääntöpohjainen
Reflektiivinen

Asenteet Implisiittinen
Kulttuuriset stereotypiat
Hidas muutos

Eksplisiittinen
Henkilökohtaiset uskomukset
Nopea muutos

Sisältö Aktuaalinen
Konkreettinen
Kontekstuaalinen

Hypoteettinen
Abstrakti
Paikan ja ajan ylittävä

Arkkitehtuuri Systeemien joukko, modulaarinen
Rinnakkainen
Ei käytä työmuistia

Yksi systeemi
Sarjallinen
Käyttää työmuistia

Evoluutio Evolutiivisesti vanha
Yhteistä muiden eläinten kanssa
Nonverbaalia

Evolutiivisesti nuori
Ihmisille ominaista
Sisältää kieltä

Vaihtelu Vähän vaihtelua kulttuurien sisällä ja 
yksilöiden välillä
Ei ota vastaan verbaalista ohjeistusta

Muuttuva kulttuurien sisällä ja yksilöiden 
välillä
Vastaanottavainen verbaaliselle 
ohjeistukselle

Kaksoissysteemimallilla on yhtäläisyyksiä aikaisemmin esitetyn Nonakan ja  Takeuchin 
(1995) hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon jaon kanssa. Raamin ja Mielosen (2011) 
mukaan intuitiivisia prosesseja ovat esimerkiksi periytyvät kyvyt, vaistonvaraiset toi-
minnot, välähdyksenomainen oivaltaminen ja tunnereaktiot. Heidän mukaansa ihmi-
selle on ominaista ajatella ensin intuitiivisesti. Jälkikäteisrationalisointi seuraa viiveel-
lä. Intuitiivisen ajattelun hyöty korostuu, kun aikaa päätöksenteolle on vähän (Frank 
& O’Reilly & Curran 2006). Ihminen tietää intuitiivisesti nopeammin ja tarkemmin 
kuin rationaalisesti (Bechara et al. 1997; Bem 2011). 

Intuitio harjoitettavana kykynä ei Raamin ja Mielosen (2011) mukaan ole vain 
asiantuntijoiden toimialakohtaisia sanattomia tietorakenteita vaan myös näistä riip-
pumattomia tuntemusprosesseja. He erottavat asiantuntijan hiljaisen tiedon hyödyn-
tämisen ja intuition tahdonvaraisen ja tietoisen hyödyntämisen. Hiljainen tieto tarjoaa 
hyödynnettäviä tietorakenteita, joihin voidaan päästä käsiksi intuitiota aktivoimalla, 
tätä tietoa tietoisesti reflektoimalla ja hiljaisen tiedon ratkaisujen hyödyllisyyttä jälki-
käteen arvioimalla. Raamin ja Mielosen (2011) mukaan hiljaista tietoa painotetaan, 
mutta intuition tietoista ja tahdonvaraista kehittämistä ei juurikaan opeteta, mikä kui-
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tenkin olisi tärkeää. Intuitioon suhtaudutaan yhteiskunnassamme polarisoivasti: joko 
se hyväksytään kokonaan mystisenä tietona tai sitä vähätellään.

3.6 Kehollinen tieto
Kehollinen tieto on yhteydessä keholliseen tietoisuuteen ja aistimiseen. Kehollista ko-
kemusta on hyvin vaikea käsitteellistää ja kehomuistia voidaan pitää kehollisena hiljai-
sena tietona. Kehollinen tieto on hiljaisen tiedon erityinen osa-alue tai ulottuvuus, joka 
ilmentää hiljaisen tiedon sitoutuneisuutta kehoon (Parviainen 1998; Polanyi 1966; 
Uotinen 2010). Esimerkiksi Blacklerilla (1995) oli organisationaalisen tiedon yhtenä 
tyyppinä kehollistettu tieto.

Kehollisuus voi liittyä aisteihin tai kinesteettiseen aistiin ja liikuntaan. Keholli-
suudella viitataan kehosta tietämiseen ja kehon kautta tietämiseen. (Parviainen 1998; 
2006b; Uotinen 2010.) Tietäminen edellyttää kehon olemassa oloa, mutta kehollinen 
tietäminen ei välttämättä edellytä tietoisuutta. Keho, ruumis pystyy tietämään aisti-
välitteisesti ilman ”minän”, tietäjän, läsnäoloa. Yksilö tietää tietämättään. Kehollinen 
tieto ei ole tietoisuuden ja älyllisen toiminnan välittämää ja merkityksellistämää (Uoti-
nen 2010). Kehomuisti liittyy aikaisempiin kokemuksiin, ja taitoihin ja tottumuksiin 
liittyy kehomuistia. Vaikka emme olisi vuosiin ajaneet polkupyörällä ja otamme sen 
käyttöön, meidän ei tarvitse tehdä mitään tietoista palauttaaksemme mieleen kuinka 
pyörällä ajetaan (Klemola 1998). 

Caseyn (1987) mukaan taitoihin liittyvälle kehomuistille on ominaista, että (1) 
menneisyys on aktiivisesti läsnä kehossa, mikä (2) antaa informaatiota senhetkiselle ke-
holliselle toiminnalle ja kehomuisti toimii (3) tehokkaasti, orientoivasti ja säännönmu-
kaisesti. Casey liittää kehomuistin myös marginaalisuuteen: keholliset muistot asettu-
vat muistissa marginaaliin, piilevään ja hiljaiseen ulottuvuuteen. Ne eivät väritä elämää 
kuten muut muistot. Keholliset muistot ovat laadultaan tiheitä ja painavia sekä vaikeita 
verbalisoida. Ne ovat merkityksellisiä, mutta mykkiä, hämäriä ja läpinäkymättömiä. 
Tämä on niiden olennainen piirre. Kehon muistot aktualisoituvat nykyisyydessä, joissa 
niiden kautta menneisyys on läsnä. Caseyn (1987) mukaan kehomuistissa menneisyys 
konstituoi nykyisyyttä välittömästi ilman minkään mielikuvan tai sanan välitystä. 

3.7 Hiljainen tietäminen
Hiljainen tieto ilmenee tai opitaan käytännön toiminnassa. Parviaisen (2006) mukaan 
propositionaalinen tietokäsitys synnytti ”ei-propositionaalista” tietämistä koskevia 
luonnehdintoja. Propositionaalinen tietokäsitys sulkee ulkopuolelleen laajan alueen 
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ihmisen toiminnasta, joissa on kyse jonkinlaisesta tiedosta: taiteen, urheilun, liikun-
nan, käsityön ja moniin käytännöllisiin ammatteihin liittyvän tiedon. Termi tietämi-
nen (knowing) viittaa taitoon ja osaamiseen, joka syntyy havainnosta ja kokemuksesta. 
(Parviainen 2006b, 68.)

Kuten edellä totesin, Polanyi ryhtyi käyttämään hiljaisen tietämisen (tacit  knowing) 
käsitettä, koska hiljaisen tiedon käsite on pysähtynyt ja staattinen. Hiljaisella tietämi-
sellä hän viittaa siihen että tietäminen on aktiivista toimintaa, tietämisen prosessi. 
 Polanyin (1966) mukaan ”asumme” (indwelling) hiljaisessa tiedossa. Hiljainen tieto on 
sisällä toiminnassa, sitoutumisessa ja osallistumisessa erityisiin konteksteihin (Gorman 
2002). Orlikowskin (2002) mukaan tekeminen on tietämistä ja tietämistä ei voi erottaa 
toiminnasta, koska se muodostuu toimiessa ja toiminnan pohjalta. Tietäminen on ti-
lannesidonnaista ja syntyy käytännössä (myös Nascimento Souto 2010).

Hiljainen tieto liitetään usein ammattilaisen ja asiantuntijan toimintaan. Schönin 
(1983) mukaan hiljainen tieto on ammatilliseen osaamiseen liittyvää intuitiivista tie-
tämistä. Taitava toiminta saattaa muuttua niin automaattiseksi ja tiedostamattomaksi, 
että sitä on vaikea tiedostaa ja artikuloida. On myös esitetty, että hiljainen tieto saattaa 
olla innovaatioiden este, koska se on pitkäaikaisen oppimisen tulos ja siinä mielessä 
saattaa edustaa tradition myötä konservatiivista ja sovinnaista ajattelua (Johannessen 
et al. 2001, 11). 

Hiljaista tietoa voidaan Toomin (2008b) mukaan tarkastella sekä prosessina ja pro-
duktina (kuvio 3). Kun puhutaan hiljaisen tiedosta prosessina, puhutaan hiljaisesta tie-
tämisestä. Ammattilaisten toiminnassa tietäminen näkyy taitavana ja kompetenttina 
toimintana. Se ilmenee esimerkiksi nopeassa ja intuitiivisessa päätöksenteossa. Artiku-
loiminen on jälkikäteen mahdollista. Hiljainen tietäminen on Toomin mukaan toimi-
van professionaalisen tilanteen keskeinen elementti. 

Produktina hiljainen tieto voidaan nähdä ammattilaiselle kerääntyneenä konteks-
tuaalisena käytännön osaamisena ja taitoina sekä käsityksinä ja uskomuksina, jotka 
vaikuttavat ja näkyvät toiminnassa. Toom määrittelee hiljaisen tiedon implisiittiseksi 
tiedoksi, joka kattaa taustalla vaikuttavat uskomukset, asenteet ja arvot. Hiljainen tieto 
on vain osittain tiedostettua ja sen artikuloiminen on siksi vaikeaa. Produkti- ja proses-
sinäkökulmat eivät sulje pois toisiaan vaan ovat vastavuoroisessa suhteessa. Vakiintu-
neet tavat ja käytännöt ja kulttuuri vaikuttavat toiminnassa ja synnyttävät ja kehittävät 
uusia toimintatapoja. Hiljainen tieto ilmenee sekä yksilön toimintana ja tietämyksenä 
että yhteisön toimintatapoina. Yhteisön tavat ja kulttuuri näyttäytyvät yksilön toimin-
nassa ja yksilöllinen toiminta muovaa yhteisön toimintaa. (Toom 2008b, 53–54.) Tässä 
mielessä hiljainen tietämys on myös koko ajan uusiutuvaa.



50 Marjut Pohjalainen

Olen tarkastellut tässä luvussa erilaisia näkemyksiä organisationaalisesta tiedosta ja hil-
jaisesta tiedosta Polanyin käsityksistä nykypäivän määritelmiin. Hiljaisen tiedon käsit-
teestä on olemassa erilaisia tulkintoja, jotka ovat joiltakin osin keskenään ristiriitaisia. 
Hiljaisen tiedon tulkintoja erottaa ensisijassa käsitys hiljaisen tiedon esiinsaamisesta 
eli kysymys siitä, voidaanko hiljaista tietoa artikuloida ja eksplikoida. Kuvion 2 jää-
vuorimetafora toimii hyvänä yhteenvetona hiljaisesta tiedosta ja tietämisestä. Jäävuori-
metaforan mukaan eksplisiittinen tieto ja hiljainen tieto eivät ole toisistaan erillisiä ja 
vastakohtaisia tiedon muotoja kuten dualistisissa tulkinnoissa esitetään. Ne ovat saman 
kokemus- ja tietoperustan kaksi ulottuvuutta. Tässä väitöskirjassa hiljainen tieto ja tie-
täminen ymmärretään Toomin esittämällä tavalla eli hiljaisella tiedolla tarkoitetaan 
sekä prosessia että produktia.

Kuvio 3. Hiljaisen tiedon prosessi- ja produktinäkökulmat (Toom 2008b).

Kulttuuri, periytyvät 
tavat, rutiinit, 

traditiot, yhteisön 
käytänteet

Taitava yksilöllinen 
toiminta, viisaus (vrt. 
Nonaka & Takeuchi)

Skeemat, skriptit, 
agendat, tietäminen, 

taito, viisaus
(vrt. Polanyi)

Uskomukset, 
asenteet, arvot, 

toiminnan perusta
(vrt. Wittgenstein)

YKSILÖLLINEN

YHTEISÖLLINEN
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TI
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4 ORGANISAATION TIEDONLUONTI

Tässä luvussa tarkastelen organisaation tiedonluontia ja tiedonrakentamisen tiloja. Tar-
kastelen myös joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation tiedonrakentamiseen.

4.1 Tiedonrakentaminen ja tiedonrakentamisen tilat
Nonaka ja Takeuchi (1995) kehittivät tiedonluomisen prosessimallin (SECI-malli), 
joka kuvaa, kuinka erilaisiin välineisiin ja käytäntöihin valautunut ja eri ihmisten hil-
jainen tieto muuntuu näkyväksi yhteiseksi tiedoksi ja, kuinka tätä ulkoistettua tietoa 
hyödynnetään uuden tiedon luomiseen. 

Taulukko 10. Tiedonluominen SECI-mallissa (Nonaka & Takeuchi 1995, 62).

Hiljaiseksi tiedoksi Eksplisiittiseksi tiedoksi

Hiljaisesta tiedosta Sosialisaatio Ulkoistaminen

Eksplisiittisestä tiedosta Sisäistäminen Yhdistäminen

SECI (Socialization-Externalization-Combination-Internalization)-mallissa hiljainen 
tieto siirtyy työntekijältä toiselle yhdessä työskentelemällä sosialisaation vaiheessa. Ul-
koistamisen vaiheessa hiljainen tieto muuntuu eksplisiittiseksi. Yhdistämisen vaiheessa 
ulkoistettu tieto yhdistetään vanhaan tietoon. Sen pohjalta rakennetaan organisaation 
uutta tietoa. Sisäistämisen vaiheessa yhdistämisen tulos sisäistetään ja se muuntuu 
työntekijöiden hiljaiseksi tiedoksi. Tiedonluominen on jatkuva kehä, tietospiraali. Tie-
to ja oppiminen kasvavat syklisesti näiden neljän vaiheen kautta.  (Nonaka & Takeuchi 
1995.)

Tiedonluominen on yhteisöllinen prosessi. Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan 
hiljaisesta tiedosta tulee kollektiivista vain vuorovaikutuksen avulla. Tiedonjakamista 
ja tiedonrakentamista edistävässä organisaatiossa on paljon vuorovaikutusta ja yhdessä 
työskentelyä. Tiedonrakentaminen on tietoista. Tiedonjakamista ja -rakentamista voi-
daan edistää myös miettimällä kuinka toimijoiden väliset suhteet tulisi järjestää, jotta 
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ne tukisivat tiedon tuottamista. Nonaka ja Takeuchi (1995) nostavat tilan käsitteen 
tässä suhteessa keskeiseksi. SECI-mallissa olennainen tiedon luomiseen kytkeytyvä ele-
mentti on ba. Ba on tila, jossa luovaa vuoropuhelua syntyy. Japaninkielinen sana ”ba” 
tarkoittaa tiedonmuodostuksen paikkaa. Ba voi olla fyysinen tila, virtuaalinen tila tai 
mielentila. Ba voi olla spontaani tai järjestetty, mutta olennaista on se, että siihen kuu-
luu aina vuorovaikutus, jossa ajatuksia ja näkemyksiä vaihdetaan uuden tiedon synty-
miseksi. (Nonaka & al. 2000.)

Tiedonmuodostuksen eri vaiheissa tarvitaan erilaisia tiloja. SECI-prosessissa uusi 
tieto liittyy tiedonluomisen prosessin aikana osaksi ba:ta. Ba puitteistaa ja stimuloi 
vuorovaikutusta, minkä ansiosta se mahdollistaa tiedon muuntumisen. Ba:lla on nel-
jä muotoa, jotka esiintyvät tiedonmuodostuksen eri vaiheissa. Alullepanevassa ba:ssa 
työyhteisön jäsenet jakavat tunteitaan ja kokemuksiaan. Tässä vaiheessa tiedonluomi-
seen sosiaalistutaan. Keskusteleva ba liittyy hiljaisen tiedon artikulointiin eli tiedon 
ulkoistamisen vaiheeseen. Järjestävä ba tulee mukaan tiedon yhdistämisen vaiheessa. 
Toteuttava ba on mukana uuden tiedon sisäistämisen vaiheessa. (Nonaka & al. 2000.)

Tiedonrakentaminen saattaa olla erilaista vakaissa yhteisöissä ja väliaikaisesti ra-
kennetuissa yhteisöissä. Nykyisin tiedonrakentamisen vaatimukset ovat myös jälkim-
mäisissä (esimerkiksi projektit ja hankkeet). Tuomi (1999) viittaa vakaisiin ja väliaikai-
siin ryhmiin, jotka tarvitsevat erilaisia tiloja. Tilan käsitteen kautta voidaan tarkastella 
rajattujen ja avoimien yhteisöjen eroja ja tilan eri puolia. (Heiskanen 2006; Tuomi 
1999.) Konkreettiset fyysiset tilajärjestelyt vaikuttavat siihen, kenen kanssa kommuni-
koidaan (Parviainen 2006a). Organisaation fyysisiä, sosiaalisia ja mentaalisia tiloja voi-
daan tarkastella hiljaisen tiedon ja tiedonmuodostuksen näkökulmasta. Fyysinen tila 
sisältää materiaalisten rakenteiden lisäksi muita työn tekemistä kehystäviä ja määrää-
viä tekijöitä kuten esimerkiksi budjetti. Vuorovaikutuksessa syntyvät ja muodostuvat 
sosiaaliset suhteet, käyttäytymisnormit, identiteetti ja luottamus liittyvät sosiaaliseen 
tilaan. Mentaalinen tila on puolestaan ajattelun, merkitysten luomisen ja oppimisen 
tila ja sen edellytys on yhteinen ymmärrys. (Hernes 2004.) Mentaalinen tila voi esiin-
tyä yksilötasolla ja yhteisöllisellä tasolla. Tutkimuksessani tarkastelen myös sitä, miten 
ikäjohtamisella voidaan vaikuttaa tiedonluomista edistävän sosiaalisen ja mentaalisen 
tilan rakentumiseen.

4.2 Tiedonrakentamista edistävä organisaatiokulttuuri
Minkälainen organisaatio sitten edistää hiljaisen tiedon artikulointia, toimintoihin ja 
käytäntöihin kiinnittyneen, valautuneen tiedon artikulointia, reflektointia ja kyseen-
alaistamista?
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Tiedonjakamista ja tiedonrakentamista edistäviä käytäntöjä on listattu kirjallisuu-
dessa (esim. Hovila & Okkonen 2006; Viitala 2005). Tiedonluomisen edellytyksenä 
olevaa kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta edistäviä käytäntöjä ovat esimerkiksi 
perehdyttäminen, työnopastus, työkierto, parityöskentely, mestari-kisällimalli, tiimi-
työ, kokoustyöskentely, yhdessä tekeminen, mentorointi ja kehityskeskustelut.

Strömmerin (1997) tekemän synteesin perusteella esimerkiksi seuraavilla seikoilla 
on merkitystä organisaation oppimiskyvylle, tiedonjakamiselle ja -rakentamiselle.

• Yhteistä näkemystä luova, oppimista suuntaava ja virittävä visio- ja strategiapro-
sessi

• Visiolla johtavat ja jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen innostavat johtajat
• Joustava ja tiimitoimintaa tehokkaasti hyödyntävä organisaatiorakenne
• Osallistava johtamiskulttuuri
• Kehittymistä ja oppimista virittävät ja suuntaavat mittarit
• Systemaattiset, oppimista tukevat käytännöt (benchmarking, toiminnan 

arvioin ti, ympäristön seuranta, ongelmanratkaisukäytännöt ym.)
• Prosessilähtöinen ja systeeminäkemykseen nojautuva tarkastelutapa
• Tehokas henkilöstön kehittämistoiminta
• Kannustava palkitsemisjärjestelmä
• Oppimista tukeva ilmapiiri

Vaikka organisaation yhteinen tiedonrakentaminen nähtäisiin toivottavana ilmiönä ja 
organisaation edun mukaisena ja jopa sille välttämättömänä asiana, se ei aina onnis-
tu. Siihen vaikuttavia tekijöitä on hallinnollisten ja organisatoristen tekijöiden lisäksi 
asiantuntijoiden oma halu ja kyvykkyys jakaa tietoa muiden kanssa. Esteenä voi olla 
pelko oman osaamisen ja asiantuntemuksen hyväksikäytöstä. Esteenä voi olla myös 
organisaatiokulttuuri ja sen tavat ja käsitykset, jotka estävät sen jäsenten halua toimia 
yhdessä. Tiimityön yleistymisestä huolimatta saatetaan arvostaa asiantuntijoiden itse-
näistä ja itseohjautuvaa toimintaa. (Parviainen 2006a.)

Parviaisen (2006a) mukaan asiantuntijoiden kollektiivisen tiedonmuodostuksen 
esteinä voivat olla myös organisaation hierarkiat ja valtapositiot. Edelleen esteenä voi 
olla ymmärtämättömyys toisten asiantuntija-aloista. Kieli ja ammatilliset terminolo-
giat voivat olla myös esteenä. Sukupuoli, ikä ja etninen tausta, sekä emootiot voivat 
estää tiedonmuodostusta. Kielteiset tunteet estävät yhteistä tiedonmuodostusta. Luot-
tamusta pidetään yhteisöllisesti rakennetussa tiedossa keskeisenä tekijänä. Sen puute 
yleensä ehkäisee yhteistä kommunikointia ja tiedonjakamista (Harisalo 2009; Iivonen 
& Harisalo 1997). Liiallinen luottamus jonkun asiantuntijuuteen voi niin ikään eh-
käistä tiedonluomista. Työpaikalla vallitseva kilpailu voi vaikuttaa siten, ettei omaa 
asiantuntijuutta anneta toisten käyttöön ja ettei tehdä yhteistyötä (Iivonen 2000). Kii-
re ja aikapolitiikka voivat ehkäistä yhteisen työskentelyn. 
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5 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA

Väitöskirjani tavoite on tarkastella hiljaista tietoa ja tutkia sen artikuloitavuutta. Tar-
kastelen kuinka kirjastonhoitajat jakavat hiljaista tietoa autenttisessa työtilanteessa 
sekä rakentavat uutta tietoa. Tässä luvussa käyn läpi hiljaisen tiedon aikaisempia em-
piirisiä tutkimuksia. Käyn läpi keskeisiä hiljaisen tiedon luonnetta koskevia tuloksia ja 
menetelmiä, joilla hiljaista tietoa on tutkittu. Rajaan aiempien tutkimusten tarkastelun 
kotimaisiin tutkimuksiin, jotta saan kattavan kuvan siitä, miten tutkimusalue on eden-
nyt ja millaisia tuloksia hiljaisen tiedon tutkimuksista saadaan. Englanninkielisissä ar-
tikkeleissa ja tutkimuksissa esteeksi tulisivat liian suuret terminologiset variaatiot ja 
erot. Terminologisia eroja on jo suomenkielisissäkin tutkimuksissa, esimerkiksi hiljai-
nen tieto ja hiljainen tietämys. Tässä esiteltyjen tutkimusten kautta voidaan nähdä, että 
hiljaista tietoa voidaan artikuloida.

5.1 Hiljaisen tiedon ja sen jakamisen tutkimus
Hiljaista tietoa on tutkittu empiirisesti muun muassa paperitehtaassa (Virtainlahti 
2006), opettajien työssä (Toom 2006), hoitoalan töissä (Nurminen 2000; Kurtti 2012) 
ja verotarkastajien työssä (Moilanen 2008). Näissä tutkimuksissa selvitettiin empiiri-
sesti, mitä hiljainen tieto on ja miten se toimii erilaisissa työkonteksteissa. 

Virtainlahti (2006) tutki hiljaista tietoa ja tietämystä paperitehtaassa. Virtainlah-
den etnografinen tapaustutkimus on aiheen ensimmäisiä empiirisiä tutkimuksia ja se 
on ollut tärkeä malli tälle tutkimukselle. Aineiston keruumenetelminä Virtainlahti 
hyödynsi osallistuvaa havainnointia, haastatteluja, digitaalista kuvausta ja dokument-
tien keruuta. Virtainlahti luokitteli hiljaisen tiedon alueiksi prosessien, paikkojen ja 
tehtaan historian tuntemisen, teknologiat, työtavat ja ihmissuhteet. Prosessien osalta 
oli esimerkiksi olennaista tietää ja tunnistaa, mitä yhdessä kohdassa tehdyt muutokset 
merkitsivät muualle prosessiin. Koneiden tuntemuksessa dokumentoidut kaavakuvat 
eivät riittäneet vaan kokemuksesta syntynyt hahmotuskyky oli oleellista etsittäessä vi-
koja. Työtavoissa oli rutiineja ja niksejä, jotka oli opittu työtä tekemällä. Ihmissuhtei-
siin kuuluivat verkostot sekä tieto siitä, keneltä kannatti pyytää apua eri tilanteissa. Hil-
jainen tietämys oli kehollista: putkien vuodot haistettiin, paperin laatu tunnusteltiin 
käsin ja konerikon tunsi tärinästä. Intuitiivisuus ilmeni tuntumana siitä, miten jokin 
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asia piti tehdä ongelmatilanteissa. Hiljainen tieto oli myös sosiaalista: ”jalat pöydällä” 
oli viesti siitä, että kaikki on hyvin. (Virtainlahti 2006.)

Toom (2006) tutki hiljaisen pedagogisen tietämisen ilmenemistä luokanopettajan 
toiminnassa. Hän keräsi tutkimusaineiston aidossa työtilanteessa neljältä luokanopet-
tajalta videoimalla oppitunteja sekä haastattelemalla. Haastattelut tehtiin stimulated 
recall -menetelmällä (str-menetelmällä)1. Opettajan hiljainen pedagoginen tietäminen 
näkyi taitavassa luokkahuonetoiminnassa ja erityisesti kyvyssä ratkoa yllättäviä ja en-
nakoimattomia tilanteita. Opettajat ylläpitivät työrauhaa ja keskeyttivät sopimatto-
man toiminnan esimerkiksi kävelemällä mekastavien oppilaiden viereen ja saamalla 
heidät tahdikkaasti toimimalla hiljenemään. Opettajat kannustivat oppilaita ja pyrki-
vät luomaan turvallista ja positiivista ilmapiiriä. Opettaja esimerkiksi huomioi oppilai-
den haukottelun ja levottomuuden ja piristi tilannetta laulattamalla lapsia. Hiljainen 
tietäminen korostui interaktiossa, opiskelun edellytysten luomisena ja opiskelun edis-
tämisenä, pedagogisen ja didaktisen suhteen ylläpidossa, eikä niinkään aineenhallin-
nassa. Toomin mielestä hiljainen pedagoginen tietäminen on opettajan professionaali-
suuden olennainen elementti, jota tulisi pohtia enemmän koulutuksessa. (Toom 2006; 
Toom 2008a.) 

Nurminen (2000; 2008) tutki hoitotyön hiljaista tietoa aineistonaan hoitajien kir-
jalliset kuvaukset ja haastattelut. Hiljainen osaaminen ilmeni intuitiona, välittömänä 
oivalluksena. Hoitajat kuvasivat intuition välittömänä oivalluksena, jota seurasi huoles-
tuminen ja välitön toiminta hoitotyössä. Intuitio saattoi ilmetä tunteena, että kaikki ei 
ollut niin kuin papereissa luki ja että potilas oli vaarassa. Intuitio herätti ratkaisevalla 
hetkellä valppauden ja hoitaja osasi kutsua lääkärin paikalle. Hoitajat saivat ympäris-
töstä osittain tiedostamattomia vihjeitä, kuten levottomuuden häivähdys potilaassa, 
potilaan kehoon liittyvä pieni muutos tai potilaan viestittämä sana, jotka saattoivat 
laukaista muistikuvan jostain aikaisemmin tapahtuneesta. Toiminta tilanteessa oli 
vaistonvaraista ja ennakoivaa. Jälkeenpäin ei pystytty selittämään mistä intuitio syntyi. 
Intuitio oli holistista päättelyä ja kykyä nähdä olennainen potilaan hoidollisesta koko-
naistilanteesta. Intuitio ei synnyttänyt täyttä varmuutta toiminnan oikeellisuudesta, 
mutta se mahdollisti kokemustiedon ja teoreettisen tiedon vuoropuhelun. Hoitajien 
intuitiivinen toiminta ei siis ollut satunnaista tai vailla tietopohjaa, vaan se perustui 
pitkälle prosessoituun ja sisäistettyyn kokemuksen kautta saatuun tietoon. Tieto oli 
myös kontekstisidonnaista, sidoksissa siihen tilanteeseen, missä se oli syntynyt. Kes-

1 Stimulated recall on menetelmä, jossa haastattelu suoritetaan toiminnan jälkeen tilanteeseen liittyvää 
virikettä apuna käyttäen, jotta haastateltava kykenisi elämään uudelleen alkuperäisen tilanteen mahdollisim-
man samankaltaisena kuin se todellisuudessa oli. Tässä tapauksessa tutkija haastatteli opettajaa katsomalla 
yhdessä videota aikaisemmasta opetustilanteesta ja pyytämällä häntä kertomaan oppitunnin aikaisista aja-
tuksista. Tässä tilanteessa opettajan on mahdollista reflektoida tapahtunutta ja artikuloida hiljaista tietoa 
paremmin kuin ilman videon katselemista tai tutkijan kysymyksiä. (Patrikainen & Toom 2004.)
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keistä on se, että luottamus intuitioon syveni kokemuksen myötä. (Nurminen 2000; 
Nurminen 2008.) 

Raami ja Mielonen (2011) tutkivat intuition tietoista hyödyntämistä Aalto-yliopis-
ton Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion Coaching Creativity -kursseilla. 
Intuition käyttöä voi kehittää. Kehittymisen kannalta on oleellista intuition käytön 
ja intuitiivisen kokemuksen tietoinen käsittely. Asiantuntijoille intuitio oli tärkeä työ-
väline, mutta intuitiivisia kokemuksia oli vaikea artikuloida ja niitä kuvattiin metafo-
rien kautta. Intuitiovalmennuksessa opiskelijoilla oli voimakkaita epäileviä ja emotio-
naalisia asenteita ennen kuin he oppivat luottamaan itseensä ja avautumaan intuition 
hyödyntämiselle. Tärkeää on, että intuitiivisen tiedon ja kokemuksen käsittely voi 
parhaimmillaan johtaa myönteiseen kehään, jossa intuition käyttö lisää ymmärrystä 
intuitiosta ja tämä puolestaan lisää valmiutta käyttää intuitiota useammin. (Raami & 
Mielonen 2011.)

Kakkonen (2006) tutki intuitiota suomalaisten perheyrittäjien työssä haastattelu-
menetelmällä. Hän erotti intuitiossa kolme ulottuvuutta. Sosiaalista intuitiota käy-
tettiin vuorovaikutussuhteissa työtovereihin ja asiakkaisiin. Mahdollisuuksiin ja ti-
laisuuksiin liittyvää intuitiota käytettiin muun muassa etsittäessä uutta potentiaalia ja 
liikeideoita. Arkiseen toimintaan ja toimintatapoihin liittyi myös intuitiota. Intuition 
käyttö vaihteli yksilöiden ja sukupuolten välillä. Naisilla korostui sosiaalisen intuition 
rooli. Miesten intuitio ilmeni tasaisemmin kaikilla kolmella alueella. Miehillä intui-
tion käyttöön liittyi taloudellista riskinottoa, koska intuition käyttö oli yhteydessä lii-
ketoiminnan päätöksentekotilanteisiin. Miesten sosiaalinen intuitio näkyi rekrytointi-
tilanteissa hakijan ominaisuuksien ymmärtämisenä. (Kakkonen 2006.)

Tuomola ja Airila (2007) selvittivät hoito-, opetus- ja pelastusalan edustajien hiljai-
sen tiedon luonnetta haastatteluin. He erottivat hiljaisen tiedon ulottuvuuksiksi tek-
nisen eli koneisiin ja laitteisiin liittyvän tiedon, sisällöllisen ammattiosaamiseen liitty-
vän tiedon, sosiaaliset taidot, intuitiivisen tiedon, ammatillisen identiteetin selkeyteen 
liittyvän tiedon ja erilaisiin rutiineihin liittyvän tiedon. Hiljaiseen tietoon sisältyivät 
myös ammatilliset arvot, normit ja roolit, talon tavat, organisaatiokulttuuri, historia, 
yhteisöllisyys ja tarinat. Hiljaisen tiedon siirron keinoiksi Airila ja Tuomola esittivät 
vapaamuotoiset keskustelutilaisuudet, työssä oppimisen, työparityöskentelyn, työkier-
ron, perehdytyksen, mestari-kisällimallin, mentoroinnin ja työnohjauksen. Edellytyk-
senä hiljaisen tiedon siirtoon ovat, että hiljainen tieto tunnistetaan, ja tietoa halutaan 
jakaa, kaikenikäisten osaamisen arvostaminen, yhteinen aika ja tila, avoin dialogi ja 
keskustelu sekä hyvät työntekijöiden väliset suhteet. (Tuomola & Airila 2007.)

Paloniemi (2008) tutki rakennus- ja hoitoalan kuntoutujien hiljaista tietoa ja tie-
tämistä. Hiljainen tieto näyttäytyi tutkimukseen osallistuville kokemukseen perus-
tuvan osaamisen jakamisena työntekijäsukupolvelta toiselle. Työssä oppimisessa ja 
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hiljaisen tiedon jakamisessa painottuivat sosiaalisuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus 
ja kokemuksellisuus. Hiljaisen tiedon jakamiseen arjen käytännöissä vaikuttivat raken-
teelliset ja sosiaaliset esteet sekä toimijoiden erilaisuus. Hoito- ja rakennusalan haas-
tatteluissa ilmeni, että kiire, hiljaisen tiedon artikuloinnin vaikeus ja yksin työsken-
tely estivät hiljaisen tiedon jakamista. Työssä oppiminen nähtiin keskeisenä kenttänä 
hiljaisen tiedon jakamisessa ja siirtämisessä. Perinteisesti rakennusalalla työhön on 
opittu mestari-oppipoika-menetelmällä, mutta työssä tapahtuneet muutokset, kiire ja 
tulospalkkaus sekä ammattitaitoisen henkilöstön eläköityminen vähensivät osaamisen 
jakamista. Tietoa ja osaamista jaettiin mieluiten avoimessa ilmapiirissä. Tutkimukses-
sa korostui, että hiljaisen tiedon jakaminen mahdollistuu yhteisten oppimisen tilojen 
kautta ja se edellyttää yhdessä työskentelyä ja aikaa epävirallisiin keskusteluihin. (Palo-
niemi 2008.) 

Moilanen (2008) tutki verotarkastuksen ammattilaisten hiljaisen tiedon tunnista-
mista ja siirtämistä ikääntyneemmiltä nuoremmille. Hiljaisen tiedon tunnistaminen 
oli haasteellista ja sitä työstettiin valmennusryhmissä, joissa oli kussakin parikym-
mentä verotarkastajaa. Ryhmissä oman työn itsestäänselvyys ja näkymättömyys ”pu-
rettiin”. Haastatteluissa ilmeni, että kokeneet luulivat nuorten kysyvän tarvittaessa, 
mutta käytännössä kokeneet olivat niin työllistettyjä, ettei heillä juurikaan ollut aikaa 
nuorempien perehdyttämiseen. Hankkeessa havaittiin, että hiljaisen tiedon jakaminen 
on määriteltävä osaksi kokeneen työtä. Ohjatut ryhmät toimivat parhaiten silloin kun 
ryhmissä on eri-ikäisiä. Hiljaisen tiedon dokumentointi keskittyi know how -tietojen 
soveltamiseen eli siihen kuinka asiat tehdään eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kans-
sa. Taito soveltaa sääntöjä tilannekohtaisesti nousi keskeiseksi. Dokumentaation lisäksi 
tarvitaan kuitenkin kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta hiljaisen tiedon tunnista-
miseksi. (Moilanen 2008.)

Kurtti (2012) tutki röntgenhoitajien hiljaista tietoa ja hiljaisen tiedon jakamisen 
edellytyksiä. Tutkimus oli yhteen erikoissairaanhoidon työyhteisöön kohdistunut 
etno grafia, jossa aineisto kerättiin osallistuvan havainnoinnin, fokusryhmähaastatte-
lujen ja tutkijapäiväkirjan avulla kahden vuoden aikana. Röntgenhoitajien työ sisältää 
vuorovaikutteista toimintaa esimerkiksi moniammatillisissa tiimeissä, mutta kuvanta-
mistilanteissa myös äänetöntä itsenäistä toimintaa ja päätöksentekoa. Hiljainen tieto 
liittyi koko työprosessin hallintaan ja intuitiota käytettiin erityisesti omalla asiantunti-
juusalueella. Kurtin mukaan kaikkea hiljaista tietoa ei voida jakaa hiljaisen tiedon tie-
dostamattomuuden ja intuitiivisen luonteen takia, mutta hyödyntämisen edellytyksiä 
voidaan lisätä kehittämällä tiimityötä, keskustelua ja tarinointia sekä kannustamalla 
liikkuvuuteen tiimien sisällä ja välillä. (Kurtti 2012.)

Collin (2005a; 2005b) tutki etnografisesti suunnittelu- ja kehitysinsinöörien työtä. 
Formaalilla koulutuksella ja moninaisilla työpaikan ulkopuolella olevilla konteksteil-
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la oli suuri merkitys oppimisessa samoin kuin aikaisemmalla työkokemuksella. Ko-
kemuksesta oli hyötyä erityisesti sosiaalisten suhteiden hoidossa. Työkokemus auttoi 
toimimaan erilaisten ihmisten kanssa vaihtelevissa ja muuttuvissa työtilanteissa. Työ-
kokemus nähtiin myös merkitykselliseksi analysoitaessa työprosesseja, reflektoitaessa 
kollegan kanssa kokemusta ja luotaessa omanlaisia käsityksiä ja teknisiä näkemyksiä. 
Työssä oppiminen oli jaettua, yhteisössä tapahtuvaa, tilanne- ja kontekstisidonnaista. 
(Collin 2005a; 2005b.)

Seuraavissa tutkimuksissa on tiedonjakamisen lisäksi tutkittu tiedonrakentamista.

5.2 Tiedonrakentamisen näkökulma tutkimuksissa
Lämsä (2008) tutki tiedonrakentamista ja organisationaalista oppimista terveyden-
huolto-organisaatioissa haastattelemalla ja havainnoinnilla sekä arkistomateriaalin 
avulla. Lämsän mukaan organisaatiossa oli kaksi maailmaa: epävirallinen käytäntöyh-
teisöjen maailma ja virallisen organisaation maailma, jotka olivat vuorovaikutuksessa 
monin tavoin. Käytäntöyhteisöjä rakentui kun tehtiin samoja tehtäviä ja oli jaettava 
niihin liittyvää tietoa. Työntekijät saattoivat tukeutua voimakkaasti käytäntöyhtei-
söön pohtiessaan työhön liittyviä asioita. Hiljaista ja sosiaalisesti rakennettua tietoa oli 
taipumus käsitellä enemmän kuin eksplisiittistä tietoa. Käytäntöyhteisöt myös kehit-
tivät uusia näkemyksiä työstään ja kehittivät käytännöllistä osaamistaan. Lämsän mu-
kaan käytäntöyhteisöjen huomioiminen hyödyttää organisaation toimintaa, yhteisöjä 
itseään ja työntekijöitä. (Lämsä 2008.)

Virta (2011) havaitsi, että sukupolvien välisessä tiedon siirrossa eli mentoroinnissa 
voi tapahtua myös tiedonrakentamista. Alan kirjallisuudessa ei ole aikaisemmin juuri-
kaan tarkasteltu sitä mahdollisuutta, että tiedon siirtämisessä vanhemmilta nuorem-
mille työntekijöille voi esiintyä uuden tiedon rakentamista. Virta teemahaastatteli 6 
eläköityvää ja 6 heidän jatkajaansa. Hän myös seurantahaastatteli näitä jatkajia. Tulok-
set osoittivat, että sukupolvien väliseen tiedon siirtämiseen voi liittyä tiedonrakenta-
mista, jossa kehitetään organisaatiolle uutta merkityksellistä tietoa. Tiedonjakaminen 
eteni kokeneen asiantuntijan ja aloittelijan vuorovaikutuksessa vaiheittain. Tiedon siir-
tämisen vaiheiden aikana vanhempi auttoi aloittelijaa tiedon sisäistämisessä ja sen hyö-
dyntämisessä. Aloittelija puolestaan vähitellen ymmärsi uuden tiedon ja kykeni lopulta 
käyttämään sitä itsenäisesti työssään. (Virta 2011.)

Hautala (2011) tutki tiedon jalostamista kansainvälisissä tutkimusryhmissä yli-
opistokontekstissa haastattelemalla ja havainnoimalla. Tutkimuksessa hyödynnettiin 
tämän tutkimuksen tapaan Nonakan ja Takeuchin SECI-mallia sekä erityisesti ba-kä-
sitettä. Hautala korosti sitä, että tieto on tilallista: sitä jalostetaan maantieteellisissä 
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paikoissa, jaetaan kommunikaation tilassa ja analysoidaan mielen kognitiivisessa tilas-
sa. Tulosten mukaan tiedon jalostaminen on monimutkainen prosessi, jonka tulos on 
ennalta-arvaamaton. Vuorovaikutuksessa ja tulkinnassa syntyy mahdollisesti kognitii-
vista kitkaa, joka edesauttaa tiedon jalostusta. Uuden tiedon luominen edellyttää sopi-
vaa määrää toisaalta yhteisymmärrystä ja toisaalta monimuotoisuutta ryhmän jäsenten 
tulkinnoissa. Eri alojen tietopohja monipuolistuu ja yhdessä käsiteltävää jalostetaan 
ryhmän sisäisissä diskursseissa eri konteksteissa. (Hautala 2011.)

5.3 Osaamisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulma tutkimuksissa
Olen edellä esitellyt hiljaisen tiedon luomiseen ja sen jakamiseen sekä tiedonluomiseen 
liittyviä empiirisiä tutkimuksia. Tässä alaluvussa tarkastelen oppimisen ja osaamisen 
johtamiseen liittyviä tutkimuksia.

Viitala (2004) tutki sitä, minkälaiset piirteet ja elementit esimiestyössä edistävät 
organisaatiossa tapahtuva oppimista ja osaamisen lisäämistä. Viitala erotti osaamisen 
johtamisen päätehtäviksi osaamisen suunnan selkeyttämisen, oppimista edistävän il-
mapiirin luomisen, oppimisprosessin tukemisen sekä esimerkillä johtamisen. Alaisar-
vioiden mukaan esimiehet toteuttivat osaamisen johtamista erilaisilla aktivaatiotasoil-
la. Viitala luokitteli esimiehet toiminnan tyypin ja intensiteetin mukaan kollegoihin, 
luotseihin, kapteeneihin ja valmentajiin. Kollegat vaikuttivat osaamisen edistämiseen 
lähinnä omalla esimerkillään. Luotsit edistivät oppimista esimerkin lisäksi selkiyttä-
mällä sen suuntaa. Kapteenit edistivät oppimista omalla esimerkillään, selkeyttämällä 
suuntaa sekä huolehtimalla ilmapiiristä. Valmentajat olivat aktiivisimpia, he edistivät 
oppimista omalla esimerkillään, selkiyttämällä sen suuntaa, luomalla oppimista tuke-
vaa ilmapiiriä ja tukemalla oppimisprosesseja. (Viitala 2004.) Viitalan tutkimus toi 
esille sen miten ratkaisevasti johtamistavalla voidaan vaikuttaa oppimiseen ja hiljaisen 
tiedon välittämiseen.

Hyrkäs (2009) tutki osaamisen johtamisen tilaa Suomen kunnissa kvantitatiivisella 
lomakekyselyllä, jonka kohteena olivat kaikki Suomen kunnat (444) vuonna 2004. Lo-
make lähettiin kuntien henkilöstöasioiden asiantuntijoille. Kvantitatiivinen tutkimus-
ote mahdollisti osaamisen johtamisen rakenteellisen analyysin ja kuvaamisen. Hyrkäs 
tunnisti Suomen kunnissa osaamisen johtamisessa neljä erilaista orientaatiota: strate-
giaohjattu yhteisöllinen orientaatio, innovatiivinen orientaatio, teknologinen orientaa-
tio ja strategialähtöinen järjestelmäorientaatio. Kunnat ryhmiteltiin orientaatioiden 
perusteella neljään ryhmään: innostuneet aloittelijat, tekniset aloittelijat, edistyneet ja 
kehittyvät. Innostuneiden aloittelijoiden ryhmässä korostui innovatiivinen orientaa-
tio, mutta muut osaamisen johtamisen orientaatiot tulivat esille heikosti. Teknisten 
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aloittelijoiden ryhmässä korostui teknologinen orientaatio, mutta muut osaamisen joh-
tamisen orientaatiot tulivat esille heikosti. Edistyneiden ryhmässä kaikki osaamisen 
johtamisen orientaatiot tulivat hyvin esille. Kehittyvien ryhmässä korostuivat sekä in-
novatiivinen että teknologinen orientaatio. Kuntien osaamisen johtamisen tilanne oli 
murroksessa ja kunnat painottivat teknologista puolta. Tulevaisuuden osaamistarpeina 
korostuivat erityisesti vuorovaikutustaidot sekä tiedonjakaminen ja -rakentaminen. 
(Hyrkäs 2009.)

Hintsa (2011) tutki niin ikään kunnallista tietojohtamista lomakekyselyllä ja haas-
tatteluilla yhdessä tapauskunnassa. Tutkimustulosten mukaan kunnan tietojohta-
minen ei välttämättä ollut aina näkyvää, vaan pikemminkin implisiittistä, muuhun 
toimintaa sisältyvää. Onnistunut tietojohtaminen edellyttäisi, että johto kohdistaa 
huomionsa tietämyskohteisiin, toimijoihin ja tiedostaa tietämyskontekstin. Kunnallis-
hallinnossa dokumentaation (kodifiontistrategia) perustuvan hallintokulttuurin rin-
nalle kunnan työntekijät kaipasivat vapaamuotoista ja yleistä keskustelua (personoin-
tistrategia). Tietojohtamisen osalta tärkeää olisi vuorovaikutustila, areena tai foorumi 
vapaalle, syvällisemmälle keskustelulle. Institutionaaliset keskustelut, kuten kehitys-
keskustelut, virasto- ja osastopalaverit sekä muut toimintatapoihin liittyvät keskustelut 
eivät näytä riittävän tyydyttämään koettuja keskustelutarpeita. (Hintsa 2011.) 

Mannermaa (2013) tutki tiedon jalostamisen kehittämisen eroja yksityisen ja jul-
kisen sektorin työterveyshuolto-organisaatioissa. Aineisto kerättiin yksilö- ja ryhmä-
haastatteluilla ja kyselyllä, johon vastasi 403 terveydenhuoltoalan työntekijää. Tutki-
muksen keskeisin tulos oli, että tietoa jaettiin, mutta sitä ei jalostettu systemaattisesti. 
Yksityisellä sektorilla ohjeita ja dokumentteja kirjattiin julkista sektoria systemaatti-
semmin, ja kannustettiin enemmän luovuuteen ja innovatiivisuuteen tiedon jalostami-
sessa. Julkisella sektorilla jaettiin hieman yksityistä sektoria enemmän hiljaista tietoa. 
Kokeneita työntekijöitä ja heidän työkokemustaan arvostettiin julkisella sektorilla 
hieman yksityistä sektoria enemmän. Tutkimuksen tulosten mukaan organisaatioissa 
liikkuvaa tietoa voitaisiin hyödyntää systemaattisemmin kuin tällä hetkellä tehdään. 
Suurin este tiedon jalostamiselle olivat kiire ja asenteelliset tekijät. (Mannermaa 2013.) 

Kestin (2012) mukaan henkilöstön kokemusperäistä tietotaitoa kannattaisi hyö-
dyntää enemmän tuottavuuden ja toimintakapasiteetin kehittämisessä. Kestin tutki-
muksessa oli mukana suuren yrityksen 19 liiketoimintayksikköä. Tutkimuskohteena 
olivat hiljaiset signaalit ja niiden liiketoimintavaikutukset. Työntekijöillä on paljon 
kehittämisajatuksia, joiden avulla tuottavuutta ja työelämän laatua voitaisiin paran-
taa merkittävästi. Hiljaiset signaalit ovat näkemyksiä ja tuntemuksia, jotka kumpuavat 
henkilöstön kokemuksista. Henkilöstön kokemien kehittämistarpeiden perusteella to-
teutettavat työelämäinnovaatiot voivat olla suhteellisen pieniä työn sujuvuutta paran-
tavia toimenpiteitä, mutta niiden yhteisvaikutus näkyy tuottavuuden ja kapasiteetin 
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nousuna. Työyhteisö- ja ryhmäkohtaiset parannukset vähentävät sähläystä ja hukkaa, 
jolloin jää enemmän aikaa esimerkiksi asiakaspalveluun tai muihin ydintoimintoihin. 
Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämiseen tuottaa organisaatiolle liiketoiminnal-
lisia hyötyjä. (Kesti 2012.)

Hintsan, Mannermaan ja Kestin tulokset ovat samansuuntaisia. Tiedon merkitys 
ymmärretään, mutta hyödyntämisessä on puutteita. Hintsan tutkimuksessa kaivattiin 
foorumeita tiedon ulkoistamiseen ja vuorovaikutukseen kun taas Mannermaan tutki-
muksessa ulkoistetun tiedon jatkojalostus nähtiin keskeisimpänä kehityskohteena. Tu-
lokset ovat tärkeitä myös kirjastojen tietojohtamisen kannalta. Tarkastelen molempia 
näkökohtia työni empiirisessä osassa.

5.4 Yhteenveto empiirisistä tutkimuksista
Olen tässä luvussa käynyt läpi empiirisiä tutkimuksia hiljaisesta tiedosta. Tutkimuk-
set osoittavat, että hiljainen tieto on hyvin kontekstisidonnaista ja välittyy erityises-
ti vuorovaikutuksessa yhdessä työskenneltäessä. Samalla tutkimukset osoittavat, että 
hiljaista tietoa on todellakin mahdollista tutkia ja artikuloida. Etenkin etnografiset 
osallistuvan havainnoinnin menetelmät ja haastattelut ja tutkijan pyynnöstä tuotetut 
kertomukset tavoittavat hiljaista tietoa. Johtamistavoilla voidaan vaikuttaa hiljaisen 
tiedon jakamiseen ja uuden tiedon rakentamiseen. Empiiristen tutkimusten valossa hil-
jaisen tiedon hyödyntäminen ja hyödyntämisen kehittäminen (esim. intuition käytön 
kehittäminen, hiljaisten signaalien hyödyntäminen) edistävät organisaation toimintaa 
ja kehittämistyötä sekä lisäävät tuottavuutta. Olen koonnut empiiristen tutkimusten 
tuloksia taulukkoon 11.
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6 ALKUPERÄISET TUTKIMUKSET

Tässä luvussa käyn läpi alkuperäisten tutkimusten metodologiaa. 
Tämän väitöskirjatutkimuksen lähestymistapa on laadullinen. Tutkimus koostuu 

neljästä erillisestä artikkelista, joiden tarkoitus on eri näkökulmista lähestyä tai kuvata 
hiljaista tietoa ja sen jakamista ja uuden tiedon luomista. Tarkastelen yleisen metodolo-
gisen pohdinnan jälkeen artikkeleita erikseen. 

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista:

I Pohjalainen, M. (2012). Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: kat-
saus viimeaikaiseen kehitykseen.

II Pohjalainen, M. (2013). Hiljainen tieto kirjastonhoitajien työssä: asiakaspalvelu-
kertomusten tarkastelua.

III Pohjalainen, M. (2014). Yleisen kirjaston aineistonvalintapalaveri tiedon jaka-
misen ja rakentamisen paikkana.

IV Pohjalainen, M. ja Talja, S. (2011). Ikäjohtaminen yleisissä kirjastoissa: ikäkäsi-
tysten tarkastelua osaamisen johtamisen näkökulmasta.

6.1 Metodologia
Tämä tutkimus on laadullinen ja etnografinen tutkimus. Laadullinen tutkimus ja et-
nografinen tutkimus tapahtuvat Cresswellin (2007) mukaan luonnollisessa ympäris-
tössä. Aineisto kerätään vuorovaikutussuhteessa. Tutkija on toimija ja aineiston kerää-
jä. Tutkimusaineisto voi olla monilähteistä (tekstiä, kuvia, haastatteluja jne.). Aineiston 
analyysi on induktiivista, rekursiivista ja interaktiivista. Huomio on tutkittavan nä-
kökulmassa, merkityksissä ja näkemyksissä. Tutkimuksen tavoitteena on kokonaisval-
tainen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Etnografisessa tutkimuksessa hyödynnetään 
samoja tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä kuin laadullisessa tutkimuksessa, mutta 
näillä on myös eroja.

Etnografia on kokoava nimitys erilaisille kulttuuria ”sisältäpäin” lähestyville 
tutkimuksille. Termin etuliite ”etno” viittaa kansaan, ”grafia” puolestaan kreikan 
 graphein-sanaan, joka merkitsee kirjoittamista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Etnografinen menetelmä on lähtöisin antropologiasta. Antropologia viittaa vie-
raiden kansojen ja kulttuurien tutkimukseen, mutta etnografia taas antropologiseen 



65Hiljaisen tiedon tunnistaminen

tutkimusmenetelmään tai tutkimustekstiin. (Eskola & Suoranta 2008.) Etnografisen 
tutkimuksen tarkoituksena on osallistuvan havainnoinnin avulla ymmärtää ja kuvata 
tutkittavaa yhteisöä ja ihmisryhmää. (Metsämuuronen 2008.) Etnografia on Eskolan ja 
Suorannan (2008) mukaan kokemalla oppimista. Tutkija elää tutkimassaan yhteisössä 
määrätyn pituisen jakson. 

Etnografisella tutkimuksella voidaan kuvata erilaisia kulttuurisia ja toiminnallisia 
käytäntöjä. Tutkimusintressinä on erilaisten sosiaalisen elämän käytäntöjen ymmär-
täminen. Yhteiskuntatieteiden ns. käytäntökäänne (Schatzki 2001) on synnyttänyt ja 
lisännyt tutkimuksia, joissa tutkimuksen analyysikohteena ovat erilaiset arjen ja työ-
elämän käytännöt, joista pyritään saamaan syvä ja yksityiskohtainen kuvaus. Informaa-
tiotutkimuksen piirissä käytäntökäänne näkyy niin, että tietokäytäntöjä tutkittaessa 
keskitytään yksilötoimijoiden sijaan paikantuneisiin toimintajärjestelmiin ja tässä 
kontekstilähtöiset etnografiset työpaikkatutkimukset ovat relevantteja (Talja & Nyce 
2015). Etnografiassa pyritään hahmottamaan tilanteita kokonaisvaltaisesti (Eskola & 
Suoranta 2008). Hahmotus tapahtuu tapahtumiin tai toimintaan osallistumalla ja 
esittämällä niistä ns. tiheitä kuvauksia (Geertz 1973).1 

Etnografinen tutkimus sopii seuraavin empiiriseen tutkimukseen kriteerein:

Taulukko 12. Etnografisen tutkimuksen kriteerejä (Trochim & Donnelly 2008, Kananen 2014).

Kriteerit Laadullinen 
tutkimus

Etnografinen 
tutkimus

Ilmiöstä ei ole tietoa, teorioita, tutkimusta X X
Halutaan saada ilmiöstä syvällinen näkemys X X
Luodaan uusia teorioita ja hypoteeseja X X
Käytetään triangulaatiota eli ns. mixed-tutkimusstrategiaa X X
Halutaan ilmiöstä hyvä kuvaus X X
Eletään ilmiön elämää X

Etnografinen tutkimus sopii tähän tutkimukseen, koska tutkimukseni yhtenä tavoit-
teena on tunnistaa kirjastonhoitajien hiljaista tietoa, tiedonjakamista ja uuden tiedon 
rakentamista. Hiljaisen tiedon tutkimuksesta yleisten kirjastojen kirjastonhoitajien 
työssä ei ole aikaisempaa tutkimusta, joten olen halunnut ilmiöstä syvällisen kuvan. 

Etnografisessa tutkimuksessa toimintaa tutkitaan oikeissa arjen tilanteissa vasta-
kohtana tutkijan konstruoimalle kokeelliselle asetelmalle. Tutkija viettää tutkittavassa 
kulttuurissa pitemmän aikaa. Tässä tutkimuksessa toteutuu ajatus pitkästä havain-

1 Clifford Geertzin (1973) mukaan etnografia on kulttuurin tiheää kuvausta. Kulttuuri on symbolinen jär-
jestelmä, joka rakentuu sosiaalisesti vakiintuneista merkitysrakenteista muodostaen toiminnan kontekstin. 
Tiheässä kuvauksessa pyritään analysoimaan kulttuurin merkitysverkostoja ja tekemään tulkinta.
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nointijaksosta ja tutkittavan yhteisön tuntemisesta, koska olen työskennellyt kirjaston-
hoitajana jo kauan.

Tutkimukseni on monimenetelmällinen. Käytän tutkimuksessani aineistoina 
tekstinmuodossa olevia narratiiveja, videoaineistoja palavereista sekä ryhmätehtäviä ja 
-haastatteluja

Hiljainen tieto on ylipäänsä vaikeasti tutkittava ilmiö. Kuinka tavoittaa henkilö-
kohtaiseen kokemukseen liittyvä, vaikeasti ilmaistava ja abstraktin luonteen vuoksi 
vaikeasti käsitteellistettävä ja tiedostamaton tieto? Kuinka tutkia ilmiötä, joita vas-
taajat eivät edes tunnista ja tiedosta? Virtainlahden (2006) mukaan etnografisella lä-
hestymistavalla voidaan päästä käsiksi ilmiöön, jota osallistujat eivät osaisi artikuloida 
pelkissä haastatteluissa. Haldin-Herrgårdin ja Salon (2008) mukaan perinteiset ky-
selytutkimukset ja haastattelumenetelmät eivät tavoita hiljaista tietoa. He ehdottavat 
menetelmiä, joissa tutkittavien ajattelua tuetaan, eikä pyritä minimoimaan tutkijan ja 
vastaajan välistä vuorovaikutusta. (Haldin-Herrgård & Salo 2008.)

Hiljaisen tiedon on ajateltu ilmenevän tarinoiden ja kertomusten kautta (Cortez & 
Colon-Aguirre 2009; Colon-Aguirre 2012). Tutkimuksen narratiivisuus viittaa lähes-
tymistapaan, joka kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana 
(Heikkinen 2007). Hatchin ja Wisniewskin (1995) mukaan narratiivinen tutkimus 
ei pyri yleistettävään ja objektiiviseen tietoon, vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja 
subjektiiviseen tietoon. Käyttämällä narratiivista lähestymistapaa olen pyrkinyt saa-
maan esille vaikeasti ilmaistavaa hiljaista tietoa. Hiljaisen tiedon tutkimuksessa narra-
tiivisuudella on kuvattu tutkimusaineiston laatua. Polkinghornen (1995) mukaan tut-
kimusaineistoa voi tuottaa numeerisesti, lyhyiden sanallisten vastausten muodossa tai 
kerrontana. Kerrontaan perustuvaa narratiivista aineistoa ovat haastattelut ja kirjalliset 
vastaukset, joissa tutkittavat voivat vapaasti kertoa käsityksensä (ks. Heikkinen 2007). 
Tässä tutkimuksessa narratiivinen haastattelu tarkoittaa proosamuotoista tekstiä, jota 
on pyydetty tutkittavilta. 

Väitöstutkimukseni tavoite on tunnistaa hiljaista tietoa ja tutkia kuinka hiljaista 
tietoa jaetaan ja käytetään uuden tiedon rakentamisessa kirjastonhoitajan työssä. En-
simmäinen artikkeli hiljaisen tiedon tutkimuksen kehityksestä toimii johdantona 
varsinaisiin empiirisiin tutkimuksiin. Toinen artikkeli tarkastelee kertomusten kautta 
välittyvää kirjastonhoitajien hiljaista tietoa. Kolmas artikkeli käsittelee aineistonvalin-
tapalaveria tiedonjakamisen ja -rakentamisen näkökulmasta. Viimeinen artikkeli käsit-
telee ikäkäsityksiä ja niiden lisäksi johtamistapoja ja käytäntöjä, jotka voisivat edistää 
tiedonjakamista työpaikoilla. Seuraavassa luvussa esittelen osatutkimusten menetelmät 
ja tutkimusaineistot.
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6.2 Artikkelien tutkimusaineistot ja tutkimuskohteet
Seuraavaan taulukkoon olen koonnut osatutkimusten tutkimusaineistot ja tutkimus-
kohteet. 

Taulukko 13. Artikkeleiden tutkimusaineistot ja tutkimuskohteet.

Artikkeli Tutkimusaineisto Tutkimuskohde
I Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen 
tiedon tutkimus

Tutkimuskirjallisuus Hiljainen tieto 

II Hiljainen tieto kirjastonhoitajien 
työssä

6 asiakaspalvelukertomusta
2 tiedonhaun kuvausta

Yksilöiden hiljainen tieto

III Yleisen kirjaston aineistonva-
lintapalaveri tiedon jakamisen ja 
rakentamisen paikkana

5 videoitua aineistonvalinta-
palaveria

Ryhmän hiljainen tieto ja tiedonja-
kaminen sekä tiedonrakentaminen

IV Ikäjohtaminen yleisissä kirjas-
toissa

5 ryhmähaastattelua Ikäkäsitykset

Ensimmäisessä artikkelissa Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: katsaus 
viimeaikaiseen kehitykseen (I) olen tarkastellut hiljaisen tiedon käsitettä ja sitä koske-
via teoreettisia ja empiirisiä tutkimuksia. Artikkelin punaisena lankana on tarkastella, 
kuinka hiljaista tietoa koskeva ajattelu on viime aikoina kehittynyt. Artikkeli on sil-
ta hiljaista tietoa empiirisesti tutkivaan artikkeliin: Hiljainen tieto kirjastonhoitajan 
työssä: asiakaspalvelukertomusten tarkastelua (II). 

Toisessa artikkelissa: Hiljainen tieto kirjastonhoitajan työssä: asiakaspalveluker-
tomusten tarkastelua (II) tutkin empiirisesti kirjastonhoitajien hiljaista tietoa, joka 
ilmenee asiakaspalvelutilanteissa. Tutkimusaineisto koostuu kirjastonhoitajien kerto-
muksista asiakaspalvelutilanteista. Tutkimusta varten pyysin 17 kokenutta yleisessä 
kirjastossa työskentelevää kirjastonhoitajaa kertomaan omin sanoin asiakaspalveluta-
pahtumista, joissa heidän oma kokemustietonsa oli ollut merkittävää. Pyysin kerto-
muksia erityisesti kokeneilta työntekijöiltä. Omin sanoin kerrotut kuvaukset lähetet-
tiin tutkimuksentekijälle kirjallisesti sähköpostilla. Vastauksia tuli 7, joista tulkitsin 
artikkelissa 6 kertomusta. 

Artikkelissa III tarkastelen yleisen kirjaston aineistonvalintapalaveria tiedonjaka-
misen ja tiedonrakentamisen paikkana. Kokosin tutkimuksen empiirisen aineiston vi-
deoimalla viisi aineistonvalintapalaveria, jotka kestivät 1–2 tuntia. Päädyin videointiin, 
koska pelkästään havainnoimalla on vaikea saada tutkittavasta asiasta kokonaisvaltais-
ta kuvaa ja jotta keskustelut käyttäytymisineen saataisiin tallennettua.

Valintapalavereihin osallistui aineiston valinnasta vastuussa olevia kirjastonhoita-
jia, kirjastovirkailijoita ja mediasihteeri. Valintapalavereissa valittiin vapaasti keskus-
tellen kirjastoyksikköön aineistoa kustantajien luetteloiden tai kirjaston omien listojen 
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pohjalta. Listat olivat tietokoneella kirjaston hankintaohjelmassa. Kirjastonhoitajilla 
oli myös paperisia luetteloita, joita he seurasivat. Videointi tehtiin tutkimuksen tekijän 
omassa työpaikassa käytännön syistä. Osallistuin myös työntekijänä valintapalaverei-
hin, mutta pidin itseäni enemmän taustalla. 

Palavereissa käsiteltiin parisen sataa tapausta. Analysoin aineiston katsomalla nau-
hat useaan kertaan. Tulkinnat tein peilaamalla aineistoa ja teoriaa keskenään.

Artikkelissa IV pohditaan ikäjohtamisen haasteita osana osaamisen johtamista ylei-
sissä kirjastoissa. Artikkelissa analysoidaan ikäpuhetta ja ikämäärittelyjä kirjastotyön 
ja siihen kuuluvien osa-alueiden kontekstissa. Empiirinen aineisto on kerätty vuosina 
2008–2010 ryhmätehtävällä ja -haastatteluilla, joihin osallistui jo kauan työelämässä 
olleita kirjastoammattilaisia, alan vaihtajia sekä vasta opintonsa aloittaneita alan opis-
kelijoita. Keräsin empiirisen aineiston ryhmähaastatteluilla erilaisissa kirjastoalan kou-
lutuksissa, joissa toimin kouluttajana. Osallistujajoukko oli iältään ja työkokemuksel-
taan monipuolinen.

Taulukko 14. Tutkimukseen osallistujat.

Kirjastoalan täydennyskoulutettavia 20 henkilöä Rovaniemen lääninhallitus 2008
INFOP4 -kurssin opiskelijoita 30 henkilöä Tampereen yliopisto 2008
INFOP4 – opiskelijoita
Pätevöitymiskoulutus

13 henkilöä Helsingin yliopisto 2009

INFOP4 -kurssin opiskelijoita 42 henkilöä Tampereen yliopisto 2009
INFOP4 – opiskelijoita
Pätevöitymiskoulutus

12 henkilöä Tampereen yliopisto, Hämeenlinna 2010

Aineiston analyysissä eri ryhmiä vertailtiin aluksi toisiinsa, mutta eroja ryhmien välillä 
ei liiemmin ilmennyt. Ryhmätilanteissa nousevat helpommin esille kulttuuriset ikäkä-
sitykset ja siksi niitä oli mielekästä analysoida tästä näkökulmasta.

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole yksiselitteisiä ohjeita 
(Tuomi & Sarajärvi 2006, 135). Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana Eskolan ja Suo-
rannan (1998, 210) mukaan on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen tunnustaminen, 
että tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Tässä tutkimuksessa tutkija 
on aineiston kerääjä, aineiston analysoija ja tulkintojen tekijä. On esitetty, että etnogra-
fisessa tutkimuksessa kenttätyövaiheen ajallinen kesto on suoraan verrannollinen tut-
kimustulosten luotettavuuteen (Syrjäläinen 1990). Pitkä kenttätyövaihe lisää ilmiöön 
perehtymistä ja sitä luotettavampaa tietoa tutkimus tuottaa (Eskola & Suoranta 2008, 
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106). Tässä tutkimuksessa toteutuu vaatimus pitkästä havainnointijaksosta ja tutkitta-
van yhteisön tuntemisesta, koska olen työskennellyt kirjastonhoitajana jo yli 30 vuotta 
ja olen kartuttanut asiantuntemustani tutkittavasta ilmiöstä yhtä kauan. Laadullisen 
tutkimuksen luotettavuutta ei voi mitata samoilla mittareilla kuin kvantitatiivisen tut-
kimuksen luotettavuutta. Perinteisesti ymmärrettyinä validiteetti ja reliabiliteetti eivät 
sellaisenaan sovellu laadullisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi (Mäkelä 1990; 
Koskinen et al. 2005).

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoa voidaan tarkastella Mäkelän (1990) mukaan 
seuraavin kriteerein:

1) aineiston merkittävyys ja yhteiskunnallinen ja kulttuurinen paikka
2) aineiston riittävyys
3) aineiston kattavuus
4) analyysin arvioitavuus ja toistettavuus 

Kerätty aineisto on informaatiotutkimuksessa ainutlaatuista, koska kirjastonhoitajien 
hiljaista tietoa ja kokemustietoa ei ole tutkittu aikaisemmin. Kirjastonhoitajien hiljai-
sen tiedon jakamisen ja kollektiivisen tiedonmuodostuksen kuvaus on ensimmäisiä kir-
jastokontekstissa tehtyjä tiedonluomisen tutkimuksia ja siksi merkittävä.

Kvalitatiivisen aineiston riittävyydestä ei ole myöskään vakiintuneita tai yleispäteviä 
sääntöjä. Teoreettinen viitekehys määrää sen, minkälainen aineisto kannattaa kerätä 
ja millä menetelmällä aineistoa analysoidaan (Alasuutari 2011, 23). Aineistoa on tässä 
tutkimuksessa kerätty eri menetelmin ja aineiston avulla olen pystynyt kuvaamaan kir-
jastonhoitajien hiljaista tietoa. Samalla aineisto on toiminut idealähteenä ja pohdinnan 
katalysaattorina (ks. Eskola & Suoranta 1998, 215). Uuden käsitteen ja uudesta teo-
reettisesta viitekehyksestä tehtävään tarkasteluun riittää määrällisesti pienikin aineis-
to, mikäli sen avulla saadaan olennaisesti uutta tietoa. Tutkimukseni on tuonut uutta 
tietoa tiedonrakentelusta, sillä siitä on vain vähän aiempia empiiriseen havainnointiin 
perustuvia tutkimuksia. Jotta voi saada uuden näkökulman arkisiin työkäytäntöihin, 
aineistoa on tarkasteltava yksityiskohtaisesti, eikä aineiston määrällinen lisääminen tuo 
välttämättä mitään uutta.2 

Tutkimuksen kulku ja päättelyni on selvitetty jokaisen artikkelin kohdalla erik-
seen. Toistettavuudella viitataan siihen, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty 
niin yksiselitteisesti, että toinen tutkija voi tehdä samat tulkinnat aineistosta. Eskola 
ja Suoranta (1998, 216) katsovat, että tämä on ennemminkin tavoite kuin saavutettu 

2 Eero Suoninen (1992) tutki diskurssianalyyttisesti lisensiaattityössään yhden perheenäidin haastattelua. 
Hän perusteli pientä aineistoa sillä, että aineiston analysointi on hyvin työlästä. Pieni aineisto on resurssien 
suuntaamisen kannalta järkevä myös sisällöllisesti riittävä, koska siitä voi olla tunnistettavissa suuri joukko 
analyysin kannalta hedelmällisiä malleja.
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käytäntö (vrt. Mäkelä 1990). Käsitteellinen tulkinta on kuitenkin tutkijan henkilö-
kohtainen näkemys.

Kvalitatiivisen tutkimuksen kohdalla viitataan toisinaan yleistettävyyteen eli ovat-
ko tutkimuksen tulokset yleistettävissä muihin kohteisiin tai tilanteisiin. Alasuutarin 
(2011) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen kohdalla ei pitäisi puhua yleistämisestä, 
koska sana kuuluu lomaketutkimukseen. Suhteuttaminen olisi sopivampi termi kuvaa-
maan sitä, miten tutkija osoittaa analyysinsä kertovan muusta kuin vain aineistostaan.

Tässä tutkimuksessa ei ole pyritty yleistettävyyteen vaan siihen, että kuvataan, tul-
kitaan ja tunnistetaan aikaisemmin tunnistamatonta ja nimeämätöntä ilmiötä. Esimer-
kiksi aineistonvalintapalaveritutkimus (III) on tapaustutkimus, jonka tarkoituksena ei 
ole tehdä yleistyksiä, vaan selvittää, mitä ainutlaatuista ja erityistä tässä tutkimuksessa 
ilmenee (Eriksson & Koistinen 2005). 
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7 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimukseni tavoite on tarkastella hiljaisen tiedon käsitettä ja sitä koskevia empii-
risiä tutkimuksia. Tutkimukseni tavoite on myös tarkastella hiljaisen tiedon artiku-
loitavuutta ja hiljaisen tiedon jakamista sekä uuden tiedon rakentamista. Olen työni 
empiirisessä osassa tunnistanut yleisten kirjastojen kirjastonhoitajien hiljaista tietoa, 
sen jakamista ja uuden tiedon rakentamista. (Kuvio 4.) Tässä luvussa esittelen tutki-
mustulokset.

7.1 Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: 
katsaus viimeaikaiseen kehitykseen (I)

Artikkelissa I tarkastelen hiljaisen tiedon käsitettä ja sitä koskevia uusia teoreettisia ja 
empiirisiä tutkimuksia. Punaisena lankana on tarkastella sitä, millä tavoin hiljaista tie-
toa koskeva ajattelu on viime aikoina kehittynyt.

Polanyi esitti hiljaisen tiedon käsitteen tietoteoriassaan ja sen jälkeen käsitteen oi-
keasta tulkinnasta on käyty vilkasta tieteellistä keskustelua. Hiljainen tieto on usein 
nähty eksplisiittisen tiedon jäännöksenä ja usein jopa sen vastapoolina. Hiljaista tietoa 

Kuvio 4. Tutkimuksen teemat.

Hiljaisen tiedon tutkimus
Asiakaspalvelukertomukset

Aineistonvalintapalaveri
Ikäkäsitykset

Hiljainen tieto Hiljaisen tiedon jakaminen

Tiedon rakentaminenHiljaisen tiedon tunnistaminen
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on siis perinteisesti pyritty kuvaamaan ja määrittelemään erottelemalla se eksplisiitti-
sestä tiedosta. Eksplisiittinen tieto kuvataan artikuloitavana ja hiljainen tieto kuvataan 
sen vastakohtana, ei-artikuloitavana. Esimerkiksi T. D. Wilson on korostanut hiljaisen 
tiedon artikuloimisen mahdottomuutta. Polanyin mielestä hiljaista tietoa voidaan kui-
tenkin kommunikoida, mikäli tarjolla on sopivia artikuloinnin tapoja.

Dualistinen jaottelu hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon ei vie eteenpäin tutkimusta, 
jossa halutaan selvittää asiantuntijuuden luonnetta ja kehittää oppimista edistäviä käy-
täntöjä. Viime aikoina hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon dualistisen jaottelun sijaan tie-
don jäävuorimetafora on nähty mielekkääksi. Jäävuorimetaforassa hiljainen ja ekspli-
siittinen tieto nähdään saman kokemus- ja tietoperustan kahtena eri ulottuvuutena 
eikä toisilleen vastakohtaisina tiedon lajeina.

Uutta viimeaikaisessa tutkimuksessa on ollut jäsentää ja tutkia empiirisesti hiljaisen 
tiedon eri ulottuvuuksia. Haldin-Herrgård (2001) luokittelee hiljaisen tiedon ulottu-
vuudet mentaalisiin, aistillisiin, sosiaalisiin ja käytännöllisiin. Toinen merkittävä ke-
hityskulku viime aikoina on ollut lisääntynyt huomio kehollisuuteen hiljaisen tiedon 
yhteydessä. Kehollisuus tuo tuoretta ja uutta ajattelua hiljaisen tiedon tutkimustradi-
tioon. Hiljaisen tiedon tutkimuksen kehitys onkin kiteytetty osuvasti Alanko-Turusen 
ja Pasasen (2008) artikkelin otsikkoon: vangitusta tiedosta kehoon piirtyvään hiljai-
seen tietämiseen.

Hiljaisen tiedon teoreettisen tarkastelun lisäksi empiiriset tutkimukset hiljaisesta 
tiedosta ovat lisääntyneet. Hiljainen tieto on nähty näissä tutkimuksissa kokemus-
varastona, jota hyödyntäen ja johon peilaten ihmiset työskentelevät. Mikäli hiljaista 
tietoa halutaan eksplikoida ja artikuloida, se tulisikin nähdä tietämisen prosessiksi 
kompetenssin tai tietotaidon tapaan. Haldin-Herrgård kehitteli hiljaisen tiedon epi-
teettikorttihaastattelumenetelmän, jolla saadaan tietoa vaikeasti artikuloitavasta hil-
jaisesta tiedosta. Hiljaista tietoa saadaan näkyväksi myös tarinoiden, kertomusten ja 
metaforien kautta. Uudet empiiriset tutkimukset osoittavat, että hiljaista työelämän 
tietoa voidaan todellakin tutkia ja tehdä näkyväksi. 

7.2 Hiljainen tieto kirjastonhoitajien työssä: 
asiakaspalvelukertomusten tarkastelua (II)

Artikkelissa II tarkastelen kirjastotyön käytäntöihin kätkeytyvää hiljaista tietoa ja 
osaamista. Tätä kerääntyy kirjastonhoitajalle vähitellen ja sitä voidaan tutkia tarkas-
telemalla taitavaa ammatillista toimintaa. Tarkastelin artikkelissani hiljaisen tiedon 
ilmenemistä yleisen kirjaston tietopalvelutyössä asiakaspalvelukertomusten kautta. 
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Jaottelin kirjastotyön asiakaspalvelussa vaikuttavan hiljaisen tiedon sisällölliseen 
tietoon ja aineistoa koskevaan ammattitaitoon, sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin, in-
tuitioon ja oivallukseen, kehollisuuteen ja aistimellisuuteen sekä rutiineihin. Teemoit-
telun pohjana käytin apuna aiemmissa tutkimuksissa (esim. Tuomola & Airila 2007; 
Virtainlahti 2006) esille nousseita hiljaisen tiedon ulottuvuuksien jaottelua. Tapaus-
kertomuksissa näkyy selvästi hiljaista tietoa kuvaavia ilmauksia kuten ”sain väläyksen”, 
”mutta sitten välähti”, ”mielessäni oli ajatus”, ”muistelin”, ”muistin kuulleeni”, ”tunnis-
tin äidin ja lapsen lukumaun”, ”tiedän heidän makunsa”. 

Informaatiotutkimuksen piirissä on kehitelty erilaisia mallinnuksia vuorovaikut-
teisista tiedonhakutilanteista (esim. Ingwersen 1982). Mallinnukset lähtevät siitä, 
että asiakas tulee kirjastoon kysymyksen kanssa ja että kirjastonhoitaja hakuvälineitä 
käyttäen tuottaa asiakkaalle vastauksen. Tällaiset mallit jättävät huomioimatta sen, 
että asiakkaalla ei useinkaan ole selvää kuvaa siitä, mitä hän hakee (vrt. Taylor 1968). 
Pikemminkin tiedonhakutilanne tulisi käsitteellistää asiakkaan ja kirjastonhoitajan 
yhteiseksi tiedon konstruointiprosessiksi, jossa on mukana kirjastonhoitajan hiljais-
ta tietoa. Dervinin ja Dewdneyn (1986) mallissa korostetaan neuvontahaastattelun 
tärkeyttä, mutta siinä annetaan valmiita kaavoja, malleja ja ohjeita siitä, minkälaisia 
kysymyksiä kirjastonhoitajan tulee asiakkaalle esittää. Tutkimukseni osoittaa, että ih-
misten välinen vuorovaikutus on kulttuuri- ja kontekstisidonnaista, jonka vuoksi yleis-
päteviä ohjeistuksia oikeista kysymysmalleista ja kommunikointitavoista ei voida antaa. 
Päinvastoin kokenut kirjastonhoitaja etenee asiakaspalvelutilanteissa ennemminkin 
tunnustellen kuin mekaanisesti kysymysmalleja noudattaen.

Asiakaspalvelukertomuksista nousee selvästi esille, että tietopalvelu ei ole vain esi-
tettyihin kysymyksiin vastaamista vaan se on aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta 
asiakkaan kanssa. Kysytyn kirjan identifiointi saattaa laajeta monipuoliseksi kirjalli-
suuden esittelyksi ja suositteluksi. Kirjastonhoitaja on konstruoinut mielessään koke-
muksensa pohjalta erilaisia lukumakuja ja lukuprofiileja, joihin hän sovittaa asiakkaan-
sa. Tämä on analoginen sille prosessille, jota Boshuizen (2004) on kuvaillut ja selittänyt 
tarkastelleessaan kuinka monivuotisen opiskelun kuluessa jatkuvasti kumuloituva tie-
to muuntuu ammattia tukevaksi tietämykseksi (Custers et al. 1998). Lääkäriksi opiske-
levia tutkittaessa on havaittu, että lääkärin muistiin rakentuu löyhästä ja hajanaisesta 
tapauspaljoudesta koko ajan tiukentuva verkosto. Yhteen liittyvät asiat koteloituvat 
pikku hiljaa tiiviiksi tietopaketeiksi ja kiinnittyvät kliinisessä työssä esiin tulleisiin 
samantapaisiin potilastapauksiin. Lääkärin mieli ei muistuta tietokantaa, vaan se ra-
kentuu työssä kohdattujen tilanteiden mukaan. Tapaukset palautuvat muistista eri ti-
lanteissa, eivätkä ne rasita muistia. Kirjastonhoitajan mieleen rakentuu vastaavasti käsi-
kirjoituksia, joita hän luovasti sovittaa tilanteen ja asiakkaan mukaan. Mitä rikkaampi 
toimintaympäristö on, sitä enemmän näitä kehittyy. 
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Asiakkaiden tunnistaminen tietynlaisiksi ja näkeminen tietynlaisina on pääasiassa 
käytännössä opittua ja kertynyt työkokemuksen myötä. Mielikuva asiakkaasta syntyy 
myös siitä mitä hän itse kertoo sekä sanattoman viestinnän signaaleista. Asiantuntemus 
ja ammattitaito ilmenevät osuvana tulkintana siitä, mitä asiakas haluaa. Sosiaaliset tai-
dot ovat merkittäviä asiakaspalvelussa. Vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot pitävät 
sisällään sanatonta osaamista ja sitä opitaan koko elämän ajan. Taitavat keskustelu- ja 
vuorovaikutustilanteet olivat keskeistä tietopalvelussa. Kirjastonhoitajat tekevät myös 
monenlaisia assosiaatioketjuja, joiden osaset eivät ole kovinkaan tietoisia. Assosioinnin 
tuloksena syntyy oivalluksia. Intuitiivisuus näkyy vaistomaisena ymmärryksenä siitä, 
mitä asiakas haluaa jossain tilanteessa. Luonnehdin intuitiota sosiaalisten taitojen, työ-
kokemuksen ja ammattitaidon muodostamaksi vaistonvaraiseksi kokonaisuudeksi, jon-
ka avulla kirjastonhoitaja etenee ja tekee ratkaisuja tietopalveluprosessin aikana. 

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 15) olen koonnut kirjastonhoitajan asiakaspal-
velutyön hiljaisen tiedon ulottuvuudet sekä piirteet eli epiteetit, joihin hiljainen tieto 
liittyy.

Taulukko 15. Aineistosta teemoiteltuja keskeisiä hiljaisen tiedon epiteettejä eri ulottuvuuksissa.

Hiljaisen tiedon ulottuvuudet Hiljaisen tiedon epiteettejä 

Sisällöllinen tieto ja ammattitaito Kognitiiviset taidot. Ajattelumallit. Ymmärrys. Oivallus. Inspiraatio. 
Arvostelukyky. Luovuus. Tietotaito. Asiantuntemus. Käytännöllinen äly. 
Toimintavarmuus. Asenteet.

Sosiaaliset vuorovaikutustaidot Vuorovaikutustaidot. Sosiaaliset taidot. Kulttuuri. Elämänkokemus. 
Asiakastuntemus. Nonverbaali viestintä.

Intuitio ja oivallus Intuitio. Oivallus. Vaistot. Selkäytimessä oleva tieto ja taito. Ennakointi- 
ja sovelluskyky.

Kehollisuus ja aistimellisuus Tunteminen. Tunteet. Taiteellinen näkemys. Maku. Asenteet. Vaistot. 
Kehon tuntemus. Kehon kieli.

Rutiinit Rutiinit. Elämänkokemus. Asiantuntemus.

Asiakaspalvelutyön rutiinit ovat kokemukseen perustuvia toimintatapoja ja ajattelu-
malleja, jotka usein toistettuna automatisoituvat ja muuttuvat tiedostamattomiksi. 
Asiantuntemus ja intuitiivinen ajattelu nousevat erittäin merkittäviksi varsinkin sil-
loin, kun tavalliset hakumenetelmät eivät tuota tarvittavia tuloksia. Hiljaisen tiedon 
näkökulma tuo uutta tietopalveluprosessin tutkimusperinteeseen ja rikastaa kuvaa 
asiakaspalvelutyöstä.



75Hiljaisen tiedon tunnistaminen

7.3 Yleisen kirjaston aineistonvalintapalaveri tiedon 
jakamisen ja rakentamisen paikkana (III)

Artikkelissa III tarkastelen yleisen kirjaston aineistonvalintapalaveria tiedon jakami-
sen ja tiedonrakentamisen paikkana. 

Aineistonvalintapalaveri on päätöksentekoa siitä, mitä aineistoa kirjastoon hanki-
taan. Se on kuitenkin enemmän kuin pelkkä päätöksentekopalaveri. Aineistonvalin-
tapalaverissa jaetaan näkemyksiä ja tietoa aineistoon liittyen sekä muodostetaan uusia 
näkemyksiä. Kirjastonhoitajat käyttävät aineistonvalinnassa kokemukseen perustuvaa 
tietoa. Kirjastoissa on enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti kirjattuja aineistonva-
lintaperiaatteita ja ohjeistuksia, mutta kirjastonhoitajat eivät kuitenkaan käytännön 
työssä vertaa valintojaan kirjoitettuihin ohjeisiin, jotka ovat useimmiten yleisellä ta-
solla olevia eettisiä ja arvottavia periaatteita. Valintaperiaatteet toimivat ennemminkin 
taustalla yhteisenä kollektiivisena tietona tai organisaation muistina. Kirjastonhoita-
jilla on selkeä näkemys siitä, minkälaista aineistoa kirjastoon kannattaa hankkia. Kir-
jastonhoitajilla on käsityksiä, periaatteita, ennakkoluuloja ja asenteita aineistovalinta-
työssään. Organisaatiossa yhteisesti jaetut käsitykset ja näkemykset ovat usein vaikeasti 
artikuloitavia, ne ovat käsityksiä, jotka ovat muotoutuneet yhteisöön sosiaalistumisen 
kautta. 

Valittava aineisto toimii sytykkeenä ja inspiraationa ajattelulle ja hiljaisen tiedon 
artikuloinnille. Sytykkeiden pohjalta kirjastonhoitajat rakentavat vuorovaikutuksessa 
uusia aineistonvalintaan ja kirjaston tehtäviin liittyviä tulkintoja ja näkemyksiä. Vaik-
ka aineistonvalintapalavereiden tehtävä on valita aineistoa kirjastoon sen sivutuotteena 
tai edellytyksenä on näiden yhteisten tulkintojen ja näkemysten luominen eli kollektii-
vinen tiedonrakennus. Vastaavasti Lämsän (2008) mukaan esimerkiksi terveydenhuol-
to-organisaatiossa epävirallisissa käytäntöyhteisöissä kehitettiin uusia näkemyksiä ja ne 
hyödyttivät koko organisaation toimintaa. Kesti (2012) havaitsi, että henkilöstön koke-
muksesta nousevat näkemykset, hiljaiset signaalit edistävät organisaation tuottavuutta.

Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon luonnin prosessimallia soveltaen aineiston-
valintapalaveri voidaan nähdä tiedonluonnin kontekstina. Palaveri on ajattelun ja toi-
minnan mahdollistava paikka ja konteksti, ba. Tila ja konteksti aktivoivat palaverin 
jäsenten vuorovaikutuksen, mikä puolestaan mahdollistaa tiedon muuntumisen hil-
jaisesta eksplisiittiseksi ja yksilöllisestä yhteisölliseksi tiedoksi ja päinvastoin. Aineis-
tonvalintaan liittyvää kirjallisuuden ja oman kokoelman tuntemusta sekä asiakkaiden 
tuntemusta opitaan käytännössä tekemällä työtä. Tarkasteltaessa aineistonvalintapa-
laveria sosialisaation näkökulmasta vaikeasti artikuloitavissa olevia, kokemuksen ker-
tymiseen perustuvia näkemyksiä siirtyy suoraan toisten hiljaiseksi tiedoksi yhteisen 
jaetun ymmärryksen kontekstissa. 
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Aineistonvalintapalaverissa tapahtuva hiljaisen tiedon ulkoistaminen merkitsee 
sitä, että artikuloidaan näkemyksiä jotka liittyvät valittavaan aineistoon. Keskustelussa 
rakennetaan yhteinen näkemys ja päätös valittavasta aineistosta. Hiljaisen tiedon ja ko-
kemustiedon artikuloiminen ja muotoilu voi olla vaikeaa. Aineistonvalintapalaverissa 
valittava aineisto toimi kokemustiedon artikuloinnin keinona ja sytykkeenä. Valinta-
palaveri mahdollistaa myös uuden yhteisen näkemyksen rakentumisen. Artikuloidut 
näkemykset liitettiin aikaisempiin näkemyksiin ja aikaisempia näkemyksiä ja linjanve-
toja tarkennettiin tai muutettiin. Tässä vaiheessa saatettiin tarkentaa aineistovalinta-
periaatteita tai antaa käytännön ohjeita kokoelmatyöhön. Tietoa jalostettiin valintape-
riaatteiksi ja toimintaohjeiksi.

Uusi yhteinen näkemys ei kuitenkaan välttämättä eksplikoidu vaan se voi siirtyä 
hiljaisesti ja tulla esille tai ilmi myöhemmin jossain uudessa tilanteessa. Uuden näke-
myksen synty on usein tiedostamatonta myös prosessin osallistujille. Mitä kauemmin 
on jaettu yhteinen organisaatiokulttuuri ja työskennelty yhdessä sitä vähemmän asioita 
tarvitsee artikuloida. Uudet, tarkennetut aineistonvalintaan liittyvät käsitykset ja nä-
kemykset sisäistetään. Valintapalaverissa sovitut uudet käytännöt toteutetaan ja ote-
taan osaksi omaa työtä.

Palavereissa oli paljon tiedon ja informaation virtausta, mitä pidetään dynaamisen 
toimintaympäristön yhtenä tunnuspiirteenä (vrt. Ståhle & Grönroos 1999). Keskus-
teluissa muodostettiin uusia näkemyksiä, mutta uusia linjauksia ja käytänteitä ei syste-
maattisesti dokumentoitu. Aineistonvalintapalaverissa tapahtuva tiedonrakentaminen 
jäi lähinnä osallistujien tietoon, jolloin tiedon levittäminen ja jatkojalostus pysähtyivät. 
Kehityskohteeksi voidaan tutkimuksen perusteella nostaa artikuloidun tiedon doku-
mentointi ja sen varmistaminen, että tietoa jaetaan. 

7.4 Ikäjohtaminen yleisissä kirjastoissa: ikäkäsitysten 
tarkastelua osaamisen johtamisen näkökulmasta (IV)

Artikkelissa IV tarkastelen ikäjohtamisen haasteita osana osaamisen johtamista yleisis-
sä kirjastoissa. Artikkelissa tarkastellaan ikäkäsityksiä ja -määrittelyjä. Tutkimuksessa 
kuvataan ja analysoidaan sitä, millaisia vahvuuksia/osaamista ja heikkouksia nuoril-
la työntekijöillä nähdään olevan kirjastotyössä ja millaisia vahvuuksia ja heikkouksia 
ikääntyneemmillä/kokeneilla työntekijöillä nähdään olevan kirjastotyössä.

Ikäjohtamisella tarkoitetaan iästä ja kertyneestä kokemuksesta johtuvan erilaisuu-
den huomioimista johtamisessa ja esimiestyössä (Kiviranta 2010). Sen tavoitteena on 
synnyttää sellainen työnjako sekä päivittäinen työskentelyilmapiiri ja kulttuuri, jossa 
jokainen työntekijä – ikään katsomatta – voi kokea olevansa arvokas (Ilmarinen et al. 
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2003). Organisaatioissa voi esiintyä organisaation virallisen henkilöstö- ja ikäpolitiikan 
vastaista piiloikäjohtamista, jonka taustalla on huonosti tiedostettuja ja tiedostamat-
tomia ikäasenteita (Brooke & Taylor 2005). Tutkimuskirjallisuuden perusteella ikään 
liittyvät ominaisuudet nähdään helposti kokonaisille sukupolville ominaisina. Ikään 
liittyvien asenteiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen vähentää vääriä eri-ikäi-
siin liitettyjä käsityksiä ja uskomuksia ja muuttaa tulkintakehyksiä sekä työskentely- ja 
johtamistapoja.

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia ikäkäsitys- ja ikäasennetutki-
muksia (Lahti & Moilanen 2004; Halme 2005; Airila 2007; Paloniemi 2007). Nuo-
riin liitetään muun muassa tekninen osaaminen, monipuolinen koulutus ja energisyys. 
Ikääntyneisiin liitetään kokonaisuuksien hallinta ja työmoraali sekä toisaalta muutos-
vastaisuus ja jaksamisongelmat. Sekä nuoriin että ikääntyneisiin liitettiin sekä positii-
visia että negatiivisia piirteitä. Esimerkiksi nuorten työntekijöiden nähtiin toisaalta 
olevan innokkaita ja motivoituneita, toisaalta helposti virheitä tekeviä ja näyttämisen-
haluisia. Sama ominaisuus saattoi siis näyttäytyä sekä vahvuutena että heikkoutena, 
kuten innostus tai näyttämisen halu. Ikääntyneisiin liitettiin kuitenkin vähemmän 
myönteisiä luonnehdintoja kuin nuoriin. Airilan (2007) tutkimuksessa tuli esille sama 
seikka. Eri-ikäisiin liitetyt ominaisuudet ja osaamiskäsitykset olivat hyvin samanlaisia 
kaikissa osallistuneissa ryhmissä. Vaikka arvioijat olivat eri-ikäisiä, sekään ei erilaista-
nut käsityksiä. 

Tutkimus osoitti, että kirjastonhoitajiin liitetään erilaisia vääriäkin ikäasenteita. 
Ikäkäsitysten ja -asenteiden realistisuutta on hyvä reflektoida ja tuoda tietoisuuteen. 
Ikäjohtaminen on yksi keino edistää organisaatiossa olevan hiljaisen tiedon ja tietämyk-
sen jakamista. Ikäjohtamisen ja osaamisen johtamisen näkökulmasta tulisi työpaikoilla 
kehittää yhteistyömuotoja, jotka edistävät hiljaisen tiedon ja osaamisen jakamista. Hy-
vällä johtamisella voidaan yhdistää nuoren ja kokeneen vahvuudet. Yhteistyön kautta 
jaetaan osaamista ja sekä kehitetään ja uudistetaan koko työyhteisöä ja organisaatiota.
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8 KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimukseni keskeinen kysymys oli ”Mitä hiljainen tieto on ja voidaanko sitä arti-
kuloida?” Olen tarkastellut hiljaisen tiedon luonnetta ja ominaisuuksia kirjastotyössä. 
Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja jakaminen on tärkeää, jotta työntekijöiden näkymä-
tön osaaminen saadaan ulotettua koko organisaation käyttöön. Hiljaisen tiedon tutki-
mus lisää tietämystä asiantuntijuuden perustasta sekä asiantuntijoiden taitavan toimin-
nan luonteesta, tässä tapauksessa asiantuntijuuden luonteesta kirjastotyössä. Hiljaisen 
tiedon tutkimus palvelee myös osaamisen jakamisen menetelmien kehittelyä.

Polanyin alun perin esittämä hiljaisen tiedon käsite levisi Nonakan ja Takeuchin 
tietojohtamisen SECI-mallin kautta tietojohtamisen kirjallisuuteen ja laajempaan tie-
toisuuteen. Voidaankin sanoa, että hiljaisen tiedon käsite on laajentunut, sillä se on le-
vinnyt myös työelämän arkiseen puheeseen tarkoittamaan yleensä kokemuksen kautta 
syntynyttä ammatillista tietoa ja osaamista. Olen tutkimuksellani osallistunut keskus-
teluun hiljaisesta tiedosta ja sen merkityksestä. Olen testannut mahdollisuuksia ja kei-
noja hiljaisen tiedon artikulointiin narratiivisen tutkimusotteen avulla. Hiljaisen tie-
don luonne näyttäytyy vain autenttisissa konteksteissa. Ilman etnografisia tutkimuksia 
monia hiljaisen tiedon ominaisuuksia on vaikea tavoittaa analyyttiseen tarkasteluun. 
Tutkimus osoitti, että hiljaista tietoa on mahdollista artikuloida tarinoiden kautta. 

Hiljainen tieto ilmeni kirjastonhoitajien vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. 
Ammatilliset vuorovaikutustaidot ovat työelämässä opittuja ja ne kietoutuvat muuhun 
ammatilliseen osaamiseen. Kommunikoidessaan asiakkaan kanssa kirjastonhoitaja 
järjestelee ja yhdistelee kokemustietoa. Asiakaspalvelutilanteessa kokenut kirjaston-
hoitaja poimii nopeasti ja intuitiivisesti kokemusvarastostaan sopivan tavan toimia. 
Kirjastonhoitajan asiantuntijuudessa aineiston tuntemus, asiakastuntemus ja vuoro-
vaikutusosaaminen kietoutuvat yhteen. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa itsessään 
vaatii kokemukseen perustuvia sosiaalisia taitoja, mutta asiantuntevassa toiminnassa ja 
vuorovaikutuksessa on oleellista myös muunlainen sisällöllinen tieto, kokemuksen ker-
ryttämä tietämys aineistosta, asiakkaista, hakuvälineistä ja teknologioista. Vastaavalla 
tavalla Toomin (2006) tutkimuksessa luokanopettajien hiljainen tieto näkyi vuorovai-
kutuksessa oppilaan ja opettajan välillä. Hiljainen tieto oli vahvasti sidoksissa opetus-
taitoihin ja luokan hallintaan. Hoitoalalla puolestaan hiljainen tieto näkyi siten, että 
kokemuksen myötä vuorovaikutteisuus korostui asiakassuhteissa teknisten asioiden 
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sijaan (Tuomola & Airila 2007). Kivirannan (2010) mukaan sosiaalinen toimintakyky 
kehittyy iän myötä. Myös tämän väitöskirjan ikäkäsityksiä koskevassa tutkimuksessa 
ihmissuhdetaidot näyttäytyivät kokeneiden työntekijöiden vahvuutena. 

Hiljaisesta tiedosta voidaan puhua rutiineihin nojautuvana kristallisoituneena tie-
tämyksenä. Tällöin se viittaa opittujen ja saavutettujen älyllisten valmiuksien hallin-
taan ja käyttöön sekä tuttujen ongelmien rutiininomaiseen ratkaisuun, kokemuksen 
kautta kehittyneisiin automatisoituneisiin ratkaisumalleihin. Tuttujen ongelmien ru-
tiininomainen nopea ja täsmällinen ratkaiseminen on yksi keskeinen hiljaisen tiedon 
ulottuvuus (Haldin-Herrgård 2004). Myös oman äidinkielen ja oman ammattialan sa-
naston hallitseminen liittyy kristallisoituneeseen tietämykseen (Hakkarainen & Paa-
vola 2006).

Hiljaiseen tietoon liittyy oleellisesti kyky hyödyntää intuitiota ja intuitiivis-ana-
lyyttistä ajattelua. Nurminen (2000) kuvasi intuitiota liittyen sairaanhoitajien koke-
mukseen ja asiantuntijuuteen. Kirjastonhoitajien osalta ilmeni kokemukseen ja asian-
tuntijuuteen perustuvaa intuitiivista ymmärrystä siitä, mitä asiakas halusi tai miten 
asiakkaan kanssa tulisi edetä. Virtainlahden (2006) tutkimuksessa intuitio ilmeni 
vaistona ja aavistuksena havaita koneiden vikoja ja tuntumana, kuinka sitten edetään. 
Tuomolan ja Airilan (2007) tutkimuksessa palomiehet kuvasivat intuitiota pelisilmäk-
si sen suhteen mitä menettelytapaa soveltaa missäkin tilanteessa. Yhteenvetona voidaan 
todeta, että intuitio toimii sisäisenä ”toimintaohjeena”, jonka syntymistä ei välttämättä 
tiedosteta. Tulevaisuudessa on tärkeää tutkia Raamin ja Mielosen (2011) tapaan intui-
tion tietoista hyödyntämistä. 

Hiljainen tieto ja asiantuntijuus ovat myös pitkälti kehollisia. Kehollisuudella tar-
koitetaan kehosta tietämistä ja kehon kautta tietämistä, kehon kautta saavutettavaa 
tietoa ja aistitietoa (Parviainen 1998). Kehollisuuden esiin nostaminen on tärkeää esi-
merkiksi siksi, että kirjaston tietopalvelun tutkimuksen kuvauksissa kehollista tietoa ei 
mainita tiedonlähteenä. Kirjastonhoitajat kuitenkin hyödynsivät kehollisesti ja aisti-
mellisesti tietoa. Esimerkiksi hyräilemällä asiakkaan laulamaa laulua kirjastonhoitaja 
sai kiinni vanhasta monta kymmentä vuotta aikaisemmin suositusta laulusta ja muisti 
vielä esittäjän nimen. 

Olen tutkimuksessani osoittanut, että hiljaisen tiedon näkökulma tuo uutta kirjas-
tojen tietopalveluprosessin tutkimusperinteeseen. Informaatiotutkimuksen piirissä on 
esitetty lukuisia malleja tiedonhakuprosessista. Näiden mallien hyöty on kyseenalai-
nen, koska malleja enemmän tutkimusta vie eteenpäin rikas kuvaus autenttisesta tie-
donhakuprosessista ja autenttisista työtilanteista lähtevä tarkastelu. Mallit eivät kerro 
siitä, miten vuorovaikutteisessa tiedonhakutilanteessa kokenut kirjastonhoitaja poimii 
nopeasti ja intuitiivisesti kokemusvarastostaan sopivan tavan toimia. 
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Olen työssäni nojautunut Nonakan ja Takeuchin (1995) ajatuksiin, joiden mukaan 
organisaation ongelmanratkaisu – mukaan lukien ongelmanratkaisu tiedonhakutilan-
teissa – sekä oppiminen syntyvät organisaation työntekijöiden osaamisen ja hiljaisen 
tiedon hyödyntämisestä. Osaamisessa ja asiantuntijuudessa on pohjimmiltaan kyse 
organisaation kollektiivisen tiedonmuodostuksen prosessista. Uudenlaista osaamista 
muodostuu, kun työntekijöiden osaavaan toimintaan ja organisaatiokulttuuriin kät-
keytyvää hiljaista tietoa muunnetaan eksplisiittiseen näkyvään muotoon. Yhteisesti 
tuotettu tieto on oppimisen käyteainetta. (Nonaka & Takeuchi 1995.)

Olen tarkastellut työssäni empiirisesti myös kollektiivista uuden tiedon luomista. 
Tiedonrakentaminen ja tiedonluominen edustavat yhteisöllistä oppimista ja yhteisöl-
lisyys on Roschellen ja Teasleyn (1995, 70) määritelmän mukaisesti: ”koordinoitua, 
samanaikaista toimintaa, joka on tulosta pitkäjännitteisestä yrityksestä rakentaa ja 
pitää yllä jaettua käsitystä ongelmasta”. Yhteisölliseen oppimiseen voidaan empiirisen 
tutkimuksen keinoin päästä käsiksi tutkimalla yhteisöllistä vuorovaikutusta aidoissa 
työtilanteissa. Tätä kautta päästään eteenpäin ymmärryksen kehittämisessä.

Esimerkiksi aineistonvalintapalaveri on yleisissä kirjastoissa luonteva työskentely-
tapa, jossa on mahdollista jakaa informaatiota, vaihtaa tietoja, ja parhaimmillaan tehdä 
piiloisia, valintojen takana vaikuttavia käsityksiä näkyviksi sekä rakentaa uutta yhteistä 
näkemystä. Aineistonvalintapalaverissa esitettyjä näkemyksiä, päätöksiä, linjauksia ja 
uusia käytänteitä ei välttämättä systemaattisesti dokumentoida tai viestitä laajemmin 
organisaatioon. Aineistonvalintapalaverin tiedonrakentaminen jäi lähinnä osallis-
tujien tietoon. Kehityskohteena näen artikuloidun tiedon ja näkemysten dokumen-
toinnin. Muuttuneita valintapäätöksiä, kannanottoja ja linjanvetoja pystyttäisiin sen 
jälkeen paremmin jalostamaan yhdistelemällä niitä aikaisempiin valintaperiaatteisiin 
ja työstämällä uusia konkreettisia toimintaohjeita. Mikäli näkemyksiä dokumentoitai-
siin, ne olisivat myös läpinäkyviä ja valintapäätösten ristiriitaisuuksia ja niiden taustal-
la olevia ennakkoluuloja ja asenteita voitaisiin helpommin tunnistaa, analysoida sekä 
tarvittaessa muuttaa. Tällä hetkellä aikatekijät vaikuttavat siten, että monimuotoinen 
yhteinen tiedonrakentaminen jää pois. Keskitettyjen valintojen tekeminen yleisissä kir-
jastoissa on lisääntynyt. Koko kunnan kirjastotasolla tai kuntarajat ylittävällä kirjasto-
kimppatasolla keskitettyä valintatyötä tehtäessä paikallinen kontekstisidonnainen tie-
to jää todennäköisesti ilmaisematta ja hyödyntämättä. Aineistonvalintapalaverit ovat 
luonnollisia kollektiivisen tiedonrakentamisen foorumeita, joita kannattaisi hyödyntää 
ja edelleen kehittää uusien näkemysten ja toimintakulttuurin luomiseksi. 

Hiljaisen tiedon luonne ja kontekstisidonnaisuus vaikuttavat siihen, että hiljaisen 
tiedon jakaminen jää aina joiltakin osin organisoidun mallintamisen ulkopuolelle. 
Tästä syystä kannattaa hyödyntää työelämän luonnollisia toimintamalleja. On tärkeää 
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huomata, että kokemusperäisen ja hiljaisen tiedon jakaminen saattaa jopa heikentyä, 
kun organisoidaan erityisiä toimintamalleja. 

Tiedonluomisen prosessimalli auttaa näkemään ja ymmärtämään kollektiivista 
tiedonrakentamista ja sen luonnetta. Tiedonrakentaminen voisi olla tietoisempaa kir-
jastoissa ja muissa julkisen sektorin organisaatioissa. Tiedonluomisen mallia voitaisiin 
käyttää myös tiedonrakentamisen käytäntöjen kehittämisessä. Käytännön työelämää 
voidaan hedelmällisesti tarkastella tila-käsitteen avulla. On hyödyllistä pohtia, minkä-
laiset ovat organisaation antamat edellytykset tiedonrakentamiseen ja tukevatko orga-
nisaation käytännöt fyysisen, mentaalisen ja virtuaalisen ba:n rakentumista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että informaatiotutkimuksen kirjallisuudessa kir-
jastotyötä on useimmiten pyritty kuvaamaan muodolliselle koulutukselle tyypillisen 
käsitteistön avulla. Organisaation osaamiskulttuurista ja tietämyksestä kuitenkin vain 
osa on eksplisiittistä ja näkyvää. Työ opitaan osallistumalla ja sosiaalistumisella organi-
saation käytäntöihin. Erilaisiin välineisiin, käytäntöihin, ohjeistuksiin ja materiaalei-
hin on kiinnittynyt hiljaista tietoa, jota ei ole helppo artikuloida ja jota ei ole järjestetty 
systemaattisesti tai helposti saatavaksi. Osaaminen on hajaantunut eri toimintaympä-
ristöihin ja eri ihmisten kesken. Tämän vuoksi työn ja työssä oppimisen moninaisuus ei 
näyttäydy formaalin koulutuksen käsitteistöllä. Työssä oppimisen luonnetta ei voi ku-
vata myöskään informaaliksi, koska silloin ilmiö on luoksepääsemätön. Olisi tärkeäm-
pää tarkastella ja purkaa auki erilaisia yksilöllisen ja sosiaalisen toiminnan prosesseja, 
joita työpaikoilla tapahtuu ja tulkita niitä oppimisena.

Tutkimuksen lopuksi tarkastelen tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimuskohtei-
ta. Omat lähtökohtani ja ennakko-odotukseni ovat varmasti vaikuttaneet tutkimuk-
sen aiheen ja teorioiden valintaan ja tulkintaan. Olin omassa kirjastonhoitajan käytän-
nön työssäni tunnistanut ja havainnut hiljaiseen tietoon liitettyjä ominaisuuksia kuten 
oivallusta, intuition ja rutiinien käyttöä. Halusin tehdä tutkittavista ilmiöistä näkyviä 
ja olen tarkastellut hiljaista tietoa ennakko-odotusten mukaisesti myönteisessä valossa. 
Vähemmälle huomiolle jäivät hiljaisen tiedon negatiiviset ominaisuudet. Jatkotutki-
muksissa voisi tutkia hiljaista tietoa useammista erilaisista näkökulmista käsin.

Olen käyttänyt tutkimuksessani erilaisia menetelmiä, joilla tutkin hiljaisen tiedon 
artikuloituvuutta. Eri menetelmien käyttö voidaan nähdä kokeiluna ja artikuloitavuu-
den tutkimusta ja sen menetelmiä kannattaa edelleen kehittää. Muita kiinnostavia 
jatkotutkimuskohteita ovat tietämisen kehollisuuden tutkimus sekä intuition ja sen 
tietoisen hyödyntämisen tutkimus. Myös etnografisesti autenttisissa työtilanteissa ta-
pahtuvan arkipäivän innovoinnin tutkimus toisi uutta näkökulmaa ja tietoa innovaa-
tiotutkimuksen traditioon.
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Johdanto

Hiljaisen tiedon ja tietämisen käsitteistä 
on keskusteltu jo kauan eri tieteenaloilla. 
Muun muassa filosofit, tieteenteoreetikot, 
teologit, kasvatustieteilijät, hoitotieteilijät 
ja informaatiotieteilijät ovat ottaneet 
kantaa hiljaiseen tietoon ja tietämiseen. 
Liiketaloustieteessä on myös käyty keskustelua 
hiljaisesta tiedosta ja sen hyödyntämisen 
merkityksestä organisaatioissa. Tietämyksen 
hallinnan viitekehyksessä työntekijöiden tieto ja 

osaaminen nähdään organisaation tärkeimmäksi 
resurssiksi. Organisaatiota tulisi johtaa niin, että 
hiljaista tietoa ja osaamista jaetaan ja luodaan 
käytäntöjä, jotka mahdollistavat uuden tiedon ja 
uusien innovaatioiden luonnin. 

Hiljaisen tiedon käsitettä käytetään kuitenkin 
hyvin laveasti. Arkipuheessa sillä tarkoitetaan 
kokemuksellista tietoa. Työelämässä sillä 
tarkoitetaan työkokemuksen synnyttämiä taitoja 
ja osaamista. Tietämyksenhallinnan tutkijan 
Ikujiro Nonakan (1994) mukaan hiljainen tieto 
on subjektiivista ja kokemusperäistä. Hiljaisen 
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tiedon käsitteen ensimmäisen esittäjän Michael 
Polanyin (1966) mukaan ihminen tietää aina 
enemmän kuin osaa kertoa tai sanoa. Yhtä mieltä 
tutkijat ovat siitä, että hiljaista tietoa on usein 
vaikea artikuloida. Hiljainen tieto on uskomuksia, 
mielikuvia, ajatusrakennelmia ja näkemyksiä, 
jotka ovat ihmisen toiminnan taustalla. Hiljainen 
tieto on toisaalta myös ammattitaitoa, osaamista. 
Työelämässä hiljainen tieto kerääntyy vuosien 
varrella tekemällä työtä. Työntekijät eivät 
välttämättä itse tunnista taitojaan ja hiljaista 
tietoaan, koska kokemus ilmenee monipuolisena, 
kokonaisvaltaisena ja ammatillista osaamista 
laajempana tietona.

Hiljaisen tiedon on pelätty katoavan työpaikoilta 
eläköitymisen myötä. Organisaatioissa on 
kehitelty Euroopan unionin ja kansallisella 
rahoituksella hiljaisen tiedon siirtoprojekteja. 
Vaahtion (2010, 72) mielestä siirtoprojekteissa 
on kuitenkin useimmiten kyse tavanomaisesta 
perehdyttämisestä ja kokemuksen siirrosta. 
Tietämyksenhallinnan tutkimusalueen keskeisten 
tutkijoiden Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan 
uuden tiedon luominen perustuu nimenomaan 
hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja artikulointiin. 
Toiset tutkijat (esim. Wilson 2002) taas katsovat, 
ettei hiljaista tietoa ole mahdollista artikuloida eikä 
siirtää vaan hiljainen tieto ilmenee esimerkiksi 
yhteisen työskentelyn ja tiedonluonnin taustalla. 
Koska hiljaisen tiedon artikuloitavuudesta on 
erilaisia näkemyksiä, erityisen kiinnostavia ovat 
empiiriset tutkimukset, jotka eivät jää yleiselle 
tasolle vaan pyrkivät konkreettisesti tunnistamaan 
keskeisiä hiljaisen tiedon alueita tutkittavasta 
organisaatiosta.

Tässä artikkelissa tarkastelen hiljaisen tiedon 
käsitettä sekä sitä koskevia uusia teoreettisia ja 
empiirisiä tutkimuksia. Tutkimukset on valittu 
niin, että ne edustavat erilaisia lähestymistapoja 
aiheeseen. Punaisena lankana on tarkastella sitä, 
millä tavoin hiljaista tietoa koskeva ajattelu on 
viime aikoina kehittynyt. Tarkastelen seuraavia 
ulottuvuuksia: hiljaisen ja ei-hiljaisen tiedon 
erottelu, hiljaisen tiedon muodot, hiljaisen tiedon 
ja tietämyksen erottelu, hiljaisen tiedon alueet ja 
ulottuvuudet yksilö- ja organisaatiotasolla.

Hiljainen tieto ja ei-hiljainen tieto

Hiljaisen tiedon käsite on Michael Polanyin jo 
1940–luvulla alkaneen teoreettisen kehittelytyön 
tulos. Tiedon jakaminen sanattomaan ja sanalliseen 

tietoon perustuu Polanyin tietoteoriaan. Polanyi 
erotti eksplisiittisen tiedon käsitteen sellaisesta 
tiedosta, joka on tiedostamatonta ja jota emme 
voi pukea sanoiksi. Jälkimmäistä hän kutsui 
käsitteellä tacit knowledge. Tacit knowledge on 
formuloimatonta tietoa, joka vaikuttaa ihmisissä, 
vaikka sitä ei voida ilmaista tai muotoilla. Polanyin 
ajattelussa tacit knowledge, hiljainen tieto, sanaton 
tieto on tiedon laji, jota ei voida käsitellä samalla 
tavalla kuin eksplisiittistä tietoa. Hiljainen 
tieto toimii välttämättömänä taustatietona ja 
fokusoitunut tieto määrittelee käsittelemämme 
asian ja tekee sen näkyväksi. (Polanyi 1966.)

Polanyin (1964) käsitys tiedosta eroaa totuuden 
(kreik. episteme) käsitteestä. Vaikka tieto on 
henkilökohtaista ja yksilösidonnaista, se on 
kuitenkin sosiaalisesti rakennettua. Polanyilta 
siteerataan usein seuraavaa ajatusta: ”Voimme 
tietää enemmän kuin osaamme kertoa” (Polanyi 
1966, 4.). Mitä tämä tarkoittaa? Polanyille tämä 
ajatus on tavallaan selkeä, mutta silti määrittely 
jättää mahdollisuuden erilaisille tulkinnoille. 
Rolfin (1995) mukaan Polanyin mielestä 
ihminen orientoituu todellisuuteen hiljaisen 
ulottuvuuden avulla. Hiljaisessa tiedossa 
traditiot ja subjektiivisuus yhdistyvät. Yksilö 
pohtii ja käsittelee sekä ohjaa toimintojaan 
hiljaisella tiedolla, jossa kulttuuri ja yksilö 
kohtaavat. (Rolf 1995, tässä Toom 2008, 34–35.) 
Sosiaalisesti välittyvät viestit sekoittuvat yksilön 
aikaisempiin kokemuksiin todellisuudesta ja 
saavat oman tulkintansa. Yksilöt luovat uutta 
tietoa analysoimalla havaintojaan. Vain tutkimalla 
ja ymmärtämällä havaintoa voidaan Polanyin 
mukaan ymmärtää tietämisen ja osaamisen 
taitoa. (Polanyi 1964, 138–140 ; Vuorensyrjä 
2000, 122-134.)

Polanyin (1966) tunnettu esimerkki tilanteesta, 
jossa hiljainen tieto aktivoituu, on se että voimme 
tunnistaa tutut kasvot tuhansien joukosta, 
mutta emme osaa kertoa, miten tunnistimme 
tietämämme kasvot. Hiljainen tieto toimii 
taustalla tunnistamisen tekemiseksi, mutta 
miten, jää salaisuudeksi. Yksilöt myös hukkaavat 
olemassa olevaa tietoa. Tieto ei siis ole staattista 
vaan dynaamista. Siihen liittyvät verbit oppia, 
unohtaa, ymmärtää ja muistaa. Tiedon sijasta 
Polanyi ryhtyikin käyttämään tietämisen käsitettä. 
(Aaltonen 2002, 154–115 ; Polanyi 1964, 138–140 
; Vuorensyrjä 2000, 125.)

Ruotsalainen filosofi Bertil Rolf erittelee 
hiljaiseen tietoon liittyviä yleisiä käsityksiä, joita 
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esitetään silloin kun ollaan epäileväisiä loogis-
rationaalista tiedon käsitystä kohtaan. Rolfin 
havaitsemat hiljaiseen tietoon liittyvät käsitykset 
on koottu taulukkoon 1. Taulukon oikealla puolella 
olevat määreet eivät muodosta selkeää hiljaisen 
tiedon määritelmää, mutta taulukon vasen puoli, 
ei-hiljaisen tiedon määreet, ei ole kasvatustieteilijä 
Auli Toomin mukaan yhtään selkeämpi. Taulu-
kossa kuitenkin nähdään kootusti tieteellisessä 
ja yhteiskunnallisessa keskustelussa esiintyviä 
dikotomisia käsityksiä hiljaisesta tiedosta. (Rolf 
1995, tässä Toom 2008, 35–36.)

Perinteisessä dualistisessa hiljaisen ja ei-
hiljaisen tiedon erottelussa eksplisiittinen tieto 

on teoreettista ja abstraktia ja hiljainen tieto taas 
empiiristä ja konkreettista. Eksplisiittinen tieto 
muotoutuu ja välittyy rationaalisten sääntöjen 
avulla kun taas hiljainen tieto kerääntyy tietyssä 
kontekstissa tapahtuvassa toiminnassa. Haldin-
Herrgård ja Salo (2008) pitävät mielekkäämpänä 
hiljaisen tiedon jäävuorimetaforaa kuin dualistista 
tarkastelutapaa. Heidän mukaansa eksplisiittisessä 
ja hiljaisessa tiedossa on kyseessä sama tietomassa 
ja kokemusperusta, josta murto-osa fokusoituu 
tietyssä toiminnassa. Eksplisiittinen tieto ja 
hiljainen tieto voidaan nähdä saman kokemus- 
ja tietoperustan kahtena eri ulottuvuutena eikä 
toisilleen vastakkaisina tai toisensa pois sulkevina 
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Taulukko 1. Yleisiä käsityksiä hiljaisen tiedon luonteesta (Rolf 1995, Toom 2008, 36).
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tiedon lajeina. (Haldin-Herrgård & Salo 2008, 
279.)

Hiljaista tietoa välitetään ja omaksutaan 
Polanyin (1966) mukaan jäljittelyn, iden-
tifikaation ja tekemällä oppimisen kautta. 
Jäljittelyssä matkitaan jonkun toisen tekemistä. 
Identifikaatiossa noudatetaan opettajan ohjeita 
ja itse tekemällä opittava asia alkaa hioutua. 
Tekemällä oppimisessa opittava alkaa vähitellen 
muuttua eksplisiittisestä tiedosta hiljaiseksi 
tiedoksi kun opittavan asian tekeminen alkaa 
automatisoitua (kuten esimerkiksi pyörällä tai 
autolla ajamisen taito). Taidot ja osaaminen 
pakenevat kielellistä ilmaisua. Ryle (1949) on 
luokitellut tietämistä ”knowing that” ja ”knowing 
how” dimensioiden avulla. Käytännöllinen 
”tietää miten” voidaan nähdä hiljaisen tiedon 
ulottuvuutena. Puhuttaessa tiettyjen ammattien, 
esimerkiksi pianonsoittajan, kuvanveistäjän ja 
kirurgin osaamisesta, asiantuntijuus edellyttää 
kinesteettistä tietoa ja taitoa, joita ei voida 
artikuloida sanoin. (Parviainen 2006, 91–96.) 

Hiljaisesta tiedosta on myös eroteltu tekninen ja 
tiedollinen ulottuvuus (Nonaka & Takeuchi 1995). 
Tekninen ulottuvuus sisältää vapaamuotoisia ja 
vaikeasti määriteltäviä taitoja. Tekninen ulottuvuus 
viittaa vaikeasti artikuloitavaan taitotietoon, joka 
kerääntyy vuosien varrella ja on ammattilaisella 
”sormenpäissä”. Teknisestä ulottuvuudesta 
käytetään nimitystä ”know-how” eli taitotieto ja 
se perustuu pitkään kokemukseen. Kognitiivinen 
ulottuvuus pitää sisällään toimintamalleja, 
mentaalimalleja, uskomuksia ja odotuksia. Näitä 
pidetään usein itsestäänselvyyksinä eikä niitä osata 
kyseenalaistaa.

Nonakan ja Takeuchin hiljaisen tiedon 
määritelmä onkin yksi tunnetuimmista ja 
viitatuimmista määritelmistä joskin Nonakan 
ja Takeuchin teoria on myös tiedemaailmassa 
kyseenalaistettu (ks. esim. Wilson 2002). 
Nonaka (1994) sekä Nonaka ja Takeuchi (1995) 
kehittivät organisaation tiedonluontiteorian, 
jonka lähtökohtana on erottelu hiljaisen tiedon 
ja eksplisiittisen tiedon välillä. He kritisoivat 
länsimaista perinnettä, joka korostaa liikaa 
eksplisiittistä tietoa työyhteisön tiedonluonnissa, 
innovaatioiden kehittelyssä hiljainen tieto ja 
sen hyödyntäminen ovat tärkeämpää. Nonakan 
ja Takeuchin tiedon luomisen prosessimallissa 
(SECI – malli) kuvataan tiedon muuntamista 
hiljaisesta tietämyksestä näkyväksi tiedoksi 
ja jälleen hiljaiseksi tietämykseksi. Mallissa 
sosialisaation kautta yhdessä työskentelemällä 

hiljainen tieto siirtyy työntekijältä toiselle, 
ulkoistamisen vaiheessa hiljaista tietämystä 
muunnetaan näkyväksi ja artikuloidaan vuoro-
puhelun ja yhteisen havainnoinnin kautta. 
Yhdistämisen vaiheessa artikuloitua tietoa 
liitetään olemassa olevaan eksplisiittiseen 
tietoon ja tieto muuntuu monimutkaisemmaksi 
näkyväksi tiedoksi. Sisäistämisprosessissa 
näkyvä tieto muuntuu oppimisprosessin kautta 
hiljaiseksi tietämykseksi. Tiedon luominen 
organisaatiossa on spiraalimaisesti jatkuvaa ja 
muuttuvaa vuorovaikutusta hiljaisen ja näkyvän 
tiedon välillä.

Tom Wilson (2002) on arvostellut Nonakaa ja 
Takeuchia Polanyin virheellisestä tulkinnasta. 
Wilsonin mielestä piiloinen tieto on artikuloimaton 
prosessi, joka mahdollistaa arvioimisen havain-
noitaessa maailmaa. Koska kyse on havainnoinnin 
taustaprosesseista, niitä ei voi irrottaa ja nostaa 
erillistä tarkastelua varten. Jos yksilö pystyy 
artikuloimaan käsityksiään, kyseessä ei ole 
hiljainen tieto vaan implisiittinen tieto.  Tämän 
takia hiljainen tieto säilyy aina hiljaisena. Wilsonin 
mukaan Polanyin käsitys on, että vain implisiittinen 
tieto on ulkoistettavissa. (Wilson 2002.)

Hiljaisen tiedon artikuloitavuuden kysymykset 
palautuvat luonnollisesti siihen, miten hiljainen 
tieto määritellään. Jos hiljainen tieto nähdään 
fokusoituneen tiedon taustalla vaikuttavaksi 
yksilölle itselleen tiedostamattomaksi alueeksi, 
sen artikulointi on lähes mahdotonta. Jos hiljainen 
tieto nähdään yksilön toiminnan taustalla olevaksi 
implisiittiseksi rakenteeksi ja uskomuksiksi niin 
hiljaisen tiedon eksplikointi on vaikeaa. Jos 
hiljainen tieto määritellään tietämisen prosessiksi 
kompetenssin tai tietotaidon tapaan, sitä voidaan 
ilmaista verbaalisessakin muodossa. (Toom 2008, 
46.)

Hiljaisen tiedon epiteetit

Haldin-Herrgård (2004) on tutkinut hiljaiseen 
tiedon käsitteeseen kirjallisuudessa liitettyjä 
ominaisuuksia. Hän erotti 149 tutkijoiden 
käyttämää luonnehdintaa hiljaisesta tiedosta. 
Suurin osa tutkijoista määritteli hiljaisen 
tiedon henkilökohtaiseksi, abstraktiksi, 
käytännölliseksi ja kokemuksen kautta 
saavutetuksi. Hiljainen tietämys liitetään 
tärkeäksi osaksi asiantuntijuutta.

Hiljaisen tiedon keskeisiä ominaisuuksia 
ilmaisevia käsitteitä on kutsuttu hiljaisen tiedon 
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epiteeteiksi. Yleisimpinä epiteetteinä esiintyivät 
intuitio, taidot, näkemykset, tietotaito, uskomukset, 
mentaaliset mallit ja käytännön älykkyys. Epiteetit 
eivät ole hiljaisen tiedon synonyymejä vaan 
ihmiset käyttävät niitä symboleina ja esimerkkeinä 
luonnehtiessaan ja yrittäessään määritellä 
hiljaista tietoa. Esimerkiksi Virtainlahti (2006) 
luonnehti hiljaista tietoa ja tietämystä kuuden 
ulottuvuuden kautta: kehollisuus, intuitiivisuus, 
kokemuksellisuus, sosiaalisuus, kulttuurisuus ja 
kontekstisidonnaisuus.

Haldin-Herrgård (2004, 12) puolestaan luokitteli 
hiljaisen tiedon ulottuvuudet sen mukaan, 
minkälaisiin toimintoihin ne liittyivät (Taulukko 
2). Toiminnot hän jakoi neljään ryhmään:   

•    mentaalisiin
•    aistillisiin/sensorisiin
•    sosiaalisiin ja 
•    käytännöllisiin toimintoihin. 
Mentaalisia prosesseja kuvaavat epiteetit 

konkretisoituvat esimerkiksi ongelmanratkaisussa. 
Tällöin ihminen hyödyntää esimerkiksi intuitiotaan 
ja luovuuttaan. Mentaalisiin toimintoihin Haldin-
Herrgård luokitteli muiden muassa seuraavia 
hiljaisen tiedon epiteettejä: kyvykkyys, 
taidot, intuitio, ajattelumallit, ymmärrys, 
oivallus, inspiraatio, uskomukset, luovuus, 
harkinta, mielipide, aavistus, ennakointikyky 

ja arvostelukyky. (Haldin-Herrgård 2004, 12; 
Haldin-Herrgård & Salo 2008, 290.)

Monet epiteetit ovat psyykkisiä tai kehollisia, 
puhutaan näppituntumasta, vaistonvaraisesta 
toiminnasta, vainusta ja aavistuksesta. Aistillisiin 
toimintoihin hän luokitteli seuraavia hiljaisen 
tiedon epiteettejä: tunteminen, tunteet, taiteellinen 
näkemys, maku, asenteet, vaistonvarainen tunne, 
saada tuntuma jostakin ja kehon tuntemus. 
(Haldin-Herrgård 2004, 12; Haldin-Herrgård & 
Salo 2008, 290.)

Sosiaalisiin toimintoihin ja suhteisiin liittyy 
myös hiljaista tietoa. Yhteiset käsitykset, 
normit ja arvot, vuorovaikutustaidot ovat 
sosiaalisiin toimintoihin liitetyn hiljaisen 
tiedon luonnehdintoja. Kulttuuri voidaan nähdä 
hiljaisen tiedon laajimpana ilmentymänä. 
Se vaikuttaa arvoihimme, asenteisiimme ja 
käyttäytymiseemme. (Haldin-Herrgård & Salo 
2008, 292.)

Hiljaisesta tiedosta puhutaan usein käytän-
nöllisenä valmiutena, käden työhön liittyvänä 
taitona. Tätä hiljaisen tiedon ulottuvuutta on 
kuvattu muun muassa epiteettien tietotaito, 
asiantuntemus ja nyrkkisääntö avulla. 
Käytännöllisiin epiteetteihin on luokiteltu 
myös keholliset ja toiminnalliset taidot, 
niksit, käytännöllinen äly, kädentaidot, rutiinit, 
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Taulukko 2. Hiljaisen tiedon ominaisuudet vaikuttaviin toimintoihin liittyen 
(Haldin-Herrgård 2004)
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kokemukseen perustuvat taidot, toimintavarmuus 
ja elämänkokemus. (Haldin-Herrgård & Salo 2008, 
292.)

Monet epiteetit ovat hyvin kontekstisidonnaisia. 
Merkitykset vaihtelevat eri yhteyksissä. Kyky 
(skill) voidaan nähdä sekä mentaalisen että 
käytännöllisen taksonomian ulottuvuutena. Kyky 
lahjakkuutena kuuluu mentaaliseen ryhmään ja 
kyky taitavuutena käytännöllisiin epiteetteihin. 
Hiljaisen tiedon keskeinen ulottuvuus on 
nähdä asioita kokonaisvaltaisesti. Holistinen 
tarkastelutapa onkin yksi hiljaisen tiedon 
epiteetti. Myös jotkut epiteetit, kuten sisäinen ja 
henkilökohtainen kompetenssi, kuvaavat kykyjä 
ja valmiuksia niin kokonaisvaltaisesti, että ne 
voidaan sijoittaa jokaiseen neljään ryhmään. 
(Haldin-Herrgård & Salo 2008, 290-292.)

Kehollisuus on noussut esiin viimeaikaisessa 
hiljaiseen tietoon liittyvässä keskustelussa. 
Hiljainen tieto ja tietäminen kehollistuvat yksi-
löihin potentiaaliksi. Asumme ja toimimme 
sekä eksplisiittisen tiedon että kehon hiljaisen 
tiedon piirissä. Alanko-Turusen ja Pasasen 
mielestä kehollisuuden tarjoaman perspektiivin 
kautta lähestymme hiljaisen tiedon ydintä. 
Ruumiinfenomenologit nostavat esille kehoon 
liittyviä luontaisia taipumuksia ja taitavuutta, 
johon sosiaalisesti ja kulttuurisesti käytettävien 
välineiden kautta sitoutuu kehon tekniikoita. Ne 
kantavat toimintaa ja erilaisia taitoja. Hiljaisen 
tiedon diskurssi on Alanko-Turusen ja Pasasen 
mukaan etsinyt ruumiillisen kategoriaa. 
Ruumiillis-kehollinen toimii ontologisena 
perustana, josta hiljaisen tiedon dimensio 
on lopulta käsitettävissä. (Alanko-Turunen & 
Pasanen 2008, 110–114.)

Parviainen on kirjoittanut kinesteettisestä 
tiedosta hiljaisen tiedon yhteydessä. Liikkeet 
ja asennot ilmenevät kehossa erilaisina taktis-
kineettisinä tuntemuksina, joiden käsitteellinen 
kuvaaminen on vaikeaa. Kinesteettinen tieto 
sisältää tietoa kehon sisäisistä tuntemuksista 
ja sen muodostuminen vaatii toiminnallista 
vuorovaikutusta maailman kanssa. Esimerkiksi 
käden taitoja opeteltaessa syntyy kinesteettistä 
tietoa esineiden ja ympäristöjen taktis-kineettisestä 
luonteesta sekä tietoa kehon liikkumisen 
madollisuuksista ja tekniikoista. (Parviainen 
2006, 67–98.)

Puhutaan kinesteettisestä kartasta. Kines-
teettinen kartta esimerkiksi tanssissa on 
dynaaminen luova tila, jossa tanssija uudessa 

tilanteessa valitsee liikemahdollisuuksien joukosta 
sopivan liikkeen. Ulospäin helpolta ja spontaanilta 
näyttävän liikkeen takana on useimmiten tarkasti 
hahmotettu kehon topografia. Tätä voidaan kutsua 
kinesteettiseksi älykkyydeksi. Teknisesti taitavalla 
liikkujalla ei aina ole kinesteettistä tietoa taidos-
taan. Kinesteettinen tieto edellyttää herkistymistä 
kehon topografialle ja kinesteettisen kartan 
hahmotusta eli kehollisia taitoja opetellessamme 
voi syntyä kinesteettistä tietoa, mikäli liikkuja on 
valmis kartoittamaan liikkumistaan. (Parviainen 
2006, 67–98.)

Hiljainen tietämys ja hiljainen tieto

Hiljaisen tiedon ja tietämisen käsitteiden 
kompleksisuus on tunnettu. Tarkasteltaessa 
hiljaisen tiedon ja tietämisen eroa hiljainen tieto 
voidaan nähdä ajattelun ja toiminnan tuotteena sekä 
kasaantuneena tietopohjana. Se on implisiittistä 
tietoa, joka kattaa taustalla vaikuttavat uskomukset, 
asenteet ja arvot. Hiljainen tietäminen voidaan taas 
määritellä prosessiksi, joka ilmenee taitavassa 
toiminnassa

Sanna Virtainlahti (2006) tutki lisen-
siaatintyössään hiljaista tietämystä Tervasaaren 
tehtaalla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
ja kuvata minkälaista erilaista hiljaista tietoa 
tapausyrityksessä oli ja miten hiljainen tietämys 
ilmeni käytännön toiminnassa. Virtainlahti 
ottaa siis myös kantaa hiljaisen tiedon ja 
tietämyksen eroihin. Hiljainen tieto on hänen 
mukaansa staattista, kun taas hiljainen tietämys 
muovautuu koko ajan. Virtainlahden tutkimuksen 
kohdeorganisaation hiljaisen tiedon alueet 
muuttuvat hitaasti pitkällä aikavälillä, kun taas 
hiljaisen tiedon alueisiin liittyvä hiljainen tietämys 
saattaa muuttua nopeasti uusien innovaatioiden 
ja toimintatapojen myötä. Esimerkiksi koneet ja 
laitteet pysynevät kohdeorganisaatiossa yhtenä 
hiljaisen tiedon alueena koko tehtaan elinkaaren 
ajan.  Paperia tullaan tekemään aina paperikoneilla. 
Koneisiin liittyvä tietämys ja osaaminen taas 
muuttuvat jatkuvasti kehityksen myötä. Tehtaan 
hiljaisen tiedon alueet ovat melko pysyviä pitkällä 
aika välillä, kun taas niihin liittyvä hiljainen 
tietämys on jatkuvassa muutostilassa. (Virtainlahti 
2006, 43.) 

Hiljaisen tiedon abstraktiuden ja vaikeasti 
ymmärrettävän luonteen takia Virtainlahti tutki 
Tervasaaren tehtaan hiljaista tietoa etnografisella 
tutkimusmenetelmällä. Etnografisessa tutkimus-
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menetelmässä tutkija viettää aikaa tutkittavassa 
yhteisössä ja tekee siellä havaintoja. Koska 
hiljainen tieto on sitoutunut työyhteisön 
toimintatapoihin havainnoimalla niitä ja 
osallistumalla työyhteisön arkeen tutkija tunnistaa 
ja pystyy kuvaamaan työhön kätkeytynyttä hiljaista 
tietoa mahdollisimman tarkasti. Etnografisen 
tutkimusmenetelmän avulla voidaan saada 
selville sellaista tietoa, jota informantit eivät osaisi 
artikuloida pelkissä haastatteluissa. (Virtainlahti 
2006, 43.) 

Virtainlahden tutkimusotteen tapaustutki-
muksen ydin on tapauksissa ja niiden 
analysoinnissa. Tapauksia ovat esimerkiksi 
prosessit, toiminnot ja osastot tai historia. 
Tapaustutkimusta on käytetty paljon esimerkiksi 
liiketaloustieteessä. Hiljainen tieto ja tietämys 
ovat hyvin kontekstisidonnaisia ja yhteen 
tapaukseen perehtyminen tekee ilmiön tutkimisen 
mahdolliseksi. (Virtainlahti 2006, 43.)

Hiljaisen tiedon alueet

Ensimmäisiä empiirisiä tutkimuksia hiljaisesta 
tiedosta Suomessa on Sanna Virtainlahden 
(2006) tutkimus tehdastyön hiljaisesta tiedosta. 
Tuomolan ja Airilan (2007) ovat taas selvittäneet 
hoito-, opetus- ja pelastusalan hiljaista tietoa. 
Nurminen (2000) on tutkinut hoitoalan hiljaista 

tietoa. Tarkastelen seuraavassa Virtainlahden sekä 
Tuomolan ja Airilan hiljaisen tiedon alueita.

Virtainlahti erotti Tervasaaren tehtaan hiljaisen 
tiedon alueiksi kokonaisuuden hallinnan, 
teknologian, työtavat ja ihmissuhteet (kuvio 1).

Kokonaisuuden hallinta tarkoittaa laajojen 
toimialaan liittyvien kokonaisuuksien sekä 
organisaation toiminnan ja kokonaisprosessin 
ymmärtämistä. Erityistilanteilla tarkoitetaan 
tehtäviä ja toimintoja, joiden tekemiseen tarvitaan 
erityistaitoja. Kokonaisuuden hallinta edellyttää 
prosessien, fyysisten paikkojen ja tehtaan historian 
tuntemista. Kokonaisuuden hallitsemiseksi 
tarvitaan teoriataustaa, toisilta oppimista ja omaa 
päättelykykyä. Haastatteluissa tuli esiin, että 
prosessien hallinta opitaan lähinnä käytännössä. 
(Virtainlahti 2006, 76–78.)

Teknologian alueeseen kuuluvat koneet ja lait-
teet ja niiden toiminta sekä informaatiotekno-
logiaan liittyvät taidot. Tehtaan toiminta perustuu 
koneiden ja laitteiden toimintaan, joten niiden 
hallintaa ja ylipäänsä teknologista osaamista 
korostetaan. (Virtainlahti 2006, 87.)

Työtavat Virtainlahti jakoi toimintatapoihin ja 
tehtäviin. Tehtävien vaatiman tiedon hän jakaa 
perustaitoihin ja erityistaitoihin. Perustaidoista 
osa opitaan ammattikoulutuksessa, mutta pääosin 
oppiminen tapahtuu työtä tekemällä. Erityistaidot 
ovat henkilökohtaisia taitoja. Toimintatavoiksi 

Kuvio 1. Tervasaaren tehtaan hiljaisen tiedon alueet (Virtainlahti 2006, 123.)
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Virtainlahti luokittelee työmenetelmät, rutiinit ja 
niksit. (Virtainlahti 2006, 91–97.)

Ihmissuhteet Virtainlahti erotteli sisäisiin 
ja ulkoisiin ihmissuhdeverkostoihin ja 
ihmissuhteisiin. Ihmissuhdetaidot nousivat esille 
hiljaisen tiedon osa-alueena etenkin esimiehiä 
haastateltaessa. Ihmissuhdetaitojen kannalta 
tärkeä sosiaalinen herkkyys katsottiin kehittyvän 
iän ja kokemuksen kautta. (Virtainlahti 2006, 
121–123.)

Virtainlahti luonnehti hiljaista tietoa kehol-
liseksi, intuitiiviseksi, kokemukselliseksi, 
sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi sekä konteks-
tisidonnaiseksi. Kehollisuus näkyi siten, 
että monia aisteja tarvittiin havaintojen 
tekemiseen. Intuitiivisesti tehtiin asioita oikein. 
Kokemuksellisuus näkyi ongelmatilanteissa ja 
kokemuksen avulla eksplisiittistä tietoa pystyttiin 
hyödyntämään. Hiljaisen tiedon sosiaalinen luonne 
ilmeni ryhmissä ja kulttuurisuudesta nousi esille 
kielen merkityksellisyys yhteisen ymmärryksen 
ja merkitysten rakentajana. Kontekstisidonnaisuus 
liittyi kulttuurisuuteen. (Virtainlahti 2006, 123–
125.) 

Tuomola ja Airila (2007) puolestaan 
selvittivät ”Ikä, ikästereotypiat ja tasa-arvo”-
hankkeessa, mitä on hiljainen tieto hoito-, 
opetus- ja pelastusalalla. Näiden alueiden 
edustajien haastatteluissa hiljainen tieto 
kuvattiin monipuolisena ja kokonaisvaltaisena 
ja ammatillista osaamista laajempana tietona. 
Hiljainen tieto kiinnittyi kokonaistilanteen 
ymmärrykseen ja hallintaan sekä havaitsemis- 
ja ennakointikykyyn. Hiljaista tietoa nähtiin 
teknisessä ja sisällöllisessä osaamisessa sekä 
vuorovaikutusosaamisessa. Yksilön hiljainen tieto 
liitettiin lähinnä työ- ja elämänkokemukseen. 

Yksilötason hiljaisessa tiedossa Tuomola ja 
Airila erottivat kuusi aluetta:

•Tekninen tieto: tieto laitteiden, koneiden ja 
välineiden toiminnasta.
•Sisällöllinen tieto: ammattitaito, ammat-
tialakohtainen osaaminen.
•Sosiaaliset taidot: vuorovaikutusosaaminen 
(asiakkaat, kollegat, muut työntekijäryhmät)
•Intuitiivisuus: vaistot, selkäytimessä oleva tieto 
ja taito, ennakointi- ja sovelluskyky.
•Ammatillisuus: ammatti-identiteetti, varmuus, 
rauhallisuus, etäisyyden säätely, kyky kasvaa ja 
oppia työssä.
•Rutiinit: totutut, jopa tiedostamattomat 
tavat toimia, tekemisen ja toiminnan auto-
matisoituminen. 

Virtainlahden ja Tuomolan ja Airilan 
tutkimustuloksia vertailtaessa hiljaisen tiedon 
alueet ovat hyvin samanlaisia. Molemmissa 
tutkimuksissa hiljainen tieto liitettiin erityisesti 
kokonaisuuksien ja kokonaistilanteiden 
ymmärtämiseen. Vaikka toisessa tutkimuksessa 
oli kyse tehdastyöstä ja toisessa pelastusalan 
lisäksi opetus- ja hoitoalasta, ihmissuhdetaidot ja 
sosiaaliset taidot olivat molemmissa tutkimuksissa 
merkittäviä hiljaisen tiedon alueita. Selkeänä 
erona voi pitää sitä että tehdastyössä koneisiin 
ja teknologiaan liittyvä hiljainen tieto korostuu 
opetus- ja hoitoalaan verrattuna.

Yksilöllisen hiljaisen tiedon ohella Tuomola 
ja Airila tunnistivat myös hiljaisen tiedon 
yhteisöllisen puolen. Yhteisöllinen hiljainen 
tieto ilmenee työpaikan kulttuurissa ja tavoissa 
sekä historiassa.

Työyhteisötasolla hiljaisessa tiedossa Tuomola 
ja Airila erottivat myös kuusi aluetta:

•Arvot, normit ja roolit: mitä ja ketä 
arvostetaan.
•Talon tavat: kirjoittamattomat säännöt kuina 
toimitaan.
•Kulttuuri: johtamistapa, viestintä, hierark-
kisuus.
•Historia: työyhteisön yhteinen historia, erilaiset 
tapahtumat.
•Yhteisöllisyys: ryhmäkäyttäytyminen, 
ryhmähenki, jäsenyys.
•Tarinat: luovat yhteistä kokemusta, siirtävät 
historia.
Virtainlahden tutkimuksessa haastateltavat 

olivat tuoneet esille, että tarinoilla välitetään 
työyhteisön ja tehtaan historiaa. Niiden kautta 
kerrotaan mieleenpainuvista tapahtumista 
tehtaalla, kuten onnettomuuksista. Paperitehtaan 
haastateltava kertoi tarinoiden kertomisesta, 
että hiljainen tieto siirtyy kun valvomossa 
istutaan ja puhutaan. Kerrotaan entisajan 
persoonallisista mestareista. Kerrotaan kuinka 
tehtaalla oli kaikenlaisia kisailuja, leuanvetoa 
ja punnerruksia vaikka ei ollut valvomoita ja oli 
kuumaa ja meluisaa. (Virtainlahti 2006, 117.) Myös 
Nurminen (2000) on kuvannut laajasti tarinoiden 
kautta intuitiota osana hiljaista tietämistä hoitajan 
työssä. Nurmisella on monia kuvauksia hoitajan 
aavistuksesta ja ennakoivista tunteista, että kaikki 
ei ollut sitä, miltä näytti. Hiljaisella tiedolla on 
merkittävä asema hoitotyössä ja hiljaista tietoa 
kertyy vähitellen hoitotyötä tekemällä.
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Tutkimusmenetelmistä

Hiljaista tietoa voidaan tavoittaa tarkkailemalla 
työn tekemistä työpaikalla, mutta myös työtä 
jälkikäteen pohtimalla. Työelämän tutkimuksessa 
suositut perinteiset kysely- ja haastattelumene-
telmät eivät tavoita hiljaista tietoa. Hiljaista 
tietoa tavoiteltaessa haastateltavaa on varauduttava 
tukemaan, koska hiljaista tietoa on vaikeaa ilmaista 
ja ilmiöt joihin hiljainen tieto liittyy, ovat usein 
abstrakteja ja vaikeasti käsitteellistettäviä. Tästä 
syystä Haldin-Herrgård ja Salonen (2008) ovat 
kehittäneet epiteettikorttihaastattelun. Epiteetti-
korttihaastattelussa haastateltavalle näytetään 
pahvikortteja, joissa lukee tilanteeseen sopivia 
hiljaisen tiedon epiteettejä. Epiteettikortissa 
voi lukea esimerkiksi intuitio, maalaisjärki tai 
mielijohde. Vaikka epiteetit ovat usein itsestään 
selviä käsitteitä, niiden käyttö haastattelutilan-
teessa kuitenkin virittää keskustelua ja reflek-
tointia. Epiteetit ovat apuvälineitä hiljaisen tiedon 
tunnistamisessa ja siihen liittyvän pohdinnan 
fokusoimisessa. Epiteettien avulla on mahdollista 
päästä jäävuoren huipun alle. (Haldin-Herrgård 
& Salo 2008.)                          

Hiljaisen tiedon artikulointia helpottavat 
hiljaisen tiedon epiteetit toiminnan reflektoinnin 
välineinä. Toinen väline ovat metaforat. Metaforat 
ovat kielen apuvälineitä jäsenneltäessä kokemuksia 
ja pyrittäessä artikuloimaan vaikeaselkoisia ja 
jäsentymättömiä ilmiöitä. Nonakan (1994) mukaan 
metaforat auttavat organisaation hiljaisen tiedon 
muuntamista eksplisiittiseksi tiedoksi. Sen lisäksi 
ne luovat lähtökohdan uutta luovien käsitteellisten 
verkostojen syntymiselle, jotka mahdollistavat 
tulevaisuuden ennakoinnin. Metaforan tulkinta 
on luova ja analyyttinen kognitiivinen prosessi, 
jonka avulla tietoisuudessamme kaukana toisis-
taan olevat käsitteet voidaan suhteuttaa toisiinsa. 
Metaforien avulla voidaan siirtyä sille hiljaisen 
tiedon alueelle, jossa toimintaympäristöön liittyvä 
tieto esittäytyy jäsentymättömänä kokemuksen 
esiymmärryksenä. (Haldin-Herrgård & Salo 
2008, 278-284.)

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olen tarkastellut hiljaisen 
tiedon käsitettä ja sitä koskevia uusia teoreettisia 
ja empiirisiä tutkimuksia. Punaisena lankana oli 
tarkastella hiljaisen tiedon määritelmiä sekä sitä, 
millä tavoin hiljaista tietoa koskeva ajattelu on 

viime aikoina kehittynyt. Tarkastelin seuraavia 
ulottuvuuksia: hiljaisen ja ei-hiljaisen tiedon 
erottelu, hiljaisen tiedon epiteetit, hiljaisen tiedon 
ja tietämyksen erottelu, hiljaisen tiedon alueet ja 
ulottuvuudet yksilö- ja organisaatiotasolla.

Polanyi esitti hiljaisen tiedon käsitteen 
tietoteoriassaan ja sen jälkeen Polanyin oikeasta 
tulkinnasta on käyty tieteellistä keskustelua. 
Hiljainen tieto on usein nähty eksplisiittisen 
tiedon jäännöksenä ja aikaisemmin jopa 
vastapoolina. Hiljaista tietoa on pyritty 
kuvaamaan ja määrittelemään erottelemalla 
se eksplisiittisestä tiedosta. Eksplisiittinen 
tieto kuvataan artikuloitavana ja hiljainen tieto 
kuvataan sen vastakohtana ei-artikuloitavana. T.D. 
Wilson korostaa hiljaisen tiedon artikuloimisen 
mahdottomuutta.  Tiukka ortodoksinen jako 
hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon ei kuitenkaan 
vie eteenpäin tutkimusta, jossa halutaan selvittää 
asiantuntijuutta ja kehittää oppimista edistäviä 
käytäntöjä. Viime aikoina hiljaisen tiedon 
jäävuorimetafora on nähty mielekkäämmäksi 
kuin dualistinen jako hiljaiseen ja eksplisiittiseen 
tietoon. Jäävuorimetaforassa hiljainen ja 
eksplisiittinen tieto voidaan nähdä saman koke-
mus- ja tietoperustan kahtena eri ulottuvuutena eikä 
toisilleen vastakkaisina toisensa pois sulkevina 
lajeina.

Uutta viimeaikaisessa tutkimuksessa on ollut 
tutkia hiljaiseen tietoon liitettyjä ominaisuuksia 
eli epiteettejä. Haldin-Herrgård luokitteli 
hiljaisen tiedon epiteetit mentaalisiin, aistillisiin, 
sosiaalisiin ja käytännöllisiin. Luokittelemiensa 
ominaisuuksien pohjalta Haldin-Herrgård kehitteli 
hiljaisen tiedon epiteettikorttihaastattelumenetelm
än, jolla saadaan tietoa vaikeasti artikuloitavasta 
hiljaisesta tiedosta. Myös tarinoilla ja metaforilla 
kuvataan hiljaista tietoa.

Toinen merkittävä kehityskulku viime aikoina 
on ollut lisääntynyt puhe kehollisuudesta hiljaisen 
tiedon yhteydessä. Kehollisuus tuo tuoretta ja uutta 
ajattelua hiljaisen tiedon tutkimustraditioon. 
Hiljaisen tiedon tutkimuksen kehitys onkin 
kiteytetty osuvasti Alanko-Turusen ja Pasasen 
(2008) artikkelin otsikkoon: Vangitusta tiedosta 
kehoon piirtyvään hiljaiseen tietämiseen.

Hiljaisen tiedon tietoteoreettisen tarkastelun 
lisäksi on tehty empiirisiä tutkimuksia hiljaisesta 
tiedosta. Hiljainen tieto on nähty näissä 
tutkimuksissa kokemusvarastona, jota hyödyntäen 
ja johon peilaten ihmiset työskentelevät. Mikäli 
halutaan eksplikoida ja artikuloida hiljaista 
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tietoa, se tulisikin nähdä tietämisen prosessiksi 
kompetenssin tai tietotaidon tapaan. Polanyin 
mielestä hiljaista tietoa voidaan kommunikoida, 
mikäli tarjolla on sopivia artikuloinnin tapoja. 
Tehdyt empiiriset tutkimukset osoittavat, että 
hiljaista työelämän tietoa voidaan todellakin 
tutkia ja tehdä näkyväksi.

Jatkotutkimuksessani selvitän hiljaisen tiedon 
alueita kirjastototyössä ja pyrin tekemään 
näkyväksi kirjastonhoitajien hiljaista tietoa 
ja tietämistä. Tutkimukseni tavoite on lisätä 
ymmärrystä kirjastotyöstä. Toinen haaste olisi 
löytää keinoja artikuloida hiljaista tietämystä. 
Epiteettikorttien hyödyntäminen ja tarinoiden 
kerääminen ovat lupaavia menetelmiä hiljaisen 
tiedon artikulointiin.

Hyväksytty julkaistavaksi 1.10.2012. 
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1. Johdanto

Hiljaisen tiedon käsitettä käytetään tällä 
hetkellä hyvin laveasti. Hiljaista tietoa käytetään 
arkielämässä tarkoittamaan lähinnä ihmisen 
kokemustietoa. Työelämässä hiljaisella tiedolla 
tarkoitetaan yleensä kokemuksen synnyttämiä 
tietoja ja taitoja, jotka auttavat työn tekemisessä. 
Sitä käytetään myös puhuttaessa asiantuntijuu-
desta. Hiljaisesta tiedosta ja tietämisestä on 
keskusteltu eri tieteenaloilla ja siitä on tehty myös 
empiiristä tutkimusta. Hiljaisen tiedon tutkimus 
on rikastanut ymmärrystä ihmisten toiminnasta ja 
työskentelystä erilaisissa organisaatioissa. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan hiljaista tietoa 
kirjastonhoitajien työskentelyssä.

Informaatiotutkimuksen piirissä on tutkittu 
tietopalvelutapahtumaa ja tietopalveluhaastattelua 

ja luotu erilaisia malleja tietopalveluprosessin 
kulkuun. Mallit ja mallinnukset eivät kuitenkaan 
täysin tavoita todellisuutta, ja ne eivät aina 
kykene kuvaamaan käytännön työtä. Mallit 
ovat tarpeellisia peruskäsitteiden ja niiden 
välisten suhteiden esittämiseksi, mutta kaikesta 
huolimatta ne latistavat kuvaa todellisuudesta. 
Kun asiakaspalvelutilanteen vuorovaikutteisuus 
yritetään pakata johonkin malliin, se menettää 
jotakin. 

Hiljaisen tiedon näkökulma tuo uutta 
tietopalvelun tutkimusperinteeseen. Tässä 
tutkimuksessa pyrin tavoittamaan ja kuvaamaan 
vaikeasti tunnistettavia ja artikuloitavia hiljaisen 
tiedon epiteettejä - kuten esimerkiksi oivallus, 
intuitio tai kokemustieto - asiakaspalvelutilanteista 
kerrottujen tarinoiden kautta. Tarinat rikastavat 
kuvaa kirjastonhoitajan asiakaspalvelutyöstä. 

ARTIKKELI
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Tarinoiden kautta saadaan myös kuva siitä, 
kuinka kokemustieto asiakaspalvelutilanteissa 
toimii neuvonnan ja tietopalvelun taustalla. 

Tutkimukseni hakee vastauksia seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin: 
Miten hiljainen tieto ilmenee kirjastonhoitajan 

asiakaspalvelutyössä? 1

Mitä hiljaisen tiedon ulottuvuuksia on kirjas-
tonhoitajan asiakaspalvelutyössä? 2

Tässä artikkelissa tarkastelen aluksi hiljaisen 
tiedon käsitettä. Sen jälkeen esittelen joitakin 
hiljaisesta tiedosta tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. 
Sen jälkeen luonnehdin lyhyesti kirjaston 
tietopalvelusta esitettyjä malleja ja tutkimuksia. 
Esittelen narratiivisen tutkimustradition, johon 
työni sijoittuu. Sen jälkeen esittelen empiirisen 
aineiston. Artikkelini tarkoitus on empiiristen 
esimerkkien kautta tunnistaa hiljaisen tiedon 
epiteettejä yleisen kirjaston kirjastonhoitajan 
asiakaspalvelutyössä ja näin lisätä ymmärrystä 
kirjastotyöstä.  

2. Hiljainen tieto

2.1. Hiljaisen tiedon käsite

Hiljaisen tiedon käsite on Michael Polanyin jo 
1940-luvulla alkaneen teoreettisen kehittelytyön 
tulos. Tiedon jakaminen sanattomaan ja sanalliseen 
tietoon perustuu Polanyin tietoteoriaan. Polanyi 
jakaa tietoteoriassaan tiedon hiljaiseen tietoon 
(tacit knowledge) ja eksplisiittiseen tietoon, jota 
hän nimittää myös termillä fokusoitu tieto (focal 
knowledge)3.  Hiljainen tieto on formuloimatonta 
tietoa, joka vaikuttaa ihmisissä, vaikka sitä ei 
voida ilmaista tai muotoilla. Hiljainen tieto toimii 
taustatietona, jonka avulla näkyvää eksplisiittistä 
tietoa käsitellään. Ihminen tarvitsee molempia 
tiedon ulottuvuuksia: hiljainen tieto auttaa 
käsittelemään eksplisiittistä. (Polanyi 1966.) 

Polanyin mukaan tiedämme enemmän kuin 
osaamme kertoa (Polanyi 1966, 4). Hiljaisesta, 
piilevästä, piiloisesta tiedosta hyvä esimerkki on 
lapsen kielen oppiminen. Lapsi kykenee oppimaan 
kasvuympäristönsä kielen. Lapsella on piilevää, 
hiljaista tietoa kieliopin säännöistä. Hän puhuu 
kieltä kieliopin sääntöjen mukaisesti, mutta ei 
kuitenkaan kykene ilmaisemaan kieliopin sääntöjä. 
(Niiniluoto 1996, 51.)                   

Polanyin jaottelu hiljaiseen ja eksplisiittiseen 
tietoon on levinnyt laajalle, mutta Polanyi ei 
tarkoittanut, että hiljainen tieto on erillinen 

tiedon luokka, vaan se on olennainen osa 
tietämisen kokonaisuudessa (Brown & Duiguid 
2001). Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon ero ei ole 
selvä ja jyrkkä. Polanyin mielestä ei ole olemassa 
eksplisiittistä tai hiljaista tietoa, vaan kaikki tieto 
on joko hiljaista tai perustuu hiljaiseen tietoon 
(Polanyi 1964, 144). 

Japanilaisten organisaatiotutkijoiden Nonakan 
ja Takeuchin (1995) mukaan eksplisiittinen tieto 
on muodollista ja systemaattista sekä ilmaistavissa 
sanoin ja numeroin. Eksplisiittistä tietoa voidaan 
siirtää tietokoneelle ja tallentaa tietokantoihin. 
Hiljainen tieto puolestaan on henkilökohtaista 
ja sitä on vaikea ilmaista sen abstraktisuuden 
vuoksi. Hiljainen tieto pitää sisällään näkemyksiä, 
intuitiota, kokemuksia, ideoita ja tuntemuksia.  
Hiljaisesta tiedosta on eroteltavissa tekninen ja 
tiedollinen ulottuvuus. Tekninen viittaa vaikeasti 
artikuloitavaan taitotietoon, joka kerääntyy vuo-
sien varrella ja on ammattilaisella ”sormenpäissä”. 
Teknisestä ulottuvuudesta käytetään myös 
nimitystä ”know-how” eli taitotieto ja se perustuu 
pitkään kokemukseen. Tiedollinen, kognitiivinen 
ulottuvuus pitää sisällään toimintamalleja, 
mentaalimalleja, uskomuksia ja odotuksia. 
Tämän tyyppistä hiljaista tietoa pidetään usein 
itsestäänselvyytenä, eikä sitä osata asettaa 
tarkastelun kohteeksi tai kyseenalaistaa. (Nonaka 
& Takeuchi 1995.)

Hiljaista tietoa välitetään ja omaksutaan 
Polanyin (1966) mukaan jäljittelyn, identifikaation 
ja tekemällä oppimisen kautta. Nonaka (1994) 
sekä Nonaka ja Takeuchi (1995) kehittivät 
organisaation tiedon luomisen teorian, jonka 
lähtökohtana on erottelu hiljaisen tiedon ja 
eksplisiittisen tiedon välillä ja jossa sovelletaan 
Polanyin ajatuksia hiljaisen tiedon välittymisestä 
ja omaksumisesta. He kritisoivat länsimaista 
perinnettä, joka korostaa liikaa eksplisiittistä 
tietoa työyhteisön tiedonluonnissa.  Heidän 
mukaansa innovaatioiden kehittelyssä hiljainen 
tieto ja sen hyödyntäminen ovat tärkeämpää. 
Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon luomisen 
prosessimallissa (SECI – malli) kuvataan tiedon 
muuntamista hiljaisesta tietämyksestä näkyväksi 
tiedoksi ja jälleen omaksumisen jälkeen 
hiljaiseksi tietämykseksi. Mallissa hiljainen 
tieto siirtyy työntekijältä toiselle sosialisaation 
kautta, yhdessä työskentelemällä. Ulkoistamisen 
vaiheessa hiljaista tietämystä muunnetaan 
näkyväksi ja artikuloidaan vuoropuhelun ja 
yhteisen havainnoinnin kautta. Yhdistämisessä 
näkyvä tieto muuntuu monimutkaisemmaksi 
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tiedoksi. Sisäistämisprosessissa näkyvä tieto 
muuntuu oppimisprosessin kautta hiljaiseksi 
tietämykseksi. Tiedon luominen organisaatiossa 
on spiraalimaisesti jatkuvaa vuorovaikutusta 
hiljaisen ja näkyvän tiedon välillä. 

T. D Wilson (2002) on kritisoinut Nonakaa ja 
Takeuchia Polanyin virheellisestä tulkinnasta. 
Wilsonin mielestä piiloinen tieto on artikuloimaton 
prosessi, joka mahdollistaa arvioimisen 
havainnoitaessa maailmaa. Koska kyse on 
havainnoinnin taustaprosesseista, niitä ei voida 
irrottaa ja nostaa erillistä tarkastelua varten. 
Jos yksilö pystyy artikuloimaan käsityksiään, 
kyseessä ei ole hiljainen tieto, vaan implisiittinen 
tieto. Hiljainen tieto säilyy aina hiljaisena. 
Wilsonin mukaan Polanyin käsitys on, että vain 
implisiittinen tieto on ulkoistettavissa. Huotari ja 
Savolainen (2003) pitävät Wilsonin tiedonkäsitystä 
ongelmallisena sosiaalisen konstruktionismin 
näkökulmasta. Tieto ei ole niinkään yksilön 
omistamaa vaan syntyy ja muuntuu yksilöiden 
välisessä dialogissa. Huotari ja Savolainen 
toteavat myös, että Wilson ei kyseenalaista 
Polanyin käsityksiä, vaikka Polanyin teorioita on 
kehitetty eteenpäin ja uuttakin tutkimusta aiheesta 
on. (Huotari & Savolainen 2003.)

Cookin ja Brownin (1999) mielestä hiljainen 
tieto ja eksplisiittinen tieto ovat kaksi tiedon eri 
muotoa ja tyyppiä, eivätkä muutu toisikseen. 
Ne eivät ole saman tiedon variantteja, kuten 
Nonaka ja Takeuchi asian näkevät, vaan 
ne lähinnä täydentävät toisiaan. Tiedon eri 
tyypit ja ilmenemismuodot ovat itsenäisiä. He 
erottavat neljä tiedon muotoa: yksilön hiljaisen 
ja eksplisiittisen tiedon sekä ryhmän hiljaisen 
ja eksplisiittisen tiedon. Yksikään tiedon muoto 
ei ole toiselle alisteista tai toisen synnyttämää 
tietoa. Jokaisella tiedon tyypillä on organisaation 
työnteossa oma roolinsa ja merkityksensä. On 
tehtävä selvä ero tiedon lajien välillä, jotta voidaan 
ymmärtää yksilön ja ryhmän erilaista tietotyötä. 
Uuden tiedon luominen on tiedon (knowledge) ja 
tietämisen (knowing) välisen vuorovaikutuksen 
tulos, jota he kutsuvat generatiiviseksi tanssiksi. 
(Huotari & Lindström 2002.)

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto voidaan 
esittää jäävuorimetaforan avulla. Hiljaisessa 
ja eksplisiittisessä tiedossa on kyseessä sama 
tietomassa ja kokemusperusta, josta murto-osa 
fokusoituu toiminnassa. Tiedon lajit voidaan 
nähdä saman kokemus- ja tietoperustan kahtena eri 
ulottuvuutena eikä toisilleen vastakkaisina. Haldin-
Herrgård ja Salo (2008) pitävät jäävuorimetaforaa 

mielekkäämpänä kuin hiljaisen ja eksplisiittisen 
tiedon vastakkainasettelua. Jäävuoren näkyvä 
osuus on eksplisiittistä tietoa ja pinnan alle jää 
hiljainen tieto (Nonaka 1994). 

Polanyi (1962) siirtyi kirjoituksissaan 
käyttämään hiljaisen tiedon (tacit knowledge) 
sijasta hiljaisen tietämisen, hiljaisen tietämyksen 
(tacit knowing) käsitettä. Polanyin mielestä 
tiedon käsite on staattinen ja pysähtynyt, kun 
taas tietäminen määrittelee tiedon aktiiviseksi 
toiminnaksi, tietämisen prosessiksi. Hiljainen tieto 
on syvällä toiminnassa, tietämisen prosesseissa 
ja osallistumisessa (Gorman 2002). Ihminen luo 
jatkuvasti uutta tietoa havaintojensa mukaan. 
Tieto on ennemminkin dynaamista kuin staattista. 
Siihen liittyvät verbit oppia, unohtaa, ymmärtää 
ja muistaa (Aaltonen 2002). Orlikowskin (2002) 
mukaan eksplisiittistä ja hiljaista tietoa tarvitaan 
tietämisessä, mutta niitä ei voi erottaa toisistaan. 
Tekeminen on tietämistä, joten tietämistä ei voi 
erottaa toiminnasta, koska se muodostuu toiminnan 
pohjalta. Hiljainen tieto säilyttää toiminnassa 
muotonsa ja täydentää eksplisiittistä tietoa, joten 
sen ulkoistaminen on tarpeetonta. Toom (2008 )  erot-
taa hiljaisen tiedon produktin ja hiljaisen tietämisen 
prosessin käsitteet. Hiljainen tieto on implisiittistä 
tietoa, joka sisältää uskomukset, asenteet ja arvot. 
Hiljainen tietäminen on prosessi ja se näyttäytyy 
taitavassa ja kompetentissa toiminnassa. (Toom 
2008, 53.)

Myös monet muut eri alojen tutkijat viittaavat 
hiljaiseen tietoon. Thomas Kuhn (1969) 
on korostanut piilevän tiedon merkitystä, 
kun tieteenharjoittaja normaalitieteellisessä 
tutkimustraditiossa harjaantuu ammattiinsa ja 
sosiaalistuu tiedeyhteisöön. Tieteen metafyysiset 
oletukset, metodologiset periaatteet ja arvot 
siirtyvät uusille tutkijoille osittain artikuloituina 
periaatteina ja teorioina, mutta osittain 
malliesimerkkien kautta hiljaisena tietona. Tutkijat 
oppivat tieteenalansa periaatteet ymmärtämällä 
malliesimerkit ja osaamalla soveltaa niiden avulla 
opittua tietotaitoa. (Kuhn 1969.)

Hiljaisen tiedon artikuloitavuuden kysymykset 
palautuvat luonnollisesti siihen, miten 
hiljainen tieto määritellään. Jos hiljainen tieto 
nähdään yksilön toiminnan taustalla olevaksi 
implisiittiseksi rakenteeksi ja uskomuksiksi 
niin hiljaisen tiedon eksplikointi on vaikeaa. Jos 
hiljainen tieto määritellään tietämisen prosessiksi 
kompetenssin tai tietotaidon tapaan, sitä voidaan 
ilmaista verbaalisessakin muodossa. (Toom 
2008.)  Hiljainen tieto ilmenee toiminnassa ja 
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liittyy erilaisiin tilanteisiin. Hiljainen tieto on 
kontekstisidonnaista. (Haldin-Herrgård & Salo 
2008, 290–292.)

Hiljainen tietäminen nähdään toimivien 
professionaalisten tilanteiden keskeisenä 
elementtinä (Toom 2008, 53). Polanyitä mukaillen 
totean, että ihminen tietää enemmän mitä osaa 
kertoa ja tietäminen näkyy hänen asiantuntevassa 
toiminnassaan.  Polanyin mukaan hiljaista tietoa 
voidaan artikuloida, mikäli tarjolla on sopivia 
artikuloinnin tapoja. Toomin (2008, 53) mukaan 
hiljaisen tietämisen artikulointi on jälkikäteen 
mahdollista. Tässä artikkelissa hiljainen tieto 
nähdään tietämisen prosessina, joka näkyy 
toiminnassa ja jota voidaan artikuloida.

Yhteenvetona voidaan todeta, että myös 
kirjastotyön käytäntöihin kätkeytyy hiljaista tietoa 
ja osaamista, joka kerääntyy kirjastonhoitajalle 
vähitellen. Hiljaista tietämystä on usein vaikea 
artikuloida, mutta sitä on kuitenkin mahdollista 
tunnistaa ja artikuloida. Kirjastotyön käytäntöihin 
sisältyviä hiljaisen tiedon keskeisiä osa-alueita 
voidaan tunnistaa tarkastelemalla taitavaa 
ammatillista toimintaa. Ammatillista toimintaa 
voidaan tarkastella kontekstuaalisesti narratiivisen 
haastattelun menetelmällä. Seuraavissa luvuissa 
tarkastelen hiljaisen tiedon ominaisuuksia 
ja ulottuvuuksia, joiden avulla empiirisessä 
analyysissä artikuloin kirjastonhoitajien hiljaista 

tietoa asiakaspalvelutilanteissa. Käytän termiä 
hiljainen tieto tarkoittamaan sekä hiljaista tietoa 
että hiljaista tietämistä.

2.2. Hiljaisen tiedon epiteetit

Haldin-Herrgård (2004)  on tutkinut hiljaisen 
tiedon käsitteeseen tutkimuskirjallisuudessa 
liitettyjä ominaisuuksia. Hän erotti 149 tutkijan 
käyttämää luonnehdintaa hiljaisesta tiedosta. 
Suurin osa tutkijoista määritteli hiljaisen tiedon 
henkilökohtaiseksi, abstraktiksi, käytännölliseksi 
ja kokemuksen kautta saavutetuksi. Hiljainen 
tietämys liitetään tärkeäksi osaksi asiantuntijuutta. 
(Haldin-Herrgård, 2004.)

Hiljaisen tiedon keskeisiä ominaisuuksia 
ilmaisevia käsitteitä on kutsuttu hiljaisen tiedon 
epiteeteiksi. Yleisimpinä epiteetteinä esiintyivät 
intuitio, taidot, näkemykset, tieto-taito, 
uskomukset, mentaaliset mallit ja käytännön 
älykkyys. Epiteetit eivät ole hiljaisen tiedon 
synonyymejä vaan ihmiset käyttävät niitä 
symboleina ja esimerkkeinä luonnehtiessaan ja 
yrittäessään määritellä hiljaista tietoa. (Haldin-
Herrgård & Salo, 2008.)

Haldin-Herrgård (2004, 12.) luokitteli hiljaisen 
tiedon ulottuvuudet myös sen mukaan, minkä-
laisiin toimintoihin ne liittyivät. Toiminnot hän 
jakoi neljään ryhmään: 

Mentaalit Aistilliset Sosiaaliset Käytännölliset

Kyvykkyys Tunteminen Yhteiset käsitykset Tietotaito

Kognitiiviset taidot Tunteet Normit Asiantuntemus

Intuitio Taiteellinen näkemys Arvot Nyrkkisääntö

Ajattelumallit Maku Vuorovaikutustaidot Niksit

Ymmärrys Asenteet Sosiaaliset taidot Käytännöllinen äly

Oivallus Vaistomainen tunne Kulttuuri Kädentaidot

Inspiraatio Saada tuntuma jostakin Terve järki Rutiinit

Uskomukset Kehon tuntemus Elämänkokemus Toimintavarmuus

Luovuus Keholliset taidot

Harkinta Toiminnalliset taidot

Mielipide Elämänkokemus

Ennakointikyky

Arvostelukyky

Taulukko 1. Hiljaisen tiedon ominaisuudet vaikuttaviin toimintoihin liittyen (Haldin-Herrgård 2004)
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•mentaalisiin
•aistillisiin/sensorisiin
•sosiaalisiin ja 
•käytännöllisiin toimintoihin.

Taulukossa 1 on luokiteltu hiljaisen tiedon 
ominaisuuksia sen mukaan, minkälaisiin 
toimintoihin ne liittyvät. 

Mentaalisia prosesseja kuvaavat epiteetit 
konkretisoituvat esimerkiksi ongelmanratkaisussa. 
Monet epiteetit ovat psyykkisiä tai kehollisia, 
puhutaan näppituntumasta, vaistonvaraisesta 
toiminnasta, vainusta ja aavistuksesta. Sosiaalisiin 
toimintoihin ja suhteisiin liittyy myös hiljaista 
tietoa. 

Hiljaisesta tiedosta puhutaan usein käytän-
nöllisenä valmiutena, käden työhön liittyvänä 
taitona. Tätä hiljaisen tiedon ulottuvuutta on 
kutsuttu muun muassa epiteettien tietotaito, 
asiantuntemus ja nyrkkisääntö avulla. (Haldin-
Herrgård 2004, 12 ; Haldin-Herrgård & Salo 
2008, 290-292.)

Kehon tuntemus, kehollisuus on noussut esille 
viimeaikaisessa hiljaiseen tietoon liittyvässä 
keskustelussa. Alanko-Turusen & Pasasen (2008) 
mielestä kehollisuuden perspektiivin kautta 
lähestytään hiljaisen tiedon ydintä. Parviainen 
(1998, 2000, 2006) on kirjoittanut kehollisuuden ja 
hiljaisen tiedon problematiikasta. Kehollinen tieto 
liittyy tietämiseen kehossa. Jokaiselle muodostuu 
yksilöllisesti oman kehollisen herkkyyden kautta 
kehollinen tieto. Kehollinen tieto voi liittyä 
aisteihin tai kinesteettiseen aistiin ja liikkeeseen 
(esim. tanssiminen). (Parviainen 1998, 51-52.)

Hiljaisen tiedon keskeinen ulottuvuus on 
nähdä asioita kokonaisvaltaisesti. Holistinen 
tarkastelutapa onkin yksi hiljaisen tiedon 
epiteetti. Myös jotkut epiteetit, kuten sisäinen ja 
henkilökohtainen kompetenssi, kuvaavat kykyjä 
ja valmiuksia niin kokonaisvaltaisesti, että ne 
voidaan sijoittaa jokaiseen neljään ryhmään. 
(Haldin-Herrgård & Salo 2008, 290-292.)  

Asiantuntijuuden (Dreyfus & Dreyfus 1986, 
1999) yhteydessä puhutaan hiljaisesta tiedosta. 
Asiantuntija toimii hyvin pitkälle intuitionsa ja 
kokemustensa kautta syntyneiden mallien pohjalta, 
jotka puolestaan perustuvat teorian ja käytännön 
syvälliseen tuntemukseen. Kaikki tiedon elementit 
muodostavat asiantuntijan mielessä moniulotteisen 
tieto- ja kokemusvaraston. Monien toistojen 
pohjalta asiantuntijalla on kokemusvarastossaan 
toimintamalleja, jotka hän ottaa vaivattomasti 
käyttöönsä. Ne on sisäistetty ja ajateltu niin 
monesta näkökulmasta, ettei henkilö pysty 

palauttamaan niitä yksityiskohtaiselle tasolle. 
Suurin osa asiantuntijan osaamisesta perustuu 
hiljaiseen tietoon. (Ståhle & Grönroos1999.)

Yhteenvetona hiljainen tieto voidaan 
nähdä toiminnan taustalla vaikuttavana 
formuloimattomana tietona, ajattelun ja toiminnan 
tuotteena sekä kasaantuneena tietopohjana. 
Hiljainen tietäminen voidaan määritellä 
prosessiksi, joka ilmenee taitavassa toiminnassa. 
Hiljaisen tiedon keskeisiä ominaisuuksia 
ilmaisevia käsitteitä on kutsuttu hiljaisen 
tiedon epiteeteiksi. Yleisimpinä epiteetteinä 
esiintyivät intuitio, taidot, näkemykset, tieto-
taito, uskomukset, mentaaliset mallit ja käytännön 
älykkyys.

2.3. Empiirisiä tutkimuksia

Hiljainen tieto voidaan nähdä ikään kuin 
kokemusvarastona, mistä otetaan tilanteeseen 
sopiva toimintatapa. Hiljainen tietäminen tai 
tietämys taas voidaan nähdä asianmukaisena 
toimintana. Hiljaista tietoa ja tietämystä on tutkittu 
tarkkailemalla työtä, haastattelemalla ihmisiä tai 
pyytämällä heitä kertomaan tarinoita. 

Virtainlahti (2006) tutki suomalaisen 
paperitehtaan työntekijöitä etnografisella 
menetelmällä. Hän erotti hiljaista tietoa 
kokonaisuuden hallinnan, teknologian, työ-
tapojen ja ihmissuhteiden alueilla. Hiljaista 
tietoa ja tietämystä hän luonnehtii kuuden 
ulottuvuuden kautta: kehollisuus, intuitiivisuus, 
kokemuksellisuus, sosiaalisuus, kulttuurisuus ja 
kontekstisidonnaisuus. (Virtainlahti, 2006.)

Tuomolan ja Airilan ( 2007) tutkimuksessa hoito-, 
opetus- ja pelastusalan hiljaista tietoa pyrittiin 
tunnistamaan haastattelemalla informantteja. 
Yksilötasolla tunnistettiin kuusi aluetta:
•Tekninen tieto: tieto laitteiden, koneiden ja 

välineiden toiminnasta.
•Sisällöllinen tieto: ammattitaito, ammat-

tialakohtainen osaaminen.
•Sosiaaliset taidot: vuorovaikutusosaaminen 

(asiakkaat, kollegat, muut työntekijäryhmät)
•Intuitiivisuus: vaistot, selkäytimessä oleva tieto ja 

taito, ennakointi- ja sovelluskyky.
•Ammatillisuus: ammatti-identiteetti, varmuus, 

rauhallisuus, etäisyyden säätely, kyky kasvaa ja 
oppia työssä.

•Rutiinit: totutut, jopa tiedostamattomat tavat toimia, 
tekemisen ja toiminnan automatisoituminen.
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Työyhteisötasolla nimettiin kuusi aluetta:
•Arvot, normit ja roolit: mitä ja ketä arvostetaan.
•Talon tavat: kirjoittamattomat säännöt, kuinka 

toimitaan.
•Kulttuuri: johtamistapa, viestintä, hierarkkisuus.
•Historia: työyhteisön yhteinen historia, erilaiset 

tapahtumat.
•Yhteisöllisyys: ryhmäkäyttäytyminen, ryhmähenki, 

jäsenyys.
•Tarinat: luovat yhteistä kokemusta, siirtävät 

historiaa.
Hiljaisella tiedolla on merkittävä asema 

hoitotyössä. Nurmisen (2000) mukaan intuitio ja 
hiljaisuus liittyvät hoitajilla jatkuvasti etenevään 
ajattelun prosessiin.  Intuitiivinen tieto on ilman 
rationaalista ajattelua saatua tietoa. Se tarkoittaa 
välitöntä tajuamista ja sisäistä käsittämistä ilman 
väliin tulevia järkeilyn askelia, kuten seuraavassa 
tilannekuvauksessa: 

Lasten sairaanhoitajalla alkoi tulla aavistus, 
että potilaalla ei ollut kaikki kunnossa. Tunteen 
oli herättänyt ehkä valvontalaitteen ääni tai silmiin 
osunut näkymä potilaan ympäristössä. Oivallus oli 
tullut yhtäkkiä. (Nurminen 2000, 53.)

Intuitio voidaan nähdä sillaksi hiljaisen ja 
eksplisiittisen tiedon välille (Moustakas 1990, 23.) 
Intuitio on läsnä hoitotyössä koko ajan, toisinaan 
hiljaisena ja toisinaan aktiivisena. Välittömästi 
tietoisuuteen tullut sisäinen tunne, intuitio tuo 
tietoisuuteen esimerkiksi huolentunteen. 

3. Tietopalvelu- ja neuvonta
tapahtuma

Taylor (1968) tarkasteli ensimmäisenä asiakkaan 
tiedontarpeita kirjaston neuvontapalvelun 
yhteydessä. Taylor puhui asiakkaan tiedontarpeen 
tyypeistä: sisäinen tai ydintarve, tietoinen tarve, 
muotoiltu tarve ja kompromissitarve. Ydintarpeen 
tasolla asiakkaan tiedontarve on epämääräinen ja 
asiakas ei osaa ilmaista tiedontarvettaan. Tietoisen 
tarpeen tasolla asiakas jo tiedostaa tiedontarvettaan, 
ja osaa sitä jotenkin ilmaista. Muotoillun tarpeen 
vaiheessa asiakas pystyy ilmaisemaan jo tarkasti, 
mitä haluaa. Kompromissitarpeen vaiheessa 
asiakas pystyy artikuloimaan kysymyksensä ja 
suhteuttamaan sen kirjaston tietovarantoihin. 
Taylorin mukaan neuvontapalvelu on kommu-
nikointia, jossa esiintyy tiedonhaun kannalta 
oleellisia ja epäoleellisia ilmaisuja. Asiakkaan 
tiedontarpeen tunnistaminen ei ole aina helppoa. 
(Taylor 1968, 182-183.) 

Painotukset tietopalvelutilanteen tutkimuksessa 
olivat 1970- ja 1980 –luvuilla järjestelmäkes-
keisyydessä. Järjestelmäkeskeisyys johtui 
osaltaan positivistisesta tiedekäsityksestä ja 
osaltaan tietokoneistumisesta ja ensimmäisten 
kirjastojärjestelmien ja tietokantojen raken-
tamisesta. Systeemi- ja järjestelmäkeskeinen 
näkökulma korosti informaation roolia 
itsenäisenä hyödykkeenä ja autonomisena 
objektina, jota voidaan esineen lailla varastoida, 
hakea ja välittää (Harris & Dewdney 1994, 8; 
Dervin & Dewdney 1986, 507). Tutkimuksessa 
korostettiin hakupyyntöjen vastausten tark-
kuutta. Systeemikeskeisestä näkökulmasta 
asiakas oli täysin rationaalinen tiedonhakija 
(Durrance 1995, 244). Wilsonin (1986) mielestä 
asiakkaan alkuperäinen kysymys tulisi käsitellä 
sellaisenaan ilman neuvontahaastattelua. 
Asiakas on itse vastuussa toiminnastaan ja 
kirjastonhoitajalta ei edellytetä asiakkaan 
haastattelua.  Hernonin ja McCluren (1986) 55 
prosentin sääntö taas tarkoitti, että 55 prosenttia 
tietopalvelutilanteista päättyy siten, että asiakas 
saa tarvitsemansa informaation. Hernonin ja 
Mcluren näkemys viittasi kirjastonhoitajien 
tietopalvelutilanteissa antamiin vastauksiin, 
joiden oikeellisuus oli tutkijoiden tiedossa. 
Kritiikkinä 55 prosentin sääntöön todettiin, 
että tietopalvelun toiminnan tutkimiseen ei riitä 
pelkästään asiakkaan alkuperäisen kysymyksen ja 
kirjastonhoitajan vastauksen tarkastelu. Kritisoitiin 
myös sitä, että asiakkaan ja kirjastonhoitajan välistä 
vuorovaikutusta ei oteta huomioon. (Radford 1999, 
9.) 

Informaatiotutkimuksen piirissä on esitetty 
monia malleja tiedonhakuprosessista. 
Tiedonhakuprosessien ja neuvontatyön 
malleissa on pyritty kiteyttämään hakuprosessien 
kulku tai neuvontatapahtuma. Ingwersen 
(1982) on määritellyt tiedonhakuprosessin 
kirjastoympäristössä seuraavasti. 
1. Asiakkaan tiedontarve
2. Asiakkaan muotoiltu tiedontarve
3. Asiakkaan ja kirjastonhoitajan välinen keskus-

telu
4. Hakuprofiilin kehittäminen –aiheanalyysi
5. Apuvälineiden valinta
6. Systemaattinen ja aakkosjärjestykseen perustuva 

etsiminen
7. Haun tuloksen arviointi indeksitermeihin 

perustuen
8. Haun tuloksen arviointi tiivistelmiin ja otsikoihin 

perustuen



6         Informaatiotutkimus 32(2) – 2013Pohjalainen: Hiljainen... Informaatiotutkimus 32 (2) – 2013 7Pohjalainen: Hiljainen...

9. Dokumentin arviointi
( Ingwersen 1982, 167.)
Kiteytetty malli antaa tietopalvelutapahtumasta 

kuvan, jossa tietopalveluprosessi on mekaaninen 
tapahtuma ja jossa rationaalinen asiakas esittää 
tiedonhakupyynnön kirjastonhoitajalle ja 
rationaalinen kirjastonhoitaja suorittaa pyydetyn 
tiedonhaun. 

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen ajattelu ja 
tietopalvelutilanteen vuorovaikutteisuus alkoi 
saada sijaa 1980 – luvulla. 80–90 –luvuilla 
syntyi subjektikeskeinen lähestymistapa 
tiedonhankintaan (Tuominen 2008, 158). Lähes-
tymistavassa ”informaatiota tärkeämmäksi 
käsitteeksi nousee merkityksen etsiminen 
(Kulthau) ja maailman tolkullistaminen 
(Dervin)”. Asiakas otetaan passiivisesta roolista 
neuvontahaastattelun avulla aktiiviseksi toimijaksi 
tekemään siltaa tiedollisen kuilun yli. Kulthaun 
ja Dervinin näkemyksistä oli tiettyjä seurauksia 
kirjastojen tietopalveluprosessiin. 

Dervin (1986) kuvasi sense-making-teoriassaan 
tiedontarvetta kuilu – metaforalla. Rakentaakseen 
sillan kuilun yli yksilön on hankittava tietoja. 
Sense-making teorian lähtökohta on, että yksilön 
tiedontarve on sidoksissa johonkin tilanteeseen 
(situation) ja tilanne on aiheuttanut tiedollisen 
kuilun (gap). Tullessaan kirjastoon asiakkaalle 
on esitettävä oikeita kysymyksiä, jotta tiedontarve 
saadaan selville. Kirjastonhoitajan on esitettävä 
suljettujen kysymysten sijaan neutraaleja 
kysymyksiä (neutral questioning) tilanteesta 
(situation) ja käyttötarkoituksesta (use). Suljetut 
kysymykset ovat sellaisia, joihin asiakas voi vastata 
lähinnä ”kyllä” tai ”ei”. Neutraalit kysymykset 
ovat luonteeltaan avoimia: kuinka tiedontarve 
sai alkunsa (tilanne), mitä aiheesta halutaan 
tietää (kuilu) ja mihin tarkoitukseen tietoa 
halutaan (käyttö). Neutraalit kysymykset auttavat 
kirjastonhoitajaa ymmärtämään tiedontarpeen 
käyttäjän näkökulmasta. Teoria haastoi vallitsevan 
tiedonkäsityksen, koska se perustui ajatukseen, että 
tieto ei ole itsenäinen, staattinen, varastoitava ja 
haettava hyödyke vaan lähinnä yksilön oma 
tietorakenne. (Dervin & Dewdney 1986; Dewdney 
& Michell 1997.) 

Dervinin sense-making-teoriaan pohjautuva 
neutraalien kysymysten käyttö saattaa johtaa 
harhaan silloin kun kirjastonhoitaja tekee 
kysymyksiä annetun mallin mukaan vaikka 
vaistonvarainen ja tunnusteleva haastattelu voisi 
johtaa parempiin tuloksiin. Avoin kysely voidaan 
kokea joissakin kulttuureissa, alakulttuureissa tai 

ihmisryhmissä myönteisesti kun taas toisissa 
täysin sopimattomiksi. Neuvontahaastattelun 
kyselytekniikoiksi ei siis voi antaa tarkkoja ohjeita, 
jotka sopisivat eri tilanteisiin ja kulttuureihin. 
Ihmisten välinen vuorovaikutus on hyvin tilanne- 
ja kulttuurisidonnaista.

Kirjastonhoitajan tapoja haastatella asiakkaita 
ovat tutkineet Wu ja Liu (2003, 1121–1122). Wu 
ja Liu tunnistivat kirjastonhoitajien esittämien 
kysymysten perusteella kolme erilaista tapaa 
lähestyä asiakkaan esittämiä kysymyksiä. 
Tilanneorientoituneessa tavassa kirjastonhoitajan 
kysymykset vaihtelivat aina jokaisen asiakkaan 
tiedontarpeen mukaan. Tehtäväorientoituneessa 
tavassa kirjastonhoitajan kysymykset 
noudattivat samaa strategiaa samantyyppisille 
tiedontarpeille. Stereotyyppisessä toiminta-
tavassa kirjastonhoitajat käyttivät aina 
samoja etenemisstrategioita. Wu ja Liu 
toivat kirjastonhoitajan ja asiakkaan väliseen 
kommunikaation tutkimukseen sen lisän, että 
yksittäisillä kirjastonhoitajilla on erilaisia omia 
tapoja haastatella asiakasta. 

Ross ja Dewdney (2002, 79–83) ovat 
kartoittaneet kirjastonhoitajan toimintatapoja, 
joiden seurauksena asiakas ei saa odottamaansa 
palvelua. He nimesivät tapahtumat negatiivisiksi 
päätännöiksi (negative closure). Negatiivisia 
päätäntöjä saattoi tulla muun muassa mikäli 
kirjastonhoitaja ei haastattele asiakasta tai ei 
seuraa ovatko hänen antamansa ohjeet olleet 
hyviä. Kirjastonhoitaja on saattanut kysyä, onko 
asiakas katsonut kysymäänsä asiaa luettelosta ja 
asiakas luulee, että hänen olisi pitänyt katsoa itse 
eikä kysyä neuvonnasta. Asiakkaat ovat kokeneet 
kirjastonhoitajat muun muassa töykeiksi, etäisiksi, 
ja haluttomiksi auttamaan asiakasta yrittämällä 
saada asiakasta hyväksymään helpolla löydetyn 
informaation relevantimman informaation sijasta. 
Kirjastonhoitaja on saattanut viestiä eleillä ja 
äänensävyllä, että asioiminen päättyy. 

Nämä tutkimukset osoittavat, että tiedon-
hakutilanne ei ole kliininen, puhdas tekninen 
suorite vaan usein hyvin monisyinen vuoro-
vaikutustapahtuma, jossa kirjastonhoitajan 
henkilökohtainen asiantuntemus ja kokemus 
vaikuttavat prosessin lopputulokseen. Kirjas-
tonhoitajan asiantuntemuksen ja kokemustiedon 
osuutta neuvontatyössä olisi hyvä avata. 
Kokemustieto vaikuttaa monella tavalla 
asiakaspalveluun. 

Tietopalveluprosessin tutkimuksessa on viitattu 
hiljaiseen tietoon esimerkiksi intuitio- ja vaisto-
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käsitteillä. Kokeneet kirjastonhoitajat kertoivat, 
että silloin kun heillä ei ole ollut teoreettisia ja 
käytännöllisiä välineitä neuvontahaastatteluun, 
he luottavat sanattomiin vihjeisiin, kokemuksiinsa 
ja vaistoonsa (Dervin & Dewdney 1986, 3). 
Kirjastonhoitajat tekevät päätöksiä ja toimivat 
usein vaiston, intuition ja työkokemuksen 
perusteella (Katz 1982, 42-43).

Parviainen (2008) toteaa pro gradussaan, 
että intuitio ohjaa kirjastonhoitajien toimintaa 
erityisesti arkaluontoisten aiheiden käsittelyssä. 
Kirjastonhoitajat kokevat intuition selittämisen 
vaikeaksi.  Hiljaisen tiedon roolia asiakaspal-
velutilanteissa ei ole tehty viitekehyksessä, joka 
korostaa sen näkemistä tiedollisesti luotettavana 
tietona.

4. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto

Hiljaisen tiedon on ajateltu ilmenevän 
parhaiten tarinoiden kautta. Kertomusten 
(tarinoiden, elämäkertojen, juttujen, anekdoottien, 
muistelmien) tutkimus on laajentunut parin viime 
vuosikymmen aikana kirjallisuudentutkimuksesta 
muille tieteenaloilla. Tätä tutkimusta kutsutaan 
narratiiviseksi ja kerronnallisuuden tutkimukseksi 
(Hyvärinen 2006). Narratiivisuuden synonyyminä 
on käytetty myös tarinallisuuden käsitettä 
(Hänninen 1999). Narratiivisuuden käsite on 
peräisin latinan kielestä, latinan kertomusta 
tarkoittava narratio –sana on englanninkielen 
narrative –sanan kantasana (Heikkinen 2010, 
143).4 

Narratiivisuus liittyy laajempaan keskusteluun 
laadullisen tutkimuksen perimmäisestä luon-
teesta. Modernistisen tiedonkäsityksen mukaan 
tiede pyrkii ajattomaan ja yleispätevään 
tarkastelutapaan. 

Postmodernistinen tiedonkäsitys, johon 
narratiivisuus liitetään, kyseenalaistaa moder-
nistisen tiedonkäsityksen objektiivisesta, 
arvovapaasta ja neutraalista tiedosta. Objek-
tiivisuuden sijaan postmoderni ajattelutapa tuo 
tietämiseen kontekstuaalisuuden, tietäminen 
on riippuvainen ajasta, paikasta ja sosiaalisesta 
kentästä. (Heikkinen 2010, 146-147.)

Narrratiivisuuden käsitteellä on viitattu 
tiedonprosessiin sinänsä, tietämisen tapaan 
ja tiedon luonteeseen Narratiivisuus on usin 
liittynyt konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. 
Konstruktivismin mukaan, ihmiset konstruoivat 
tietonsa ja identiteettinsä kertomusten välityksellä. 

Ihmisen käsitys maailmasta ja itsestään on kaiken 
aikaa rakentuva ja muuntuva kertomus. Toiseksi 
narratiivisuuden käsitteellä voidaan kuvata 
tutkimusaineiston luonnetta. Kolmanneksi 
sillä voidaan viitata myös tutkimusaineiston 
analyysimenetelmään. Neljänneksi käsitteellä 
viitataan narratiivien käyttöön ammatillisena 
työvälineenä. (Heikkinen 2010, 145–146.)

Kun narratiivisuuden käsitteellä viitataan 
tutkimusmateriaalin luonteeseen, sillä tarkoitetaan 
proosamuotoista kirjallisesti tai suullisesti esitettyä 
tekstiä.  Vaativammassa merkityksessä narratiivilta 
edellytetään kertomuksen tunnuspiirteitä, kuten 
että tarinalla on juoni, jolla on alku, keskikohta 
ja loppu. Väljemmin määriteltynä narratiiveiksi 
voidaan ymmärtää kerrontaan perustuvat aineistot, 
joissa ei vaadita juonellisia kertomuksia. Kertomus 
välittää aina kokemuksen ja kerronnallisuutta 
on joko enemmän tai vähemmän riippuen 
kokemuksellisuuden asteesta (Hyvärinen & 
Löyttyniemi 2005, 191–192). Narratiivisen 
aineiston käsittely vaatii aina tulkintaa (Heikkinen 
2010, 148–149).

Narratiiviset analyysitavat sopivat muun muassa 
tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostuneita ihmisten 
vapaasti kertomista asioista, tarinoista omasta 
elämästä. Tutkimusaineistona voidaan käyttää 
sanomalehtikirjoituksia, tarinoita ja valmiita 
kulttuurituotteita. Jos tutkimusta varten selvitetään 
vaikkapa naisten kokemuksia työelämästä, voidaan 
vastaajalle antaa vapaat kädet kommentoida 
aihetta. Narratiivinen haastattelu on menetelmä, 
joka antaa haastateltavalle mahdollisimman 
suuren liikkumavapauden haastattelutilanteessa. 
Kysymykset on muotoiltu siten, että vastaukseksi 
on helppo antaa kertomuksia. (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tässä tutkimuksessa on sovellettu narratiivisen 
haastattelun menetelmää, koska hiljaista tietoa 
ajatellaan parhaiten ilmenevän kertomusten kautta 
(Cortez & Colon-Aguirre 2009). Perinteiset kysely- 
ja haastattelumenetelmät eivät tavoita hiljaista 
tietoa, koska ilmiöt, joihin hiljainen tieto liittyy, 
ovat usein abstrakteja, vaikeasti käsitteellistettäviä 
ja artikuloitavia (Haldin-Herrgård & Salo, 2008). 
Myös epiteettikorttimenetelmää on sovellettu siten, 
että pyydetään erityisesti kertomaan tilanteista, 
joissa hiljaisen tiedon epiteetti, kokemus 
ilmenee. Kuten narratiivisessa tutkimuksessa 
yleensä, tässä tutkimuksessa tavoiteltiin 
paikallista, henkilökohtaista ja subjektiivista 
tietoa (Hatch & Wisniewski 1995). Hiljainen 
tieto on kontekstisidonnaista ja henkilökohtaista 
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(Polanyi 1964). 
Tutkimusta varten pyysin sähköpostin 

välityksellä 17 tuntemaani kokenutta tampe-
relaista yleisessä kirjastossa työskentelevää 
kirjastonhoitajaa kertomaan omin sanoin 
asiakaspalvelutapahtumista, joissa heidän oma 
assosiointikykynsä ja oma kokemustietonsa 
ovat olleet merkittäviä. Valitsin haastateltaviksi 
erityisesti kokeneita työntekijöitä. Sain 
omin sanoin kerrotut kuvaukset kirjallisesti 
sähköpostilla. Vastauksia tuli 7, joista tulkitsen 
6 kuvausta tässä artikkelissa. 

Tutkimusaineisto koostuu siis narratiiveista asia
kaspalvelutilanteista Jäsensin tutkimusaineistosta 
teema-analyysin avulla hiljaisen tiedon 
ulottuvuuksia. Jäsensin ja tulkitsin asiakaspalve-
lukertomuksia etsien hiljaisen tiedon epiteettejä 
ja teemoja. 

Tutkimusaineistona olen lisäksi käyttänyt 
Elina Mäntysen (2007) pro gradu – tutkielmaa, 
joka käsittelee musiikin vuorovaikutteista 
tiedonhakua tietopalvelukontekstissa. Poimin 
tutkielmasta muutaman esimerkin, joista löysin 
hiljaisen tiedon kuvauksen.

5. Empiiriset esimerkit ja niiden 
tulkinta

Jaottelin asiakaspalvelukertomukset temaat-
tisesti sisällölliseen tietoon ja ammattitaitoon, 
sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin, intuitioon ja 
oivallukseen, kehollisuuteen ja aistimellisuuteen 
sekä rutiineihin.  Käytin teemoittelun pohjana 
Tuomolan ja Airilan (2007) hiljaisen tiedon 
ulottuvuuksien jaottelua ja Virtainlahden (2006) 
hiljaisen tiedon luonteen jaottelua. Tunnistaakseni 
ja nimetäkseni hiljaista tietoa otin avukseni Haldin-
Herrgårdin (2004) esittämiä hiljaisen tiedon 
epiteettejä. Tutkimuskirjallisuudessa käsitteitä 
hiljaisen tiedon alue, ulottuvuus ja epiteetti ei ole 
tyhjentävästi määritelty ja niitä käytetään aika 
väljästi ja vaihtelevasti, sama käsite voi olla osa-
alue, ulottuvuus  ja epiteetti. Olisin voinut sijoittaa 
asiakaspalvelukertomukset useammankin otsikon 
alle, mutta luokittelin kertomukset sen mukaan, 
mitä ulottuvuutta tai piirrettä halusin korostaa. Olen 
lyhentänyt asiakaspalvelukertomuksia artikkelin 
pituuden rajoitusten takia.

Taulukko 2. Keskeisiä hiljaisen tiedon epiteettejä eri ulottuvuuksissa.

Hiljaisen tiedon ulottuvuudet Hiljaisen tiedon epiteettejä

Sisällöllinen tieto ja ammattitaito Kognitiiviset taidot. Ajattelumallit. Ymmärrys. Oivallus. Inspiraatio.
Arvostelukyky. Luovuus. Tietotaito. Asiantuntemus. Käytännöllinen äly.
Toimintavarmuus. Asenteet.

Sosiaaliset vuorovaikutustaidot Vuorovaikutustaidot. Sosiaaliset taidot. Kulttuuri. Elämänkokemus.

Asiakastuntemus. Nonverbaali viestintä.

Intuitio ja oivallus Intuitio. Oivallus. Vaistot. Selkäytimessä oleva tieto ja taito. Ennakointi- ja
sovelluskyky.

Kehollisuus ja aistimellisuus Tunteminen. Tunteet. Taiteellinen näkemys. Maku. Asenteet. Vaistot. Kehon
tuntemus. Kehon kieli.

Rutiinit Rutiinit. Elämänkokemus. Asiantuntemus.
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Sisällöllinen tieto ja ammattitaito

Esimerkki nro 1

Nuorehko hyvin iloisen näköinen äiti tuli 
tietopalveluun kysymään, onko meillä satukirjaa 
Onnimanni. Asiakas oli epävarma kirjan nimestä. 
Sanoin nimen kuultuani, että pelkkä Onnimanni 
on lastenkirjallisuuslehti, mutta varmaan on kyse 
Kurenniemen kirjasta Oli ennen Onnimanni. Hän 
kysyi myös, onko Alas taikavirtaa paikalla. Kun 
menimme hakemaan Kurenniemen kirjaa hyllystä, 
kysyin, ovatko lukeneet jo Onneli ja Anneli kirjat. 
– On luettu, kertoi asiakas. - Havaitsin, että tässä on 
äiti, joka lukee lapselleen paljon.  Kysyin, minkä 
ikäiselle, hän etsii kirjoja. Tyttö oli 6-vuotias. 
Asiakas kertoi, että hänellä on ystävä, joka on 
lastentarhanopettaja. Häneltä äiti saa suosituksia, 
niin myös tämän Onnimanni-kirjankin.

Tunnistin äidin ja lapsen lukumaun. Tunnistin 
myös, että hän piti samanlaisista kirjoista kuin itse 
aikoinaan olin lukenut lapsilleni. Siitä syntyi hyvä 
keskustelu- ja vuorovaikutustilanne. Inspiroiduin 
ja innostuin, niin myös äiti.  Hän pyysikin lisää 
lukuvinkkejä. Ehdotin luettavaksi Somersalon 
Mestaritontun seikkailuja, kun Alas taikavirtaa ei 
ollut paikalla. Muistin itse, kuinka lapseni olivat 
pitäneet siitä. Kysyin, että ovatko lukeneet Pekka 
Töpöhännät. On luettu ja pidetty. Keskustelimme 
Astrid Lindgrenin kirjoista, ja äiti kertoi luetun 
kaikki 6-vuotiaalle sopivat. Kerroin, että usein 
jää huomiotta Rasmus ja kulkuri. Sitä voisi lukea 
aika pienillekin. Äiti ei tiennyt kirjaa ollenkaan, 
ja ilahtui, kun esittelin sen. Äiti kysyi, onko kirja 
liian jännittävä kuten esim. Veljeni Leijonamieli. 
Kerroin tarinan lyhyesti ja jännittäväksi toteisin 
vain ”rosvo-osuuden”. – Äiti otti myös tämän 
kirjan lainaan, vaikka sanoin heti aluksi, että sitä 
voisi lukea vähän myöhemminkin, jos siltä tuntuu. 
– Koska lapselle on luettu paljon, äiti ja itsekin 
ajattelin sopivan sen lapselle.

Ammatillisten perusvalmiuksien lisäksi 
kokemustiedolla ja henkilökohtaisella koke-
muksella on suuri merkitys tietopalvelun asia
kaspalvelutilanteissa. Tietopalvelu ei ole vain 
esitettyihin kysymyksiin vastaamista vaan se on 
aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta asiakkaan 
kanssa. Esimerkissä tietopalvelu laajenee pelkästä 
kysytyn kirjan identifioinnista laajemmaksi 
kirjallisuuden suositteluksi. Kirjastonhoitaja lause 
”tunnistin äidin ja lapsen lukumaun” pitää sisällään 
paljon kokemustietoa. Jotta voi tunnistaa erilaisia 

lukumakuja, täytyy olla tietoa ja kokemusta 
kirjallisuudesta5, kirjallisuuden lukemisesta ja 
asiakkaista. Kirjastonhoitaja on kokemuksensa 
perusteella konstruoinut mieleensä erilaisia 
lukumakuja ja lukuprofiileja, joihin hän sovittaa 
asiakkaansa. Lukumaut ja lukuprofiilit ovat 
syntyneet vuosien varrella toistuneiden asiakas
palvelutapahtumien pohjalta. Haldin-Herrgårdin 
ja Salon (2008) mukaan juuri mentaalimalleihin 
liittyy hiljaista tietoa. Voidaan ajatella, että 
kirjastonhoitajan mielessä kulkee salamannopeita 
vaikutelmia ja mielikuvia, joiden pohjalta hän 
suosittelee kirjoja. Hän ei välttämättä osaa eritellä, 
miksi ajattelee jonkun asiakkaan pitävän jostakin 
kirjasta ja silti osuu oikeaan. 

Asiakkaiden tuntemus opitaan pitkälti työ-
elämässä. Asiakkaan tunnistaminen jonkinlaiseksi 
on tiedostamatonta tai vaikeasti artikuloitavaa. 
Mielikuva asiakkaasta syntyy siitä mitä hän 
itse kertoo, mutta myös pitkälle sanattoman 
viestinnän signaaleista. Ilmeiden, ruumiin 
asentojen tai pukeutumisen viestejä ei voi 
useinkaan sanallistaa (Seppänen 2010, 142–143). 
Ei-kielellisen, kuvallisen ajattelun merkitys on 
oletettua suurempaa. Muodostaessaan käsityksiä 
ja mielikuvia näkemästään yksilön mielessä 
pyörii mentaalisia mielikuvia ja stereotyyppejä, 
joita ilman hän ei saisi edes otetta ympäröivästä 
todellisuudesta (Koski 2005, 10). Asiakkaiden 
tunnistamisessa nonverbaalilla viestinnällä on 
suuri osuus. Nonverbaali viestintä sisältää paljon 
sanomatonta ja tiedostamatonta eli hiljaista tietoa. 
Sitä voisi kutsua asiakaspalvelun harmaaksi tai 
sumeaksi alueeksi.

Esimerkissämme kirjastonhoitaja muodostaa 
käsityksen asiakkaasta ja onnistuu suosittelemaan 
asiakkaan lukuprofiiliin sopivia kirjoja. Kirjas-
tonhoitajan oma laaja kirjallisuuden tuntemus 
tulee hedelmälliseen käyttöön. Kirjastonhoitajalla 
on asiakastuntemusta ja sosiaalisia vuoro-
vaikutustaitoja, joiden avulla hän ottaa 
kokemuksensa käyttöön. Hiljainen tieto toimii 
onnistuneen asiakaspalvelutilanteen taustalla. 
Kirjastonhoitaja inspiroituu keskustellessaan 
asiakkaan kanssa ja innostus näkyy kertomuksessa. 
Esimerkissä on myös nähtävissä sosiaaliset 
ja vuorovaikutustaidot, joihin sisältyy paljon 
hiljaista tietoa. 
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Sosiaaliset vuorovaikutustaidot

Esimerkki nro 2

Vanhempi mieshenkilö ja pitkäaikainen asiakas 
tuli jälleen kerran tietopalveluun  ja kirjastoon 
hakemaan itselleen luettavaa. Hän tutustuu 
mielellään uusiin suomalaisiin kirjailijoihin. 
Tällä kertaa asiakas etsi Miika Nousiaisen 
Vadelmavenepakolaista.  Kirja oli lainassa ja 
varata hän ei halunnut.  Asiakaspalvelutilanteessa 
keskustelimme Miika Nousiaisen nokkeluudesta 
ohjelmassa Hyvät ja huonot uutiset ja hänen muista 
kirjoistaan.

Koska olen tuntenut asiakkaan pitkään, tiedän 
hänen ”makunsa”.  Hän oli tullut hakemaan 
lukemista, ja kun ei ollut paikalla Nousiaisen 
kirjaa, päätin kysyä, onko hän lukenut Tuuria.  
”Olen lukenut melkein kaikki Tuurin kirjat”, hän 
sanoi. Kysyin, onko viime vuonna ilmestynyt 
kirja Ikitie tullut jo luettua.  Se oli jäänyt häneltä 
huomaamatta.  Hän otti kirjan mielellään, samalla 
pääsin kehumaan kirjaa Tuurin parhaaksi. Itse en 
ole pitkään aikaan itkenyt kirjaa lukiessani, Ikitien 
lopussa itku oli herkässä. Ehdotus Tuurista oli 
nappisuoritus. Olin itse tyytyväinen. Mistä 
kirja putkahtikaan mieleeni? Tuurin lukijaksi en 
asiakasta tietänyt. 

Esimerkissä kirjastonhoitaja kertoo tuntevansa 
asiakkaan ja hänen kirjallisen makunsa. 
Kertomuksessa näkyy kirjastonhoitajan koke-
mustieto ja asiantuntijuus. Kirjastonhoitajalla 
on käsitys asiakkaan lukumausta ja hän pystyy 
sen perusteella suosittelemaan Tuurin kirjaa. 
Kirjastonhoitajalla on mielessään erilaisia 
kombinaatioita ja lukuprofiileja, joita hän 
käyttää tarjotessaan luettavaa asiakkaalle. 
Kirjastonhoitajalla on asiakastuntemusta 
ja sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja ja hän 
tarjoaa luontevasti sopivaa kirjaa ikääntyneelle 
miehelle. 

Tässä esimerkissä tulee esille kirjastonhoitajan 
luonteva taito tarjota toista kirjaa lainassa olevan 
kirjan sijasta. Sen sijaan, että kirjastonhoitaja 
toteaisi vain kysytyn kirjan olevan lainassa, hän 
tarjoaa aktiivisesti muuta luettavaa. Hän myös 
keskustelee asiakkaan kanssa. Tällaiset sosiaaliset 
ja vuorovaikutustaidot ovat osa kirjastonhoitajan 
asiantuntemusta ja pitävät sisällään kokemusta ja 
hiljaista tietoa. Kokemusvarastossa sekoittuvat 
kirjastonhoitajan tuntemat kirjat, asiakkaan 
aikaisemmin lukemat kirjat,  asiakkaan 

sukupuoli, ikä, sosiaalinen asema, ulkoasu 
ja sanaton viestintä. Tapauksessa tulee esiin 
kirjastonhoitajan kertomana kuinka vaikeaa 
on artikuloida osatekijöitä, jotka vaikuttavat 
siihen, mitä kirjoja asiakkaille tarjoaa: ”Mistä 
kirja putkahtikaan mieleeni? Tuurin lukijaksi en 
asiakasta tietänyt”. 

Kirjastonhoitajan mielikuvaan asiakkaasta 
vaikuttaa jo ensimmäisessä esimerkissä tarkasteltu 
asiakkaan nonverbaali viestintä. Ulkoinen olemus, 
kehollisuus, vaatteet, hiukset, tatuoinnit ja 
kosmetiikka muodostavat merkityksiä yksilölle 
itselleen ja häntä katseleville toisille (Romppainen 
2003). Radfordin (1998, 700) mukaan peräti 60 
prosenttia merkityksistä välittyy nonverbaalisti.

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat usein 
hiljaista ja näkymätöntä ammattitaitoa ja taitoja 
on vaikea käsitteellistää (Gerlander & Takala 
2000, 160).  Kostiainen (2003) määrittelee 
ammatillisen viestintäosaamisen viestinnälliseksi 
toimintakyvyksi, jonka avulla yksilö työskentelee 
ammatissaan. Viestintäosaaminen limittyy yksilön 
ammattiosaamiseen, ja on sen ulottuvuus, ei 
erotettavissa oleva taitamisen osa-alue. (Kostiainen 
2003, 10.) Ammatilliset vuorovaikutustaidot ovat 
työelämässä opittuja ja Kostiaisen tapaan voi sanoa, 
limittyvät muuhun ammatilliseen osaamiseen ja 
sisältävät hiljaista tietoa.

Intuitio ja oivallus
      
Esimerkki nro 3

Kaksi pientä lasta, n. 3- ja 5-vuotiaat kysyivät 
Pekka Töpöhäntä -kirjoja. Näytin klassisempia 
versioita. “Ei  toi oo oikee Pekka Töpöhäntä.” 
Näytin seuraavia eri kuvituksia. Ei kelvannut. 
Mutta sitten välähti: nuohan katsovat varmaan 
TV:n Pekkaa, joka on uudempaa sukupolvea. 
Siitä sitten löytyi oikea Pekka Töpöhäntä TV:stä 
tutuin kuvin. 

Kirjastonhoitaja pyörittelee salamannopeasti 
mielessään 3- ja 5-vuotiaiden mahdolliset 
kytkennät Pekka Töpöhäntään ja keksii 
nykylasten kulttuurisesta kontekstista television. 
Kirjastonhoitajalla on asiakastuntemusta ja 
kulttuurintuntemusta. Hän oivaltaa, että näille 
asiakkaille täytyy olla ”uusi” Pekka. Hän 
muistaa vielä, että Pekka Töpöhäntää esitetään 
televisiossa. Oivallus ja intuitio ovat mentaalisia 
hiljaisen tiedon epiteettejä, jotka konkretisoituvat 
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ongelmanratkaisussa. 

Esimerkki nro 4

Asiakas halusi nuotin joululaulusta Varpunen 
jouluaamuna, mutta halusi sellaisen version, 
jossa olisi myös täydellinen välisoitto alkusoiton 
lisäksi. No, hän meidän varastossa alkoi penkoa 
joulunuotteja sekä joululaulukirjoja. (Halusi 
ensinkin itse haeskella näistä mutta sain ongituksi, 
mitä hän itse asiassa haki). No, sanoin katsovani 
kirjaston tietokannasta, missä nuotissa voisi olla ko. 
täydellinen nuottiversio. Välisoitoista sun muista 
ei kuitenkaan ole tietoa tietokannassa. Mielessäni 
oli ajatus, että nuotin pitäisi olla vaikkapa 
erityisesti tarkoitettu pianolle tai muuten jotakin 
enemmän kuin vain sekasisältöinen laulukirja, 
esim. taidelaulun luokassa, silloin siinä olisi 
oletettavasti täydellisempi nuotinnos, partituuri? 
Bingo, bongasinkin tietokantaa tarkastelemalla 
juuri halutun nuotin muutamassa hetkessä ja 
asiakas oli hyvin tyytyväinen. Eli nopea haku 
intuitiolla antoi hyvän tuloksen. 

Asiakas etsii kirjaston varastossa joulunuotteja 
ja kirjastonhoitaja tulee apuun. Kirjastonhoitaja 
kuvailee sanoilla ”sain ongituksi” tavan, 
jolla hän saa tiedon siitä, mitä asiakas hakee. 
Kirjastonhoitajan kokemus ja jonkinlainen 
”mutu-tuntuma” ohjaavat häntä hakemaan laulun 
nuottia muualta kuin perinteisestä laulukirjasta. 
Tarinassa ilmenee kirjastonhoitajan ammattitaito 
jo alkuvaiheessa, hän ei jätä asiakasta rauhaan, 
vaan haastattelemalla tunnustelee, mitä asiakas 
pohjimmiltaan haluaa. Kirjastonhoitajan 
intuitiota on luonnehdittu sosiaalisten taitojen 
ja sosiaalisen älykkyyden, työkokemuksen 
ja taitotiedon muodostamaksi vaistoksi, 
jonka avulla kirjastonhoitaja tekee ratkaisuja 
tietopalveluprosessin aikana (Katz 1982, 42; Ross 
ym. 2002, 47). Tässä esimerkissä kirjastonhoitaja 
tuntien aineiston ja tuntien tietokannan rajoitukset 
löytää nopeasti asiakkaan haluaman nuottiversion. 
Intuitiivisuuteen liittyvät vaistot, selkäytimessä 
oleva tieto ja taito sekä ennakointi- ja sovelluskyky 
(Tuomola & Airila 2007).

Esimerkki nro 5

Missä teillä on soundtrackit?
Haetko jotain tiettyä?
Kyllä
Mitä?

Disneyn
Jotain tiettyä niistä?
Kyllä, Pocahontas.
Tunnistin asiakastyypin ja päättelin sen 

perusteella millaista aineistoa hän haluaa. Asiakas 
kommunikoi hyvin vähin sanoin ja yleensä vain 
kysyttäessä.

Asiakas siis halusi Pocahontas-elokuvan 
soundtrack cd-levyä. Hain omasta tietokannasta 
ja kävi ilmi, että meillä on vain suomenkielinen 
versio elokuvan soundtrackista. Kysyin asiakkaalta 
hakeeko hän jotain tiettyä kappaletta. Kyllä, öööö 
en muista nimeä…Minulla oli auki edellinen 
hakutulos kun hain nimekkeellä Pocahontas ja 
siellä oli myös kokoelmalevy Disney’s Greatest 
Hits, missä on kappale ”Colours of the Wind” 
Pocahontas elokuvista ja aavistin, että se voisi olla 
oikea ja asiakas muistaa nimen ja haluaa varata. 

(Mäntynen 2007, kysymys 30)

Myös tässä esimerkissä kirjastonhoitaja 
tunnistaa asiakastyypin sekä haastattelee 
kokeneesti asiakasta. Aavistus ohjaa tarjoamaan 
asiakkaalle oikean halutun kappaleen. Intuitiota 
on luonnehdittu erilaisten asioiden yhtäaikaisena 
käsittämisenä ja ymmärtämisenä (Nurminen 
2000). Se on vaistoa, aistimuksia ja tunteita 
(Moilanen ym., 2005). 

Kehollisuus ja aistimellisuus

Esimerkki nro 6

Asiakas kyseli laulua jossa lauletaan jotenkin 
niin että siinä toivotaan parempaa huomista, ja se 
on kuorolaulu. Hän on itsekin sitä laulanut joskus, 
hän on nykyisin reilusti yli 80-vuotias. Haimme 
kaikilla sanoilla niin minä koneelta, kuin hänkin 
selaten suuria toivelaulukirjoja. Ja keskustelimme 
asiasta.  Asiakas yritti vähän laulaakin, mutten heti 
saanut kiinni ideaa. Mutta lopulta hän sanoi jotain, 
josta sain väläyksen: syöksyin koneelle katsomaan, 
mikä onkaan Hazamir-kuoron ehkä tunnetuin laulu, 
ja löytyihän se. Laulu oli Luotan auringon nousuun, 
menin sitten hyräilemään tätä tälle rouvalle, joka 
lähes hypähti, ja jatkoi laulua kertosäkeestä, ja 
sanoi nyt sitten jo muistavansakin sanojakin 
sävelten lisäksi enemmän. Kaikista huvittavinta 
oli se, että me kaksi hyräilimme laulua hyllyjen 
välissä. 
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Tietopalvelu ei useinkaan perustu tiedon-
hakumallin mukaiseen rationaalisen päättelyyn, 
vaan kirjastonhoitajalla on tunne, tuntuma, 
näppituntuma, siitä mitä asiakas kysymyksellään 
tavoittelee tai mitä hän saattaa haluta. 
Puhutaan myös kirjastonhoitajan intuitiosta. 
Esimerkissä kirjastonhoitaja kuvaa kuinka 
hän sai väläyksenomaisen oivalluksen siitä, 
mitä laulua asiakas etsii. Kirjastonhoitajalla 
on elämänkokemusta ja kulttuurintuntemusta, 
joiden avulla hän tunnistaa laulun. Hän kykenee 
tekemään mielessään nopean historiallisen matkan 
70-luvulle ja muistaa sen ajan suositun laulun. 
Kirjastonhoitajalla on myös asiakastuntemusta, 
jonka avulla hän osaa tarjota sopivaa laulua 
iäkkäälle ihmiselle. Kirjastonhoitajalla on ilmeisiä 
sosiaalisia taitoja, laulunetsintä päättyi asiakkaan 
ja kirjastonhoitajan yhteiseen hyräilyyn. Tarinassa 
jää kuitenkin vielä salaisuudeksi, mikä tekijä sai 
kirjastonhoitajan muistamaan oikean laulun. 

Hiljaiseen tietoon liittyy aistien ja oman kehon 
kautta tehtyjä ja koettuja asioita. Virtainlahden 
(2006, 102) tutkimuksessa informantit 
tunnistivat kaikkiin aisteihin, kuuloon, hajuun, 
näköön, makuun ja tuntoon liittyvää hiljaista 
tietämystä. Hiljaisen tiedon epiteettejä, joita voi 
kuvata ilmaisuilla ”näyttää siltä…”, ”kuulostaa 
siltä…” ja ”tuntuu siltä…” ja jotka liittyvät 
näkemiseen, kuulemiseen ja tuntoaistiin Haldin-
Herrgård (2004) nimitti aistillisiksi. Esimerkissä 
kirjastonhoitaja tavoittaa laulun kuulemisen 
ja oman hyräilyn avulla. Kirjastonhoitajalla 
on myös kokemusvarastossaan jotakin, joka 
palautuu mieleen erilaisten ärsykkeiden avulla. 
Hyräilyn inhimilliselle tunnistukselle analogisia 
tietokonepohjaisia hakuohjelmia tutkitaan ja 
kehitellään (Marjomäki 2010), mutta käytännön 
sovelluksia yleisissä kirjastoissa ei vielä 
ole. Inhimillisen tulkinnan täysin korvaavia 
hakujärjestelmiä tuskin pystytään kehittämään. 
Vuorensyrjän (2000) mukaan ”tiedonkulttuurin 
siemen ei ole älykkäissä koneissa, laitteissa, 
tietokannoissa tai tietojärjestelmissä, vaan niissä 
kokeneissa ja osaavissa ihmisissä, jotka tekevät 
ja käyttävät näitä koneita, laitteita, tietokantoja 
ja tietojärjestelmiä”. (emt., 134–135.)

Esimerkki nro 7

Onko teillä harmonista laulua?
Tarkoitatteko sellaista, mitä esimerkiksi Jegor 

Reznikoff ja Pia Skibdahl esittävät? Asiakas ei osaa 
sanoa, mutta näyttää kädellä jonkin eleen ja sanoo 

”Sellaista, joka tulee täältä korvista ja…”

Tunnistin asiakastyypin ja päättelin sen 
perusteella, millaista aineistoa hän haluaa. Asiakas 
kommunikoi hyvin vähin sanoin ja yleensä vain 
kysyttäessä. Asiakas oli keski-ikäinen nainen. 
(Mäntynen 2007, kysymys 12)

Ennen apuvälineiden käyttöä ajattelin, että 
asiakas haluaa jotain laulua, jossa on käytetty 
luonnollisissa sävelasteikkoja ja joissa kuuluu 
yläsäveliä. Vanha laulutapa varhaiskeskiajalta, 
äänitteitä. Ajattelin, että on paras hakea asiakkaalle 
jokin cd kuunneltavaksi, sillä puhumalla tämä asia 
ei edisty…

Tässä esimerkissä asiakas käyttää kehon kieltä 
yrittäessään ilmaista, mitä hän haluaa. Miltä 
jokin kuulostaa on hyvin vaikea sanallistaa. 
Kirjastonhoitajakin näkee tässä esimerkissä 
sanallisen kuvailun turhaksi ja hakee äänitteen. 
Musiikin tiedonhaku yleisissä kirjastoissa 
perustuu tekstitiedonhaun menetelmiin (Järvelin 
& Sormunen 1999, 136) ja tässä tapauksessa 
kirjastonhoitaja viisaasti hakee musiikkinäytteen, 
koska kysytyn asian sanallinen kuvailu on 
vaikeata. 

Rutiinit       

Esimerkki nro 8

Vanhemmat tulleet hakemaan kiireiselle 
lukiolaispojalle koulussa luettavan kirjan, 
lista mukana. Ei ole paikalla pojan haluamaa 
Stephen Kingin kirjaa Carrie. Kirja on luettava 
huomiseksi, eli ei ehdi varata. Nyt pitää katsoa 
listasta joku vastaava eikä liian paksu:-) Tuttuja 
kirjoja kokeneelle kirjastonhoitajalle koko 
lista, joista osaa silmämääräisesti ja rutiinilla 
ja nopsasti poimia tällaiselle nuorelle miehelle 
luettavaksi muutaman ehdokkaan, mm. Eläinten 
vallankumouksen, Kärpästen herran  ja Teurastamo 
5. Viime mainittu löytyykin hyllystä ja vanhemmat 
ovat tyytyväisiä.

Tapaus on hyvin tyypillinen yleisessä kirjastossa. 
Esitelmäntekoon tullaan hakemaan aineistoa viime 
tingassa. Aineistotuntemus ja kokemus helpottavat 
ja nopeuttavat työtä esimerkkitarinassa.

Tässä kokenut kirjastonhoitaja aineisto-
tuntemuksensa ja asiakastuntemuksensa pohjalta 
neuvoo ohuehkon kirjan lukiolaispojalle 
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luettavaksi. Kirjastonhoitajalla on tässä 
näppituntuma, mikä olisi sopiva kirja ja 
jonka ehtisi lukea seuraavaksi päiväksi.        
 Kirjastonhoitaja tuo itse esille rutiinin, eli 
kuinka hän silmämääräisesti ja rutiinilla pystyy 
heti seulomaan joukosta sopivat kirjat. Rutiinit, 
totutut jopa tiedostamattomat tavat toimia työssä, 
yhdistetään hiljaiseen tietoon. Rutiinit kehittyvät 
pikkuhiljaa työ- ja elämänkokemuksen myötä. Ne 
helpottavat ja nopeuttavat työn tekemistä, kun 
huomiota ei tarvitse kiinnittää jo hallittuihin tai osin 
automatisoituneisiin työtehtäviin. Rutiinien myötä 
aikaa ja energiaa vapautuu asiakassuhteeseen. 
Kirjastonhoitajat käyttävät tietokonetta asiakas-
palvelussa ja mitä rutinoituneemmin he sitä 
käyttävät sitä enemmän heiltä vapautuu energiaa 
vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. 

      
6. Tulokset ja yhteenveto

Tarkastelin artikkelissani hiljaisen tiedon 
ilmenemismuotoja tietopalvelutyössä asiakaspal-
velukertomusten kautta. 

Hiljaisen tiedon keskeisiä ominaisuuksia 
ilmaisevia käsitteitä ovat intuitio, taidot, 
näkemykset, tieto-taito, uskomukset, mentaaliset 
mallit ja käytännön älykkyys. Tapauskerto-
muksissa näkyy selvästi hiljaista tietoa kuvaavia 
ilmauksia kuten ”sain väläyksen”, ”mutta sitten 
välähti”, ”mielessäni oli ajatus”, ”muistelin”, 
”muistin kuulleeni”, ”tunnistin äidin ja lapsen 
lukumaun”, ”tiedän heidän makunsa”.

Tuomola ja Airila (2007) kuvailevat yksilön 
hiljaista tietoa kuuden ulottuvuuden kautta: 
tekninen tieto, sisällöllinen tieto, sosiaaliset 
taidot, intuitiivisuus, ammatillisuus ja rutiinit. 
Kirjastonhoitajan asiakaspalvelutilanteissa nousee 
selvästi esille hiljaisen tiedon ulottuvuuksista 
sisällöllinen tieto ja ammattitaito, sosiaaliset 
vuorovaikutusaidot, intuitio ja oivallus, kehollisuus 
ja aistimellisuus sekä rutiinit. Sisällöllistä tietoa, 
ammattitaitoa ja osaamista kuvaavat hyvin 
kirjastomateriaalin sekä aineistotietokannan 
tuntemus, kyky hakea aineistoa sekä asiakas-
tuntemus. Esimerkki nro 1, jossa  lähdetään 
Onnimannin hakemisesta liikkeelle, on hyvä 
kuvaus tämänkaltaisesta hiljaisesta tiedosta. 
Asiakkaiden tunnistaminen ja mieltäminen 
tietynlaisiksi pitää sisällään kokemustietoa, mutta 
myös asenteita ja ennakkoluuloja. Asiakkaiden 
tunnistaminen tietynlaisiksi ja näkeminen 
tietynlaisina on pääasiassa käytännössä opittua 

ja kertynyt elämän varrella. Asiantuntemus 
ja ammattitaito ilmenevät kokonaisvaltaisena 
käsityksenä siitä, mitä asiakas haluaa. Sosiaaliset 
taidot ovat merkittäviä asiakaspalvelussa. 
Esimerkissä nro 3 Tuurin kirjan suosittelu 
on hyvä esimerkki vuorovaikutusosaamiseen 
liittyvästä hiljaisesta tiedosta. Vuorovaikutus- ja 
kommunikointitaidot pitävät sisällään sanatonta 
osaamista ja niitä opitaan koko elämän ajan. 
Intuitiivisuus näkyy vaistomaisena ymmärryksenä 
siitä, mitä asiakas haluaa jossain tilanteessa. 
Kirjastonhoitajat tekevät myös monenlaisia 
assosiaatioketjuja, jonka osaset eivät ole 
kovinkaan tietoisia. Assosioinnin tuloksena 
syntyy oivallus. Esimerkissä nro 3 oikean Pekka 
Töpöhännän löytymistä kuvataan välähdyksenä. 
Asiakaspalvelussa on myös muihin aisteihin 
perustuvaa kommunikointia, asiakkaat hyräilevät 
tai vaikkapa viittovat. Esimerkissä  nro 6 on 
hyvä kuvaus hyräilyn avulla Hazamir-kuoron 
laulun tunnistamisesta. Rutiinit ovat kokemukseen 
perustuvia toimintatapoja ja ajattelumalleja, jotka 
usein toistettuna automatisoituvat ja muuttuvat 
tiedostamattomiksi. Esimerkissä nro 8 näkyi 
kirjastonhoitajan rutinoitunut taito tarjota 
koulupojalle sopiva kirja. Asiantuntemus ja 
intuitiivinen ajattelu nousevat erittäin merkittäviksi 
silloin, kun tavalliset hakumenetelmät eivät 
riitä.

Informaatiotutkimuksen piirissä on kehitelty 
erilaisia mallinnuksia vuorovaikutteisista 
tiedonhakutilanteista (esim. Ingwersen). 
Pelkistetyt mallit lähtevät siitä, että asiakas 
tulee kirjastoon kysymyksen kanssa ja että 
kirjastonhoitaja hakuvälineitä käyttäen ojentaa 
asiakkaalle vastauksen. Tällaiset mallit jättävät 
huomioimatta sen, että asiakkaalla ei ole 
useinkaan selvää kuvaa siitä, mitä hän hakee 
(vrt. Taylor 1968) ja valmiiden vastausten arkkua 
tietokannassa tai kirjastossa ei ole. Pikemminkin 
tiedonhakutilanne on käsitteellistettävä keskus-
telun kautta asiakkaan ja kirjastonhoitajan 
yhteiseksi tiedon konstruointiprosessiksi. 
Dervinin kehittyneemmässä mallissa korostetaan 
neuvontahaastattelua, mutta siinä annetaan 
valmiiksi mallinnettuja ohjeita siitä, minkälaisia 
kysymyksiä kirjastonhoitajan pitää asiakkaalle 
esittää. Ihmisten välinen vuorovaikutus 
on kulttuuri- ja kontekstisidonnaista, 
joten yleispäteviä ohjeistuksia oikeista 
kommunikointitavoista ei voida antaa. 
Päinvastoin asiakaspalvelutilanteissa pitää 
ennemminkin edetä tunnustellen kuin mekaanisesti 
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kysymysmalleja noudattaen. 

7. Johtopäätökset

Hiljaisen tiedon näkökulma tuo uutta kirjastojen 
tietopalveluprosessin tutkimusperinteeseen. 
Artikkelissa tunnistettiin ja kuvattiin vaikeasti 
tunnistettavia ja artikuloitavia hiljaisen tiedon 
epiteettejä asiakaspalvelukertomusten kautta. 
Tarinat rikastavat kuvaa kirjastonhoitajan 
asiakaspalvelutyöstä. Tarinoiden kautta 
saadaan myös kuvaa siitä, kuinka asiakas-
palvelutilanteissa oivallus, intuitio ja 
kokemustieto toimivat kirjastonhoitajan työn 
taustalla. Kommunikoidessaan asiakkaan 
kanssa kirjastonhoitaja järjestelee ja yhdistelee 
kokemustietoa. Kirjastonhoitaja ja asiakas yhdessä 
luovat tietopalvelutapahtumassa uutta tietoa.

Asiakaspalvelutilanteessa kokenut kirjaston-
hoitaja poimii nopeasti ja intuitiivisesti 
kokemusvarastostaan sopivan tavan toi-
mia. Olennaista tässä asiantuntijuudessa 
on aineistotuntemus, asiakastuntemus ja 
vuorovaikutusosaaminen. Vuorovaikutusosaamiseen 
liittyvää koulutusta sisältyy informaatiotutkimuksen 
opetusohjelmaan. Lääketieteen opiskelijoille 
on opetettu vuorovaikutustaitoja aitojen ja 
harjoituspotilaiden kanssa. Lisäksi roolipelit 
ovat harjoittaneet ja valmistaneet opiskelijoita 
kohtaamaan potilaita ja vastaanottotilanteita 
tulevaisuuden aidoissa työympäristöissä. Samoja 
menetelmiä on mahdollista soveltaa kirjasto- 
ja informaatioalalla vuorovaikutustaitojen 
opettamiseen. (Kiiski 2008.)

Tässä tutkimuksessa testattiin myös mah-
dollisuuksia ja keinoja hiljaisen tiedon artiku-
lointiin narratiivisen tutkimusotteen avulla. 
Hiljaisen tiedon merkitys ja luonne näyttäytyvät 
autenttisissa konteksteissa ja monia hiljaisen tiedon 
ominaisuuksia on vaikea tavoittaa analyyttiseen 
tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa selvisi, että 
osaa hiljaista tietoa on mahdollista artikuloida 
tarinoiden kautta. Jatkossa aion tutkia hiljaisen 
tiedon ilmenemistä kirjastonhoitajan muussa 
työssä samalla tavoin etnografisesti ja todellisissa 
työtilanteissa. Olen aikaisemmin (Pohjalainen 
2006) kartoittanut hiljaisen tiedon jakamisen 
menetelmiä ja jatkotutkimus palvelee myös 
osaamisen jakamisen menetelmien kehittelyä.
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Viitteet:
1 Informaatiotutkimuksessa on tehty ero tietopalvelun 

ja neuvonnan käsitteiden välillä, mutta käytän 
niitä tässä artikkelissa laveasti synonyymeinä ja 
käytän asiakaspalvelun käsitettä tarkoittamaan 
nimenomaan näitä kahta asiaa

 2Aikaisemmassa artikkelissani Hiljaisen tiedon 
käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: katsaus 
viimeaikaiseen kehitykseen (Pohjalainen 2012) 
tarkastelin hiljaisen tiedon käsitettä, teoriaa ja eri 
alojen empiirisiä tutkimuksia. Tässä artikkelissa 
olen laajentanut teoriaa ja tarkastellut empiirisesti 
kirjastonhoitajan hiljaista tietoa.

3Polanyin tacit knowledge – käsitteeseen viitataan 
suomenkielisessä kirjallisuudessa käsitteillä 
hiljainen tieto (Koivunen 1997), piilevä tieto 
(Niiniluoto 1996, 51), piiloinen tieto (Huotari 
& Savolainen 2003, 21), artikuloimaton tieto 
(Huotari & Savolainen 2003, 21), -tacit -tieto 
(Keso 1999, 32) ja sanaton tieto (Savolainen 
1999, 105). Polanyin (Polanyi 1959, 1964) explicit 
knowledge ja focal knowledge – käsitteisiin 
viitataan lähinnä käsitteillä eksplisiittinen tieto, 
fokusoitu tieto (Koivunen 1997, 80), fokusoitunut 
tieto (Virtainlahti 2009, 42) sanallinen tieto, 
sanoitettu tieto (Keso 1999, 32) ja näkyvä tieto. 
Keson (Keso 1999, 32) mukaan tieto voi olla 
implisiittistä, kehoon kirjoittunutta tacit-tietoa 
tai sanoitettua, eksplisiittistä tietoa. Nuutinen 
(2004, 117) puolestaan sijoittaa implisiittisen 
tiedon hiljaisen ja eksplisiittisen väliin. Käsitteiden 
määritelmät vaihtelevat suuresti. Jotkut tutkijat 
ymmärtävät implisiittisen tiedon hiljaisen tiedon 
synonyymiksi, toiset hiljaisen ja eksplisiittisen 
tiedon välimuodoksi.

4Narratiivia, kertomusta ja tarinaa käytetään tässä 
yhteydessä toistensa synonyymeina, joita ne eivät 
ole kirjallisuudentutkimuksessa.
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5Myös Suominen (2001) näkee aineiston 
tuntemuksen keskeisenä osana kirjastonhoitajan 
asiantuntemusta.
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1. Johdanto  

Tiedonrakentamista ja sen tukemista korostetaan 
yhä enemmän keskusteltaessa nykyorganisaa-
tioiden toiminnasta ja menestymisestä. Organi-
saatiossa olevaa inhimillistä tietoa ja osaamista 
pidetään uuden tiedon ja innovaatioiden 
rakentamisen pohjana ja osana. Uusien näkemysten 
ja uuden tiedon rakentamisen ja leviämisen 
kannalta puolestaan pidetään ratkaisevan 
tärkeänä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa 
käytävää dialogia. Tietoa luodaan sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa. Organisaation kokoukset 
ja palaverit ovat keskeisiä paikkoja, joissa tietoa 
voidaan jakaa ja muodostaa ja joissa tätä dialogia 
voidaan käydä. (Kangasharju & Nikko & Säntti 
2003, 260.)

Tarkastelen tässä tutkimuksessa kirjaston 
aineistonvalintapalaveria tiedon jakamisen ja 

tiedonrakentamisen näkökulmasta. Aineiston
valintapalaverin ensisijainen tehtävä on valita 
aineistoa kirjaston kokoelmiin. Tiedon jakaminen 
ja uuden tiedon luominen ovat toiminnan 
sivutuote. Erityisenä kiinnostuksen kohteena tässä 
artikkelissa on kirjastonhoitajien kokemustiedon 
artikuloiminen, käyttäminen ja hyödyntäminen 
päätöksien pohjana. Käytän kokemustiedon 
käsitettä tarkoittamaan sekä kirjastonhoitajien 
hiljaista tietoa1 että muuta työkokemuksesta 
ja koulutuksesta syntynyttä tietoa. Peilaan 
aineistonvalintapalaveria Nonakan ja Takeuchin 
(1995) luomaan organisaation tiedonluonnin 
prosessimalliin. 

Hiljaiseen tietoon liittyy paljon sellaista, joka 
vallitsee organisaatiossa koko ajan, joka ympäröi ja 
yhdistää siellä toimivia ja joka on automaattisesti 
läsnä. Suuri osa tämänkaltaisesta hiljaisesta 
tiedosta omaksutaan yhdessä toimimalla 
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ja elämällä organisaatiossa. Kokemustiedon 
olemassaoloa ei useinkaan tiedosteta. Nonakan 
ja Takeuchin (1995) mukaan hiljaisen 
tiedon näkyväksi ja yhteiseksi tekeminen on 
organisaation kannalta tärkeää ja merkityksellistä. 
Prosessi edellyttää keskustelua, joka käydään 
usein erilaisissa kokouksissa ja tiimeissä. 
Tietointensiivisissä organisaatioissa jo pelkkä 
uuden tiedon luominen voi olla kokoustyösken-
telyn syy, mutta monissa organisaatioissa tietoa 
jaetaan ja uutta tietoa rakennetaan usein jonkin 
muun päämäärän sivutuotteena.

Perinteisesti kollektiivista tiedonrakentamista 
on pidetty tuloksellisena kun tiedonmuodostus 
on ongelmakeskeistä ja ryhmän jäsenillä on 
selkeä tiedonluomiseen liittyvä päämäärä ja 
tavoite. Yhdessä muodostettu tieto voi olla 
joko käsitteellistä tai käytännöllistä, mutta 
tiedon subjekti on nimenomaan ryhmä eikä 
yksilö. Tiukassa merkityksessä kollektiivinen 
tiedonmuodostus määritellään tarkoittamaan 
tavoitteellista ja tietoista toimintaa, jossa 
asiantuntijat keskenään tai yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa pyrkivät selvittämään 
ongelmaa. (Parviainen 2006, 165.) 

Tässä artikkelissa pyrin empiirisen tapaus-
tutkimuksen avulla näyttämään kuinka yhteistä 
kollektiivista tiedonrakentamista tapahtuu 
työnteon ”sivutuotteena”. Tiedonrakentamista 
voi Parviaisen (2006, 165) mukaan syntyä 
asiantuntijoiden yhteistyöstä (cooperation), 
informaation levittämisestä (information 
distribution), yhteistoiminnasta (collaboration), 
tiedon jakamisesta (sharing knowledge), 
keskinäisestä konsultoinnista (mutual consulting) 
ja verkostoitumisesta (networking).

Analysoimalla kirjastonhoitajien aineiston-
valintapalaveria etsin vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin:

-Miten organisaation kokemustieto artikuloituu 
aineistonvalintapalaverissa?
-Millaista kollektiivista tiedonrakentamista 
aineistonvalintapalaverissa tapahtuu?
Seuraavaksi tarkastelen organisaation oppimi-

seen liittyvää keskustelua sekä organisaation 
tiedonluonnin teorioita. Sen jälkeen esittelen 
empiirisen aineiston. Empiirinen aineisto käsittää 
viisi aineistonvalintapalaveria, joita analysoin 
tiedon artikuloinnin ja tiedonrakentamisen 
näkökulmasta. Lopuksi esittelen havaintojeni 
yhteenvedon ja johtopäätökset.

2. Organisaation tiedonrakentaminen

2.1.  Organisationaalinen oppiminen

Knowledge management (KM)2 –tutkimus 
korostaa tiedon ja osaamisen merkitystä 
organisaation toiminnassa. Organisaation 
uudistumisen ja kehittymisen prosessia kuvataan 
termillä oppiminen. Organisaation osaamista ja 
oppimista käsittelevä keskusteluaalto alkoi 1980-
luvun alussa. Keskustelu toi oppimisen subjektiksi 
yksilön lisäksi organisaation. Siitä lähtien laaja ja 
monipuolinen keskustelu aiheesta on haarautunut 
organisaation oppimisen, oppivan organisaation 
(Argyris 1993, Senge 1990; Sarala & Sarala 
1997), älykkään organisaation (Quinn 1992, 
Sydänmaalakka 2000), elävän organisaation (De 
Geuss 1997), luovan organisaation (Choo 1998) ja 
osaamisen johtamisen teemoihin (Viitala 2004). 

Oppimista ja uuden tiedon hankintaa on kuvattu 
tiedonhankinta- ja osallistumismetaforien avulla 
(Sfard 1998). Tiedonhankintametaforassa on 
keskeistä yksilön mieli, johon yksilö hankkii 
ja konstruoi uusia tiedollisia rakenteita. 
Osallistumismetaforassa oppiminen on 
osallistumista kulttuurisiin käytänteisiin. Keskeistä 
tietämisen kehittymisen kannalta on toiminta. 
Osallistumismetaforassa asiantuntijuuden 
painopiste on siirtynyt yksilön mielestä yksilöiden 
välille sekä yksilöiden ja ympäristön välille. 
Näiden lisäksi on kehitelty myös kolmas metafora, 
tiedonluomismetafora, jossa on keskeistä kyky 
ylittää aiempi tieto. Tiedonluomismetaforassa 
oppiminen on uuden tiedon ja uusien käytäntöjen 
luomista. Tiedonluomismetaforassa korostuu 
vuorovaikutus yksilöllisten ja yhteisöllisten 
prosessien välillä. (Hakkarainen & Paavola & 
Lipponen 2003, 4; Hakkarainen & Lonka & 
Lipponen 2004, 246.)

Yhteisöjen merkitystä oppimisessa on kuvattu 
myös käytäntöyhteisön (Wenger 1998; Lave & 
Wenger 1991)  käsitteen avulla. Käytäntöyhtei-
söllä viitataan samalla tiedonalalla toimivaan, 
erityisiä tietoja ja asiantuntijuutta omaavaan 
ihmisryhmään (Wenger 1998, 69). Oppiminen on 
Laven ja Wengerin (1991) mukaan nimenomaan 
sosiaalistumista jonkin käytäntöyhteisön ta-
poihin ja osaamiskulttuuriin. Käytäntöyhteisön 
muodostumisen edellytyksenä on yhteisen 
tehtävän, hankkeen tai yrityksen toteuttaminen. 
Ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään saavuttaakseen yhteiseen tietoon 
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liittyviä tavoitteita. Käytäntöyhteisöjen oletetaan 
toimivan suhteellisen staattisessa ympäristössä 
välittäen olemassa olevia käytäntöjä tukevaa 
tietoa, eikä niiden ajatella olevan erityisen 
uudistavia ja muuntuvia. Käytäntöyhteisön käsite 
ei pysty kuvaamaan tietoyhteiskunnalle tyypillisiä 
asiantuntija- ja tietoyhteisöjä, joiden pyrkimyksenä 
on järjestelmällisesti etsiä, kerätä ja luoda uutta 
tietoa. Olemassa olevissa organisaatioissa ja 
työyhteisöissä on kuitenkin vaihtelevissa suhteissa 
piirteitä käytäntöyhteisöistä ja innovatiivisista 
tietoyhteisöistä. (Hakkarainen & Paavola & 
Lipponen 2003, 4-12.) 

2.2. Organisationaalisen tiedonluomisen 
mallit

Nykyaikaisten tietoyhteisöjen on menestyäk-
seen kyettävä hyödyntämään kaikki yhteisössä 
oleva tieto. 

On olemassa erilaisia malleja ja teorioita 
siitä, miten tietoa hyödyntävät ja tietoa luovat 
yhteisöt toimivat. Joissakin malleissa painotetaan 
erityisesti näkyvän, artikuloidun tiedon lisäksi 
vuorovaikutusta ”heikompien” tiedon muotojen 
kuten hiljaisen tiedon tai käytäntöihin upotetun 
tiedon kanssa (Hakkarainen & Lonka & Lipponen 
2004, 246). Hiljaista kollektiivista tietoa 
pidetään tärkeänä ja välttämättömänä yksilön 
ja yhteisön tiedon rakentamisessa. Suuren osan 

asiantuntijoiden osaamisesta nähdään pohjautuvan 
hiljaiseen kollektiiviseen tietoon. (Parviainen 
2006, 163.)

Luovien tietoyhteisöjen toimintaa kuvaavia 
malleja ovat esimerkiksi Engeströmin (2004) 
ekspansiivisen, laajenevan oppimisen malli, 
Bereiterin (2002) tiedonrakentamisyhteisön malli 
ja Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedonluomisen 
prosessimalli. Mallit täydentävät toisiaan. Nonakan 
ja Takeuchin (1995) mallissa tiedonrakentaminen 
perustuu pitkälti hiljaisen tiedon artikulointiin 
ja jakamiseen. Bereiterin (2002) mallissa 
tiedonluonti taas kohdistuu käsitteellisten 
luomusten kehittämiseen. Engeströmin (2004) 
laajenevan oppimisen malli soveltuu työyhteisön 
muutostilanteen käsitteellistämiseen. (Hakka-
rainen & Paavola & Lipponen 2003, 7.)

Seuraavassa on taulukoituna näiden kolmen 
mallin keskeisiä piirteitä. Kaikkien mallien 
lähtökohtana on uuden tiedon ja uusien käytäntöjen 
ja toimintatapojen kehittely ja luominen ja nämä 
mallit edustavat tiedonluomismetaforan mukaista 
käsitystä oppimisesta (Hakkarainen & Paavola & 
Lipponen 2003, 7).

Ekspansiivisen oppimisen mallin mukaan 
oppiminen perustuu oppimiskehään, jossa 
tarkastelemalla ja kyseenalaistamalla vallitsevia 
käytäntöjä yritetään löytää uusia malleja 
ongelmien ratkaisemiseksi. Uusia syntyneitä 
malleja kokeillaan ja arvioidaan käytännössä. 
Esimerkiksi Hautala (2011) viittaa tutkimuk-

 Nonaka & 
Takeuchi 

Engeström Bereiter 

Pääkohde Hiljaisen tiedon 
ulkoistaminen 
(oivaltaminen) 

Osittain käytäntöihin 
valautunut tieto 
(toiminta) 

Käsitteellisten artefaktien 
kehittäminen 
(tiedonrakentaminen) 

Keskeiset 
prosessit 

Henkilökohtaiset 
kokemukset ja 
vaikutelmat 

Materiaalinen, 
kohteeseen 
suuntautunut toiminta 

Tieto-ongelmien 
ratkaiseminen 

Innovaatioiden 
lähde 

Hiljaisen tiedon 
muuntaminen 
julkiseksi tiedoksi 

Jännitteiden, 
häiriöiden ja 
ristiriitojen 
voittaminen osana 
ekspansiivista sykliä 

Tietoinen työskentely 
uusien tieto-objektien 
luomiseksi ja 
laajentamiseksi 

Viitekehyksen 
laajuus 

Erilaiset 
ontologiset tasot 
(yksilö, yhteisö, 
organisaatio ja 
organisaatioiden 
väliset suhteet) 

Toimintajärjestelmät 
ja niiden verkostot 

Tiedonrakentamisyhteisöt, 
organisaatio ja niiden 
verkostot 

 

Taulukko 1. Kolme tietoyhteisöjen mallia (Hakkarainen & Paavola & Lipponen 2003, 7.)
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sessaan akateemisesta tiedonjalostamisesta 
kognitiivisen kitkan muodostumiseen, joka syntyy 
vuorovaikutuksen ja tulkitsemisen prosesseissa. 
Kitka on tärkeää tiedon rakentamiselle ja edellyttää 
riittävästi yhteisymmärrystä ja toisaalta riittävästi 
monimuotoisuutta tulkinnoissa.

Bereiterin ja Scardamalian (Scardamalia & 
Bereiter 1994) tiedonrakentamisen käsite viittaa 
kollektiiviseen työhön, jonka kohteena on ajatusten 
ja ideoiden kehittäminen ja muokkaaminen 
eli käsitteellisten luomusten, artefaktien aikaan-
saaminen. Bereiter (2002) tekee käsitteellisen eron 
oppimisen ja tiedonrakentamisen välillä ja painottaa 
oppimisen ja tiedonrakentamisen erillisyyttä. 
Oppimisessa yksilön tiedolliset rakenteet 
muuttuvat kun taas tiedonrakentaminen koskee 
yhteisesti kehitettävää kulttuuritiedon maailmaa. 
Tietotyö on enemmänkin toimintaa yhteisen 
tiedon luomiseksi kuin uusien mielensisältöjen 
luomiseksi. Bereiter ja Scardamalia (Bereiter 
& Scardamalia 1987; Scardamalia & Bereiter 
1994) erottavat tahattoman oppimisen, tietoisen 
oppimisen ja tiedonrakentamisen. Tahaton 
oppiminen on älyllisen toiminnan sivutuote 
ja sitä tapahtuu koko ajan arjessa. Tietoisessa 
oppimisessa tietämyksen rajoja arvioidaan 

ja tiedostetaan, tietoja ja taitoja kehitetään 
järjestelmällisesti. Asiantuntijayhteisöjen tiedon-
rakentaminen kohdistuu erilaisten käsitteellisten 
luomusten kehittelemiseen ja rakentamiseen. 
Tiedonrakentamiseen osallistuvien päämäärä ei 
ole oppia jotakin vaan ratkoa ongelmia ja luoda 
uusia ajatuksia. 

Nonaka ja Takeuchi arvostelevat länsimaista 
ajattelutapaa, jossa olemassa olevan tiedon 
käyttöä pidetään keskeisenä, mutta ei tiedon 
luomisen prosesseja. Tietoa rakennetaan ja 
jalostetaan3 vuorovaikutuksen ja tulkinnan 
avulla. Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon 
luomisen prosessimallissa (SECI – malli) tiedon 
luominen tapahtuu prosessissa, jossa hiljainen 
tietämys muunnetaan näkyväksi tiedoksi ja jossa 
tieto muuntuu omaksumisen jälkeen uudelleen 
hiljaiseksi tietämykseksi. Hiljainen tieto nähdään 
innovaatioiden lähteenä.

Mallissa hiljainen tieto siirtyy työntekijältä 
toiselle sosialisaation kautta, yhdessä työs-
kentelemällä. Ulkoistamisen vaiheessa hil-
jaista tietämystä muunnetaan näkyväksi 
ja artikuloidaan vuoropuhelun ja yhteisen 
havainnoinnin kautta. Yhdistämisessä näky-
vä tieto muuntuu monimutkaisemmaksi tie-

Taulukko 2. Tiedon konversio SECI –mallissa (Nonaka & Takeuchi 1995, 62.)

 

 

Hiljaiseksi tiedoksi 

 

Eksplisiittiseksi tiedoksi 

 

Hiljaisesta tiedosta 

 

Sosialisaatio 

 

Ulkoistaminen 

 

Eksplisiittisestä tiedosta  

 

Sisäistäminen 

 

Yhdistäminen 
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doksi. Sisäistämisprosessissa näkyvä tieto 
muuntuu oppimisprosessin kautta hiljaiseksi 
tietämykseksi. Tiedon luominen organisaatiossa 
on siis spiraalimaisesti jatkuvaa vuorovaikutusta 
hiljaisen ja näkyvän tiedon välillä. Siirtyminen 
hiljaisesta tiedosta ilmaistavaksi edellyttää 
kommunikointia. 

Tietoyhteisöjen mallit täydentävät toisiaan, 
mutta sovellan tulkintojeni viitekehyksenä 
ennen muuta Nonakan ja Takeuchin mallia. 
Aineistonvalintapalaveri on kuitenkin myös 
materiaalista, kohteeseen suuntautunutta toi-
mintaa. Mikään malli ei ”puhtaasti” sovellu 
aineistonvalintapalavereihin, koska niissä tiedon 
jakaminen ja rakentaminen eivät ole toiminnan 
tavoite vaan päätösten edellytys ja toiminnan 
mahdollinen sivutuote. Kuten edellä todettiin, 
yhteistä kollektiivista tiedonrakentamista syntyy 
myös työnteon sivutuotteena asiantuntijoiden 
yhteistyöstä, informaation levittämisestä, 
yhteistoiminnasta, tiedon jakamisesta, keski-
näisestä konsultoinnista ja verkostoitumisesta 
(Parviainen 2006, 165). 

SECI –mallissa olennainen tiedon luomiseen 
kytkeytyvä elementti on ba eli se yhteinen 
konteksti, jossa osapuolet ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa. Ba on tila, jossa luovaa 
vuoropuhelua syntyy. Ba viittaa aikaan, tilaan tai 
paikkaan. Se voi olla fyysinen tila, virtuaalinen tila 
tai mielentila. Ba voi olla spontaani tai järjestetty, 
mutta olennaista on se, että siihen kuuluu aina 
vuorovaikutus, jossa ajatuksia ja näkemyksiä 
vaihdetaan uuden tiedon syntymiseksi. (Strömmer 
1999, 180; Huotari & Hurme & Valkonen 
2005, 140.) Tiedon tilallisuus näkyy niin, että 
sitä rakennetaan maantieteellisissä paikoissa, 
jaetaan kommunikaation tilassa ja analysoidaan 
mielen kognitiivisessa tilassa. (Hautala 2011, 
5). Aineistonvalintapalaveri on ba, tila jossa 
vuoropuhelua syntyy.

Organisaation tiedonluontia on tutkittu 
empiirisesti vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastelen 
kirjaston aineistonvalintapalaverissa tapahtuvaa 
tiedon jakamista ja rakentamista. Määrittelen 
tässä tutkimuksessa hiljaisen tiedon työntekijöiden 
intuitiiviseksi ja kokemusperäiseksi tiedoksi, joka 
kytkeytyy kirjastonhoitajien työhön, kirjasto-
organisaatioon ja aineistonvalintapalavereissa 
käsiteltäviin asioihin.  Nonakan ja Takeuchin 
(1995) näkemyksen mukaan tällaisen tiedon 
näkyväksi ja yhteiseksi tekeminen on organi-
saation toiminnan kannalta ratkaisevaa. 

3. Aineistonvalinta kirjastossa

Aineistonvalinta on yksi keskeinen kirjas-
tonhoitajien työtehtävä. Aineistonvalinta on 
myös tärkeä kokoelman kehittämisvaihe. 
Aineistonvalinta on prosessi, jossa päätetään, 
mitä materiaalia kirjastoon hankitaan (Evans 
1979, 28). Samalla päätetään myös mitä ei 
hankita. Kirjastoissa on laadittu valintaperiaatteita, 
joita ovat aineistonvalinnan dokumentoidut 
ohjeet. Myös tutkimuksen kohteena olevassa 
kirjastossa on laadittu aineistonvalintaperi-
aatteet. Käytännön kirjastotyössä valinnoissa 
nojaudutaan ennemminkin kirjastonhoitajan 
asiantuntemukseen ja hiljaiseen tietoon kuin 
kirjattuihin periaatteisiin. Aineistonvalintaa 
voidaan pitää kirjaston kokoelmien kehittämisen 
päätoimintona ja ytimenä (Wilen & Kortelainen 
2007, 65). Valintaprosessi ei kuitenkaan avaudu 
helposti tarkasteltavaksi. Atkinsonin (1984) 
mukaan valinta on henkilökohtaista toimintaa, 
jota ei voida suoraan havainnoida. Valintapäätös 
tehdään kolmessa kontekstissa: arkistollisessa 
eli suhteessa siihen, mitä kokoelmassa on 
entuudestaan, yhteisöllisessä kontekstissa eli 
suhteuttamalla käyttäjien tarpeisiin ja temaattisessa 
kontekstissa eli suhteessa siihen, mitä aihealueesta 
on aiemmin julkaistu. Valittava aineisto sijoitetaan 
näihin konteksteihin ja valinta tehdään niiden 
perusteella. Valinta on subjektiivista ja usein 
tiedostamaton prosessi. Valitsijoiden kesken voi 
olla eroavaisuuksia sen suhteen, mitä kontekstia 
he painottavat ja mikä niistä eniten vaikuttaa 
päätökseen. (Atkinson 1984, 109–114.)

Suomessa on tehty yleisten kirjastojen 
aineistonvalinnasta aika vähän empiiristä 
tutkimusta. Eskolan (1991 ja 2004) yleisten 
kirjastojen kirjavalintaan liittyvät tutkimukset 
asemoituvat kirjastohistoriaan. Joitakin pro 
graduja on tehty aineistonvalinnasta. Hara ja 
Qvick (1996) tutkivat seksologian ja rajatiedon 
kirjallisuuden valitsemista. Kataja-Peltonen (2001) 
tutki diskurssianalyyttisellä tutkimusotteella 
aineistonvalinnan argumentointia. Turunen 
(2001) tutki lasten ja nuorten kirjojen hankinnan 
apuneuvoja. Kirjastonhoitajien kirjavalintoihin 
vaikuttivat eniten työkokemuksen myötä 
syntynyt kirjallisuuden tuntemus, asiakaskunnan 
tarpeiden tiedostaminen, kustantamojen tunnettuus 
ja sen myötä turvalliset valinnat sekä lainaus- ja 
kysyntätilastot. Vähiten valintoihin vaikuttivat 
kirjastojen kirjatut hankintaohjeet, muissa 
tiedonlähteissä esitetyt arviot, muu informaatio 
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valittavana olevasta kirjallisuudesta sekä 
sivistävyyteen ja kasvattavuuteen pohjautuvat 
periaatteet. Mielenkiintoista Turusen työssä oli 
toteamus, että vaikka hankintaa ohjaavia kirjattuja 
periaatteita ei olisikaan pidetty tärkeänä aineiston 
valinnan kannalta, kaikilla kirjastonhoitajilla oli 
sisäinen näkemys siitä, minkälaista kirjallisuutta 
kokoelmiin kannattaa hankkia. 

Kokoelma –käsite merkitsee käytännön 
kirjastotyössä toimintaa (Schmidt 2004, 369). Se on 
muun muassa identifioimista, valintaa, hankintaa, 
kokoelmia koskevaa kommunikointia, karsintaa 
ja poistamista. Laajasti määriteltynä melkein 
mikä tahansa kokoelmia sivuavat työ tai toiminta 
voidaan määritellä ”kokoelmien kehittämiseksi” 
(Wilen & Kortelainen 2007, 10). Tässä artikkelissa 
puhutaan kokoelmasta ja kokoelmatyöstä. 
Kokoelmalla tarkoitan kirjaston aineistovarantoa 
ja kokoelmatyöllä tarkoitan karkeasti aineistoon 
liittyviä toimia kuten esimerkiksi valintaa, 
hankintaa, poistamista ja arviointia.

4. Tutkimusmenetelmä ja –aineisto

Tutkimusmenetelmä tässä tutkimuksessa on 
etnografinen. Etnografisessa tutkimuksessa 
tarkastellaan, kuvaillaan ja pyritään ymmärtämään 
tutkimuskohdetta osallistumalla sen arkeen 
luonnollisissa olosuhteissa (Eskola & Suoranta 
1999, 104; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Hiljaisen tiedon artikulointi on vaikeaa ja 
etnografisella lähestymistavalla on mahdollista 
päästä käsiksi käsitteeseen, jota osallistujat eivät 
ehkä osaisi artikuloida pelkissä haastatteluissa 
(Virtainlahti 2006, 59). Aineiston hankintaan 
on käytetty myös osallistuvaa havainnointia. 
Tutkimuksen tekijä oli läsnä aineistonvalinta-
palavereissa työyhteisön jäsenenä.

Tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin 
videoimalla viisi aineistonvalintapalaveria, jotka 
kestivät 1-2 tuntia. Videointiin päädyttiin, koska 
pelkästään havainnoimalla on vaikea saada 
tutkittavasta asiasta kokonaisvaltaista kuvaa ja 
jotta keskustelut ilmeineen ja eleineen saataisiin 
tallennettua. Analyysi-  ja tulkintavaiheessa 
oli mahdollisuus palata aineistoon. Videoidun 
aineiston heikkoutena voi olla äänen ja kuvan 
huono laatu (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006) ja tässä tutkimuksessa äänen laatu oli jossain 
kohden heikohko, varsinkin kun osallistujat joskus 
puhuivat yhteen ääneen. Aineisto on litteroitu 
osittain. Aineistosta jätettiin litteroimatta lähinnä 

kohtia, joissa ei ole kokonaista keskustelua. 
Kameran läsnäolo valintapalaverissa on saattanut 
vaikuttaa osallistujien käyttäytymiseen, mutta 
tutkimuksentekijä sai vaikutelman, että osallistujat 
melko pian unohtivat, että heitä kuvataan. Aineisto 
analysoitiin katsomalla nauhat useaan kertaan ja 
peilaamalla aineistoa ja teoriaa keskenään.

Valintapalavereihin osallistui aineiston 
valinnasta vastuussa olevia kirjastonhoitajia, 
kirjastovirkailijoita ja mediasihteeri. Valinta-
palavereissa valittiin vapaasti keskustellen 
kirjastoyksikköön aineistoa kustantajien 
luetteloiden tai kirjaston omien listojen 
pohjalta. Listat olivat tietokoneella kirjaston 
hankintaohjelmassa. Kirjastonhoitajilla oli myös 
paperisia luetteloita, joita he seurasivat. Videointi 
tehtiin tutkimuksen tekijän omassa työpaikassa 
käytännön syistä. Videointi oli helppo toteuttaa 
oman työn ohessa. Tutkimuksentekijä osallistui 
myös työntekijänä valintapalavereihin, mutta piti 
itseään enemmän taustalla. Valinnat tehtiin ryh-
mässä tutkijan pyynnöstä, koska aineistonvalinta 
tehdään aikapulan takia tutkimuksen kohteena 
olevassa kirjastossa useimmiten yksin. 
Aineistoa ilmestyy paljon ja vuorotyötä 
tekevillä kirjastonhoitajilla ei ole aikaa yhteisiin 
valintapalavereihin. Yhteisesti keskustellaan 
lähinnä silloin, kun ollaan epävarmoja aineiston 
hankinnasta.

Seuraavassa on listattu aineistonvalintapalave-
reiden ajankohdat, osallistujat ja valittava 
aineisto.

6.5.2013 
Neljä kirjastonhoitajaa valitsi Basam Books 

kustannusyhtiön kirjoja. Käytettävissä oli 
paperinen esite ja kirjaston tietokanta. Tutkimuksen 
tekijä oli yksi kirjastonhoitajista.

10.5.2013
Kaksi kirjastonhoitajaa ja yksi kirjastovirkailija 

valitsivat BTJ:n Kirjosta musiikkiaineistoa. 
Tutkimuksen tekijä oli toinen kirjastonhoitajista 
ja lähinnä kuunteli muiden keskustelua.

13.5.2013
Neljä kirjastonhoitajaa valitsi kirjaston 

tekemästä listasta eri kustantajien tietokirjoja. 
Tutkimuksen tekijä oli yksi kirjastonhoitajista.

17.5.2013
Kolme kirjastonhoitajaa valitsi ison kustan-

tamon Otavan kirjoja. Tutkimuksen tekijä oli 
yksi kirjastonhoitajista.
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24.5.2013
Kolme kirjastonhoitajaa, yksi mediasihteeri 

ja yksi kirjastovirkailija valitsivat vuonna 2014 
tilattavia lehtiä. Tutkimuksen tekijä oli yksi 
kirjastonhoitajista.

Palavereissa käsiteltiin parisen sataa tapa-
usta. Varsinaista puheenjohtajaa tai vetäjää 
palavereissa ei virallisesti ollut vaan tietokoneelle 
valintaohjelmaan kirjaaja toimi jonkinlaisena 
epävirallisena päällysmiehenä. Kirjaaja näki 
valintalistan näyttöpäätteeltä edessään ja piti sen 
avulla järjestystä, jos keskustelu alkoi rönsyillä 
ja kesti kauan. Osallistujat palasivat järjestykseen 
myös itseohjautuvasti.

5. Empiirisen aineiston tulkinta

Aineistonvalintapalavereissa valittiin mate-
riaalisia kirjoja ja levyjä, mutta samalla valittiin 
myös sisältöjä. Kirja näyttäytyy kirjastossa 
sekä artefaktina että sisältönä (Tuomi 2011, 
16). Valintapalaverissa valittiin kirjakappaleita, 
mutta ne voidaan lukea myös kulttuuriesineiksi. 
Kulttuuriesineellä viittaan Popperin (1972) 
kolmen maailman jakoon: fyysinen maailma 
(maailma 1), mentaalinen maailma (maailma 2) 
ja kulttuuritiedon (maailma 3) maailma. Kirja voi 
kuulua kaikkiin kolmeen. Kirjaa (maailma 1) voi 
lukea ja se synnyttää lukijassa ajatuksia (maailma 
2) ja kirja kantaa ihmisen luomia ajatuksia ja 
ideoita, joista kulttuuritiedon maailma (maailma 
3) koostuu. (Hakkarainen & Lonka & Lipponen 
2004, 256–257.) 

Aineistonvalintapalavereissa keskusteltiin 
valittavasta aineistosta kaikista kolmesta 
näkökulmasta. 

Aineistonvalinta on päätöksentekoa siitä, mitä 
aineistoa hankitaan. Aineistonvalintapalaveri 
on kuitenkin enemmän kuin pelkkä päätök-
sentekopalaveri. Aineistonvalintapalaverissa 
vuorovaikutus ja monenlainen tieto ja informaatio 
ovat uuden tiedon perusta. Aineistonvalintapalave-
rissa tuodaan esille omia näkemyksiä ja monen-
laista tietoa valittavaan aineistoon liittyen. 
Ajatukset ja näkemykset saattavat synnyttää 
keskustelua tai rajoittaa ja ehkäistä sitä. Mitä 
heterogeenisempi ryhmä on sitä enemmän 
ryhmän jäsenet joutuvat perustelemaan 
näkemyksiään ja mitä homogeenisempi ryhmä 
on sitä paremmin ryhmän jäsenet ymmärtävät 
toistensa näkemyksiä. 

Seuraavassa tarkastelen aineistonvalintapala-
veria esimerkkien avulla SECI -malliin peilaten. 
Esimerkit valittiin koska ne olivat erityisen 
kuvaavia ja edustavia aineistonvalintakeskustelun 
osalta.
Sosialisaatio

Yhdessä työskentelyä ja sen kautta oppimista 
kuvataan tiedon luomisen prosessimallissa 
termillä sosialisaatio. Sosialisaatiossa toisen 
hiljainen tieto siirtyy toisen henkilön hiljaiseksi 
tiedoksi. Keskeistä on yhteinen kokemus, 
vuorovaikutus ja mallioppiminen. Hiljainen tieto 
välittyy yhdessä tekemällä ja epämuodollisessa 
kanssakäymisessä. Myös kollektiivinen hiljainen 
tieto, käytännöt, normit ja arvot omaksutaan 
sosialisaation vaiheessa. Yksilöt ikään kuin 
kasvavat yhteisön sosiaalisiin käytäntöihin (vrt. 
Lave & Wenger 1991). (Huotari & Hurme & 
Valkonen 2005; Viitala 2013.) Kirjastonhoitajat 
olivat sosiaalistuneet omaan työhönsä pitkän ajan 
kuluessa. Heidän asiantuntemuksensa perustui 
lukuisiin asiakaskontakteihin ja kokoelmatyöhön. 
Kirjastoaineistoa oli vuosien ajan valittu, hankittu, 
luokiteltu, kuvailtu, etsitty, poistettu ja sen kanssa 
oli oltu tekemisissä monesta näkökulmasta. 
Aineistonvalinnan taustalla oli syvällistä tietoa 
muun muassa oman kirjaston kokoelmasta, 
koko kirjaston kokoelmasta, kirjallisuudesta ja 
musiikista, kustantajista, asiakkaista, toiminta-
ympäristöstä, lainauksesta, kysynnästä, mää-
rärahasta ja kulttuurista yleensä. Valinnan 
taustalla oli myös intuitiota. Aineistonvalinnassa 
pyrittiin ennakoimaan tulevaa.  Menneisyyden 
ja nykyisyyden tietoa käytettiin tulevaisuuden 
ennakointiin.  Kirjastoaineistoista oli keskusteltu 
kasvokkain ja ryhmissä. Kirjastonhoitajille oli näin 
kertynyt kokemukseen perustuva tietovaranto, 
joka aktivoituu tai aktualisoituu toiminnassa. 
Aineistonvalintapalaveri voidaan nähdä myös 
sosialisaation prosessina. Hiljaista tietoa siirtyy 
suoraan toisten hiljaiseksi tiedoksi yhteisen jaetun 
ymmärryksen kontekstissa. 

Esimerkki 1.

KH 4: Sitten mennään jo poprockiin, hyvä. 
KH 6: Näist ei paljon tarvii.
KH 4: Ei, näähän oli aika helppoja nämä nyt. Et 
toi oli tietenkin tää Kumpula, Atletico Kumpula  
meillä se edellinen levy ”Puutarhajuhlat”. Se on 
loistavasti kiertänyt. 
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KH 6: Just.
KH 4: Näitä on varailtu ja nää on semmosia 
sympaattisia juttuja.
KH 6. Tänä päivänä varataan levyjä tosi paljon 
vähemmän kuin ennen.
KH 4: Niin niin.
KH 1: Tota,  saaks mä yhen kysyä, ku sä sanot 
tää on helppo, tässä on helppoja, mitä sä sillä 
tarkoitat.
KH 4: Se on tota varmaan, että tässä on niin 
selkeitä kriteerejä, millä heti jotenki voi rajata 
pois.
KH 6: Niin.
KH 4: Ja sitten nousee vaan ne jotka on must.
KH 6: Niin joo.
KH 4: Jos on hyvät perusteet juuri meidän 
ottaa se.
KH 1: Minkä takia sä vaikka ton jätit pois? 
(Osoittaa listalla olevaa levyä)
KH 4: Katotaas nytten.
KH 4: Tää on vähän tämmönen erikoinen 
Youtube porukka,  joka siellä on nyt saanu 
nostetta, että ei tästä niinku oikein tiedäkään 
mitään vielä. Että osaaks sää sanoa?
KH 6: En mää sen paremmin.
KH 1: Nostaaks tuo Youtube nykyisin sitten 
tota.
KH 4: Jotenki jännästi et sieltä tulee ja ihmiset 
rupee niinkuin sitten kyselemään  mutta niinkun 
perustellaan usein.                     
KH 6: Että niitä ei tarvita.

Esimerkissä näkyy yhteinen jaettu kokemus, 
joka on saatu yhdessä työskentelyn, sosialisaation 
vaiheessa. Tietoa myös jaetaan, mutta taustalla 
on yhteinen käsitys ja yksimielinen näkemys. 
Musiikkiaineistoa valittaessa käytettiin usein sanaa 
varma, otamme varmat, pomminvarma. Valit-
sijoilla oli kokemukseen ja aineistotuntemukseen 
perustuva näkemys, että kyseinen aineisto oli 
keskeistä, tärkeää ja hyvää, ”Nää on semmosia 
varmoja”. ”Duarte ja täähän on semmonen 
pomminvarma bluesjuttu”. 

Ulkoistaminen 

Tiedon luomisen prosessimallissa ulkoistaminen 
on vaihe, jossa hiljainen tieto muuntuu 
eksplisiittiseksi. Olemassa olevaa hiljaista tietoa 
pyritään artikuloimaan. Tämä on Nonakan ja 
Takeuchin mukaan kriittisin vaihe uuden tiedon 
luomisessa.  Artikuloitu ja käsitteellistetty tieto 

muodostaa uuden tiedon perustan. Kirjasto-
aineiston tuntemus on keskeistä kirjastotyössä 
ja se näkyi aineistonvalintapalavereissa. 
Kokemukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa 
tietoa artikuloitiin ja jaettiin paljon. Keskustelu oli 
runsasta ja värikästä. Tarjolla olevan kirjallisuuden 
sijoittumista kirjastokirjallisuuden kenttään 
pohdittiin. Viittaan kirjastokirjallisuuden termillä 
siihen kirjallisuuteen, mitä kirjastossa tarvitaan tai 
jota käytetään. Valinnan kohteena oleva aineisto 
stimuloi, inspiroi keskustelua ja hiljaisen tiedon 
artikuloimista. Keskustelussa välitettiin sekä 
käytännöllistä tietoa että kirjastonhoitajien 
työssään tarvitsemaa kirjallisuus- ja kulttuu-
ritietoa.

      
Esimerkki 2.

Louise Erdrichin kirjaa ”Pyöreä talo” 
valittiin kaksi kappaletta. Kirjailija tunnettiin ja 
muistettiin 1980-luvulla ilmestyneistä kirjoistaan. 
Keskustelussa luettiin välillä esitetekstiä, 
kerrottiin omista kokemuksista ja mietittiin kirjan 
sijoittamista vippikirjaksi. Vippikirjat ovat esillä 
omalla tarjontapöydällään ja niissä on vain viikon 
laina-aika. Vipeiksi laitetaan yleensä kysyttyjä 
kirjoja tai kirjoja joita halutaan nostaa esille.

KH 2: Pyöreä talo Louise Erdrich. 
KH 1: Louise Erdrich on hyvä.
KH 2: Tää on nyt meille sitten tuttu ja tunnettu. 
Pyöreä talo. Laura Lahdensuu on kääntäjä. Mä 
aina katon ton kääntäjän.
KH 1: Se on hirveen merkittävä.
KH 2: Et tota se ei mulle nyt sano Lahdensuu 
mitään. National Book Award voittanut teos 
intiaanien elämästä.
KH 4: Eiks se oo Tammen kirja. Tammi on 
kääntänyt niitä.
KH 1: Erdrich on. Mä oon joskus sen ensim-
mäisiä lukenut tai ensimmäisen.
KH 2: 80 –luvulla.
Muut yhteen ääneen: Joo.
KH 3: Hei pohjoisamerikkalainen intiaani-
reservaatti sijoittuu.
KH 4: Tää on ite intiaani.
KH 2: Chippewa –taustainen.
KH 3: Juurikaskuningatar – ton mä oon lukenu. 
(Osoittaa sormellaan esitettä)
KH 4: Anna meille siivet - oli se ensimmäinen 
joo.
KH 2: Tää on hyvä. Tätäkin voi nyt sitten 
ajatella vippiä.
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KH 3: Niin vois laittaa. 
KH 4: Kyllä, kyllä.
KH 2: Ja tarjotaan sitä asiakkaalle nähtäväksi ja 
yksi lainaan. Olemme yksimielisiä. Meillä on 
pitkä kokemus. Me tällä pitkällä kokemuksella 
tiedämme. Tunnemme meidän asiakkaat. Tää 
vippi on hyvä, voi tarjota.
KH 3: Niin ja et tulee erilaisilta kustantajilta.
KH 2: Niin onkin. Ei oo aina ne samat, pyöri 
siinä.

Tilanteessa keskusteltiin kirjasta, kirjailijasta, 
kääntäjästä, kirjailijan aikaisemmasta tuotannosta, 
kustantajasta ja palkinnosta. Keskustelussa näkyy, 
että kirjastonhoitajat kokemuksensa pohjalta 
pitivät kirjailijaa hyvänä ja kirjaa niin laadukkaana, 
että sitä otettiin vippikirjaksi. Kirjastonhoitajille 
on myös selkeä käsitys asiakkaiden lukumausta 
ja lukutottumuksista. Kirja asemoitiin kirjasto-
kirjallisuuteen: yksi lainaan ja yksi vippi. 
Päätöksenteon takana oli selvästi yhteinen jaettu 
näkemys. Keskustelu oli kollegoiden näkemyksiä 
vahvistavaa ja täydentävää.           

      
Esimerkki 3.

Keskustelua kirjasta ”10 läsnäolon minuuttia: 
Mindfulness lapsille”.

KH 2: Se on tietoinen läsnäolo. Se on kyllä 
tärkeätä nykyaikana kun ei olla läsnä, ollaan 
siinä vieressä mutta ei olla läsnä.
KH 4: Jos se on vain kymmenen minuuttia. 
(Päällekkäin puhumista)
KH 4: Tavallaan niin tekninen, nyt mindfulness, 
ollaan kymmenen minuuttia.
KH 2: Jos ei muuten olla läsnä ollenkaan.
KH 3: Siis paikalla muu aika.
KH 2: Tässäkin on tää hengittäminen ja 
keskittymisen kohdentaminen, mitenhän tää 
on sitten lasten kanssa, en ossaa sanoa.
KH 4: Kyllähän näitä kirjoja voi lukea ja ihmiset 
voi kokeilla näitä kaikkia, en mä sitä, mutta se voi 
olla on aina joku uus tällainen kikka tämmönen 
keino millä niinku nyt että. Et maalaisjärkeä 
vois myös käyttää.
KH 3: Tämä  ämmä. (Huudahtaa hämmästy-
neenä ja katsoo kustantajanluetteloa)
KH 2: Ei oo vakuuttava.
KH 3: Ei oikein oo vakuuttava.
KH 1: Goldie Hawnhan se on.
KH 3: Se on perustanut järjestön.
KH:2: Ulkonäkö on vähän liian hieno mutta.

KH 2: Se on oikein tommonen järjestö ”Hawn 
foundation”.
KH 3: Jestas. Hänelle varmaan se kymmenen 
minuuttia on niinku maks aika. 
KH 4: Luksusta hänen lapsilleen. 
KH 3: Anteeks nyt vaan.(yhteistä naurua ja 
päällekkäin puhumista)
KH 4: Voi voi, joo joo.
KH 3: Totta kai ylivirikkeellisyys... . 
Jenkkkitouhua.
KH 2: Nimenomaan.
KH 4: Tässä on tekijänä Goldie Hawn. Jossain 
voidaan taas tästäkin kirjoittaa.
KH 1: Varmaan kirjoitetaankin, mutta suoma-
laisethan on aika kriittisiä.
KH 4: Paitsi että jossain facebookissa 
keskustellaan.
KH 1: Me ollaan heti hirveän asenteellisia. Eihän 
se voi kirjoittaa mitään järkevää kun se on ton 
näkönen ja se on amerikkalainen näyttelijä.
KH 3: Se on sentään Oscar –palkittu kuulkaa.
KH 1: Rooleist sellaisist hömpist. Jos se ois 
vakavampaa, sitten me heti uskottas enemmän. 
Me ollaan niin ennakkoluuloisia kun ihmiset 
vaan voi olla.

Näkemysten takana on hiljaista tietoa myös 
asenteiden ja ennakkoluulojen merkityksessä. 
Ne näkyvät valinnoissa. Tässä keskustelussa 
tarkasteltiin myös itseironisesti kirjastonhoitajien 
asennetta amerikkalaiseen filmitähteen. Hautalan 
(2011) mukaan tietoa rakennetaan ja jalostetaan 
vuorovaikutuksen ja tulkinnan avulla. Aineiston-
valintapalaverin vuorovaikutus on välitöntä ja 
avointa. Rento yhdessäolo ja huumori lisäävät 
yhteisen tiedonrakentamisen edellytyksenä olevaa 
vuorovaikutusta.  Tulkinta syntyy myönteisessä 
vuorovaikutuksessa (vrt. Ba ”mielentilana”).

Esimerkki 4.

Keskusteltiin ”Asukkaan ergonomisen 
avustamisen kehittäminen hoitotyössä” –väitös-
kirjasta.

KH 3: Toi ei ehkä oo semmonen mitä noi 
kuitenkaan lukee noi lähihoitajat.
KH 2: (Lukee kirjan sisältöä).
KH 3: Se on väitöskirja tästä eli ei ne halua ne. 
Ei se auta niitä se.
KH 5: Ne haluaa missä on kuvia ja neuvotaan 
tarkat ohjeet.
KH 2: Käytännön käsikirja tavallaan. 
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KH 5: Just.

Yhteinen näkemys oli, että ergonomiasta 
ei haluttu tutkimusta, vaan ennemminkin 
käytännöllisiä ohjeita ja kuvia. Kirjastonhoitajilla 
oli selkeä näkemys siitä, minkälainen halutun 
teoksen kuuluisi olla. Kirjastonhoitajat raken-
sivat koko ajan yhteistä näkemystä, mikä on 
relevanttia aineistoa omaan kirjastoon. Näkemys 
konkretisoitui ja täsmentyi yksittäisen kirjan 
kautta. Yksittäisen valittavan aineiston avulla myös 
profiloitiin asiakkaita. Tässä omina asiakkaina 
nähtiin lähihoitajat, jotka tarvitsevat tietynlaista 
aineistoa aiheesta.

Esimerkki 5.

KH 1: Saako tehdä yhden kysymyksen, 
että onks teillä tuolla takaraivossa joku 
semmonen kuitenkin koko ajan semmonen 
rahakalkulaattori.
KH 4 ja KH 6: On. (Yhteen ääneen)
KH 4: On koko ajan.
KH 6: On ihan ja jos mahdollista nyt vähän 
nyt vähemmän koska tiedetään että tulee vielä 
sitten olisiko tää nyt semmonen mikä ei ole 
ihan pakko.
KH 4: Joo.
KH 6: Niinku täys.
KH 1: Et se kaikki tapahtuu tavallaan, että se joku 
osa koko ajan puntaroi suhteessa siihen niin.
KH 4: Että me ei voida mitä tahansa ja suhteessa 
myös siihen mitä meillä hyllyssä mahtuu 
olemaan että ei mitään. Niinkun täällä oli jotain 
vähän spesifimpää niin. Joskus otetaan. Niinkun 
tääkin vois olla kiva, justiin tää keskiaikaiset 
iloiset balladit koska se on niinku samalla 
rentoutusmusiikkia että jos ihmiset löytää 
sitä niin se on semmosta käyttäjäystävällistä 
tavallaan.
KH 6: Syksyllä ei ois missään nimessä 
aateltukaan.

Kun aineistoa valittiin, niin se tehtiin aina 
aineistomääräraha mielessä. Kokemuksesta 
osattiin jakaa raha koko vuodelle. Jotain 
erikoisempaakin haluttiin joskus valita.        

Aineiston kysyntä on tärkeä kriteeri hankkia 
kirjastoaineistoa. Kirjastonhoitajilla on näkemys, 
mitä kirjastosta kysytään. Samanmielisyys 
näkyy pitkän aikaa yhdessä työskennelleiden 
kirjastonhoitajien puheessa. Taustalla on 
yhteinen useinkin artikuloimaton kuva ja näkemys 

minkälainen kokoelman tulisi olla ja minkälainen 
aineisto sopii omaan kirjastoon. Kirjastonhoitajat 
eivät useinkaan kykene antamaan loogista 
raporttia, minkälainen kokoelma on sopiva ja 
hyvä, mutta kuitenkin valitessaan tietävät mikä 
aineisto on sen ”hyvän” mukaista.

Esimerkki 6.

KH 4: Mä oon vetänyt tän yli.
KH 6: No niin.
KH 4: Ei yhtään mitään tiedä tästä, kyllä 
pääkirjasto tän ottaa. Pispalan folk proge 
poppia.
KH: 4 Ei menisi meillä kuitenkaan.
KH 4: Ja sitkun on tollasia pieniä julkaisuja 
jotka sitten jotkut ostaa ja jotkut kuuntelee jotkut 
kaverit ja sukulaiset mielellään kuuntelee tekee 
niinku levyn.

Valitsijoilla on kokemukseen perustuva 
kokonaiskäsitys koko kirjaston aineistovalinnasta. 
Silmäillään pikaisesti levytietoja ja pystytään 
arvioimaan, miten levyä hankitaan mihinkin 
yksikköön tai annetaan suosituksia, kuinka levyä 
kannattaisi hankkia. Kirjastoaineistoa valittaessa 
ennakoidaan, käytetään intuitiota ja minusta tuntuu 
–menetelmää. Ajan ilmiöiden ja trendien tuntemus 
nousee esiin valintakeskusteluissa. 

Esimerkki 7.

Uskonnollisen saarnaajan Billy Grahamin 
kirjaan suhtaudutaan epäröivästi. Muistettiin että 
Grahamia ei ole enää kyselty.

KH 2: Sitten Billy Grahamia, tuttu.
KH 3: Kysytäänkö enää?
KH 2: Ei. (Pällekkäin puhumista)
KH 3: Eiks se oo jo menny?
KH 2: Onko se hengissä?
KH 3: Ei, en usko. Meidän äiti puhui siitä.
KH 5: Mun mamma, isoäiti.
KH 3: Niin et sitä ikäluokkaa.
KH 2: (Lukee ääneen kirjan esittelytekstiä) 
Tää on amerikkalainen, on kysymys  ja sitten 
vastaus. Viisaat vanhemmat tyyliin. Ennen 
vanhaan. Jätetään se.
KH 5: Doctor Phil.
KH 2: Sitä kysytään sitten taas paljonkin. Se 
on niinku tän päivän. Ehkä tämä on ohi meidän 
näkökulmasta ja meidän asiakkaiden.
KH 5: On se varmaan ohi.
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Kirjastonhoitajilla on käytännönläheistä 
kulttuurintuntemusta. Uskonnollinen saarnaaja 
asemoidaan toiseen aikaan. Billy Graham ”on 
jo menny” ja ”on ohi”. Doctor Phil on taas 
aktuelli. Valittava aineisto nähdään kulttuurisessa 
kontekstissa.

Yhdistäminen

Tiedon yhdistäminen on vaihe, jossa tiedon 
tuloksia yhdistellään olemassa olevaan tietoon 
ja luodaan organisaatiotason yhteistä näkyvää 
tietoa. Näin tietoa voidaan yhdistellä uusiksi 
kokonaisuuksiksi, jotka näkyvät järjestelminä, 
käytänteinä, toimintasääntöinä ja toiminnan 
opasteina. 

Seuraavassa esimerkissä yhdistettiin aineisto-
tietoja, toimintaympäristötietoja ja kokemukseen 
perustuvaa kysyntätietoa valintaperiaatteisiin. 

Esimerkki 8.

Pohdittiin katonsuunnittelukirjan hankintaa 
ja käytiin keskustelua siitä, pitäisikö kirjaa 
hankkia.

KH 2: Toimivat katot. 2013. Rakennusmedian 
julkaisu. Tossa on aika mielenkiintoisen 
näköinen kattorakennelma, tossa, onkohan tuo 
toimiva (katsoo päätteelle kirjan esittelytietoja) 
joka menee tollai noi. (muutkin yrittävät kurkkia 
päätteelle)
KH 1: Onks se tuota…(Päällekkäin puhu-
mista)
KH 2: Miten hyvä ja toimiva katto tai muu 
vedeneristys tehdään loiviin ja jyrkkiin kattoihin. 
Keskeiset katon suunnitteluun ja toteutukseen 
liittyvät asiat, katemateriaalit, detaljipiirrokset, 
materiaalikohtaiset ja kaikkea tämmösiä ja sit 
kattourakasta. Kattoliitto ry:n julkaisu. En oo 
koskaan kuullut että katoilla on oma liitto. 
(Yhteistä naurua)
KH 3: Eihän nyt tavallisen ihmisen… (Pääl-
lekkäin puhumista)
KH 2: Tässä sanotaan suunnittelijoille, 
urakoitsijoille, opiskelijoille, kuin kattotyön 
tilaajille. Kuka tilaa erikseen? Varmaan julkiset 
rakennukset. (KH 3: Joo) Niin eihän tavallinen 
ihminen nyt juuri, vaikka noita vaihdetaankin 
kattoja kyllä vaihdetaan, niitä on ihan lättäkattoja 
ja tasakattoja ja sitten on vaihdettu et tää on siinä 
ja siinä. Hiinä ja hiinä. Pääkirjasto on ottanut 

kaksi ja se voi olla että riittää. (Päällekkäin 
puhumista)
KH 3: Riittää.

Katonsuunnittelukirjaan palattiin kuitenkin 
keskustelussa myöhemmin. Pohdiskeltiin 
pitäisikö kirjaa sittenkin hankkia, koska alueella 
on teknillinen yliopisto. Kokemuksesta tiedettiin, 
että opiskelijat eivät kuitenkaan hakeneet 
tämäntyyppistä aineistoa yleisestä kirjastosta. 

KH 1: Kattokirja rupesi mietityttämään, kun 
täällä on paljon insinöörejä ja tuo koulukin 
kun täällä on tuo teknillinen yliopisto.
KH 3: Me otettiin silloin kun ne tuli noi esim. 
arkkitehtiosasto muutti tänne me ruettiin 
ottaa arkkitehtikirjoja siis arkkitehtuurista 
opiskelijoille. Ei ne oo liikkunu mihinkään. 
Ne on poistettu nyt. Ei ne hae täältä. 
KH 1: Selvä, hyvä opetus.
KH 2: Me pidettiin alkuun huoli, että meille tuli 
arkkitehtilehtiä.
KH3: Me luultiin että kaikki ryntää tänne. 
KH 2: Niillähän on hyvät matskut siellä jo.

Esimerkki 9.

Afrikkalaistaustaisen Chimamanda Ngozi 
Adichien romaanista ”Kotiinpalaajat” käytiin 
vuolas keskustelu. 

KH 2: No niin sitten tulee Adichie. Tää 
Adichiehan on kirjoittanut vaikka kuinka monta 
tai on käännetty jo. Se kääntäjä on muuten Hanna 
Tarkka. Mä kiinnitin tuohon huomiota siihen.
KH 4: Kaunis tyttö tämä. (Näyttää kustantajan 
luettelon kuvaa)
KH 2: Niin on, -77 syntynyt. Se on nuorempi 
kuin ajattelin. 
KH 4: Adichie on Afrikan nykykirjallisuuden 
keskeisimpiä nimiä. (Lukee esitteestä)
KH 2: Tuo ”Puolikas keltaista aurinkoa” ja tota 
mä en jotenkin sen käännös mua ei niinkun mä 
kiinnitin siihen huomiota. Nyt huomaan että 
mä muistin että siinä on toinen kääntäjä siinä 
”Puolikas keltaista aurinkoa” mitä tässä ja tota 
mikä se olikaan sen kääntäjä. Se oli ihan varmasti 
eri kääntäjä ku se ei ollu tuo Tarkka Hanna kun 
kiinnitin siihen huomiota siihen käännökseen. 
(Tarkistaa koneelta) Mä en tiedä mä jonkun 
kanssa  keskustelin siitä mutta tuota.
KH 4: Nuo novellit on kivoja mä ostin 
lahjaksikin ton ”Huominen on liian kaukana” 
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sen  novellikokoelma. Niin ostin yhdelle meidän 
talossa se valmistui se Nina. Valmitujaislahjaksi 
joo.
KH 2: Tämähän on mielenkiintoinen ja hyvä 
tarina oli tämä mä katon tuon kääntäjän. 
Karhulahti Sari. Sanoo Adichien kohdalla että 
siinä on nyt eri kääntäjä. Mua jotenkin vaivasi 
se käännös. Harvoin tulee kiinnitettyä huomiota 
käännökseen oikein niinku sillai.
KH 1: Sillo se on useimmiten huono jos kiinnittää 
huomiota. Markku Mannila sano tavallaan 
kääntäjä kirjoittaa sen uudelleen. (Heiluttaa 
kättä ikään kuin sulavuuden merkiksi).
KH 2: Joo, just näin. Mut en mä tiedä, tässä on 
nyt vaihtunu kääntäjä, tässä on eri.
KH 4: Tää on saanu Orange Prize –palkinnon 
romaanista ”Puolikas keltaista aurinkoa”. 
(Lukee esitteestä)
KH 2: Sehän oli todella hyvä kirja koskettava 
tarina. (Päällekkäin puhumista)
KH 2: Täs on Ifemelu ja Obinze tutustuvat 
Nigeriassa sotilashallinnon alaisessa maassa ei 
ole nuorille tulevaisuutta (lukee esitteestä) Sitten 
tässä on tää afrikkalaisuus ja yhdysvaltalaisuus. 
Ifemelu pääsee opiskelemaan Yhdysvaltoihin, 
kasvaa nuori vihainen nainen. Tässä on tää 
identiteetti tasapainoilee amerikkalaistumisen ja 
afrikkalaisen identiteettinsä välillä löytää ystäviä 
ja rakkautta - ja palaa kuitenkin Nigeriaan.
KH 4: Tässä on laittoman siirtolaisen kohtalo 
tuossa joka on tosi ajankohtaista.
KH 2: Näitä on muistaakseni  otettu ihan kolmea 
kappaletta.
KH 1: Niitä on aika paljon ja mä aina nostan 
niitä esille.
Päällekkäin puhutaan: Kaks ja yks.
KH 1: Selvä. Sitä tarjontaa on. Kuitenkin yhä 
enemmän ja enemmän tän taustasia.
KH 2: Nimenomaan.
KH 1: Ja sitten kun ihmiset löytää  jos löytäis 
niin moni kärsii tästä samasta.
KH 4: Ni, nää on sitte sillai musta kivoja, 
niinku ett  tavallaan nää sopis nuorille. Tätä 
vois lukiolaisille tarjota ja toi novellikokoelma 
olis hyvä jos ne lukee novelleja.
KH 1: Afrikka faneille, hyvän kirjallisuuden 
ystäville ja sitte tästä kulttuurien törmä-
yksestä.
KH 2: Juuri nämä ollaan kiinnostuneita eri 
kulttuureista ni tää on siihen.
KH 4: Pitäisi laittaa näyttely kun tulee syksyllä 
kansainvälinen ilta.
KH 2: Niin voiskin joo.

KH 4: Nostais näitä uusia kirjoja esille.
KH 1: Esimerkiks olen hurjan hienoja 
kirjoja lukenu nimenomaan kiinalainen ja 
amerikkalainen törmää, siitä on monta hyvää 
kirjoittajaa.
KH 2: Nyt on tämä ”Kulkurit”. Mä rupesin 
lukemaan sitä ”Kulkuria” nyt. Mun mielestä 
se on tosi hyvä. 
Keskustelussa artikuloitiin paljon kirjallisuuteen 

liittyvää asiantuntemusta ja kirjoja asemoitiin 
kirjastokirjallisuuden kenttään. Pohdittiin 
ja segmentoitiin asiakasryhmiä joille tarjota 
valittavaa kirjallisuutta (nuorille, lukiolaisille, 
Afrikka -faneille, hyvän kirjallisuuden ystä-
ville, maahanmuuttajille). Jo tässä vaiheessa 
kirjastonhoitaja visioi mielessään lukioluokan 
kirjastokäynnin ja liitti kirjan tarjottavaan 
lukupakettiin. Käytännön kirjastotyötä kehi-
tettiin ideoimalla näyttelyä kansainväliseen 
iltaan. Nähtiin myös kaunokirjallisuuden rooli 
kulttuuritiedon välittäjänä.

Esimerkki 10.

KH 2: Bridget Jones 3. Se jyrää edelleen 
ilmeisesti.
KH 1: Meillä ei ole sitä vanhaa Bridget 
Jonesia, mä en ikinä näe sitä eli onks se 
loppuunmyyty.
KH 4: Täytyy tarkistaa se. (Päällekkäin 
puhumista)
KH 2: Eilen otin vieraskielistä Bridget Jonesia 
englanninkielisestä valikoimasta. Niitä 
luetaan.
KH 1: Näitä voisi ottaa lisää.
KH 2: Mä pistän ylös. (Kirjoittaa muisti-
lapun)
KH 4: Tätä on odotettu.
KH 2: Chick litin äiti. 
Kaikki Yhteen ääneen: Chick litin äiti. Niin 
on.
KH 4: Nyt vasta sit tuli tää  kolmas osa. Ei se 
niitä tehtaile kuitenkaan.
KH 2: Laitetaan vippinä yksi ja sitten tuota kolme 
ja tarjotaan tätä uutta ja sitten kun kierto loppuu 
sitten ni ja käyttö tietenkin kuluvatkin mutta 
tuota voidaan sitten vähentää, näitähän ei tartte 
tehdä semmosta, koska. 
KH 4: Kuluu loppuun. Nää on kulunu liikaakin, 
näitä ei ole enää hyllyssä.
KH 1: Nää pokkarit menee vielä nopsammin. 
Mulla tahtoo olla niin, että mä ostin pokkareita  
ja nyt mä vähän kadun kun mä en tahdo nähdä 
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sitä tekstiä.
KH 4: Joo, ne on kamalia. Mä oon tehny kans 
saman, pitäs olla jotkut suurentavat jotkut 
silmälasit.
KH 2: Se on ihan totta. Nyt oli meillä Miki 
kirjoista (=minikokoinen kirjaformaatti) tuolla. 
Ihmiset on ihastuneet Miki kirjoihin kun Leena 
kertoi niistä,  eilen oli näytillä Miki kirjoja. 
Niissä on se teksti, se on isompaakin kun tossa 
tekstimalli.
KH 4: Tossa on Miki kirja. Tää näkyy läpi 
tää. (Kaikki katselevat esitteen kuvaa Miki 
kirjasta)
KH  1: Joo tuo on ku Raamattu.
KH. 2: Jotka oli sairaaloissa töissä sanoi että se 
siellä hyvä lukea sängyssä, on hyvä sillai. On 
kevyt ja sitä on aika hyvä pitää auki. En nyt 
tiedä sitten miten se tuota.
KH. 4: Tää on kun lukis tietokoneen näytöltä 
tai joltain iPhonelta kun tuo teksti on noin 
päin. (Silittää kädellään kustantajanluettelon 
kuvaa)
KH 1: Silti se on kuulkaa tämmönen, kyllä  se 
on tämä mitä mä haluan lukea. (Pitää kädessään 
kovakantista kirjaa)
KH 2: Ja siinähän on hyvä teksti. Ennen vanhaan 
ei ymmärtänyt kun asiakkaat tuli sanomaan, mä 
haluan isoa tekstiä.
KH 1: Ei uskonu. Asiakkaat sano, että en mä 
viitti nyt kattoo kun ei ole silmälaseja mukana. 
Mä  pidin kuhan ei viitti. Nyt kyllä ymmärtää.

Keskustelussa puhuttiin chick lit –kirjallisuu-
desta ja asemoitiin Bridget Jonesin kirjoittaja chick 
litin äidiksi. Tässä oli yhteistä tiedonmuodostusta, 
jossa valittava kirja asemoitiin kirjallisuuden 
kenttään ja genren uudehko nimi otettiin yhteiseen 
käyttöön. Koska kirjat olivat kysyttyjä, sovittiin, 
että hankitaan lisää. Kirjan ulkoasu ja luettavuus 
oli tässä merkittävänä keskusteluaiheena. Tässä 
kohdin kirjaa käsiteltiin Popperin (1972) fyysiseen 
maailmaan kuuluvana kulttuuriesineenä. Myös 
tietoa pienikokoisesta kustannusosakeyhtiö 
Otavan lanseeraamasta Miki -kirjaformaatista 
välitettiin.

Aineistonvalintapalaverissa muodostettiin 
erilaisista näkemyksistä yhteinen näkemys. 
Yhteisen näkemyksen muodostaminen on 
kollektiivista tiedonrakentamista. Artikuloidut 
näkemykset liitettiin aikaisempiin näkemyksiin 
ja aikaisempia näkemyksiä ja linjanvetoja 
tarkennettiin tai muutettiin. Tässä vaiheessa 
saatettiin tarkentaa aineistovalintaperiaatteita 

tai antaa käytännön ohjeita kokoelmatyöhön. 
Tietoa jalostettiin aineistonvalintaperiaatteiksi ja 
toimintaohjeiksi. Käytäntöjä kehitettiin.

Sisäistäminen

Sisäistämisvaiheessa eksplisiittinen tieto 
muuntuu jälleen hiljaiseksi tiedoksi. Yksilö ottaa 
edellisen prosessin vaiheet käyttöönsä omassa 
työssään. Aineistonvalintapalaverin tarkennetut 
valintaperiaatteet omaksutaan tai sovitut 
kokoelmatyöt tehdään. Artikulointivaiheen 
keskustelujen näkemyksiä omaksutaan 
myös osaksi omaa toimintaa ilman tiedon 
yhdistämisvaihetta. Artikuloidut näkemykset 
siirtyvät suoraan yhteiseksi näkemykseksi ja 
ilmenevät uudessa aineistonvalintatilanteessa.

Esimerkki 11.

Ihmeparantumista käsittelevä kirjan jälkeen 
seurasi vilkas keskustelu.

KH 4: Joskus voitais tämmönen jättää pois 
ja ottaa kolme tai kaksi tärkeää kirjaa. Sanon 
esimerkin justiin tää  markkinoinnin opus, 
jonka mun asiakas lainasi, kauhean kuluneita 
rimpuloita kiertää. Niitä kysyy monenlaiset 
opiskelijat, semmonen hyvin perusteos. 
Esimerkiks semmosta vois ottaa sitten se palvelis 
aikuisopiskelijoita esimerkiks.
KH 2: Niitä pitää täydennyksiin laittaa kun 
huomaa sen.
KH 4. Jää  joku tommonen pois (viittaa 
ihmeparantumiskirjaan) riittäs rahaa sinne. Sit 
tavallaan vaatisi myös sitä työtä, et menis ja 
kattois ja seurais.
KH: 2 Joo tottakai se on tärkeää.
KH 2: Mut kun huomaa sen,  kun sä tossakin 
huomasit sen. Mä näin sen kirjan. Se on 
basicteos.
KH 4: Hyvin monenlaiset eri alojen opiskelijat 
tarvii.
KH 1. Se on varmaan näin, mutta toisaalta 
meillä pitää olla myös tarjolla erilaista kamaa, 
ei olla pelkästään oppilaistosten. (Päällekkäin 
puhumista)
KH 2. Koska me palvellaan kaikkia. Alue on 
niin moninainen.
KH 3: Eihän meidän roskaa tartte ottaa.
KH 4: Voitais palvella myös semmosta aikuista 
joka rupee opiskelemaan ja se tarvis hirveen 



14         Informaatiotutkimus 33 (23, 2014Pohjalainen: Yleisen... Informaatiotutkimus 33(3), 2014 15Pohjalainen: Yleisen...

kalliita kirjoja rueta ostamaan. Sehän on tosi 
hyvä kun ihmiset jaksaa opiskella.
KH 1: Hyvinhän me ollaan palveltukin. Me ei 
olla tarpeeksi ehkä tehty sitä työtä että kun ne 
on loppuun kulahtaneita hommattais uusia ja 
niin päin pois.
KH 4: Niin. (Päällekkäin puhumista)
KH 2: Ei kerkeä sitten. Pitäs tossa  niinku (viittaa 
puheellaan palvelutiskiin) kun ne kulkee ja tai 
näkee ja kohtaa. Kyllähän me hankitaan sitä just, 
että meidän periaate tämän alueen oppilaitokset, 
yliopiston perusteokset ihan kaikki ne ja meidän 
hankintapolitiikka.
KH 4: Tommoset aikuisopiskelijat, ne ei 
välttämättä saa sitä muusta kun yleisestä 
kirjastosta niitä kirjojansa koska ne voi olla 
– onhan niillä ammattikorkeakoulun kirjasto, 
mutta ei siellä välttämättä oo. Siellä käydään 
vaan joskus kun se on etäopiskeluakin. Eivät voi 
sieltäkään hankkia vaan ovat meidän varassa.
KH 2: Nyt oppilaitosten kirjastot on parempia 
kun  mitä ne oli aikaisemmin Totta kai yleinen 
kirjasto on tärkeä, mutta emme voi täysin 
tyydyttää.

Keskusteltiin aineistonhankintaperiaatteista: 
Otetaanko useampia nimekkeitä vai vähemmän 
nimekkeitä ja kysyttyjä useampi kappale. Yleisen 
kirjaston roolia täsmennettiin. Keskusteltiin 
toimintatavoista, joiden avulla huolehditaan, 
että keskeisiä kysyttyjä aikuisopiskelukirjoja on 
kirjastossa. Tässä ehdotettiin käytäntöä, jossa 
kirjoja on laitettava täydennyksiin ja kirjojen 
kuntoa on seurattava. Kun työtä tehdään 
käytännössä, sisäistetään aikuisopiskelukirjojen 
hankinnasta huolehtiminen ja se muuntuu 
käytännöksi. Tässä esimerkissä oli yhteistä 
tiedonmuodostusta se, että muovattiin ja annettiin 
käytäntöön toimintaohjeita. Toimintaohjeiden 
toteuttaminen voi muuttua uudeksi käytännöksi 
ja kirjastonhoitajien kokemustiedoksi. 

Sosialisaatio

Aineistonvalintapalaverin tulokset näkyvät 
siinä, mitä aineistoa on hankittu. Aineiston-
valintapalaverin yhteiset näkemykset siirtyvät 
esimerkiksi tarkennettuina, uudistettuina 
valintaperiaatteina työyhteisöön. Valintapäätökset 
siirtyvät toisten hiljaiseksi tiedoksi työtä tekemällä. 
Ympyrä sulkeutuu: sosialisaatio, ulkoistaminen, 
yhdistäminen, sisäistäminen ja uusi kierros alkaa 
sosialisaatiolla.

Aineistonvalintapalaverissa jaettiin omaa 
kokemustietoa ja ajateltiin ääneen. Ilmaistujen 
näkemysten pohjalta muodostettiin uusi näkemys, 
joka uusinsi tai vahvisti aikaisempia käsityksiä 
tai muutti niitä. Päätös aineiston hankkimisesta 
tehtiin useimmiten keskustelun pohjalta. Oli myös 
tapauksia, joiden kohdalla ei keskusteltu ollenkaan, 
yksimielinen vastaus oli kielteinen. Tällaisen 
päätöksen kohdalla kielteiseen päätökseen liittyvää 
tietoa jäi artikuloimatta. Kaikki tuntuivat tietävän, 
miksi päätös on kielteinen, mutta sitä ei artikuloitu. 
Tässä tapauksessa vahvistettiin ilmaisematonta 
hiljaista tietoa, jonka vain palaveriin osallistujat 
tiesivät. 

Valittava aineisto viritti, inspiroi ja antoi 
signaaleja. Kirjastonhoitajien välillä syntyi 
dialogista keskustelua. Artikuloidut näkemykset 
liitettiin aikaisempiin näkemyksiin ja aikaisempia 
näkemyksiä ja linjanvetoja tarkennettiin tai 
muutettiin. Monet keskustelut olivat aihioina 
myös uusille näkemyksille, jotka vielä olivat 
versovaiheessa. Myös monet ilmaisemattomat 
asiat siirtyivät edelleen hiljaisena toisille. 
Polanyin (1966, 16) ilmaisu hiljaisessa tiedossa 
asumisesta viittaa organisaatiossa toiminnan 
ja ajattelun taustalla vallitseviin kollektiivisiin 
käsityksiin, joita on vaikea hahmottaa ja tunnistaa. 
Heikkinen ja Huttunen (2008, 206) analysoivat 
osuvasti tekemisen ja sanoiksi pukemisen suhdetta 
Heideggerin (1927/2000, 94-106) käsiteparilla 
”käsillä oleva” (Zuhanden) ja ”esilläoleva” 
(Vorhanden). Heideggerin ”käsillä oleva” on 
toiminnassa läsnä olevaa hiljaista tietoa, jota ei 
ehkä ole koskaan artikuloitu. Tieto on ”käsillä” 
ja käytettävissä. Ilmaistu, artikuloitu tieto on 
Heideggerilla ”esilläolevaa”, tieto on nostettu 
esille tarkastelun kohteeksi. Tällöin tarkastelun 
kohteeksi ”esilläolevaksi” on nostettu asia, 
joka on jatkuvasti ”käsillä”, mutta ei esillä. 
Kirjastonhoitajat työskentelevä hiljaisessa 
tiedossa, joka ei välttämättä ole ”esillä” vaan 
ainoastaan ”käsillä”.  Nonakan ja Takeuchin 
tiedonluonnin mallissa nähdään olennaisena 
”käsilläolevan” nostaminen ”esilläolevaksi”. 
Valittava aineisto virittää vuorovaikutuksen ja 
näkemysten ilmaisemisen. Aineistonvalintapala-
vereissa ei kuitenkaan kirjattu tai dokumentoitu 
valintaan vaikuttavia tekijöitä tai seikkoja. 

Aineistonvalintapalaverista jäi vaikutelma 
melko yksimielisestä vuoropuhelusta. Kirjaston-
hoitajat tukivat ja täydensivät toisiaan. Suuria 
erimielisyyksiä ei ollut havaittavissa. Keskus-
teluissa näkyi pitkäaikainen yhdessä työskentely 
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ja toisten argumenttien ymmärrys. Mielenkiintoista 
oli seurata kun joku ”avainsana” (esim. kustantaja, 
tekstin muoto – päiväkirjamerkintöjä) sai yhteisen 
reaktion, esimerkiksi ”ei” –sanotaan yhteen ääneen. 
”Avainsana” oli kuin avain, jonka avulla käsitys 
aineiston soveltuvuudesta selvisi. Kirjastonhoitajat 
pystyivät erittäin hyvin ja nopeasti arvioimaan 
dokumenttia jonkin vinkin (avainsanan) 
perusteella. He pystyivät myös vaivattomasti 
päättämään hankitaanko tarjottua aineistoa vai 
ei. Kirjastonhoitajilla oli mielessään kuva tai 
mentaalinen malli siitä minkälaista aineistoa 
tarvitaan. Tätä ei välttämättä pystytty selkeästi 
artikuloimaan, mutta se ilmeni konkreettisessa 
valintatilanteessa valittavan aineiston kautta, että ei 
tuollaista, mutta kyllä tuollaista. Valintatilanne oli 
kuin ääneen ajattelua. Takana oli vuosien kokemus 
aineiston käytöstä sekä siitä, minkälainen aineisto 
on sopivaa ja käyttökelpoista omaan kirjastoon. 

Hautala (2011) viittaa tutkimuksessaan 
akateemisesta tiedonjalostamisesta kognitiiviseen 
kitkan muodostumiseen, joka syntyy vuoro-
vaikutuksen ja tulkitsemisen prosesseissa. 
Kitka on tärkeää tiedon rakentamiselle 
ja edellyttää riittävästi yhteisymmärrystä 
ja toisaalta riittävästi monimuotoisuutta 
tulkinnoissa. Kirjastonhoitajat ymmärsivät 
tosiaan erittäin hyvin jopa monimuotoisuuden 
kustannuksella. Erilaiset näkemykset voisivat 
lisätä tiedonrakentamisen ennakoimattomuutta. 
Tietoa jätettiin myös artikuloimatta ja jakamatta, 
koska oltiin ”hiljaisesti” samaa mieltä, eikä kukaan 
kyseenalaistanut toimintaa.

Lukeneisuus, aineiston tuntemus ja kulttuu-
rin tuntemus konkretisoituivat aineiston 
valintatilanteissa. Kulttuurin tuntemus ja 
asiakkaiden tuntemus assosioituivat moneen 
tekijään valintaa tehdessä. Kirjastonhoitajat ikään 
kuin asuvat kollektiivisessa tietovarannossa ja 
ilmaisevat kollektiivisen tiedonrakentamisen 
kautta tätä yhteistä tietovarantoa ja organisaation 
muistissa olevia asioita. Suominen (2001, 34) 
näkee, että ”kirjastonhoitaja voi työssään oppia 
dokumenteista paljon sellaista, mihin muualla 
yhteiskunnassa ei avaudu mahdollisuutta” ja 
aineistonvalintatilanteissa kirjastonhoitajat 
rakentavat oppimastaan yhteistä tietoa ja yhteisiä 
näkemyksiä. 

6. Tulokset ja yhteenveto 

Tutkimuskysymykseni olivat: 
-Miten organisaation kokemustieto artikuloituu 

aineistonvalintapalaverissa?
-Millaista kollektiivista tiedonrakentamista aineiston-

valintapalaverissa tapahtuu?
Empiirisen aineiston pohjalta voidaan todeta, 

että kirjastonhoitajat käyttävät aineistonvalinnassa 
paljon kokemukseen perustuvaa tietoa. Kirjastoissa 
on enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti 
kirjattuja aineistonvalintaperiaatteita ja ohjeis-
tuksia. Kirjastonhoitajat eivät kuitenkaan 
käytännön työssä vertaa valintojaan kirjoitettuihin 
ohjeisiin, jotka ovat useimmiten yleisellä 
tasolla olevia eettisiä ja arvottavia periaatteita. 
Valintaperiaatteet toimivat ennemminkin taustalla 
yhteisenä kollektiivisena tietona tai organisaation 
muistina. Kirjastonhoitajilla on selkeä näkemys, 
minkälaista aineistoa kirjastoon kannattaa hankkia. 
Kirjastonhoitajilla on käsityksiä, periaatteita, 
ennakkoluuloja ja asenteita aineistovalintatyös-
sään. Heillä on kokemuksen myötä syntynyttä 
hiljaista tietoa. Organisaatiossa yhteisesti jaetut 
käsitykset ovat usein vaikeasti artikuloitavia, ne 
ovat käsityksiä jotka ovat muodostuneet yhteisöön 
sosiaalistumisen kautta. 

Valittava aineisto on sytykkeenä ja inspiraationa 
ajattelulle ja hiljaisen tiedon artikuloinnille. 
Sytykkeiden pohjalta kirjastonhoitajat rakentavat 
vuorovaikutuksessa uusia aineistonvalintaan 
liittyviä tulkintoja ja näkemyksiä. Vaikka aineis-
tonvalintapalavereiden tehtävä on valita aineistoa 
kirjastoon sen sivutuotteena tai edellytyksenä 
on näiden yhteisten tulkintojen ja näkemysten 
luominen eli kollektiivinen tiedonrakennus. 

Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon luonnin 
prosessimallia soveltaen aineistonvalintapalaveri 
oli tiedonluonnin konteksti ba. Ba on ajattelun ja 
toiminnan mahdollistava paikka ja konteksti. Ba 
aktivoi palaverin jäsenten vuorovaikutuksen, mikä 
puolestaan mahdollistaa tiedon muuntumisen 
hiljaisesta eksplisiittiseksi ja yksilöllisestä 
yhteisölliseksi tiedoksi ja päinvastoin (Huotari & 
Hurme & Valkonen 2005, 140). Henkilökohtainen 
vuorovaikutus ja yhteistyön tekeminen käytän-
nössä ovat keskeistä sosialisaatiossa. (Nonaka 
& Takeuchi 1995, 62–69.) Aineistonvalintaan 
liittyvää kirjallisuuden ja oman kokoelman 
tuntemusta sekä asiakkaiden tuntemusta opitaan 
käytännössä tekemällä työtä. Tarkasteltaessa         
aineistonvalintapalaveria sosialisaation näkö-
kulmasta vaikeasti artikuloitavissa olevia, 
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kokemuksen kertymiseen perustuvia näkemyksiä 
siirtyy suoraan toisten hiljaiseksi tiedoksi yhteisen 
jaetun ymmärryksen kontekstissa. 

Ulkoistaminen merkitsee sitä, että artikuloidaan 
näkemyksiä jotka liittyvät valittavaan aineistoon. 
Kun aineistonvalinta tehdään ryhmässä siihen 
liittyviä seikkoja ja vaikuttimia voidaan kyllä 
havainnoida ja tarkastella. Keskustelussa 
artikuloidaan näkemyksiä ja vuorovaikutuksessa 
rakennetaan yhteinen näkemys ja päätös 
valittavasta aineistosta. Tämä on samalla 
kollektiivista tiedonrakentamista. Hiljaisen tiedon 
ja kokemustiedon artikuloiminen ja muotoilu 
voi olla vaikeaa. Aineistonvalintapalaverissa 
näkyväksi tekemiseen käytettiin apuna metaforia, 
malleja, käsitteitä ja avainsanoja.  (vrt. Nonaka & 
Takeuchi 1995, 64-67.) 

Aineistonvalintapalaverissa valittava aineisto 
toimi kokemustiedon artikuloinnin keinona ja 
sytykkeenä. Valintapalaveri mahdollistaa myös 
uuden yhteisen näkemyksen rakentumisen. 
Uusi näkemys ei välttämättä eksplikoidu vaan 
siirtyy hiljaisesti ja se tulee esille tai ilmi jossain 
uudessa tilanteessa. Uuden näkemyksen synty on 
tiedostamatonta myös prosessin osallistujille. Mitä 
kauemmin on jaettu yhteinen organisaatiokulttuuri 
ja työskennelty yhdessä sitä vähemmän asioita 
tarvitsee artikuloida. 

Yhdistämisessä artikuloidut näkemykset 
liitettiin aikaisempiin näkemyksiin ja aikaisempia 
näkemyksiä ja linjanvetoja tarkennettiin tai 
muutettiin. Tässä vaiheessa saatettiin tarkentaa 
aineistovalintaperiaatteita tai antaa käytännön 
ohjeita kokoelmatyöhön. Tietoa jalostettiin 
aineistonvalintaperiaatteiksi ja toimintaohjeiksi. 
Käytäntöjä kehitettiin.

Sisäistämisen vaiheessa yhteiset näkemykset 
ja yhteinen tieto muuntuvat takaisin hiljaiseksi 
tiedoksi. Uudet, tarkennetut aineistonvalintaan 
liittyvät käsitykset ja näkemykset sisäistetään. 
Valintapalaverissa sovitut uudet käytännöt 
toteutetaan ja otetaan osaksi omaa työtä.

7. Johtopäätökset

Japanilaisten organisaatiotutkijoiden Nonakan 
ja Takeuchin mukaan organisaatioiden tulisi 
menestyäkseen toimia niin, että hiljaista tietoa 
pyritään eksplikoimaan ja artikuloimaan 
yhteisissä palavereissa. Aineistonvalintapalaveri 
on työskentelytapa, jossa on mahdollista jakaa 
informaatiota, vaihtaa tietoja, ja parhaimmillaan 

tehdä piiloisia, valintojen takana vaikuttavia 
käsityksiä näkyviksi. Kirjastonhoitajan työn 
kannalta aineistonvalintapalaverit olivat hyvin 
informatiivisia: tutustuttiin aineistoon ja kuultiin 
erilaisia käsityksiä aineistoon liittyen. Oli 
myös kiehtovaa nähdä kuinka valittava aineisto 
virittäessään ajatuksia ikään kuin paljasti 
kätkeytyneenä olevan tiedon. Valittava aineisto 
toimii sytykkeenä muuten uinuville tiedoille 
ja näkemyksille. Aineistonvalintapalaverissa 
uusinnettiin ja toteutettiin sekä rakennettiin aineis-
tonvalintastrategiaa. 

Tiedon luomisen prosessimallissa tieto 
muuntuu hiljaisesta eksplisiittiseksi ja takaisin 
hiljaiseksi kulkien ryhmän kautta koko organi-
saation tiedoksi (Nonaka & Takeuchi 1995). 
Aineistonvalintapalaverin tarkastelu paljasti 
sen, että tiedon ja informaation virtausta oli 
palavereissa todella paljon, mitä pidetään 
dynaamisen toimintaympäristön yhtenä tunnus-
piirteenä (Ståhle & Grönroos 1999, 70–71). 
Ulkoistamisvaiheessa keskusteltiin ja luotiin 
yhteisiä näkemyksiä, mutta aineistonvalintapala-
verissa esitettyjä näkemyksiä päätöksiä, linjauksia 
ja uusia käytänteitä ei systemaattisesti kirjattu ja 
dokumentoitu ja viestitty koko organisaatioon. 
Aineistonvalintapalaverin tiedonrakentaminen 
jäi lähinnä osallistujien tietoon. Tässä vaiheessa 
tiedon levittäminen ja jatkojalostus siis pysähtyi. 
Tiedon jalostaminen on prosessi, jonka kautta 
tieto kehittyy ja muuttuu ideoista konkreettisiksi 
tuloksiksi ja edelleen uusiksi sovelluksiksi ja 
ideoiksi. Tieto jalostuu kun työntekijät pohtivat, 
keskustelevat ja soveltavat tietoa eri paikoissa ja 
organisaatioissa erilaisten menetelmien avulla. 
(Hautala 2013, 111.) 

Kehityskohteena pitäisin artikuloidun tiedon 
ja näkemysten dokumentointia. Kannattaisi 
raportoida esimerkiksi aikaisemmasta käy-
tännöstä muuttuneita valintapäätöksiä, kan-
nanottoja ja linjanvetoja. Näin näkemyksiä ja 
tietoa pystyttäisiin sen jälkeen paremmin 
jalostamaan yhdistelemällä niitä aikaisempiin 
valintaperiaatteisiin ja työstämällä uusia. 
Kokoelmatyöhön voitaisiin antaa konkreettisia 
toimintaohjeita. Samalla aineistonvalinta 
olisi läpinäkyvää. Mikäli näkemyksiä doku-
mentoitaisiin, olisi myös paremmin nähtävissä ja 
tunnistettavissa valintapäätösten ristiriitaisuuksia 
ja niiden taustalla olevia ennakkoluuloja ja 
asenteita. 

Nyt aikatekijät vaikuttavat niin, että työsken-
nellään usein yksin. Parviainen (2006) näkeekin 
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kollektiivisen tiedonrakentamisen yhtenä 
esteenä kiireen ja aikapolitiikan. Yhteisiin 
aineistonvalintapalavereihin ei ole aikaa. 
Tehtäessä aineistonvalintaa yksin näyttöpäätteellä 
monimuotoinen yhteinen tiedonrakentaminen jää 
pois. Keskitettyjen valintojen tekeminen yleisissä 
kirjastoissa on niin ikään lisääntynyt. Koko 
kunnan kirjastotasolla tai kuntarajat ylittävällä 
kirjastokimppatasolla keskitettyä valintatyötä 
tehtäessä paikallinen kontekstisidonnainen tieto 
jää todennäköisesti ilmaisematta. Aineistonva-
lintapalaverit ovat luonnollisia kollektiivisen 
tiedon rakentamisen foorumeita, joita kannattaisi 
hyödyntää ja kehittää uusien näkemysten ja 
toimintakulttuurin luomiseksi.

Tiedon luomisen prosessimalli on käyttö-
kelpoinen malli tarkastella kirjaston käytännön 
tietotyötä tietojohtamisen näkökulmasta. Malli 
auttaa näkemään ja ymmärtämään kollektiivista 
tiedonrakentamista ja sen luonnetta. Mallia 
voitaisiin käyttää myös tiedonrakentamisen ja 
siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisessä. 
Jatkotutkimuksessa aion kartoittaa tiedon 
jakamista edistäviä ja estäviä käytänteitä.
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Viitteet:
1Olen tarkastellut hiljaista tiedon käsitettä ja 

tutkimuksen kehitystä sekä kirjastonhoitajien 
hiljaista tietoa aikaisemmissa artikkeleissani 
(Pohjalainen 2012 ja 2013). Olen niissä 
todennut, että hiljaisen tiedon artikuloitavuus 
riippuu hiljaisen tiedon määrittelystä. Mikäli 
hiljainen tieto nähdään ennen kaikkea tietämisen 
prosessiksi kompetenssin tai tietotaidon tapaan, 
sitä on mahdollista artikuloida.

2Knowledge management –käsitteellä ei 
ole vakiintunutta suomenkielistä termiä. 
Suomenkielisiä vastineita ovat muun muassa 
tietopääoma (Ståhle & Grönroos 1999), 
tietämyshallinta (Pulkkinen 2003, 5.) tietämyksen 

hallinta (Suurla 2001, 26), tietojohtaminen   
(Huotari & Hurme & Valkonen 2005) ja osaamisen 
johtamien (Viitala 2004).  Informaatiotutkimuksen 
piirissä käytetään usein tietojohtamisen 
käsitettä. 

3Tiedon jalostaminen on prosessi, jossa tieto kehittyy 
ja muuntuu ideoista, ajatuksista ja näkemyksistä 
konkreettisiksi tuloksiksi ja uusiksi ideoiksi 
(Hautala 2013, 111.)
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Johdanto

Eri-ikäisiin liitetään työelämässä erilaisia 
mielikuvia ja käsityksiä kyvyistä, taidoista  ja 
osaamisesta. Tuttuja esimerkkeja ovat esimerkiksi 
käsitys vanhempien sukupolvien haluttomuudesta 
ja kyvyttömyydestä omaksua ja ottaa käyttöön 
uutta teknologiaa ja puhe “diginatiiveista”. 
Vaikka kaikkiin ikäkategorioihin liitetään sekä 
myönteisiä että kielteisiä piirteitä, ikääntyneisiin 
liitetään yleensä vähiten myönteisiä luonnehdintoja 

(Airila 2007, 50). Yhteiskunnallisessa ikäpuheessa 
ja kulttuurisissa kertomuksissa ikääntyminen  
näyttäytyy usein yhteiskunnallisena ongelmana 
(Paloniemi 2007, 53-54). 

Erilaisilla luokituksilla ja malleilla pyritään 
ymmärtämään todellisuutta, mutta monesti 
tieteellisen tiedon levitessä arkeen luokitukset ja 
mallit alkavat jäsentää ihmisten kokemuksia ja 
näin rajoittamaan todellisuuden hahmottamista. 
Juuti (2001, 2008) ottaa esimerkiksi vieläkin 
käytössä olevan elämänkaarimallin ihmisen 

ARTIKKELI
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elämää koskevana kulttuurisena kertomuksena.  
Elämänkaariajattelussa ihmisen elämän alku 
on täynnä mahdollisuuksia. Elämä saavuttaa 
tarkoituksena ja täyttymyksensä elämän 
keskivaiheessa ja sen jälkeen alkaa hiipuminen, 
laskuvaihe. Tämänkaltaisista kulttuurisista 
kertomuksista saattaa tulla itseään toteuttavia 
ennusteita - ihmiset omaksuvat kielteisiä 
mielikuvia ja käsityksiä ikääntymisestä.

Monissa muissa kulttuureissa elämä jäsennetään 
lievästi nousevan suoran mukaan kulkevana. 
Ikääntyessään ihminen lähestyy viisautta, sillä 
ihmisen katsotaan oppivan elämänsä aikana 
muilta ihmisiltä ja omista kokemuksistaan. Tämän 
nousevan ikäjäsennyksen sisäistäneet ihmiset eivät 
pelkää vanhuutta, vaan kunnioittavat sitä. Myös 
monissa empiirisissä tutkimuksissa on saatu 
laskevan elämänkaarianalogian vastaisia tuloksia. 
On esimerkiksi havaittu, että ihmisen sosiaaliset 
taidot kehittyvät huippuunsa myöhäisellä iällä. 
(Juuti 2001,  2008)

Tämän artikkelin tarkoituksena on pohtia 
ikäkäsityksiä sekä ikäjohtamisen haasteita osana 
osaamisen johtamista yleisissä kirjastoissa. 
Artikkelissa analysoimme ikäpuhetta ja 
ikämäärittelyjä kirjastotyön ja siihen kuuluvien 
osa-alueiden kontekstissa. Tutkimuksen empii-
rinen aineisto on kerätty vuosina 2008-2010 
ryhmätehtävällä ja -haastatteluilla, joihin 
osallistui sekä jo kauan työelämässä olleita 
kirjastoammattilaisia, alan vaihtajia että vasta 
opintonsa aloittaneita alan opiskelijoita.

Tutkimuksen näkökulmaksi on valittu ikäpuheen 
ja ikäkäsitysten tarkastelu, koska ajattelutapojen 
ja asenteiden näkyväksi tekemisellä on merkitystä 
osaamisen johtamiselle. Stereotyyppisten1 
asenteiden näkyväksi tekeminen saattaa auttaa 
muuttamaan asenteita ja nostaa itsestäänselväksi 
nähtyjä totuuksia pohdinnan kohteeksi. Kuten 
osaamisen johtamisen tutkimuksessa ylipäätään, 
tämänkin tutkimuksen viimekätisenä tavoitteena 
on pohtia, kuinka eri-ikäisten työntekijöiden 
kyvykkyydet ja asiantuntemus saadaan parhaiten 
tunnistettua ja hyödynnettyä työyhteisössä. Ikä 
johtamiskriteerinä on muodostunut aikaisempaa 
tärkeämmäksi myös kirjastoissa. Monella 
työpaikalla ikäjakauma on vinoutunut: työntekijät 
ovat joko nuoria tai pian eläkeikää lähestyviä. 
(Moilanen 2005, 16.)

Aiemmat ikäjohtamiseen liittyvät tutkimukset 
ovat keskittyneet pääosin ikääntyviin työnteki-
jöihin (esim. Slagter 2007; Kooij et al., 2008; 
Convertino et al. 2005; Pankl 2004). Tämä 

tutkimus poikkeaa aiemmista siten, että tarkastelun 
kohteena ovat sekä vanhemmat että nuoremmat 
työntekijät.  Nuoriin ja keski-ikäisiin työntekijöihin 
on ikäjohtamisen näkökulmasta kiinnitetty vähän 
huomiota.

Ikäjohtaminen osana osaamisen 
johtamista 

Organisaatio- ja johtamistieteellisessä tutki-
muksessa ikäjohtamisen käsitettä on usein käytetty 
melko itsestään selvästi viittaamaan ikääntyvien 
työntekijöiden toiminta-, oppimis- ja työkyvyn  
sekä työmotivaation ylläpitämisen haasteisiin. 
Tässä traditiossa tutkimusta on tehty etupäässä 
erilaisilla toimintakyky- ja työkykymittauksilla 
(Halme 2007). Taustaoletuksena on tällöin 
ollut se, että vanhempien työntekijöiden 
työ- ja oppimiskyvyn ylläpitäminen vaatii 
erityishuomiota. 

Juutin (2008, 221) mukaan kulttuurissamme 
pyritään objektivoimaan asioita. Objektivointia on 
se, että yritämme saattaa ihmisten subjektiiviseen 
maailmaan liittyviä asioita luonnontieteistä 
omaksuttujen käytäntöjen mukaisesti numeeriseen 
muotoon ja mittaamaan niitä. Ikääntyvien 
työssäjaksamisen ja työmotivaation mittarit 
kuuluvat objektivoivaan tutkimustraditioon. 
Kategoria ikääntyvä on kuitenkin enemmän 
tilanteisesti kuin objektiivisesti määrittyvä. Jos 
esimerkiksi valtaosa työntekijöistä työpaikalla 
kuuluu ikäryhmään 19-25, jo 40-45 -vuotias on 
ikääntyvä työntekijä. Toisissa konteksteissa 
ikääntyvällä ymmärretään eläkeikää (60-65 
vuotta) lähestyvää työntekijää. 60–vuotias-
kaan ei toisaalta ole vielä ikääntyvä työntekijä, 
jos työpaikalla on paljon yli 60–vuotiaita 
kokopäiväisiä työntekijöitä.

Ikäjohtamisen käsitteeseen ymmärretään 
yleensä sisältyvän kolme ulottuvuutta: 
yhteiskunnallinen, organisatorinen ja yksi-
lötason ulottuvuus. Yhteiskunnalliselta kan-
nalta ikäjohtamista tarkastellaan tyypillisesti 
demografisena muutoksena. Tarkastelun 
kohteena on tällöin väestön ikääntyminen ja 
sen kansantaloudelliset seuraukset. Euroopan 
unioni käyttääkin käsitettä “age management” 
tarkoittamaan toimenpiteitä, joilla pyritään 
hallitsemaan Euroopan väestön ikääntymistä ja sen 
tuomia haasteita ja ongelmia. Ikäjohtamisella on 
käsitetty niitä toimenpiteitä, joita organisaatioissa 
ja valtiovallan toimesta pyritään tekemään, jotta 
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ihmiset pysyisivät työssä nykyistä pidempään. 
Organisaationäkökulmasta ikäjohtamisella 

voidaan viitata esimerkiksi rekrytointipolitiikkaan. 
Ikäjohtaminen voidaan nähdä osana henkilöstö-
johtamista. Henkilöstöjohtamisen kiinnostuksen 
kohteita ovat yksilöiden mahdollisuudet ural-
laan etenemiseen ja yksilön osaamisen paras 
mahdollinen hyödyntäminen. Yksilönäkökulmasta 
ikäjohtamisessa korostuu työn merkitys yksilölle. 
Esimerkiksi huomioidaan ikä yksilöllisissä 
työjärjestelyissä niin että työn kuormitus on 
sopiva ja työ koetaan merkitykselliseksi ja 
mielekkääksi.(Halme 2005) 

Paloniemi (2007) puhuu ikäjohtamisen 
yhteydessä ikämäärittelyistä. Ikämäärittelyt voivat 
olla kollektiivisia tai yksilöllisiä. Kollektiivisia 
ikämäärittelyjä ovat yhteiskunnan tai esimerkiksi 
työyhteisön jakamat ikämäärittelyt. Niitä voidaan 
kutsua myös kulttuurisiksi ikäkertomuksiksi. 
Niiden rinnalla kulkevat yksilölliset ikämäärittelyt, 
jotka ovat luonteeltaan kokemuksellisia eli kertovat 
siitä, minkälaiseksi ja minkä ikäiseksi yksilö tuntee 
itsensä. 

Halme (2007) ymmärtää ikäjohtamisella 
“työyhteisön eri-ikäisten ihmisten johtamista”. 
Halme korostaa, että ikäjohtaminen ei suinkaan 
ole pelkästään ikääntyneiden johtamista. 
Työpaikoilla on monenikäisiä ja monenlaisia 
kokemus- ja kulttuuritaustoiltaan toisistaan 
eroavia ihmisiä, jotka kaikki tarvitsevat 
yksilöllistä johtamista. Tämän tulkinnan 
mukaan ikäjohtaminen ei kohdistu tiettyihin 
henkilöstöryhmiin vaan pikemminkin koko 
työpaikan toimintakulttuuriin. Myös Pauli Juutin 
(2008) mielestä vallalla on virheellinen käsitys 
ikäjohtamisesta: ikäjohtaminen tulisi ymmärtää 
iän huomioonottamiseksi johtamisessa. 

Tutkimus on viime aikoina edennyt objekti-
voivasta tutkimusotteesta kohti tulkinnallista 
tutkimusotetta, jota myös tämä tutkimus edustaa. 
Tulkinnallisessa otteessa asenteet eri-ikäisyyttä 
kohtaan korostuvat kronologisen, biologisen, 
psykososiaalisen tai organisationaalisen iän 
sijasta. (Juuti 2008, 221; Halme 2007) Tavoitteena 
on asenteiden ja suhtautumistapojen näkyväksi 
tekeminen ja ymmärtäminen tarkastelemalla 
ikäkäsityksiä, ikäpuhetta ja ikämäärittelyjä. 
Asenteiden näkyväksi tekemisen merkitys 
ikäjohtamiselle on siinä, että stereotyyppisten 
käsitysten näkyväksi tekeminen saattaa auttaa 
muuttamaan tulkintakehyksiä sekä työskentely- 
ja johtamistapoja. Osaamisen johtamisessa 
ja tietojohtamisessa ollaan kiinnostuneita 

organisaatiossa olevasta osaamisesta ja hiljaisesta 
tiedosta: kuinka olemassa olevaa osaamista ja 
tietämystä voidaan tunnistaa ja jakaa sekä kuinka 
uutta tietoa voidaan luoda ja kuinka näitä prosesseja 
voidaan johtaa (Pohjalainen 2006). Jotkut pitävät 
knowledge management –ajattelun päähaasteena 
sitä, miten hiljaista tietoa onnistutaan levittämään 
työyhteisöissä (Hannula  et al. 2003, 6). Hiljaisen 
tiedon tunnistaminen ja sen jakaminen nähdään siis 
keskeiseksi työelämän haasteeksi. Hiljainen tieto 
ei välttämättä ole aina yhteydessä ikään, mutta 
useimmiten kokemus ja hiljainen tieto nostavat 
esiin ikänäkökulman (Moilanen 2008) eli kokemus 
ja ikä liittyvät yleensä yhteen. Näin hiljainen tieto, 
sen tunnistaminen ja siirtäminen  ovat myös 
keskeisiä ikäjohtamisen haasteita. Hiljaisen 
tiedon tunnistamiseen liittyvät ikäkäsitykset eli 
minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja eri-ikäisiin 
liitetään. Ikäkäsitysten selvittäminen kytkeytyy siis 
ikäjohtamiseen ja osaamisen johtamiseen.

Aiemmat tutkimukset 

Ikäjohtamisesta nimenomaan kirjastokon-
tekstissa on olemassa hyvin vähän tutkimusta. 
Artikkelissaan “The library as an intergenerational 
workplace” Topper (2007) kokoaa yhteen aiempia 
tutkimuksia. Niiden perusteella kirjastojohtajat 
näkevät sukupolvien väliset erot työpaikalla 
ensisijassa potentiaalisina konfliktien ja väärin-
käsitysten lähteinä. Topper esittää, että kunkin 
sukupolven ominaispiirteiden ymmärtäminen 
auttaisi ymmärtämään, miksi kollegat käyt-
täytyvät tietyillä tavoin. Topperin mukaan 
on tärkeää ymmärtää, että historialliset 
tapahtumat, politiikka ja teknologia ovat 
tekijöitä, jotka muovaavat kunkin sukupolven 
käsityksiä työetiikasta, ryhmätyöstä ja työ-
paikkauskollisuudesta omanlaisikseen. Erojen ja 
niiden taustatekijöiden ymmärtäminen on hänen 
mukaansa ikäjohtamisen ensimmäisiä askeleita. 

Pankl (2004) näkee ikääntyvät kirjasto-
työntekijät erityisenä riskiryhmänä jo senkin 
vuoksi, että nuoruutta palvovassa yhteiskunnassa 
yli 40 –vuotiaat nähdään fyysisesti vähemmän 
edustavina ja miellyttävinä. Yli 40 –vuotiaiden 
usein vakiintuneet tulot herättävät nuoremmissa 
epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Näin on 
varsinkin jos nuorien työntekijöiden oletetaan 
itsestäänselvästi olevan kaikkea sitä positiivista, 
mitä vanhemmat työntekijät eivät ole: joustavia, 
nopeita, ideoita pursuavia ja energisiä. Mitä 
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enemmän stereotyyppiset ikäkäsitykset saavat 
vaikuttaa työpaikalla, sitä vaikeampaa on 
saada kokeneemmat työntekijät jakamaan 
kokemusperäistä tietoaan ja osaamistaan. 
Olemassa on kyynistymisen vaara sekä se, että 
työntekijät pitäytyvät huolehtimaan vain omista 
työtehtävistään.

Käsitys, jonka mukaan iäkkäämmät eivät 
halua tai kykene omaksumaan uutta teknologiaa, 
on moneen otteeseen osoitettu vääräksi (Sankari 
2005), mutta se elää edelleen sitkeästi. Artikkelissa 

“Old is gold: Integrating older workers in 
CSCW” Convertino kollegoineen näkee, että eri-
ikäisillä työntekijöillä on omat ominaisuutensa 
ja taipumuksensa, jotka tulee ottaa huomioon 
teknologioiden käyttöönotossa ja suunnittelussa. 
Käytettävyyden parantaminen ei heidän mukaansa 
ole ainoa ikään liittyvä näkökulma, sillä 
suunnittelussa olisi mahdollista lähteä liikkeelle 
myös toisesta näkökulmasta: suunnittelun 
pohjaamisesta vanhenevien työntekijöiden 
omaaman työkokemuksen, elämänkokemuksen, 

Negatiivinen kulttuurinen kertomus

Ikääntyminen yhteiskunnassa:

Ongelma

Kustannukset yhteiskunnalle

-hoitomenot

-eläkemenot

Työvoimapula

Positiivinen kulttuurinen kertomus

Ikääntyminen yhteiskunnassa:

Voimavara

Vapaaehtoistyö

Kuluttaminen

Kulttuuriperinnön siirto

Työvoima palkkatyössä

Mielikuvat ikääntyvästä:

Raihnaisuus

Sairaudet

Näkymättömyys

Passiivisuus

Mielikuvat ikääntyvästä:

Onnistunut vanheneminen

Tuottava vanheneminen

Rohkea vanheneminen

Aktiivinen vanheneminen

Kolmannen iän haaste

Näkemyksiä ikääntyvästä

työelämässä:

Yleinen haluttomuus

Motivaation puute

Eläkkeelle pääsyn odottelu

Vanhanaikaisuus

Haluttomuus oppia uutta

Muutosenergian puuttuminen

Koulutuksen puute

Fyysisen jaksamisen heikkeneminen

Hidastuminen

Muistin heikkeneminen

Huono kielitaito

Heikot tietotekniset taidot

Eläkkeelle aikaisin > tilaa nuoremmille

Näkemyksiä ikääntyvästä

työelämässä:

Kokemus, osaaminen

Viisaus

Korkea työmoraali

Luotettavuus

Kokonaisuuksien hallinta

Työssä jaksaminen

Taulukko 1. Ikääntyminen ja kulttuuriset kertomukset (Paloniemi 2007; Kujalaa 2006 sekä 
Paloniemeä 2004 mukaillen). 
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sosiaalisten taitojen sekä poikkeavien tilanteiden 
tunnistamiseen ja kohtaamiseen perustuvan 
ongelmanratkaisutaitojen varaan. Näin voitaisiin 
välttyä suunnittelemasta teknologioita, 
jotka ovat ehkä sinällään käytettäviä, mutta 
perustuvat vääränlaisiin käyttöoletuksiin ja 
vaatimusmäärittelyihin (emt.). Convertino 
ja kollegat mainitsevat syvällisen aihealueen 
tuntemuksen (domain knowledge), kokemus-
peräisen tiedon sekä työn organisointia ja rytmiä 
koskevan tiedon vanhempien sukupolvien 
vahvuuksina. 

Edellisten tutkimusten perusteella on helppoa 
todeta, että ikään liitettyjä ominaisuuksia, olivat 
ne sitten positiivisia tai negatiivisia, pidetään 
helposti kokonaisille sukupolville ominaisina, 
faktuaalisina. Paloniemi (2007) onkin koonnut 
yhteen tyypillisiä ikään liittyviä negatiivisia ja 
positiivisia kulttuurisia kertomuksia (taulukko 
1).

Seuraavassa luvussa tarkastelemme lähemmin 
empiirisen tutkimusaineiston perusteella minkä-
laisia positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia 
kirjastoalan eri-ikäisiin työntekijöihin liitetään.

Aineisto ja menetelmät

Empiirinen aineisto kerättiin informaatio-
tutkimuksen laitoksen Tieto- ja asiakirjahallinnon 
P4 -luennon yhteydessä vuosina 2008-2009 
(vastaajina yhteensä 72 henkilöä) sekä 
kirjastoalan täydennys- ja pätevöitymiskoulu-

tuksissa pidettyjen luentojen yhteydessä vuosina 
2008-2010 (osallistujina 45 henkilöä) (taulukko 
2). Tutkimukseen osallistui vasta opintonsa 
aloittavia opiskelijoita, alan vaihtajia sekä jo 
vuosia työelämässä olleita. Osallistujajoukko on 
siis iältään ja työkokemuksiltaan monipuolinen.  
Aineiston keruusta vastasi artikkelin ensimmäinen 
kirjoittaja.

Ikäasenteita ja -määrittelyjä selvitettiin 
seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

•Mitä vahvuuksia/osaamista ja heikkouksia 
nuorilla työntekijöillä nähdään olevan kirjasto-
työssä? 

•Mitä vahvuuksia ja heikkouksia ikään-
tyneemmillä/kokeneilla2 työntekijöillä nähdään 
olevan kirjastotyössä?

Informaatiotutkimuksen opiskelijoille suori-
tettiin ryhmähaastattelut, joissa osallistujia 
pyydettiin miettimään nuorten työntekijöiden 
vahvuuksia/osaamista ja heikkouksia työelämässä 
sekä ikääntyneiden/kokeneiden vahvuuksia ja 
heikkouksia työelämässä. Pienryhmiin jakautuneet 
opiskelijat miettivät vastauksia keskenään 
ja vastaukset kerättiin haastatellen ryhmiä. 
Tulokset kirjattiin taululle ja vastauksista tehtiin 
mahdollisimmat tarkat muistiinpanot.

Pätevöitymiskoulutuksen yhteydessä suori-
tettiin ryhmähaastattelu, jossa osallistujia 
pyydettiin miettimään kuinka kokemattoman/
nuoren ja kokeneemman työntekijän toiminta 
ilmenee kirjaston eri toiminnoissa. Toiminnot 
olivat lainaus/palautustoiminta, tietopalvelu, 

Kirjastoalan

täydennyskoulutettavia

20 henkilöä Rovaniemen lääninhallitus

2008

INFOP4 -kurssin

opiskelijoita

30 henkilöä
Tampereen yliopisto 2008

INFOP4 opiskelijoita

Pätevöitymiskoulutus

13 henkilöä
Helsingin yliopisto 2009

INFOP4 –kurssin

opiskelijoita

42 henkilöä
Tampereen yliopisto 2009

INFOP4 opiskelijoita

Pätevöitymiskoulutus

12 henkilöä Tampereen yliopisto.

Hämeenlinna 2010

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistujat
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opetustilanteet, kokoelmatyö, sosiaaliset 
taidot/kokoukset, henkilöstöhallinto sekä 
kehittäminen.

Täydennyskoulutukseen osallistuneille koke-
neemmille kirjastoalan työntekijöille puolestaan 
suoritettiin ryhmähaastattelu, jossa osallistujia 
pyydettiin pohtimaan seuraavaa skenaariota: 
keskisuureen kirjastoon tuli valita uusi 
osastonjohtaja, jonka tehtävänä on suunnitella 
tiedonhaun koulutusta eri asiakasryhmille. 
Hakijoina olivat vasta vuoden työelämässä 
ollut Pekka ja kokenut vuosia työelämässä 
ollut Leena. Tehtävään tuli valita jompikumpi. 
Osallistujia pyydettiin kuvailemaan Pekan ja 
Leenan ominaisuuksia ja taitoja.3 

Aineiston analyysissä eri ryhmiä vertailtiin 
aluksi toisiinsa, mutta eroja ryhmien ja 
eripituisen työkokemuksen omaavien välillä ei 
ilmennyt. Ryhmätilanteissa nousevat helpommin 
esiin kulttuuriset ikäkäsitykset ja siksi niitä oli 
myös mielekästä analysoida tästä näkökulmasta. 

Opetustilanteisiin osallistujat nostivat kuitenkin 
esiin monipuolisia pohdintoja ja näkökulmia. 
Vertailun jälkeen tulokset koottiin yhteen 
taulukoiksi.

Tulokset

Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, 
nuorten vahvuudeksi luettiin voimakkaimmin 
tietotekniikan hallinta ja vastaavasti ikään-
tyneiden heikkoudeksi huonot ja puuttuvat 
tietotekniikkataidot. Oppimiskykyä ja -halua 
pidettiin nuorten vahvuutena. Nuorten vahvuutena 
nähtiin tuore koulutus, kielitaito ja innostus:

“Nuoret innostuvat uusiin asioihin ja 
kehittämiseen.”

Ikääntyneistä ajateltiin, että he eivät opi uutta 
yhtä helposti, ja että heidän asenteensa uuden 
oppimista kohtaan voivat olla negatiivisia. 

Taulukko 3. Nuoreen/kokemattomaan työntekijään liitetyt ominaisuudet

Vahvuudet Heikkoudet
Tietotekniikka Kokemattomuus

Koulutus Ei osaa soveltaa tietoa

Kielitaito Ei näe kokonaisuuksia

Oppimiskyky ja -halu Pitkäjänteisyyden puute

Uudet ideat ja uudistamishalu Epävarmuus

Innostuneisuus Yli-innokkuus

Ennakkoluulottomuus Varovaisuus ja sääntöjen

noudattaminen

Joustavuus ja sopeutumiskyky Miellyttämishalu

Sitoutuneisuus Sitoutumattomuus

Tarmokkuus Heikko työmoraali

Avoimuus Ei kunnioita perinteitä

Näyttämisen halu Näyttämisen halu

Ajassa mukana Huolettomuus

Kriittisyys Kriittisyys

Nopeus Pasmat sekaisin helposti, tekee

virheitä

Motivaatio Ei ymmärrä asiakkaiden tarpeita

Nuorisokulttuurin tuntemus
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Erityisesti oletettiin, että ikääntyneet eivät ole 
valmiita oppimaan nuoremmilta.

Vaikka uudistamishalua, uusien ideoiden 
esiintuomista ja innostuneisuutta pidettiin 
nuorten vahvuutena, toisaalta taas yli-innokkuus, 
pitkäjänteisyyden puute ja näyttämisen halu nähtiin 
nuorten heikkouksiksi: 

“Nuoret töpeksii ja niillä on halu näyttää.”

Nuorten heikkouksina pidettiin tyypillisesti 
myös, että nuoret ovat kokemattomia, eivät osaa 
soveltaa tietoa eivätkä näe suuria kokonaisuuksia. 
Ikääntyneiden vahvuuksina nähtiin ammattitaito 
ja –osaaminen sekä kokemus ja hiljainen tieto. 
Kokemuksesta lähtevää priorisointikykyä, 
laaja-alaista ymmärrystä sekä suurien linjojen 
ja kokonaisuuksien hahmottamista pidettiin 
ikääntyneen ominaisuutena: 

“Ikääntyneillä on kokemuksen tuoma varmuus 
asioista, jotka eivät onnistu.”

Kokenutta pidettiin itsevarmana, toisinaan 
jopa jääräpäisenä omasta näkemyksestä 
kiinnipitävänä. Itsevarmuuden katsottiin näkyvän 
myös uusien asioiden vastustamisena. Koska 
asiat on tehty ennenkin näin, niin ne kannattaa 
tehdä jatkossakin – ajateltiin kokeneen sanovan.  
Ikääntyneitä pidettiin  tyypillisesti “kaavoihinsa 
kangistuneina” ja muutoksiin vastahakoisesti 
suhtautuvina:

“Ei mun enää tartte oppia ennen eläkeikää 
–asenne.”

“Ikääntyneet ovat jämähtäneitä, kaavoihin 
kangistuneita jääräpäitä, jotka itsepintaisesti 
ajavat omaa agendaansa.”

Taulukko 4. Ikääntyneeseen/kokeneeseen työntekijään liitetyt ominaisuudet

Vahvuudet Heikkoudet
Kokemus ja hiljainen tieto Muutosvastarinta ja muutosväsymys

Ammattitaito ja -osaaminen Kaavoihin kangistunut/joustamaton

Priorisointikyky Ennakkoluuloinen

Suurien linjojen ja kokonaisuuksien

näkeminen

Fyysinen kunto ja toimintakyky

huonontunut

Laaja-alainen ymmärrys Ei opi uutta

Itsevarmuus Oppimisasenteet negatiivisia

Kriisien kohtaamistaito Stressinsietokyky alentunut

Realismi Huonot/puuttuvat tietotekniikkataidot

Suhteellisuudentaju Kyynisyys

Kriittisyys Kriittisyys

Suvaitsevaisuus

Perinteiden kunnioitus,

historiaperspektiivi

Työmoraali

Tuntee organisaation roolin

Tukena nuoremmille

Ihmissuhdetaidot

Verkostot

Sitoutuneisuus
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Toisaalta katsottiin että kokenut voi olla tukena 
nuoremmille ja että hänellä on ihmissuhdetaitoja 
ja verkostoja.

Nuorten vahvuutena pidettiin myös joustavuutta 
ja sopeutumiskykyä. Toisaalta nuoriin liitettiin  
liiallista miellyttämishalua, varovaisuutta ja 
sääntöjen noudattamista. Nuorten vahvuudeksi 
nähtiin sitoutuminen ja heikkoudeksi sitoutu-
mattomuus. Sitoutuminen nähtiin  innokkuutena 
uusiin haasteisiin ja sitoutumattomuus nähtiin 
esimerkiksi helppoutena vaihtaa työpaikka. 
Nuoret nähtiin fyysisesti ja henkisesti nopeina 
ja tarmokkaina, ikääntyneiden fyysinen kunto 
ja toimintakyky taas nähtiin huonontuneina ja 
ulkonäkö rapistuneena. Seuraavaan taulukkoon 
on koottu empiirisestä aineistosta nuoriin 
kirjastotyöntekijöihin liitettyjä positiivisia ja 
negatiivisia ominaisuuksia.

 Taulukkoon 3 on koottu empiirisestä 
aineistosta kokeneisiin/ikääntyviin työnte-
kijöihin liitettyjä ominaisuuksia.

Seuraavassa luvussa tarkastelemme sitä, 
kuinka nuoren/kokemattoman  ja ikääntyneen/
kokeneemman työntekijän toiminta ilmenee 
kirjaston eri tehtävissä.

Nuoret ja kokeneet kirjastotehtävissä

Asiakaspalvelussa ja esimerkiksi lainaus-
toiminnoissa kokemuksen katsottiin näkyvän 
kykynä kohdata asiakkaat. Kokeneella nähtiin 
olevan tunneälyä. Nuoren ei nähty samalla tavalla 
kykenevän ymmärtämään tai vaistoamaan asiak-
kaiden tarpeita. Katsottiin myös, että kokematon 
ei osaa pehmentää negatiivisia asioita asiakkaalle. 
Nuoren ei nähty ymmärtävän asiakkaiden tarpeita 
yhtä hyvin kuin kokeneiden työntekijöiden, mutta 
toisaalta ajateltiin, että nuori on asiakassuhteissa 
hyvä, jos asiakkaana on nuoria ja ikääntyneet ovat 
parempia omanikäisten kanssa. Nuorisokulttuurin 
tuntemusta pidettiin nuoren vahvuutena.

Tietopalvelussa ja neuvontatyössä kokemuksen 
ajateltiin ilmenevän kokoelmien tuntemuksena ja 
hallintana sekä yleissivistyksenä. Kokemuksen 
ajateltiin myös näkyvän tehtävään parhaiten 
sopivan hakulogiikan ymmärtämisenä. Nuorem-
man taas ajateltiin hallitsevan tietotekniikan 
ja tiedonhakutekniikat sekä tuntevan uudet 
tietokannat. Nuorten nähtiin tuntevan e-aineistot 
vanhempia työntekijöitä paremmin. Tässä 
kohdassa ajateltiin näkyvän myös nuoren verkostot 
ja harrastukset. 

Opetustilanteissa ja kirjastopedagogiikassa 
kokeneella nähtiin olevan elämänkokemusta ja 
kykyä soveltaa tietoa. Samoin kokeneella nähtiin 
olevan kykyä kommunikoida kohderyhmän 
kanssa ja sosiaalisia taitoja. Kokenut tuntee talon 
tavat ja hänellä on opetustilanteissa karismaa. 
Nuori nähtiin innokkaana ja nuorten maailman 
tuntevana.  Nuorella nähtiin olevan myös 
pedagogisia taitoja. 

Kokoelmatyössä kokeneiden vahvuutena 
pidettiin asiakaskunnan tuntemusta. Kokeneen 
kokoelmantuntemuksen katsottiin näkyvän muun 
muassa näyttelyjen tekemisessä. Kokeneella 
nähtiin olevan hankintatietoutta, jota pidettiin 
tärkeänä. Nuoret nähtiin kyseenalaistajina, jotka 
voivat kokoelmatyössä kyseenalaistaa totutut 
ajattelumallit. Nuorten ajateltiin tekevän tuoreen 
näkemyksen mukaisia näyttelyitä. 

Henkilöstöhallinnossa kokeneen nähtiin 
hyötyvän työyhteisön ryhmäytymistunte-
muksesta. Kokeneella on sosiaalisia taitoja ja 
hän tuntee työpaikan klikit ja piilohierarkian  
eli kuka kaveraa kenenkin kanssa. Nuori on 
innostunut ja saattaa tehdä kardinaalivirheitä, 
koska ei tunne valtarakennelmia ja erilaisia 
klikkejä ja kuppikuntia. Myös rekrytoitaessa 
uusia työntekijöitä kokemuksesta nähtiin olevan 
hyötyä. Kokenut osaa sijoittaa ihmiset oikeisiin 
paikkoihin. Nuori nähtiin tältäkin osin totuttujen 
ajattelumallien kyseenalaistajana. 

Kehitystyössä kokeneen vahvuutena nähtiin 
kokonaisuuksien hallinta ja substanssin tuntemus. 
Nuori näkee uusia polkuja ja kyseenalaistaa. 
Kehitystyön osalta mielenkiintoista on se, että 
alalla kauemminkin olleet informantit olivat 
taipuvaisia näkemään nuoret melko kyvykkäinä 
uusien asioiden hallitsijoina ja uusien polkujen 
kulkijoina  Vaikuttaisi siltä, että kokeneet eivät 
aina tunnista ja tunnusta omaa asiantuntemustaan. 
Kokemattomien puutteita ja heikkouksia 
kehitystyön yhteydessä ei tosin erikseen kysytty, 
joten ehkä tästä syystä niitä ei myöskään erityisesti 
artikuloitu.

Yhteenveto

Tulokset tukevat aikaisempia ikäkäsitys- 
ja ikäasennetutkimuksia (Lahti & Moilanen 
2004, Halme 2005, Airila 2007 ja Paloniemi 
2007). Nuoriin liitetään muun muassa tekninen 
osaaminen, monipuolinen koulutus ja energisyys. 
Ikääntyneisiin liitetään kokonaisuuksien hallinta 
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ja työmoraali, toisaalta muutosvastaisuus ja 
jaksamisongelmat. Empiiriset tulokset ovat 
kaikissa tutkimuksissa  samanlaisia eikä 
tutkimustuloksissa ole havaittavissa mainittavia 
eroja.  

Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, 
että nuoriin ja ikääntyneisiin liitettiin sekä 
positiivisia että negatiivisia piirteitä. Eri -ikäisiin 
liitetyt ominaisuudet olivat kaksijakoisia: 
esimerkiksi nuorten työntekijöiden nähtiin 
toisaalta olevan innokkaita ja motivoituneita, 
toisaalta näyttämisenhaluisia. Sama ominaisuus 
– kuten innostus tai sitoutuminen - saattoi siis 
näyttäytyä sekä vahvuutena että heikkoutena. 
Vaikka molempiin ikäkategorioihin, nuoriin 
ja kokeneisiin, liitettiin sekä myönteisiä 
että kielteisiä piirteitä, ikääntyneisiin lii-
tettiin kuitenkin vähemmän myönteisiä luon-
nehdintoja. Oppimiskykyä ja –halua pidetään 
erityisesti nuorten vahvuutena. Ikääntyneiden 
ei ajatella oppivan yhtä helposti uutta ja 
heidän oppimisasenteidensa oletetaan 
olevan usein negatiivisia. Erityisen helposti 
oletetaan, että ikääntyneet eivät ole valmiita 
oppimaan nuoremmilta. Nuorten halua oppia 
ikääntyneemmiltä ei niinkään kyseenalaisteta. 
Sen sijaan kyseenalaistetaan ikääntyvien suhde 
kehittyvään teknologiseen toimintaympäristöön ja 
siihen liittyviin uusiin seikkoihin. 

Eri-ikäisiin liitetyt ominaisuudet ja 
osaamiskäsitykset olivat hyvin samanlaisia 
jokaisessa vastaajaryhmässä. Merkittäviä eroja 
ei ollut eri-ikäisten ja erilaista kokemusta 
omaavien vastaajien välillä. Yleisesti ottaen 
kirjastotehtävissä nuoret nähdään ennen muuta 
ennakkoluulottomina kyseenalaistajina ja 
innokkaina uudistajina. Kokeneemmilla katsotaan 
olevan usein voimakastakin muutosvastarintaa, 
mutta toisaalta myös enemmän malttia sekä kykyä 
harkita erilaisia toimintavaihtoehtoja.

Ryhmäkeskusteluissa myös kyseenalaistettiin 
ikäkategorisoinnin toimivuutta (“toiset ovat 
syntyessään keski-ikäisiä ja toiset ikinuoria”). 
Keskusteluissa pohdittiin myös, ovatko tietyt 
ominaisuudet enemmänkin persoonallisuuden 
piirteitä kuin ikään liittyviä.

Keskustelu ja johtopäätökset

Ilmiöiden ymmärtäminen ja etenkin niihin 
vaikuttaminen ja niiden ohjaaminen edellyttävät 
ilmiöiden tekemistä näkyviksi. On tärkeätä että 

ikäasenteita tutkitaan ja että niistä keskustellaan. 
Ikäasenteilla on seurauksia työelämässä niin 
yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Kulttuuriset 
ikäkäsitykset vaikuttavat ihmisten käsityksiin 
itsestään ja heidän mahdollisuuksiinsa tuoda omaa 
osaamistaan osaksi työorganisaation kehittämistä. 
Kun tiedostetaan stereotyyppisten ikäkäsitysten 
luomat osaamis- ja osaamattomuusodotukset, 
todellinen osaaminen ja kyvykkyydet on 
kenties helpompi havaita ja tunnistaa sekä 
omalta että työtovereiden osalta.  Jos niellään 
pureksimatta eri-ikäisiin liitetyt mielikuvat, 
työelämässä saatetaan tehdä muun  muassa 
virheellisiä rekrytointeja. Ylipäänsä hyvä 
henkilöstöjohtaminen ja osaamisen johtaminen 
edellyttävät kaikenikäisten työntekijöiden 
erityisosaamisen ja asiantuntijuuden selvit-
tämistä ja hyödyntämistä. Henkilöstösuunnittelu 
ei saisi perustua asenteellisiin mielikuviin. 
Ikäjohtaminen merkitsee senkaltaisen toiminta- 
ja työpaikkakulttuurin synnyttämistä, jossa 
jokainen työntekijä – ikään katsomatta – kokee 
olevansa arvokas (Simström 2009). 

Hyvällä johtamisella voidaan yhdistää nuorten 
ja kokeneiden työntekijöiden osaamista ja 
vahvuuksia. Ikäjohtaminen osana osaamisen 
johtamista on myös toisilta oppimista suosivan 
organisaatiokulttuurin luomista.  Kun osaamista 
jaetaan ja kehitetään konkreettisen yhteistyön 
kautta, uudistetaan realistisella pohjalla koko 
työyhteisöä ja organisaatiota.  Työyhteisöissä tulisi 
näin ollen luoda vakiintuneita käytäntöjä, joiden 
puitteissa osaamista voidaan yhdistää ja jakaa. 

Organisaatiossa piilevän hiljaisen tietämyksen 
ja osaamisen jakamista edistäviä yhteistyömuotoja 
ovat Virtainlahden (2009, 118) mukaan 
esimerkiksi tiimit, työryhmät ja parityöskentely:  
mentorointi, mestari-kisälli-malli, seniori-
juniori-työparit, konkari-aloittelija-työparit, 
sijaisuus- ja varamiesjärjestelyt, verkostot, 
kokemustenvaihtopiirit ja reflektio. Kun monilla 
työpaikoilla työntekijät ovat pääsääntöisesti 
joko nuoria tai ikääntyviä (Moilanen et al. 2005, 
16), Virtainlahden esittämiä yhteistyömuotoja 
voitaisiin tietoisesti soveltaa nimenomaan eri-
ikäisten työntekijöiden yhteistyön lisäämiseksi 
ja osaamisen jakamiseksi.

Viimeaikaisessa työelämän tutkimuksessa on 
ryhdytty puhumaan ikäjohtamista laajemmin  
monimuotoisuuden tai moninaisuuden johta-
misesta (diversity management). Työpaikoilla on 
entistä enemmän eri kansallisuuksia, uskontoja ja 
ajatussuuntia sekä eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa 
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olevia ihmisiä, mikä luo haasteita työpaikoille  
(Kauppinen & Haavio-Mannila  2007, 34.)  
Ikäystävällisen ja ikäsensitiivisen työyhteisön 
luominen on osa laajempaa monimuotoisuuden 
johtamista. Osaamisen johtamisen kannalta 
eri-ikäisten ja erilaisia taustoja omaavien 
työntekijöiden osaamisen tunnistaminen ja 
jakaminen on organisaation luovuuden ja 
uudistumisen tärkeimpiä edellytyksiä. 

Koska ikäkäsitykset vaikuttavat osaamisen 
johtamisen kannalta tärkeisiin asioihin, kuten 
hiljaisen tiedon jakamiseen, ikäkäsityksiä 
kannattaa reflektoida ja pohtia niiden 
paikkansapitävyyttä. Osaamisen johtamisen 
kannalta on tärkeätä, että moninaisuus 
ja erilaisuudet nähdään rikkautena, jota 
organisaation ei ole varaa jättää hyödyntämättä 
ja että luodaan pitkäjänteisesti käytänteitä, 
jotka mahdollistavat yhteistyön ja osaamisen 
jakamisen.

Hyväksytty julkaistavaksi 13.4.2011. 
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Viitteet:

1Stereotypia voidaan määritellä tiettyyn ryhmään 
liitetyksi virheelliseksi tai liioitelluksi 
uskomukseksi. Stereotypiat voivat olla 
myönteisiä tai kielteisiä. Stereotypian vastineena 
voidaan myös käyttää sanaa “mielikuva,” jolla 
tässä viitataan eri-ikäisiin työntekijöihin 
liittyviin käsityksiin. (Airila 2007, 46.)

2 Ikääntyvät työntekijät ja kokeneet työntekijät eivät 
ole synonyymejä, mutta ryhmähaastatteluissa 
osallistujat käyttivät kieltä hieman vaihtelevasti 
keskustellessaan saman annetun skenaarion 
pohjalta.

3 Leena ja Pekka -tehtävässä ilmeni paitsi ikään 
myös sukupuoleen liittyviä osaamiskäsityksiä. 
Sukupuoleen liittyvät osaamiskäsitykset 
eivät kuitenkaan ole analyysin kohteena 
tässä artikkelissa. Vaikka ikään ja sukupuo-
leen liittyvät osaamisodotukset kietoutuvat 
toisiinsa, niitä on mielekästä tarkastella omina 
kokonaisuuksinaan eli hieman erilaisten 
teorioiden ja episteemisten näkökulmien 
avulla.  


