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1 Johdanto 

1.1 Tiedon ja osaamisen merkitys organisaatioissa 

Useimmat organisaatiot ovat nykyään asiantuntijaorganisaatioita, joissa 

toiminnot pohjautuvat vahvasti tietoon ja osaamiseen. Tieto ja osaaminen ovat 

keskeisiä ja kriittisiä resursseja organisaation kilpailukyvyn kannalta, joten 

niiden hyödyntäminen ja jakaminen mahdollisimman tehokkaasti on 

välttämätöntä (Alavi & Leidner 2001, Mäki 2008, Pyöriä 2005).  Aiheeseen on 

kiinnitetty huomiota jo viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan (Huber 1991, 

Ipe 2003, Lubit 2001, Nahapiet & Ghoshal 1998, Nonaka 1994, Nonaka & 

Takeuchi 1995). Nonaka kuvasi tilannetta osuvasti: In an economy where the 

only certainty is uncertainty, the one sure source of lasting competitive 

advantage is knowledge (Nonaka 1995). Tänä päivänä tuo virke on vieläkin 

ajankohtaisempi kuin julkaisuhetkellä. 

Tiedon ja osaamisen hallinta asiantuntijaorganisaatiossa on tärkeää, vaikka 

esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnoissa ei tarkkaan tiedetä mitä tuloksia 

tiedolla saadaan aikaan. Tehokkuus tiedon tuottamisessa ja erityisesti 

siirtämisessä on ratkaisevaa yrityksen menestymisessä. Erityisesti 

monikansallisissa ja monilla eri toimialoilla toimivissa yrityksissä tiedon 

luonnin ja hallinnan tehokkuus on kriittistä (Von Krogh et al. 2001). Lisäksi 

yrityksissä pystytään innovoimalla saamaan paljon paremmin aikaiseksi uutta, 

mikäli osaamistaustoiltaan erilaiset ihmiset jakavat osaamista toinen toistensa 

kanssa. Yksilösuorituksilla ei saavuteta samanlaisia lopputuloksia (Cohen and 

Levinthal 1990).  

Haastetta tiedon jakamisessa aiheuttaa muun muassa se, että tieto ja 

osaaminen ovat usein pirstaloituneet organisaation eri puolille ja organisaation 

eri tasoilla toimiviin henkilöihin (Tsoukas 1996).  Tiedon (datan) määrä kasvaa 

myös eksponentiaalisesti ja on esitetty arvioita, että esimerkiksi digitaalisen 

tiedon määrä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi (Gantz & Reinsel 2012). 

Tiedon määrän ja monimuotoisuuden kasvaessa sen hallinta vaikeutuu. Tämän 

vuoksi olisi tärkeää tunnistaa se olennainen tieto ja osaaminen, joka pitää ja 

kannattaa siirtää eteenpäin.  

Tietoon ja osaamiseen liittyvät käsitteet eivät ole yksikäsitteisiä ja tämä on 

todettu lukuisissa tutkimuksissa (Davenport & Prusak 1998, Gheraldi 2006, 

Hislop 2009, Mäki 2008, Nonaka 1995, Vuori 2011). Eri kielillä aihepiirin 

käsittely tuo vielä lisää ulottuvuuksia ja samalla myös väärinkäsityksen 

mahdollisuuksia. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa esitetään monissa kohdin 

suomenkielisen termin lisäksi myös alkuperäinen englanninkielinen termi. 
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Esimerkiksi englanninkieliset sanat ”information” ja ”knowledge” voivat viitata 

v samaan tai samantyyppiseen ilmiöön (Mäki 2008). Molemmat sanat voidaan 

kääntää suomenkielellä tiedoksi, mutta tieto (information) voidaan kokea myös 

informaation sarjaksi verrattuna yksittäiseen tietoon (dataan). Tieto 

(knowledge) on sen sijaan tiettyyn kontekstiin sidottua, suhteellista ja 

merkityksellistä (Nonaka 1994). Osaamista on henkilöillä, mutta myös 

organisaatioissa voidaan nähdä olevan osaamista esimerkiksi erilaisiin 

toimintatapoihin ja toimintaprosesseihin sitoutuneena (Nonaka 1994). 

Luvussa 2.1.1 esitetään tarkemmin tiedon ja osaamisen käsitteitä aikaisempien 

tutkimusten kautta.   

Tässä työssä käsitteet tieto ja osaaminen liitetään vahvasti kontekstiin eli 

asiantuntijaorganisaatiossa tapahtuvaan tiedon ja osaamisen siirtämiseen. 

Tiedon ja osaamisen käsitteiden merkitys sekoittunee joiltain osin tässäkin 

työssä, kuten vaikuttaa tapahtuneen monissa muissakin tutkimuksissa. 

Tärkeää on kuitenkin tunnistaa, että kysymys on tilannesidonnaisesta tiedosta 

ja osaamisesta, joka koostuu erilaisista tiedoista, taidoista ja toimintatavoista. 

Tutkimuksen fokus ja mielenkiinnon kohde ei siis ole yksittäisen, irrallisen 

datan tai tietoaineksen näkökulma, vaan keskiössä on tilannesidonnainen, 

organisaatiossa olevan tiedon ja osaamisen siirtäminen.  

Tiedon ja osaamisen tarkastelu organisaatioissa ei ole suoraviivaista eikä 

yksinkertaista, vaan se on väistämättä monitahoinen ja systeeminen ilmiö 

riippumatta siitä, tarkastellaanko pääasiassa henkilöiden välistä tai 

organisaatioiden välistä tiedon ja osaamisen siirtämistä. Nykyään yhä 

enemmän tiedon ja osaamisen siirtämisestä tapahtuu myös erilaisissa 

sosiaalisissa verkostoissa.  

Tiedon ja osaamisen siirtämisen tutkiminen ja ymmärtäminen voi vaatia 

hyvinkin eri tieteenalojen ymmärtämistä, kuten käyttäytymistieteitä, 

strategista johtamista ja esimiestyötä, kognitiivista oppimista, tiedon 

hallintajärjestelmiä, informaatioverkostoja, henkilöstöhallintaa ja sosiologiaa. 

Lähestymistavat riippuvat muun muassa siitä, onko tarkastelun kohteena 

pääasiassa henkilöiden välinen osaamisen siirtäminen vai onko tutkimuksen 

kohteena erityisesti verkostoissa tapahtuva tiedon siirtäminen. Tässä työssä 

pääpaino on henkilöiden välisessä tiedon ja osaamisen siirtämisessä.  

Osaamisen jakamisessa (sharing) henkilö luovuttaa hallitsemansa tiedon 

toisen henkilön käyttöön. Kysymys ei ole vaan tiedon raportoinnista ja 

mekaanisesta siirtämisestä, vaan vapaaehtoisesta ja aktiivisemmasta 

toiminnasta. Osaamisen jakaminen ei ole aina helppoa. Kyvyttömyys tiedon ja 

osaamisen jakamiseen vaikuttaa olevan suurin este organisaatioiden tiedon 

hallinnassa. (Davenport & Prusak 1998). 

Tiedon ja osaamisen hallintaa (knowledge and competence management) 

voidaan lähestyä eri tieteenalojen näkökulmista. Pragmaattisesti tiedon ja 

osaamisen hallintaa voidaan jaotella prosessimaisesti eri vaiheisiin. Tiedon 

hallintaa voidaan jakaa eri tavalla, mutta muun muassa se käsittää tarvittavan 

tiedon määrittämisen, tiedon luonnin ja päivittämisen, tiedon kokoamisen ja 

varastoinnin, tiedon siirtämisen ja hyödyntämisen sekä toiminnan arvioinnin 
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(Dalkir 2005).  Tiedon ja osaamisen hallinnan prosesseissa voi näkyä erillisenä 

osana myös tiedon prosessointi ja/tai tiedon jalostaminen.  

Tiedon ja osaamisen hallinnan ja johtamisen tärkeyttä organisaatioissa ovat 

korostaneet muun muassa Ipe (2003) ja Von Krogh et al. (2001). Tiedon 

hallinta tulee nähdä myös strategisena painopistealueena (Von Krogh et al. 

2001). Mäen (2008) mukaan tietostrategia ja tiedon hallintastrategia ovat 

olennaisia strategisia elementtejä asiantuntijaorganisaatiossa.    

Tiedon hallinta ja johtaminen organisaatioissa on strateginen prosessi, jossa 

voidaan hyödyntää erilaisia tiedonhallintamenetelmiä ja työkaluja. 

Parhaimmissakin tapauksissa tiedon siirtäminen ja jakaminen organisaatioissa 

on monisyinen, kompleksi prosessi, jossa tiedonhallintamenetelmä tai – 

järjestelmä on vain yksi osa eikä sen varaan voida yksinomaan pohjautua 

(Lessard & Zaheer 1996). Henkilöiden välisiä henkilökohtaisia yhteyksiä tiedon 

ja osaamisen siirtämisessä korostetaan (Andrews & Delahaye 2000, Brown & 

Duguid 2000). Tiedon hallinnan laaja kokonaisuus tiedostetaan, mutta tässä 

tutkimuksessa keskitytään tiedon ja osaamisen siirtämisen tutkimiseen 

asiantuntijaorganisaatiossa.  

Itse pitkään energiansäästön ja energiatehokkuuden parissa työskennelleenä 

haluan saada lisää ymmärrystä siitä, kuinka tietoa ja osaamista energia-alalla 

voitaisiin entistä paremmin siirtää asiantuntijalta toiselle. Erityisesti 

kokeneiden ja pitkään työelämässä olleiden asiantuntijoiden osaaminen ja 

tietämys on suurta. Niin sanotut suuret ikäluokat ovat energia-alallakin 

jäämässä eläkkeelle, osin ovat jo jääneet, joten tiedon ja osaamisen siirtämisen 

mekanismeihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tiedossani ei ole 

aikaisempia tutkimuksia tiedon ja osaamisen siirtämiseen vaikuttavista 

tekijöistä energia-alan organisaatiossa. Tällaiselle tutkimukselle on siis tarve ja 

itse alalla toimivana olen motivoitunut tutkimusta tekemään.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tiedon ja osaamisen siirtämistä energia-

alan asiantuntijaorganisaatiossa. Tavoitteena on tutkia tiedon ja osaamisen 

siirtämistä organisaation sisällä.   

Tutkimuksen päätavoitteena on tunnistaa tiedon ja osaamisen siirtämiseen 

liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa malli, joka kuvaa 

keskeisimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat tiedon ja osaamisen siirtämisessä 

asiantuntijaorganisaatiossa valitussa kontekstissa eli energia-alalla ja 

erityisesti energian käytön näkökulmasta. 

Energia on nykyään yksi keskeisimpiä ja kriittisimpiä resursseja 

teollistuneessa ja kehittyneessä maailmassa. Ilman energiaa yhteiskunta ei 

toimi, joten energian riittävyydestä, saatavuudesta ja huoltovarmuudesta 

huolehtiminen kaikissa mahdollisissa tilanteissa on energiapolitiikan yksi 

olennainen tehtävä. Huoltovarmuuden ohella energiatehokkuuden 

parantaminen ja ympäristöstä huolehtiminen on keskeistä, koska energian 

tuotannosta ja käytöstä aiheutuu noin 80 % kasvihuonekaasupäästöistä. 
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Energiatehokkuutta parantamalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 

kustannustehokkaasti, pienennetään energiakustannuksia ja täten parannetaan 

kilpailukykyä, vähennetään tuontienergian tarvetta ja turvataan energian 

saatavuutta. Energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuu monia 

kansainvälisiä haasteita ja EU:n yhteisenä tavoitteena on energiatehokkuuden 

parantaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Parhaillaan 

valmistellaan Euroopan komission johdolla energiatiekarttaa vuoteen 2050.  

Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää ymmärrystä siitä, miten tietoa ja 

osaamista energia-alalla voitaisiin entistä paremmin siirtää asiantuntijalta 

toiselle. Tutkimuskysymykset esitellään luvussa 1.4. Asiantuntijoiden tiedon ja 

osaamisen siirtämiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi pyrin saamaan myös 

laajemmin lisäymmärrystä ja näkemyksiä tiedosta ja osaamisesta valitussa 

kontekstissa eli asiantuntijaorganisaatiossa, joissa toiminta liittyy energian 

käytön tehokkuuteen.  Tutkimuksen kontekstia käsitellään tarkemmin luvussa 

1.3.  

Tavoitteena on tutkimuksessa keräämieni aineistojen pohjalta muodostaa 

käsitystä muun muassa siitä, mikä ja millainen tieto ja osaaminen 

asiantuntijoiden mielestä koetaan keskeiseksi toimialalla. Keskeiseksi koetulla 

tiedolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti sitä, mitä tietoa ja 

osaamista energia-alalla toimivilla asiantuntijoilla tulisi olla menestyäkseen 

asiantuntijatehtävissä, jotka liittyvät erityisesti energian tehokkaaseen 

käyttöön.  

Lisäksi pyrin saamaan selville sitä, mikä tieto ja osaaminen ovat näiden 

asiantuntijoiden mielestä sellaista, joka nähdään välttämättömänä, 

tarpeellisena ja relevanttina siirtää organisaatiossa eteenpäin muille, usein 

tyypillisesti nuoremmille asiantuntijoille. Varttuneempien asiantuntijoiden 

näkemykset voivat tarjota erinomaisen mahdollisuuden keskittyä heiltä 

saatujen kokemusten perusteella olennaisimpien tietojen ja osaamisten 

siirtämiseen, mikä olisi tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta sekä 

organisaation että asiantuntijoiden kannalta. Toisaalta tulee tiedostaa, että 

toimintaympäristö ja odotukset muuttuvat, joten varttuneemmilta 

asiantuntijoilta saataviin näkemyksiin tulee suhtautua tietyllä varauksella, 

vaikka saadut näkemykset ja kokemukset ovatkin erittäin arvokkaita.  

Tiedon ja osaamisen siirtäminen on haasteellista, sillä käsityksen 

muodostaminen tulevaisuudessa asiantuntijaorganisaatioissa tarvittavasta 

tiedosta ja osaamisesta ei liene helppoa eikä yksikäsitteistä. Näkemys 

organisaatiossa tarvittavasta tiedosta muuttuu usein ajan myötä yrityksen 

toimintojen ja palvelujen muuttuessa asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimusten 

myötä. Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa, mutta tulevaisuuteen 

tulee kuitenkin pyrkiä valmistautumaan käytettävissä olevin keinoin. Tämän 

vuoksi on perusteltua pyrkiä löytämään näkemyksiä ja käsityksiä siitä, mitä 

tietoa ja osaamista energia-alan asiantuntijaorganisaatioissa tulevaisuudessa 

mahdollisesti tarvitaan.  

Tutkimuksessa pyritään saamaan myös laajemmin asiantuntijoiden 

näkemyksistä organisaatiossa olevaan osaamiseen. Asiantuntijoilta kysytään 
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muun muassa miten he hahmottavat määritelmän organisaation 

osaamispääoma.  

 
 

Malli tavoitteena 

 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on muodostaa malli, joka kuvaa 

keskeisimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat tiedon ja osaamisen siirtämisessä 

asiantuntijaorganisaatiossa valitussa kontekstissa eli energia-alalla ja 

erityisesti energian käytön näkökulmasta. Tavoitteena on aineistolähtöisesti 

tuottaa malli ja tuottaa tätä kautta lisää ymmärrystä tiedon siirtämisen 

tekijöistä asiantuntijaorganisaatiossa.  

Tutkimuksen yhtenä innoittajana ovat olleet omakohtaiset kokemukset 

tiedon ja osaamisen siirtämisen merkittävyydestä asiantuntijaorganisaatiossa. 

Oma kokemustausta aihepiiristä ei kuitenkaan liene este, sillä kuten Eskola ja 

Suoranta (2008) toteavat, hyvää -objektiivistakin- tutkimusta voi tehdä tuiki 

läheisestäkin aiheesta. Aiemmin Eskola ja Suoranta (2008) katsoivat, että 

tutkimuksen aihe alkaa olla silloin suhteellisen kohdallaan, kun se kiinnostaa, 

mutta eroaa jonkin verran omasta kokemuspiiristä.  

Lähtökohtana työssä on ollut vahva käytännönläheinen toimintatapa ja 

tavoite saada mahdollisimman konkreettisia ja käytännössä hyödynnettäviä 

tuloksia ja havaintoja. Tavoitteena on siten kehittää myös mallista 

mahdollisimman konkreettinen, mikäli mahdollista.  

Malli tuotetaan pohjautuen valitusta kontekstista eli energia-alalta kerättyyn 

aineistoon. Laadullisessa (kvalitatiivisessa) tutkimuksessa voidaan lähteä 

liikkeelle mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman ennakko-olettamuksia tai 

määritelmiä (Eskola ja Suoranta 2008). Laadullisessa tutkimuksessa 

puhutaankin niin sanotusta aineistolähtöisestä analyysista, joka 

pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian rakentamista empiirisestä aineistosta 

lähtien, ikään kuin alhaalta ylös (Eskola ja Suoranta 2008). Aineistolähtöisellä 

lähestymistavalla uskon saavani kerättyä ja parhaalla mahdollisella tavalla 

välitettyä eteenpäin olemassa olevissa organisaatioissa olevia näkemyksiä sekä 

mahdollisia haasteita ja hyviä käytäntöjä. Tutkimusmenetelmää tarkastellaan 

syvällisemmin luvussa 3.1. 

Tutkimuksessa ei rajoituta mallin tuottamiseen, vaan tavoitteena on lisäksi 

peilata kehitettyä mallia ja työssä saatuja havaintoja tutkimuksessa valittuun 

teoreettiseen viitekehykseen. Luvussa 2.2. esitellään varsinaisesti tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, mutta tässä johdantoluvussa kuvataan lyhyesti 

teoreettista viitekehystä tutkimuksen tavoitteen ja toteutuksen kokonaisuuden 

hahmottamiseksi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kahteen 

tutkimukseen: Ipen (2003) teoreettiseen viitekehykseen ja Kuronen-Mattila et 

al. (2012) ELSA-tutkimukseen, jossa hyödynnetään myös Ipen (2003) 

teoreettista viitekehystä.  

Ipen (2003) tiedon ja osaamisen jakamisen malli kuvaa tiedon jakamista 

yksilöiden välillä organisaatiossa ja erityisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän 
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tiedon siirtämiseen. Malli koostuu organisaatiokulttuurin lisäksi kolmesta 

tietoon liittyvästä osa-alueesta: tiedon luonne, mahdollisuudet tiedon 

jakamiseen ja motivaatio tiedon jakamiseen (Ipe 2003).  

ELSA-tutkimuksen ”Asiantuntija jää eläkkeelle -asiantuntijuus ei!” 

tavoitteena oli selvittää kuinka asiantuntijaorganisaatioissa voidaan tunnistaa 

säilyttämistä vaativa kokemusperäinen asiantuntijatieto ja osaaminen, sekä 

valita tai kehittää sopivia menetelmiä asiantuntijatiedon ja osaamisen 

säilyttämiseksi ja siirtämiseksi asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle (Kuronen-

Mattila et al. 2012). Tämä tutkimus pohjautui eri aloilla yhteensä 18 

organisaatiossa tehtyihin haastatteluihin.  

Tavoitteena on verrata omassa tutkimuksessa tuotettua mallia ja kerättyjä 

havaintoja sekä Ipen (2003) että ELSA-tutkimuksen (Kuronen-Mattila et al. 

2012) malliin ja havaintoihin. Tavoitteenani ei ole testata tai sovittaa näissä 

tutkimuksissa tuotettuja malleja omaan aineistooni, vaan aineistolähtöisesti 

tuotan oman mallin, koska näin uskon paremmin hyödyntäväni kerättävän 

aineiston mahdollisimman avarakatseisesti ilman ennakkoasettamuksia tai 

määritelmiä kuten Eskola ja Suoranta (2008) toteavat.  

Ipen (2003) ja Kuronen-Mattila et al. (2012) tutkimukset eivät ole 

verrannollisia keskenään, vaan niissä on erilainen tavoite ja konteksti. Oman 

tutkimukseni näkökulmien vertailu Ipen (2003) ja Kuronen-Mattila et al. 

(2012) tutkimuksiin muodostaa yhden tämän tutkimuksen teoreettisen 

kontribuution. Tutkimukseni teoreettisessa kontribuutiossa luvussa 5.2 esitän 

mallini näkökulmien vertailun Ipen (2003) ja Kuronen-Mattila et al. 

tutkimuksiin (2012).  

 

1.3 Tutkimuksen konteksti  

Tutkimuksessa konteksti on energia-ala ja tutkimusaineistona ovat siellä 

asiantuntijaorganisaatioissa1 työskentelevät kokeneet henkilöt, tässä 

tapauksessa asiantuntijat, joiden tiedon ja osaamisen siirtämistä tarkastellaan 

ensi sijassa yksilötasolla. Tutkimukseen valituille organisaatioille on yhteistä 

se, että niiden toiminta ja palvelut liittyvät energiaan ja erityisesti energian 

käytön tehokkuuteen.  

Osa tutkimukseen valituista organisaatioista on suoraan energia-alan 

organisaatioita, osa organisaatioista toimii esimerkiksi julkisella sektorilla tai 

palvelualalla kuitenkin siten, että energia ja energian käytön tehokkuus on 

tärkeä osa niiden toimintaa.  Energia-ala on käsitteenä laaja ja siihen voidaan 

katsoa kuuluvaksi energian tuotanto, energian siirto ja jakelu sekä energian 

käyttö (Energiateollisuus 2014).   

                                                           
1
 Asiantuntijaorganisaatioilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa organisaatioita, joissa 

asiantuntijatehtävien osuus kaikesta työstä on suuri. Työ on suurelta osin tietotyötä ja 

runsaasti analysointia ja ongelmanratkaisua sisältävää. (Karjalainen 2012). 
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Energiatehokkuuden2 huomioon ottaminen on enenevässä määrin 

välttämätöntä kaikissa tehtävissä jo yrityksen oman energian käytön 

minimoimiseksi. Mitä enemmän yritys käyttää tuotteidensa tai palveluidensa 

tuottamiseen energiaa, sitä tärkeämpää on huolehtia toimintojen 

energiatehokkuudesta. Esimerkiksi prosessiteollisuudessa energia on 

keskeinen resurssi ja energiakulujen osuus on merkittävä 

tuotantokustannuksista. Myös varsinaisen energian tuotannon ja siirron tulee 

tapahtua energiatehokkaasti mahdollisimman vähäisin häviöin. Energian 

tuotannon ja siirron asiantuntijatehtävät ja niiden vaatima osaamisen 

siirtäminen ei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen ydinaluetta. Tässä 

tutkimuksessa näkökulmana on erityisesti energian käytön tehokkuus ja siihen 

liittyvä tieto ja osaaminen.  

Työn konteksti on Suomessa energia-alalla toimivat organisaatiot. 

Rajauksesta huolimatta energia-alan yhä kasvava kansainvälinen merkitys 

tiedostetaan ja ymmärretään, sillä esimerkiksi ns. puhtaan energian 

liiketoiminnalle (Cleantech) on nähtävissä kysyntää kansainvälisesti. 

Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät 

luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. 

Cleantech on jo nyt yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita sekä 

nykyisellään yksi maailman johtavia Cleantech-maita (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2014, 2). Luvussa 2.1.3 taustoitetaan tiedon ja osaamisen 

haasteita ja tilannetta energia-alalla.   

Näkökulmani tutkimuksessa on ensisijassa henkilöltä toiselle tapahtuva 

tiedon ja osaamisen siirtäminen, siis tässä tapauksessa tyypillisemmin 

asiantuntijalta toiselle asiantuntijalle. Tämän lisäksi tiedon ja osaamisen 

siirtäminen asiantuntijan ja organisaation välillä on mielenkiinnon kohteena. 

Sen sijaan erilaisten organisatoristen ryhmien ja yksiköiden välinen tiedon ja 

osaamisen jakaminen ja siirtäminen on rajattu tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, vaikka se on kiistatta tärkeää ja siitä olisi tarpeen saada lisätietoa.   

Henkilöiden välisen tiedon ja osaamisen siirtämisen ymmärtäminen ja sen 

edistäminen ja tukeminen on lähtökohta koko organisaation ja sen eri 

yksiköiden välisen osaamisen siirtämisen ymmärtämiselle ja näiden prosessien 

kehittämiselle. 
 

Tutkimuksen tarpeellisuus  

Tutkimukselle on selkeä tarve, koska muun muassa suurten ikäluokkien 

jäädessä eläkkeelle tietoa ja osaamista siirtyy valtavasti pois organisaatioista. 

Vastaavantyyppistä tutkimusta ei ole ennen tehty energia-alan näkökulmasta 

Suomessa. Pyrin osaltani täyttämään tätä tutkimustarvetta ja löytämään lisää 

ymmärrystä siitä, miten tietoa ja osaamista saadaan siirrettyä organisaatiossa, 

joka toimii erityisesti energian käytön parissa.  

Työssä tarkasteltavien organisaatioiden toiminnassa energia ja 

energiatehokkuus on yhteinen tekijä. Myös monella muulla alalla tiedon ja 

                                                           
2
 Energiatehokkuus tarkoittaa yksinkertaistettuna kulutettua energiaa suhteutettuna 

saavutettuihin hyötyihin (kuten palveluun tai tuotantomäärään). (Tuomaala 2012). 
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osaamisen siirtämiseen liittyy haasteita. Mikäli työ pystyy tuomaan 

lisäymmärrystä myös muille toimialoille, sitä voidaan pitää positiivisena 

piirteenä. 

Osaamiseen liittyy osaltaan oppiminen kognitiivisena prosessina, jota on 

paljon tutkittu omana tieteenalana. Tässä työssäni en keskity tarkastelemaan 

osaamisen siirtoa kognitiivisen oppimisen näkökulmasta, vaikka se onkin yksi 

tiedon ja osaamisen siirtämiseen liittyvistä ilmiöistä, kuten johdannossa 

todettiin.  

 

1.4 Tutkimuskysymykset  

Kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin, tutkimus harvoin etenee 

suoraviivaisesti vaiheesta toiseen.  Tämä ilmenee myös siitä, että tutkimuksen 

fokus ja tutkimuskysymykset tarkentuvat yleensä tutkimusprosessin aikana 

(Eskola ja Suoranta 2008).  Myös minun tutkimukseni eteni näin. Lähdin ensin 

mielessäni liikkeelle aika laajasti tietoon ja osaamiseen liittyvästä 

problematiikasta, mutta melko pian havaitsin, että työssä on välttämätöntä 

aiheen rajaaminen.  

Esimerkiksi esimiehen tai johtamisen vaikutusta osaamisen tarkasteluun en 

voi ottaa omaksi erilliseksi tutkimusteemaksi tässä työssä, koska niiden 

käsittely olisi vaatinut erilaista tarkastelutapaa ja työn tavoite olisi liikaa 

laajentunut. Tästä ei kuitenkaan tule vetää sellaista johtopäätöstä, etteivätkö 

esimiehet ja johtamistavat vaikuttaisi osaltaan tiedon ja osaamisen 

siirtämisessä organisaatiossa.  

Päädyin työssäni seuraaviin tutkimuskysymyksiin  

 

1. Mitkä seikat vaikuttavat tiedon ja osaamisen siirtämiseen 

organisaatioissa?  

 

Tämä ensimmäinen tutkimuskysymys on koko tutkimuksen pääkysymys. 

Työn aikana nousi esiin näkökulma ja kysymys myös siitä, mikä tieto ja 

osaaminen on keskeistä ja relevanttia siirtää, kun toimintaympäristö ja 

organisaation toiminnot todennäköisesti muuttuvat. Tästä aiheutuu 

ilmeisemmin myös muutos- ja kehityspaineita toiminnassa tarvittaviin 

tietoihin ja osaamisiin.  Käytettävissä olevan tiedon määrä on myös kasvanut 

viime vuosina eksponentiaalisesti (luku 2).  Tämän vuoksi yhä 

haasteellisempaa on tietää, mitä ja millaista tietoa tarvitaan ja mitä kannattaa 

pyrkiä siirtämään. Organisaatioiden asiantuntijoilta pyrittiinkin tämän vuoksi 

saamaan selville: 

 

2. Mitä tietoa ja osaamista koetaan työssä erityisesti tarvittavan? 

 

Sekä toisaalta: 
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3. Mitkä tiedot ja osaamiset koetaan organisaation kannalta 

relevanteiksi siirtää eteenpäin? 

 

Pyrin tutkimuksessani saamaan konkreettisesti esiin asiantuntijoiden 

näkemyksiä siitä, miten he itse näkevät oman asiantuntijuutensa ja tarpeet 

tiedon siirtämiseen. Tällä pyrittiin kahteen tarkoitukseen. Toisaalta tavoitteena 

oli arvioida onko kehitettävä malli ja saadut tulokset sovellettavissa myös 

muihin kuin energia-alan asiantuntijaorganisaatioihin, ja toisaalta onko 

mahdollisesti muilla aloilla kehitetyt tiedon ja osaamisen siirtoon kehitetyt 

mallit ja toimintatavat vastaavasti sovellettavissa myös energia-alan 

asiantuntija-organisaatioissa. Haastateltavilta tiedusteltiin myös heidän 

näkemystään termistä organisaation osaamispääoma. 

  

4. Miten määritellään termi organisaation osaamispääoma? 

 

Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta 

laajemmin sekä kannustaa heitä osaltaan aktiivisesti pohtimaan tiedon ja 

osaamisen siirtoa organisaatioissa.  
 

1.5 Raportin rakenne  

Ensimmäisessä luvussa kuvataan työn tavoite ja konteksti.  Koko työn 

tavoitteena on tuottaa mahdollisimman käytännönläheistä tietoa ja 

ymmärrystä tiedon siirtämisestä asiantuntijaorganisaatioissa, jotka toimivat 

energian ja erityisesti energian tehokkaan käytön parissa. Käytännönläheisen 

tiedon ja ymmärryksen tuottaminen ei kuitenkaan saa heikentää työn 

tutkimuksellista roolia ja viitekehystä.   

Luvu 2 jakaantuu kahteen osaan: luvussa 2.1 esitetään aikaisempia 

tutkimuksia organisaatioissa olevasta tiedosta ja osaamisesta, ja luvussa 2.2 

esitetään työn teoreettinen viitekehys. Koska tietoon ja osaamiseen liittyvää 

tutkimusta tehdään ja on tehty paljon myös eri tieteenalojen näkökulmista, on 

tässä työssä jouduttu rajaamaan kirjallisuuskatsaus työn painopisteen kannalta 

keskeisimpien näkökulmien tarkasteluun. Aluksi työssä pohditaan tiedon ja 

osaamisen käsitteitä lyhyesti. Työn painopiste on tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen liittyvä tarkastelu ja sen soveltaminen valitussa kontekstissa, ei 

siis tiedon ja osaamisen tutkimista yleisinä ilmiöinä.  

Kirjallisuuskatsauksessa tietoa ja osaamista käsitellään erityisesti 

asiantuntijoiden välillä organisaation sisällä tapahtuvana tiedon ja osaamisen 

siirtämisenä. Tämä rajaus on tehty työssä valitun tarkastelutavan vuoksi, 

vaikka luonnollisesti tiedostetaan myös esimerkiksi tiedon ja osaamisen siirron 

yhä kasvava merkitys asiantuntijaverkostoissa. Energia-alaa ja energian käytön 

tehokkuuteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja suuntauksia tuodaan esiin 

erityisesti energia-alan tiedon ja osaamisen siirtämisen näkökulmasta.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kahteen tutkimukseen, joista 

jälkimmäisessä tutkimuksessa on hyödynnetty myös ensimmäisen tutkimuksen 
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teoreettista viitekehystä (Ipe 2003, Kuronen-Mattila et al. 2012). Ensimmäinen 

tutkimus on konseptuaalinen Ipen tiedon ja osaamisen jakamisen malli, joka 

kuvaa tiedon jakamista yksilöiden välillä organisaatiossa ja erityisesti tekijöitä, 

jotka vaikuttavat tähän tiedon jakamiseen (Ipe 2003). Jälkimmäinen tutkimus 

on Aalto-yliopistossa valmistunut ELSA-tutkimus ”Asiantuntija jää eläkkeelle -

asiantuntijuus ei! (Kuronen-Mattila et al. 2012).  

Tässä tutkimuksessa on tutkittu myös Ipeen (2003) myöhemmin viitanneita 

tutkimuksia ja artikkeleita, ja näistä on pyritty analysoimaan aihepiirin ja 

tarkastelutavan kannalta keskeisimpiä viittauksia. Tavoitteena näissä 

tarkasteluissa on ollut selvittää sitä, miten Ipen (2003) mallia on mahdollisesti 

hyödynnetty myöhemmissä tutkimuksissa ja olisiko näistä tutkimuksista 

löydettävissä lisäarvoa ja täydennystä minun tutkimuskontekstiin.  

Luvussa 3 esitellään tutkimusmenetelmä ja aineistot. Tutkimusmenetelmänä 

käytetään ns. aineistolähtöistä lähestymistapaa (Grounded teoria) ja 

taustoitetaan menetelmän soveltuvuutta tällaiseen tutkimukseen (Charmaz 

2006). Luvussa 3.1 esitellään tutkimuksen lähestymistapa ja 

tutkimusmenetelmät. Luvussa 3.2 kuvataan tutkijan esiymmärrystä ja 

tutkimuskohdetta. 

Luvussa 3.3 esitellään kerätty tutkimusaineisto, joka koostuu kahdessa 

osassa tehdyistä haastatteluista energia-alan asiantuntijaorganisaatioissa. 

Ensimmäisessä vaiheessa eli esitutkimusvaiheessa aineistoa kerättiin 

johdantohaastatteluina ja toisessa vaiheessa teemahaastatteluina.   

Luvussa 4 esitellään saadut tulokset. Tulokset esitetään jaoteltuina 

johdantohaastatteluihin ja teemahaastatteluihin. Lisäksi luvussa esitellään 

aineiston pohjalta kehitetty malli tiedon siirtämisestä energia-alan 

asiantuntijaorganisaatiossa sekä malliin ja sen käyttöön liittyviä keskeisiä 

havaintoja.  Teemahaastatteluiden aineistojen pohjalta esitellään myös 

energia-alalla tarvittavia tietoja ja osaamisia. Luvussa esitetään myös keskeisiä 

muille, tyypillisesti nuoremmille asiantuntijoille, siirrettäviä tietoja ja 

osaamisia sekä haastateltavien näkemyksiä organisaation osaamispääomasta. 

Luku 5 käsittää tutkimuksen pohdinnan ja jatkotarkastelut. Luvussa 5.1 

pohditaan tutkimuksen tavoitteen saavuttamista ja luvussa 5.2 työn teoreettista 

kontribuutiota verrattuna sekä Ipen (2003) konseptuaaliseen malliin että 

Kuronen-Mattila et al. (2012) tutkimukseen. Luvussa 5.3 käsitellään 

tutkimuksen luotettavuutta ja luvussa 5.4 arvioidaan työn käytännöllistä 

kontribuutiota. Luvun lopussa luvussa 5.5 esitetään työn aikana esiin tulleita 

jatkotutkimustarpeita.  
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2 Tieto ja osaaminen organisaatioissa  

Tämä luku jakaantuu kahteen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen luku 

keskittyy esittelemään aikaisempia tutkimuksia erityisesti organisaatioissa 

olevan tiedon ja osaamisen siirtämisen näkökulmasta. Toisessa luvussa 

esitellään työn teoreettinen viitekehys, joka pohjautuu kahteen tutkimukseen, 

joista jälkimmäisessä tutkimuksessa on hyödynnetty myös ensimmäisen 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä (Ipe 2003, Kuronen-Mattila et al. 2012).  

 

2.1 Aikaisemmat tutkimukset 

Tieto ja osaaminen ovat aiheita, jotka kiinnostavat laajasti sekä eri alojen 

ammattilaisia että lukuisia tutkijoita. Aiheesta on tehty erittäin paljon 

tutkimusta ja yksinomaan termillä knowledge (tieto) löytyy Google Scholarin 

kautta yli 4,2 miljoonaa osumaa [18.2.2014].  

Tämän aihepiirin tieteelliset tutkimukset on käyty läpi mahdollisimman 

kattavasti. Tieteellisten tutkimusten lisäksi on tutkittu energia-alan 

kirjallisuutta erityisesti tiedon ja osaamisen siirtämisen näkökulmasta. 

Aihepiiristä käytetyt termit kirjallisuudessa vaihtelevat jonkin verran sen 

mukaan, missä ja miten niitä käytetään. Lisäksi käytettävä kieli tuo termeihin 

omat vivahteensa, sillä pääosa viitatusta ja lähdeluetteloon kootusta 

kirjallisuudesta on englanninkielistä. Termien ja käsitteiden kääntäminen ei 

ole aina helppoa eikä yksikäsitteistä.  

Koko työn keskeisenä tavoitteena on tarkastella tiedon ja osaamisen 

siirtämistä, johon liittyy vahvasti tiedon ja osaamisen soveltaminen oikeassa 

kontekstissa.  

 

 
Luvun sisältö 

Luku 2.1.1 käsittelee tiedon ja osaamisen käsitteitä, jaotteluja ja ilmiöitä 

organisaatioissa. Tavoitteena on, että nämä esittelyt osaltaan taustoittavat, 

täydentävät ja tukevat sitä ymmärrystä, mikä tarvitaan organisaatiossa olevan 

tiedon ja osaamisen siirtämisen ja siihen liittyvän problematiikan käsittelyssä 

organisaatioissa. Tässä yhteydessä esitellään myös muun muassa käsitteitä 

organisaation oppiminen, oppiva organisaatio ja heikot ja vahvat sidokset, 

koska nämä käsitteet liittyvät organisaatioissa olevan tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen ja välittämiseen.  



 

18 

 

Toisessa luvussa 2.1.2 keskitytään selvemmin varsinaiseen tiedon ja 

osaamisen siirtämiseen ja tuodaan esiin tähän liittyviä tekijöitä. Luvussa 2.1.3 

tarkastellaan tietoa ja osaamista organisaatioissa valitun kontekstin eli energia-

alan näkökulmasta. Luvussa esitellään energia-alaan ja energian tehokkaaseen 

käyttöön liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteita, haasteita ja 

suuntauksia erityisesti alan tiedon ja osaamisen näkökulmasta. Luvussa 

tuodaan esiin Suomessa tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia energia-alan tiedon 

ja osaamisen kehittämisestä ja siirtämisestä painottaen energian käytön ja 

energiatehokkuuden näkökulmaa.  

 

2.1.1 Tiedon ja osaamisen käsitteitä ja jaotteluita organisaatioissa  

Tiedon hallinta organisaatiossa on laaja kokonaisuus, jota voidaan lähestyä 

eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa keskitytään yksilöiden välillä 

tapahtuvaan tiedon siirtämiseen.  

Kokonaisuuden hahmottamiseksi on kuitenkin hyvä tiedostaa tiedon 

hallinnan (knowledge management) kokonaisuus, joita voidaan mallintaa ja 

jaotella monella eri tavalla (Dalkir 2005). Yksinomaan Dalkirin (2005) 

oppikirjassa on esitetty erilaisia tiedon hallinnan malleja lähes kymmenen 

kappaletta, joista monet ovat nimetty mallin kehittäjän mukaan. 

Tarkoituksenmukaista ei ole tässä tutkimuksessa lähteä näitä esittelemään ja 

analysoimaan. Esimerkinomaisesti esitetään kuvassa 1 yleisesti käytetty, 

geneerinen malli, niin kutsuttu integroitu tiedon hallinnan malli (Dalkir 2005). 

Se koostuu yksinkertaistettuna tiedon talteenotosta ja/tai luonnista, tiedon 

jakamisesta ja levittämisestä sekä tiedon hankinnasta ja käytöstä.  

 

 

Kuva 1. Integroitu tiedon hallinnan malli (Dalkir 2005).  

Davenport & Prusak (1998) ovat analysoineet kolme tärkeää tavoitetta tiedon 

hallinnan onnistumiseksi. Ensinnäkin tiedosta tulisi tehdä näkyvää ja sen rooli 

organisaatiossa tulisi selvittää. Toiseksi organisaatioon tulisi luoda 

tietointensiivinen kulttuuri rohkaisemalla ja kokoamalla tiedon jakamiseen 

johtavaa käyttäytymistä, jotta tietoa aktiivisesti etsittäisiin ja jaettaisiin. 
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Kolmanneksi organisaation on rakennettava tiedon siirtymiselle sopiva 

infrastruktuuri, ja tällä ei tarkoiteta yksinomaan teknisiä järjestelmiä, vaan 

kokonaisuutta. Tiedon välittymistä mahdollistavan infrastruktuurin tulisikin 

olla ihmisten välisten yhteyksien verkko, jolle annetaan aikaa, työkaluja, tila ja 

kannustusta. (Davenport & Prusak 1998).  

 

Organisaatiot   

 

Useimmiten organisaatio määritellään henkilöiden muodostamaksi 

sosiaaliseksi rakenteeksi, jonka tavoitteena on yhteistyössä saavuttaa 

määriteltyjä tavoitteita (Scott & Davis 2007). Koon ja toimialueen lisäksi 

organisaatiot vaihtelevat suuresti rakenteeltaan. Esimerkiksi monissa 

yhdistyksissä on kevyt hallinnollinen rakenne, kun taas armeija ja sairaala 

vaativat tyypillisesti hallinnollisesti raskaan ja muodollisen 

organisaatiorakenteen. Osa organisaatioista on hyvin pääomavaltaista 

koneineen ja laitteineen, kun taas asiantuntijaorganisaatioiden toiminta 

pohjautuu vahvasti henkilöresursseihin. (Scott & Davis 2007).  

Simon (1997) korostaa organisaatioissa kommunikointia ja ihmisten välisiä 

yhteyksiä sekä päätösten tekoa ja niiden toteuttamistapoja. Luonteenomaista 

organisaatioille on, että ne muodostuvat saman päämäärän eteen toimivista 

henkilöistä.  Simon (1997) toteaakin, että organisaation päämäärä on 

epäsuorasti myös jokaisen henkilön henkilökohtainen tavoite. Organisaatio 

pitää kuitenkin yllä mahdollisimman stabiilia, vakaata pääosin etukäteen 

ennustettua käyttäytymistä riippumatta siitä, ovatko organisaatiossa olevat 

ihmiset samoja vai vaihtuuko siellä ihmiset (Scott & Davis 2007). 

Organisaatiot voidaan jaotella rationaalisiin, luonnollisiin ja avoimiin 

järjestelmiin.  Työelämään liittyvät organisaatiot ovat perinteisesti olleet 

rationaalisia. Luonnolliset organisaatiot ovat sosiaalisia järjestelmiä, jotka 

pyrkivät selviytymään ja etsimään konsensusta esimerkiksi erilaisissa 

konfliktitilanteissa. Avoimiin järjestelmiin perustuvia organisaatioita ovat 

esimerkiksi erilaiset harrastustoimintaan liittyvät ryhmittymät (Scott & Davis 

2007). 

Organisaatioita voidaan tarkastella sekä henkilötasolla, ryhmien tai tiimien 

tasolla, yhden organisaation tasolla että organisaatioiden välillä, kuva 2 

(Kilduff & Tsai 2003, Powell 1990, Scott & Davis 2007). ”Perinteisten” 

rationaalisten organisaatioiden rinnalle on muodostunut erilaisia verkosto-, 

virtuaali-, klusteri- ja ad hoc organisaatioita (Scott & Davis 2007). Nykyään 

yhä enenevässä määrin on erilaisia verkostomaisia, satelliittityyppisiä 

organisaatioita, joissa henkilöt voivat fyysisesti sijaita hyvinkin kaukana 

toisistaan. Tällaiset verkostomaiset satelliittiorganisaatiot asettavat työn 

tekemiselle ja sitä kautta myös tiedon ja osaamisen siirtämiselle sekä uusia 

mahdollisuuksia että haasteita.   
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Kuva 2. Toiminnan tasoja organisaatioissa (mukaeltu Scott & Davis 2007).  

Organisaatioon läheisesti liittyvä käsite organisaatiokulttuuri käsittää 

olemassa olevat arvot, normit, artefaktit ja käyttäytymismallit (Hofstede et al. 

1990). Organisaatiokulttuurin vaikutusta tiedon ja osaamisen siirtoon 

käsitellään kohdassa 2.1.2. Huomattakoon, että organisaatioissa voi olla monia 

erilaisia alakulttuureita esimerkiksi yksittäisissä ryhmissä tai osastoilla. Lisäksi 

eri kansallisuuksien ja kulttuurien vaikutus ilmentyy eri tavoin yritysten 

toiminnoissa (Järvenpää & Immonen 2002).  

Asiantuntijaorganisaatioissa asiantuntijatehtävien osuus kaikesta työstä on 

suuri ja työ on suurelta osin tietotyötä sekä runsaasti analysointia ja 

ongelmanratkaisua sisältävää (Karjalainen 2012). Asiantuntijaorganisaation 

riippuvuus henkilöstöstä on suuri ja henkilöiden korvaaminen on vaikeaa 

(Sipilä 1996, Viitala 2009). Asiantuntijaorganisaatiota lähellä on myös käsite 

osaamisintensiivinen organisaatio (knowledge intensive organization).  

Osaamisintensiivisessä organisaatiossa osaamisella on suurempi merkitys kuin 

muilla resursseilla, kuten esimerkiksi työvoimalla tai pääomalla (Starbuck 

1992).  Osaamisintensiivisten organisaatioiden tavoitteena on tuottaa 

osaamiseen perustuvia tuotteita tai palveluita markkinoille tai omaan sisäiseen 

käyttöön (Mäki 2008).  

 

Verkostot, sidokset ja sosiaalinen pääoma 

 

Erilaiset verkostot eivät ole uusi ilmiö, sillä sosiaalisten verkostojen 

tutkimusta aloiteltiin jo 1940-luvulta alkaen ja sitä jatkoi aktiivisesti 1970-

luvulla muun muassa Granovetter (1973). Granovetteriin näkemyksiin liittyy 

termi sulautuneisuus (embeddedness), joka on nähty yrityksenä liittää 

taloudelliset järjestelmät osaksi sosiaalista järjestelmää ja sosiaalisia suhteita. 

Tavoitteena on käsitellä järjestelmiä ja toimintoja siten, että huomioidaan 

kokonaisuus kuten esimerkiksi toimintaan liittyvä historia. (Granovetter 1973).  

Verkostoja kuvaavat vahvasti käsitteet heikot ja vahvat sidokset, jotka myös 

osaltaan liittyvät tiedon ja osaamisen siirtämiseen. Läheisten ystävien väliset 

sidokset ovat tyypillisesti vahvoja (Viherä 2000). Ihmisten väliset heikot 

sidokset merkitsevät sitä, että ihmiset ovat toistensa kanssa sosiaalisesti 

vähemmän yhteydessä. Heikot sidokset luovat kuitenkin sellaisia yhteyksiä, 

joiden avulla kansalaiset pääsevät hyötymään muiden sosiaalisten piirien 

resursseista (Granovetter 1973, Viherä 2000).   
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Ei ole yksikäsitteistä vastausta siihen, onko vahvat vai heikot sidokset 

parempia tiedon siirtämisen kannalta. Esimerkiksi Granovetter (1973) pitää 

heikkoja sidoksia parempina kuin vahvoja sidoksia, kun taas Coleman (1988) 

painottaa vahvojen sidosten merkitystä. Granovetterin (1973) mukaan heikot 

sidokset mahdollistavat henkilöille pääsyn aivan uudenlaisten tietojen ja 

henkilöiden äärelle. Samaa mieltä ovat Hansen et al. (1999), mutta heidän 

mukaansa tiedon siirtäminen on heikkojen sidoksien kautta heikompaa. Tämä 

pätee erityisesti luokittelemattomaan, koodaamattomaan ja hiljaiseen tietoon 

(Hansen et al. 1999). Vahvat sidokset mahdollistavat suoran yhteyden tietoon, 

mutta heikkoutena saattaa olla se, että henkilöt eivät enää täydennä toisiaan, 

eivätkä saa toisiltaan uutta tietoa ja uusia virikkeitä, jos heidän osaamisensa 

ovat samanlaisia. (Hansen et al. 1999). 

Organisaation käyttäytymistä verkostojen näkökulmasta analysoitiin jo 1990-

luvulla (Nohria 1992). Samaa aihepiiriä tutkivat myös Kilduff & Tsai (2003), 

mutta he käsittelivät lisäksi myös yksilöiden kognitiivista käyttäytymistä ja 

oppimista hyödyntäen muun muassa yksilöllisiä kognitiivisia karttoja.  

 Henkilöiden välisiin suhteisiin liittyy myös käsite sosiaalinen pääoma 

(Coleman 1988, Kilduff & Tsai 2003, Nahapiet & Ghoshal 1998, Powell 1990, 

Putnam 2000, Tsai & Ghoshal 1998). Nahapietin & Ghoshalin (1998) mukaan 

sosiaalinen pääoma on todellisten ja mahdollisten resurssien sulautettu 

kokonaisuus, joka on johdettu yksilön tai yhteiskunnallisen yksikön hallussa 

olevasta suhdeverkostosta.  Putnamin (2000) mukaan sosiaalinen pääoma 

jakautuu sekä kollektiiviseen että yksityiseen osaan. Sosiaalinen pääoma 

koostuu velvoitteista ja odotuksista, informaation lähteistä ja sosiaalisista 

normeista (Coleman 1988). Velvoitteet ja odotukset riippuvat sosiaalisen 

ympäristön luotettavuudesta, tiedon kulun mahdollisuudet riippuvat 

sosiaalisesta rakenteesta ja sanktiot liittyvät normeihin (Coleman 1988).  

Sosiaalisen pääoman voidaan nähdä realisoituvan eräällä tavalla yhteisiin 

tavoitteisiin pyrkimisenä ja jaettuna luottamuksena, millä saavutetaan 

lisäarvoa yhteiseen toimintaan (Leana & van Buren 1999). Sosiaalisessa 

pääomassa yksilöt saavat vain osan hyödyistä itselleen, sillä se tuottaa 

yleishyödyllisyyttä toisin kuin monet muut pääoman muodot (Coleman 1988). 

Putnam korostaa sosiaalisen pääoman hyödyttävän vahvasti sekä yksityistä että 

julkista hyvää (Putnam 2000).  

 

Tiedon ja osaamisen käsitteistä  

 

Kuten tutkimuksen johdannossa todettiin, tietoon ja osaamiseen liittyvät 

käsitteet eivät ole yksikäsitteisiä. Termien käännökset tuovat vielä lisää 

ulottuvuuksia käsitemaailmaan ja samalla myös väärinkäsityksen 

mahdollisuuksia. Esimerkiksi englanninkieliset sanat ”information” ja 

”knowledge” voivat viitata samaan tai samantyyppiseen ilmiöön (Mäki 2008). 

Molemmat sanat voidaan kääntää suomenkielellä tiedoksi, mutta tieto 

(information) voidaan kokea myös informaation sarjaksi verrattuna 

yksittäiseen tietoon (dataan). Mäki on koonnut taulukon eri tutkijoiden 

tulkinnoista näiden sanojen käytöstä ja merkityksestä (Mäki 2008). Suomen 
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kielelle käännetty taulukko esitetään taulukkona 1. Kuten taulukosta näkyy, 

joitain termejä on erittäin haasteellista kääntää.   

Ipe (2003) määritteli informaation ja tiedon seuraavasti: Informaatio on 

viestien virtaa, kun taas tietoa syntyy, kun viestien virta on vuorovaikutuksessa 

henkilön uskomusten ja sitoumusten kanssa. Myös viestinnän professori Wiio 

määrittelee tiedon tavalla tai toisella järjestetyksi informaatioksi (Wiio 1994). 

Tieto (knowledge) on sen sijaan tiettyyn kontekstiin sidottua, suhteellista ja 

merkityksellistä.  Tieto siis johtaa tyypillisesti johonkin määränpäähän, 

toimintaan. (Nonaka 1994).  

Osaaminen on puolestaan enemmän kyky suorittaa jokin työ tai tehtävä 

hyvin. Osaamisen määrittelyn vaikeus johtuu myös sen subjektiivisesta 

luonteesta. (Dalkir 2005). Osaamista on henkilöillä, mutta myös 

organisaatioissa voidaan nähdä olevan osaamista esimerkiksi erilaisiin 

toimintatapoihin ja -prosesesseihin sitoutuneena (Nonaka & Takeuchi 1995). 

Osaaminen on niin ikään hyvin kontekstiriippuvaista (Dalkir 2005, Ipe 2003). 

Osaamisen konteksti-sidonnaisuutta korostivat myös Davenport ja Prusak 

(1998), jotka totesivat sisällön hallinnan (content management) olevan usein 

ilmiötä paremmin kuvaava termi kuin tiedon hallinnan (knowledge 

management). Useimmissa tutkimuksissa tietoa ja osaamista käsitellään 

kuitenkin eri ilmiöinä ja käsitteinä. On kuitenkin joitain poikkeuksia, kuten 

muun muassa muutamissa 1990-luvulla julkaistuissa tutkimuksissa termit 

nähdään synonyymeina (Kogut & Zander 1992, Stewart 1997).  

Ilvosen väitöskirjassa termi knowledge on suomeksi käännetty tietämykseksi 

(Iivonen 2013). Tietämys onkin tietotekniikan alueella tyypillisesti käytetty 

termi (Järvinen 2004).   Casen (2012) informaatiotekniikan käsikirjassa 

informaatio määritellään: ”Informaatiota on mikä tahansa havaitsemasi ero 

ympäristössä tai itsessäsi. Se on aspekti, jonka havaitset. Informaation tarve 

puolestaan on tuntemus, että tietosi ei ole riittävää halutun tavoitteen 

saavuttamiseksi.”   
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Taulukko 1. Informaation ja tiedon määritelmiä (mukaeltu Mäki 2008).   

 

Informaatio 

(Information)  

 

Tieto (Knowledge) 

Lähde 

(Reference) 

 Tieto on subjektiivinen, henkilön mielessä syntynyt tuotos ja aina 

suhteellisesti määritelty, eikä sitä näin ollen voi helposti siirtää muille 

sellaisessa muodossa, josta sen voisi operationalisoida organisaation 

hyödyksi.  

(Knowledge is a subjective product of the person in whose mind it is 

constituted, always relationally defined, and therefore does not 

transfer easily to others in a form which may be operationalized for 

the benefit of the organization).  

Thomson and 

Walsham 

(2004) 

Eksplisiittinen tieto 

(informaatio) 

(Explicit knowledge 

(information)) 

"Know-how" tai implisiittistä tietoa, joka voidaan kaapata ja koontaa 

tiedoksi. Hiljaista tietoa, jota ei voi taltioida ja koontaa.  “Know-how” 

or implicit knowledge, which can be captured and codified as 

information. 

(Tacit knowledge which cannot be captured and codified as 

information). 

Al-

Howamdeh 

(2002) 

Koottu tieto  

(tieto esineellistettuna) 

(Codified knowledge 

(=knowledge artifacts)) 

Tiedosta käytetään usein verbimuotoa (esim. kyselemällä, 

oppiminen, tunnustaen), mikä osoittaa tiedon aktiivisen luonteen. 

(Knowledge is often used in the verb form (e.g. inquiring, learning, 

recognizing), indicating the active nature of knowledge). 

Mc Inerley 

(2002) 

Tiedosta tulee informaatiota 

välittömästi kun se on ilmaistu 

ja esitetty tekstin, graafin tai 

jollain muulla symbolisella 

tavalla.   (Knowledge becomes 

information once it is 

articulated and presented in 

the form of a text, graphic, or 

in another symbolic form). 

Tieto on ihmisten mielissä prosessoitunutta informaatiota: se on 

personalisoitua tietoa (joka on tai ei ole uutta, ainutlaatuista, 

hyödyllistä ja tarkkaa) joka liittyy tosiasioihin, menettelytapoihin, 

käsitteisiin, tulkintoihin, ideoihin, havaintoihin tai tuomioihin. 

(Knowledge is information processed in the mind of individuals: it is 

personalized information (which may or may not be new, unique, 

useful or accurate) related to facts, procedures, concepts, 

interpretations, ideas, observations, and judgments).  

Alavi and 

Leidner 

(2001) 

Informaationa pidetään 

organisoituna datana. 

(Information is regarded as an 

organized set of data). 

Tieto on merkityksellistä informaatiota.  

(Knowledge is perceived as meaningful information). 

Bhatts (2001) 

 Tietämys "yksilön kyvystä tehdä eroja kollektiivisesta aiheesta 

perustuen sisällön tai teorian arvostukseen,  tai molempiin". 

(Knowledge as “individual ability to draw distinctions within a 

collective domain of action, based on an appreciation of content or 

theory, or both”). 

Thousas and 

Vladimirou 

(2001) 

 Kontekstiin asetettu tieto, joka on riippuvainen ajasta ja paikasta.  

(Information put in context, dependent on time and space). 

Nonaka et al 

(2000) 

Data, joka on järjestetty 

merkitykselliseen muotoon. 

(Data that have been arranged 

into a meaningful pattern). 

Sovellettavissa oleva ja tuottava käyttö tiedosta (informaatiosta). 

(Application and productive use of information). 

Roberts 

(2000) 

 Kuusi piirrettä erottaa tiedon informaatiosta. 1) Tieto on ihmisen 

tuottamaa. 2) Tieto on ajattelun tuotos. 3) Tieto luodaan 

nykyhetkessä. 4) Tieto kuuluu yhteisöihin. 5) Tieto kiertää yhteisöissä 

monin tavoin. 6) Tietoa syntyy vanhoilla rajoilla. 

(Six characteristics of knowledge that distinguish it from information 

(1) Knowledge (K) is a human act. (2) K is residue of thinking. (3) K is 

created in the present moment. (4) K belongs to communities. (5) K 

circulates through communities in many ways. (6) New K is created at 

the boundaries of old.) 

Mc Dermot 

(1999) 

 Tiedon lähteenä ja sovelluksena on tietäjien mieli. Organisaatioissa se 

ei ole usein ainoastaan dokumentteihin tai säilöttynä, vaan 

organisaation rutiineissa, prosesseissa, käytännöissä ja normeissa. 

Knowledge originates from and in applied in the mind of knowers. In 

organizations, it often becomes embedded not only in documents or 

repositories but in organizational routines, processes, practices and 

norms.  

Davenport 

and Prusak 

(1998) 

  Tiedon viisi tyyppiä: käsitteelliseen ajatteluun ja tiedonkäsittelyyn 

perustuva,  juurrutettu, kulttuurinen, sulautunut ja koodattu.  Five 

types of knowledge: embrained, embodied, encultured, embedded, 

and encoded knowledge.  

Blackler 

(1995) 
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Tiedon ja osaamisen jaottelua 

 

Tietoa on pyritty jäsentämään ja luokittelemaan eri tavoin, mutta sen 

luokittelu tai jaottelu ei ole yksiselitteistä. Tietoa voidaan jaotella asteikolla 

eksplisiittinen vastakohtana niin sanottu hiljainen (tacit) tieto. Tätä jaottelua 

tuotiin esiin jo 1960-luvulla (Polanyi 1966). Polanyin pohjalta tiedon luonteen 

parissa tehtävää jaottelutyötä on jatkanut paljon muun muassa Nonaka 

(Nonaka 1994, Nonaka & Takeuchi 1995).  

Eksplisiittinen tieto on helposti koodattavissa, tallennettavissa ja 

siirrettävissä ajasta ja paikasta riippumatta (Mäki 1998, Nonaka 1994, Nonaka 

& Takeuchi 1995). Hiljaista (tacit) tietoa on yleensä hankalampaa siirtää, sillä 

sen siirto tapahtuu ihmisten välillä ja onnistuminen on vahvasti ihmisistä 

riippuvaista. Hiljainen tieto on luonteeltaan vastakkaista täsmälliselle tai 

eksplisiittiselle tiedolle. Hiljaiseen tietoon liittyy myös henkilöillä olevat 

mentaaliset mallit, joiden kautta henkilö voi havaita ja tulkita ympärillään 

olevaa maailmaa (Mäki 2008).  

Hiljaisen tiedon siirtäminen vaatii enemmän aikaa kuin eksplisiittisen tiedon 

siirtäminen ja läheistä osallistumista ja yhteistyötä ihmisten välillä. Hiljainen 

tieto on usein kokemusperäistä ja kontekstuaalista eli tilannesidonnaista. 

Hiljainen tieto saattaa personoitua yhteen ihmiseen tai hänen 

henkilökohtaiseen taitoonsa, joten sen paikantaminen ja siirtäminen tuntuu 

lähes mahdottomalta. Hiljaista tietoa voidaan siirtää yrityksen sisällä, mutta 

hiljaisen tiedon kopioiminen yrityksestä toiseen on hyvin vaikeaa. (Lam 2000).  

Hiljaisen tiedon siirtämiseksi yrityksen sisällä johtajien tulee opettaa 

esimiehille kuinka he voivat kannustaa henkilöitä tiedon siirtämiseen, ja lisäksi 

yrityksen kulttuurin, toiminnan seuranta- ja palkitsemisjärjestelmien tulee 

tukea tätä (Lam 2000). Myös Lubit (2001) korostaa, että yrityksen 

organisaatiokulttuurin ja muun muassa palkitsemisjärjestelmien tulee tukea 

toimintaa, jotta varttuneemmat asiantuntijat kykenevät ja haluavat jakaa 

tietoa.  

On esitetty arvioita, että 80 % kaikesta tiedosta on hiljaista tietoa 

varastoituneena henkilöihin, ryhmiin ja organisaatioihin. Vain 15–20 % 

arvokkaasta tiedosta on tyypillisesti kerätty, koodattu tai muulla tavoin 

saatettu konkreettiseen muotoon (Dalkir 2005).  Jo Polanyi (1966) totesi, että 

kaikki tieto on loppujen lopuksi hiljaisen tiedon luonteista tai tiedon juuret 

ovat hiljaisessa tiedossa. 

Sinänsä eksplisiittistä tai hiljaista tietoa ei voi pitää toinen toistaan 

parempana. Riippuen tilanteesta ja tiedon käyttötarkoituksesta kumpaakin 

näistä tiedon perustyypeistä tarvitaan.  Sen osoitti mm. Hislop (2009) case-

esimerkeillään, jossa sekä hiljainen tieto että eksplisiittinen tieto vaikuttivat 

yrityksen tuottavuuteen, mutta eri tavalla. Eksplisiittistä tietoa voidaan 

koodata kirjoittamalla tai systemaattisesti muulla kielellä, ja täten se on 

helposti siirrettävissä ja monistettavissa (Nonaka & Takeuchi 1995).  

Weiss on jaotellut eksplisiittistä tietoa edelleen rationaaliseksi, 

järkiperäiseksi tiedoksi (rationalized knowledge) ja sulautetuksi tiedoksi 

(embedded knowledge) (Weiss 1999). Rationaalinen tieto on Weissin mukaan 

riippumatonta yksilöistä ja se voidaan erottaa alkuperäisestä lähteestään, joten 
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se on helposti jaettavissa ja samoin myös helposti löydettävissä sitä etsittäessä.  

Sulautettu tieto on puolestaan tilannesidonnaista, kapeasti sovellettavaa, ja 

usein henkilökohtaisesti tai tietyllä ammattialueella hyödynnettävissä. Hänen 

mukaansa luonteeltaan eksplisiittinen sulautettu tieto ei ole helposti jaettavissa 

henkilöiden välillä. Riippumatta tiedon luonteesta suuri merkitys on kuitenkin 

ylipäätään sillä, jakavatko henkilöt tietoa ja miten he sitä tekevät (Weiss 1999).  

Halukkuuteen jakaa tietoa liittyvät myös käsitteet valta ja luottamus, joita 

käsitellään luvussa 2.1.2. 

Lowenthal et al. (2001) jaottelivat tiedon kolmeen eri tyyppiin – tiedä miten 

(know how), tiedä mitä (know what) ja luonteenomaiset tiedot (dispositional 

knowledge). Know how on kokemusperäistä tietoa, joka on subjektiivista ja 

hiljaista.  Know what -tyyppinen tieto on tehtäviin sidottua ja objektiivista 

luonteeltaan. Luonteenomaiset tiedot ovat henkilökohtaisia liittyen läheisesti 

erilaisiin kykyihin ja soveltuvuuksiin. (Lowenthal et al. 2001). 

Blackler (1995) on esittänyt yhden jaottelun tiedon ilmentymisestä 

organisaatiossa. Hän päätyy viiteen tiedon päätyyppiin. Embrained tieto 

käsittää henkilökohtaiset konseptuaaliset taidot. (Blackler 1995). Järvenpää ja 

Immonen (2002) ovat kääntäneet haasteellisen käsitteen ”embrained” 

käsitteelliseen ajatteluun ja tiedonkäsittelyyn perustuvaksi tiedoksi. 

Embodied (juurrutettu) viittaa henkilön kykyyn soveltaa tietoa tietyssä 

kontekstissa.    Encultured (kulttuurinen) tieto kuvaa yhteisiä kollektiivisia 

käsitteitä ja merkityksiä tietyssä kulttuurisessa kontekstissa. Embedded 

(sulautunut) tieto on organisaation käytäntöihin ja järjestelmiin sulautunutta. 

Encoded (koodattu) tietoa voidaan merkitä symboleilla ja merkeillä. (Blackler 

1995).    

Mäki kuvaa väitöskirjassaan erilaisten tietojen ja osaamisten sijoittumista 

organisaation kontekstiin (Mäki 2008), kuva 3. Organisaation yhteinen tieto 

voidaan koodata ja sijoittaa erilaisiin tietokantoihin, manuaaleihin ja ohjeisiin. 

Organisaation yhteinen tieto näyttäytyy toimintatapojen ja käytäntöjen kautta 

ja siihen vaikuttavat organisaation yhteinen historia ja liitynnät 

toimintaympäristöön.   Organisaation rutiinit, käytännöt ja yhteiset ymmär-

rykset voivat ilmentyä tietovirtoina ja tärkeän tiedon ei puhuttuina 

spesifikaatioina. (Mäki 2008). 
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Kuva 3. Organisaation informaation ja tiedon lähteet (Mäki 2008).  

 

Vuori (2011) on koostanut havainnollisen taulukon tietoon liittyvistä 

lähestymistavoista tutkiessaan sosiaalisen median hyödyntämistä yrityksessä 

olevan kilpailijatiedon jakamisessa ja hyödyntämisessä.  Hänen esittämä 

taulukko 2 esimerkkeineen tukee ja täydentää Mäen (2008) kokoamaa edellä 

esitettyä taulukkoa 1 informaation ja tiedon jaottelusta huolimatta siitä, että 

terminologia vaihtelee eri tutkijoiden esittämissä lähteissä.    
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Taulukko 2. Kooste tiedon erilaisista lähestymistavoista (mukaeltu Vuori 2011).  

Tiedon tyyppi 

(Type of knowledge) 

Ominaisuudet 

(Features) 

Esimerkit  

(Examples) 

Eksplisiittinen 

(Explicit) 

Voidaan koontaa/koodata kirjoittamalla tai 

systemaattisesti muulla kielellä tai 

koodituksella. 

(Can be codified in writing or some other form 

of systematic language or code). (Nonaka and 

Takeuchi 1995). 

Tietokantaan tallennettu raportti, joka voidaan 

siirtää sähköpostin liitteenä. 

(Report that is stored in a database and can be 

transferred as an email attachment). 

Hiljainen 

(Tacit) 

Henkilökohtaista, tilannesidonnaista, vaikea tai 

mahdoton ilmaista tai koodata. 

Personal (Polanyi 1966), context-specific 

(Nonaka and Takeuchi 1995), hard or even 

possible (Van Krogh and Roos 1995) to express 

or codify (Nonaka and Takeuchi 1995; Gupta 

and Mc Daniel 2002).  

Tiedämme enemmän kuin pystymme 

kertomaan. Intuitio, nyrkkisääntö, hyvä fiilis, 

henkilö-kohtaiset taidot, esimerkiksi kyky 

esiintyä rauhallisesti suuren yleisön edessä. 

 “We can know more than we can tell” (Polanyi  

1966 p 4). Intuition, rule of thumb, gut feeling, 

personal skills (Haldin-Herrgård 2000), e.g. the 

ability to perform calmly in front of a big 

audience. 

Implisiittinen 

(Implicit) 

Ilmaistavissa olevaa tietoa, jota ei ole vielä 

ilmaistu. 

Expressible knowledge that has not yet been 

expressed (Wilson 2002; Li and Gao; Meyer and 

Sugiyama, 2007). 

Henkilö joka tietää jotain, mutta ei näe syytä 

jakaa tietojaan toisten kanssa tai jonka 

kulttuuriin liittyvät tavat kieltävät hänen sen 

tekemästä. 

The person who knows something does not see 

the reason why he should share the knowledge 

with others, or he is bound by a cultural code 

forbidding him to do so.  

Sulautettu, upotettu 

(Embedded) 

Eksplisiittinen, tilannesidonnainen, kapeasti 

hyödynnettävä, henkilökohtainen. 

Explicit, context-specific, narrowly applicable, 

personal (Ipe 2003). 

Henkilökohtaiset muistiinpanot siitä kuinka jokin 

tehtävä suoritetaan. 

Personal notes about how an individual 

performs a specific task. 

Juurrutettu (Embodied) Toimintaorientoitunut, vain osin eksplisiittinen, 

hankittu tekemällä.  

Action oriented, only partly explicit, acquired by 

doing. (Blackler 1995). 

Ongelman ratkaisutekniikat, jotka vaativat 

tilanteen ymmärtämistä paikan päällä. 

Problem solving techniques that require verse 

understanding of the situation in hand. 

Käsitteelliseen ajatteluun 

ja tiedonkäsittelyyn 

perustuva tieto 

(Embrained) 

 

“Riippuvainen käsitteellisistä taidoista ja 

kognitiivisista kyvyistä, tiedolla levitetään 

tietoa. “Dependent on conceptual skills and 

cognitive abilities”, “knowledge applied to 

knowledge”. (Blackler 1995). 

Syy-yhteyksien ymmärtäminen ja tietojen 

vaikutukset. 

Understanding causalities and implications of 

information. 

Kulttuurinen (Encultured) Yhteinen käsitys kokonaisuudesta. 

Shared understanding within an entity (Blackler 

1995). 

Yleinen käsitys siitä kuinka ongelma ratkaistaan 

tietyssä kulttuurissa.  

Common understanding of how to solve a 

problem in a specific culture. 

Koodattu 

(Encoded) 

Eksplisiittinen, siirrettävissä merkeillä ja 

symboleilla. 

Explicit, transported with signs and symbols 

(Blackler 1995) 

Kirjat ja säännöt käytännöistä, jotka ovat 

kehittyneet ja siirretty elektronisessa muodossa. 

Books and codes of practice that have been 

enriched and transmitted by electronic means. 

Rationaalinen, 

järkiperäinen 

(Rationalized) 

Eksplisiittinen, yleinen, tilanneriippuvainen, 

standardisoitu, julkinen. 

Explicit, general, context-independent, 

standardized, public. (Weiss 1999) 

Ohjeet siitä kuinka tehdään jokin yleisesti 

tunnettu tehtävä, esim. kuinka leivotaan kakku.  

Instructions on how to perform a generally 

known task, e.g. how to bake a cake. 

Henkilökohtainen 

(Individual/personal)  

Syntynyt henkilökohtaisen oppimisen kautta, 

sijaitsee henkilöissä, ei voi siirtää henkilöiden 

ulkopuolelle. 

Created through individual learning, located in 

individuals, cannot extend beyond the physical 

limits of human beings. (Simon 1991; von Krogh 

2009) 

Henkilön tapa kävellä ja mimitoida. 

Person’s way to walk and mime.  

Yhteisöllinen 

(Collective) 

Kertynyt sosiaalisen oppimisen kautta, sijaitsee 

kollektiivisissa yhteisöissä. 

Accumulated through social learning, resides in 

collective entities. (von Krogh 2009). 

Järjestys miten edetään työpaikan kahvion 

linjastolla alusta kassalle saakka.   

The established order in which to proceed in the 

work place cafeteria line from the beginning to 

the cashier.  
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Tiedon hallinnan strategiat 

 

Tiedon hallinnan ja johtamisen tärkeyttä (why managing knowledge) 

organisaatioissa on korostettu monissa tutkimuksissa (Ipe 2003, Von Krogh et 

al. 2001).  Tiedon hallinnan ja johtamisen strategioissa on myös erilaisia 

suuntauksia tiedon luonteen ja sen käsittelyn mukaan. Esimerkiksi Hansen et 

al (1999) jaottelee tietojohtamisen (knowledge management) kodifikointiin 

(codification) ja personointiin pohjautuviin (personalization) strategioihin. 

Kodifikointistrategia painottaa kilpailuetuna koodatun tiedon merkitystä, kun 

taas personointiin pohjautuva strategia korostaa hiljaisen (tacit) tiedon 

merkitystä. Hiljaiseen tietoon perustuvissa yrityksissä toiminta on usein 

innovatiivista ja palvelut asiakkaille räätälöityjä (customized). Hansen et al. 

(1999) korostaa myös vahvasti tiedon hallintastrategioiden (knowledge 

management strategies) ja henkilöstöstrategioiden (human resource 

management strategies) yhteneväisyyden välttämättömyyttä.  

Ipen (2003) mukaan tutkimuksissa korostetaan paljon tiedon hallinnan 

tärkeyttä, mutta huomattavasti vähemmän on tutkimuksissa tietoa siitä, miten 

(how) prosesseissa identifioidaan, otetaan talteen, jaetaan ja käytetään tietoa. 

Ipe (2003) on kehittänyt mallin tiedon jakamisesta, mitä esitellään tämän 

tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä luvussa 2.2.1. 

Nonaka ja Takeuchi (1995) olivat ensimmäisiä, jotka korostivat yksittäisten 

työntekijöiden merkittävää roolia organisaation osaamisen syntymis-

prosessissa. Erityisesti tiedon jakaminen muille yksilöille ja ryhmille on 

keskeistä, jotta osaamisella olisi vaikutusta organisaation tehokkuuteen ja 

kilpailukykyyn.  Yksilöiden halukkuutta ja valmiutta oman itsensä ja omien 

kokemustensa reflektiiviseen tarkasteluun korostetaan muun muassa Ylitalon 

(2012) johtajuusosaamisen oppimista käsittelevässä väitöskirjassa. Gheraldi 

(2006) on analysoinut työpaikoilla tapahtuvaa tiedon syntymistä ja siirtämistä. 

Tietoa menetelmistä ja käytännöistä, jotka tukevat asiantuntijoiden tiedon ja 

kokemusperäisen osaamisen jakamista ja säilyttämistä organisaatioissa 

asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle on tutkittu (Kuronen-Mattila et al. 2012).  

 

Organisaation oppiminen ja oppiva organisaatio 

 

Osaamiseen liittyy läheisesti käsite oppiminen, jota on tutkittu sekä yksilön, 

ryhmän että koko yhteisön tasoilla ja välillä. Huberin mukaan oppiminen liittyy 

vahvasti kognitiiviseen toimintaan ja täten hän korostaa osaamisen 

yksilösidonnaisuutta (Huber 1991). Henkilötasolla tapahtuva oppiminen 

nähdään kuitenkin fundamentaalisesti sosiaalisena prosessina, jota ei voi 

tapahtua ilman jonkinlaista ryhmän kommunikointia (Dalkir 2005). Yksittäiset 

henkilöt oppivat kollektiivilta ja samalla kollektiivi oppii yksilöiltä (Crossan, 

Lane ja White 1999).   

Kirjallisuudessa vallitsee hyvin erilaisia käsitteitä ja näkemyksiä siitä, mitä on 

oppiminen ja miten sitä tapahtuu organisaatioissa (Hislop 2009). Jotkut 

tutkijat, kuten Nelson ja Winter uskovat, että organisaatio on itsessään oppiva 
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yksikkö, jolla on kognitiivisia kykyjä ja jotka ovat melko kaukana organisaation 

muodostavista henkilöistä (Nelson ja Winter 1982).  

March (1991) on tutkinut organisaation oppimista uuden tiedon oppimisen 

(exploration) ja jo opitun tiedon levittämisen (exploitation) välillä. Hänen 

mukaansa molempia oppimistapoja tarvitaan organisaatiossa, mutta nämä 

tavat kilpailevat niukoista resursseista, joten tasapainon löytäminen näiden 

tapojen välillä on keskeinen tekijä organisaation selviytymiselle ja 

menestymiselle. Jo tiedossa olevan tiedon ja mallien levittäminen saattaa 

vaikuttaa turvallisemmalta kuin uusien tietojen ja toimintamallien etsiminen, 

mutta se voi kääntyä myös toiminnan kehittämisen esteeksi. (March 1991).  

Erilaisia malleja on kehitetty oppimisesta. Crossan et al.(1999) ovat esitelleet 

mallin organisaation oppimisesta, jonka mukaan sekä yksilöt oppivat 

organisaatiolta että samaan aikaan organisaatio oppii yksilöiltä. Kuvassa 4 

esitettävän Crossanin et al. (1999) mukaellun mallin mukaan organisaation 

oppiminen sisältää uuden oppimista (exploration) ja jo opitun hyödyntämistä 

(exploitation).  Mallissa eri tasoilla (henkilö, ryhmä, organisaatio) tapahtuva 

oppiminen liittyy sosiaalisiin ja psykologisiin prosesseihin intuitiosta 

(intuiting), tulkinnasta (interpreting), integroinnista (integrating) ja 

institutionaalistumisesta (institutionalizing).  Mallia onkin tämän vuoksi 

kutsuttu myös neljän I:n malliksi. Uuden oppimisen ja jo opitun välille saattaa 

syntyä jännitettä, sillä uuden oppimisen (exploration) prosessit 

kyseenalaistavat, haastavat, tutkivat ja jopa korvaavat sekä tiedon sisällössä 

että käytännössä institutionaalisia normeja, jotka ovat sisäänrakennettuina jo 

opitun tiedon hyödyntämisen (exploitation) prosesseissa. Crossan et al. (1999) 

toteavatkin, että organisaatotasolla tapahtunutta oppimista on usein vaikea 

muuttaa.  

Niin ikään Huber (1991) on tuottanut neliosaisen mallin organisaation 

oppimisesta. Malli koostuu osaamisen hankinnasta, informaation jakamisesta, 

informaation tulkitsemisesta ja organisaation muistista. Henkilöiden välillä 

tapahtuvan tiedon jakamisen kautta tapahtuu henkilökohtaista oppimista, joka 

puolestaan voi välittyä organisaation oppimiseksi.   
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Kuva 4. Malli organisaation oppimisesta (Crossan et al. 1999).    

Hislop (2009) määrittelee organisaation oppimisen seuraavasti: Yksilön tai 

ryhmän tasolla tapahtuvaa oppimista, joka sulautuu organisaation rakenteisiin 

ja prosesseihin, ja jota syntyy pohtimalla ja muuttamalla normeja ja arvoja 

organisaation prosesseissa ja rakenteissa.  

Osa oppimista tapahtuu tiedostamatta, mutta tärkeää olisi löytää keinot 

siihen, miten oppimista voidaan aktiivisesti vahvistaa tai siihen kannustaa. 

Tähän esitetään erilaisia suuntauksia. Lopez et al. (2004) sekä Raz & Fadlon 

(2006) toivat esiin käsitteen oppimiskulttuurit (learning cultures), jossa 

oppimiseen, reflektointiin, väittelyihin ja keskusteluihin kannustetaan.  Carroll 

et al. (2006) korostavat oppimismahdollisuuksien kytkemistä organisaation 

päätöksentekoprosesseihin. Myös yhteisprojektien erilaisia palautekeskusteluja 

(review sessions) on nostettu esiin esimerkkeinä hyvistä käytännöistä (mm. 

Roan & Rooney 2006). Lubit korostaa muun muassa tiedon siirtämisessä ja 

oppimisessa organisaation kannustavaa kulttuuria ja esimerkillistä johtajuutta, 

mahdollisuuksia yhdessä toimimiseen sekä organisaation halua ja kykyä 

tarttua haasteellisiin tilanteisiin (Lubit 2001).  

Argyris ja Schon ovat esittäneet oppimisesta kaksitasoisen mallin, joka 

käsittää niin sanotun yksikehäisen oppimisen (single loop learning) ja 

kaksikehäisen oppimisen (double loop learning) (Argyris ja Schon 1978). 

Yksikehäinen oppiminen on yksinkertaisempaa ja se pohjautuu jo tiedossa 

olevan ongelman ratkaisemiseen. Tämä yksikehäinen oppiminen ei siis 

sinällään tuota uutta tietoa tai osaamista.  

Sen sijaan kaksikehäinen oppiminen voidaan nähdä kehittyneempänä ja 

monimuotoisena tapahtumana oppimisesta. Siinä kokemuspohjainen, 

deduktiivinen päättely on keskeistä ja jo olemassa olevia aikaisempia 
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käsityksiä, olettamuksia ja malleja tarkastellaan uudelleen.  Deduktiivinen 

päättely etenee siinä johtamalla yleistyksestä yksittäistapausta koskeva 

johtopäätös eli deduktiivinen päättely on päättelyä tunnetuista tapauksista 

toisiin tunnettuihin tapauksiin. (Argyris ja Schon 1978).  Kuvassa 5 

hahmotetaan näitä kahta oppimistyyliä. 

 

 

Kuva 5. Yksikehäinen (single loop) ja kaksikehäinen (double loop) oppiminen (mukaeltu Argyris 

ja Schon 1978).  

Käsitteet ”oppiva organisaatio” ja ”organisaation oppiminen” liittyvät 

läheisesti toisiinsa ja niitä käytetään kirjallisuudessa osin ristiin.  Suomessa 

Otala (2008) on tutkinut organisaation oppimista.  Organisaation oppiminen 

on prosessi, joka tuottaa organisaatioon uutta osaamista. Prosessi käynnistyy 

tarpeesta, ongelmasta tai haasteesta. Prosessi tarvitsee ulkopuolelta uutta 

tietoa, raaka-ainetta, joka määräytyy haasteen tai ongelman luomasta 

osaamistarpeesta. Uusi tieto tulee organisaatioon ihmisten oppimisen kautta. 

Jotta ihmisten hankkima uusi osaaminen muuttuisi uudenlaiseksi yhteiseksi 

toiminnaksi ja yhteiseksi ajatteluksi, on yksilöiden hankkima tieto jaettava ja 

muodostettava siitä yhteinen näkemys. Yhteinen näkemys uudesta tiedosta 

sovelletaan yhteiseen tekemiseen. (Otala 2008).  

Nonaka ja Takeuschi (1995) ovat kehittäneet uuden tiedon luomista 

käsittelevän neljäosaisen mallin, joka kuvaa tiedon muuttumista hiljaisesta 

tiedosta eksplisiittiseksi, ja taas päinvastoin.  Vaihtoehtoisesti malli voitaisiin 

esitellä myös tiedon jakamisen yhteydessä. Kuvassa 6 esitetään tämä ns. SECI-

malli, jossa tutkijoiden mukaan keskeistä on saada yrityksessä oleva hiljainen 

tieto valjastettua tehokkaasti neljään vaiheeseen: sosiaalistaminen 

(socialization), ulkoistaminen (externalisation), yhdistäminen (combination) ja 

sisäistäminen (internalisation). Sosiaalistamisvaiheessa hiljaista tietoa, eli 
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kokemuksia ja ajatuksia, jaetaan yhdessä työskentelevien kollegoiden kesken. 

Ulkoistamisvaiheessa tämä tieto muunnetaan tai kiteytetään eksplisiittiseen 

muotoon mallien ja muiden hahmotusten kautta.  Yhdistämisvaiheessa tietoa 

kootaan muun muassa erilaisiin raportteihin. Sisäistämisvaiheessa 

eksplisiittinen tieto muuttuu taas hiljaiseksi tiedoksi, kun ihmiset hyödyntävät 

sitä esimerkiksi uusissa työprosesseissa. (Nonaka ja Takeuschi 1995). 

 

 

 

Kuva 6. Tiedon luomisprosessi hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseen tietoon (mukaeltu Nonaka ja 

Takeuschi 1995).  

Kuten luvun alussa todettiin, oppiva organisaatio (learning organization) 

käsitteenä on mielenkiintoinen ja se on ollut yksi johtamisen keskeisiä 

suuntauksia 1990-luvulta alkaen. Oppivasta organisaatiosta on erilaisia 

määritelmiä ja myös oppisuuntauksia.  Pedler et al. (1997) määrittelevät sen 

seuraavasti: Oppiva organisaatio on enemmän kuin uudistavaa oppimista 

toteuttava organisaatio. Se osaa toteuttaa kaikkia eri oppimismuotoja 

organisaatiossa ja osaa käyttää kaiken mahdollisen tiedon toimintansa 

jatkuvaan uudistamiseen. Se myös arvioi itseään ja eri toimintojaan ja käyttää 

avoimesti tätä tietoa ohjaamaan toimintansa kehittämistä. Se kuvaa rakenteita, 

joissa organisaatio voi oppia.  

Oppivan organisaation ovat sen kannattajat (propagandists) määritelleet 

organisaatioksi, joka kannustaa työntekijöitä oppimiseen ja joka sallii heidän 

ilmaista ja käyttää tätä oppimista organisaation eduksi luomalla 

organisaatioympäristön, joka kannustaa kokeiluun, riskin ottamiseen ja 

avoimeen keskusteluun. (Hislop 2009).   

Oppivaa organisaatiota kohtaan on esitetty myös kritiikkiä, sillä se vaikuttaa 

negatiivisesti työntekijöihin, esimerkiksi johdattaen liian suuresti heidän 
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hyödyntämiseensä ja säätelyynsä.  Kriittisesti oppivaan organisaatioon 

suhtautuvat määrittelevät sen organisaatioksi, jossa sääntelyjärjestelmiä 

käytetään luomaan arvolinjauksia kaiken oppimisen ympärille, ja jolla 

vahvistetaan johtamisen valtaa, ja joka on ristiriidassa oppivan organisaation 

retoriikan kanssa. (Hislop 2009). 

Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa työn luonne on jo itsessään 

useimmiten niin sanottua ongelmanratkaisuhakuista. Oppiminen, kuten 

useimmat toimintaprosessit ovat tällöin harvoin lineaarista, vaan enemmänkin 

iteraatiokierrosten kautta tapahtuvaa induktiivista ja deduktiivista päättelyä 

(Wright 2005). Wright tuo esiin myös ajatuksen, että oppiminen ilman tietoista 

toimintaa on keskeinen osa tietämyksen muodostumista.  

Tieto on myös asiantuntijaorganisaatioissa hajautettuna siten, ettei kukaan 

yksittäinen henkilö voi yksin hallita kaikkea sitä tietoa ja osaamista mitä 

tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseen (Otala 2008, Tsoukas 1996). 

 

Osaamispääoma 

 

Käsite ”osaamispääoma” liittyy osaamiseen ja täten se osaltaan tuonee 

lisäymmärrystä organisaatioissa olevan tiedon ja osaamisen siirtämiseen. 

Organisaatiossa olevasta osaamisesta käytetään tyypillisesti termiä 

organisaation osaamispääoma (intellectual capital). Osaamispääomaa 

jaotellaan useimmiten kolmeen luokkaan: inhimillinen pääoma (human 

capital), rakennepääoma (structural capital) ja suhdepääoma (relational 

capital), kuva 7.   (Edvinsson ja Malone 1997, Otala 2008, Stewart 1997).  

Inhimillinen pääoma koostuu ihmisistä ja heidän osaamisestaan sekä 

halustaan käyttää osaamistaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yksilön 

osaaminen muodostuu hänen tiedoistaan, taidoistaan, kokemuksestaan, 

verkostoistaan ja kyvystään toimia yhteistyössä toisten osaajien kanssa sekä 

hänen asenteistaan ja halustaan oppia jatkuvasti uutta. (Otala 2008). 

Inhimillisen pääoman sijaan Otala (2008) käyttää termiä henkilöpääoma. 

Karkeasti voidaan todeta inhimillisen pääoman olevan kaikki se osaaminen, 

joka poistuu työpäivän päätyttyä pois organisaatiosta (Edvinsson ja Malone 

1997). 

Vastaavasti rakennepääoman muodostavat kaikki yrityksen fyysiset ja 

henkiset rakenteet, teknologia, järjestelmät ja toimintatavat sekä kulttuuri. 

Nämä mahdollistavat jokaisen henkilön osaamisen kehittämisen vastaamaan 

yrityksen tarpeita sekä muuttamaan sen organisaation yhteiseksi osaamiseksi 

ja toiminnaksi. (Otala 2008). Rakennepääoma jää jäljelle vielä työpäivän 

jälkeenkin työntekijöiden poistuttua (Edvinsson ja Malone 1997). 

Suhdepääomaan kuuluvat ne osaamiskumppanit, jotka täydentävät omaa 

osaamista tai joiden kanssa voidaan kehittää tarvittavaa osaamista 

tehokkaammin ja paremmin kuin yksin (Otala 2008).  

Rakennepääoman (structural capital) sijaan käytetään myös termiä 

organisatorinen pääoma (organizational capital) ja suhdepääoman sijaan 

käytetään termiä asiakaspääoma (customer capital) (Dalkir 2005). Nämä ovat 

lähinnä painotuseroja, sillä organisatoriseen pääomaan sisällytetään 
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dokumentoidut tiedot, kulttuuri, arvot ja normit. Asiakaspääomaan sisältyvät 

vahvat asiakassuhteet, asiakkaan kokema arvo ja räätälöidyt ratkaisut. Mitä 

pitempijänteiset ja kiinteämmät asiakassuhteet yrityksellä on, sitä 

arvokkaampaa asiakaspääomaa sillä on tyypillisesti käytössään.  (Dalkir 2005). 

  

 

Kuva 7. Osaamispääoma (Edvinsson ja Malone 1997). 

 

Dalkirin (2005) mukaan eräät yritykset, kuten Scandia, raportoivat 

osaamispääoman osana vuosittaista tuloslaskelmaa. Kuvassa 8 esitetään, että 

osaamispääomaa voidaan tarkastella sekä strategisella, taktisella että 

operationaalisella tasolla.   
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Kuva 8. Osaamispääoma jaoteltuna toiminnalliseen, taktiseen ja strategiseen tasoon (mukaeltu 

Dalkir 2005).   

 

2.1.2  Tiedon siirtämiseen liittyviä tekijöitä 

Seuraavassa tiedon ja osaamisen siirtämiseen liittyviä tekijöitä käsitellään 

pääosin samalla jaottelulla, kuin mihin pohjautuu työn teoreettisena 

viitekehyksenä pidetty Ipen (2003) malli, jota kuvataan luvussa 2.2.1. Tässä ei 

kuitenkaan rajoituta yksinomaan Ipen malliin tai Ipen esittämiin näkemyksiin, 

vaan seuraavassa tiedon ja osaamisen jakamiseen liittyviä tekijöitä 

tarkastellaan laajemmin.    

Ipe (2003) ryhmittelee tiedon siirtämiseen liittyvät tekijät kolmeen osaan: 

tiedon luonne, motivaatio tiedon siirtämiseen ja mahdollisuudet tiedon 

jakamiseen. Tämän lisäksi organisaatiokulttuurilla on keskeinen merkitys 

tiedon jakamisessa.  

Tiedon luonne voidaan Ipen (2003) mukaan jakaa hiljaiseen (tacit) tietoon ja 

eksplisiittiseen (explicit) tietoon sekä lisäksi tiedon arvoon.  

Motivaatio tiedon siirtämiseen voidaan jaotella kahteen osaan: sisäisiin 

tekijöihin ja ulkoisiin tekijöihin (Ipe 2003). Sisäisiä tekijöitä ovat valta (power) 

ja vastavuoroisuus (reciprocity). Ulkoisia tekijöitä ovat suhde tiedon 

vastaanottajaan (relationship with recipient) ja toisaalta jakamiseen liittyvä 

palkitseminen (rewards for sharing). (Ipe 2003). 

Mahdollisuudet siirtää tietoa koostuvat kahdesta tekijästä: tarkoitukselliset 

oppimiskanavat (purposive learning channels) ja suhteelliset, epämuodolliset 

oppimiskanavat (relational learning channels) (Ipe 2003). Ipen tuottama malli 

esitetään kahtena versiona, joissa painotetaan eri asioita (kuvat 9 ja 10).    
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Kuva 9. Henkilöiden väliseen tiedon ja osaamisen jakamiseen liittyvät tekijät (Ipe 2003). 

 

 

 
Kuva 10. Malli henkilöiden väliseen tiedon ja osaamisen jakamiseen organisaatiossa. Kulttuurin 

merkitys on keskeinen. (Ipe 2003).  

Seuraavassa esitellään tarkemmin näitä tekijöitä jaottelulla tiedon luonne, 

motivaatio tiedon jakamiseen, mahdollisuudet tiedon jakamiseen ja 

organisaatiokulttuuri. 
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Tiedon luonne 

 

Erityyppistä tietoa ja osaamista ja niiden jaottelua on esitetty edellä luvussa 

2.1.1. Pääjaotteluna voidaan pitää eksplisiittistä ja toisaalta hiljaista (tacit) 

tietoa tai osaamista.   Eksplisiittinen tieto on helposti koodattavissa, 

varastoitavissa ja siirrettävissä, kun taas niin sanottu hiljainen tieto on 

tyypillisesti henkilö- tai tilannesidonnaista. (Ipe 2003, Lubit 2001).  Tietoa on 

eri tasoilla: yksittäisillä henkilöillä, ryhmissä, tiimeissä ja yksiköissä sekä koko 

organisaatiossa (Ipe 2003).  

 Kun henkilöt kokevat tiedon arvokkaana, tiedon siirtämiseen liittyy 

päätöksentekoprosessit siitä, mitä tietoa jaetaan, milloin ja kenelle (Andrews & 

Delahaye 2000). Tiedon omistaminen liittyy vahvasti henkilön statukseen, 

etenemismahdollisuuksiin ja hänen arvostukseensa (Andrews & Delahaye 

2000). Tietyn tyyppinen tieto arvostetaan muuta tietoa korkeammalle. 

Esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvä tieto on arvostettua, koska 

sillä on sekä kaupallinen että tieteellinen arvo (Ipe 2003). Tilanteissa jossa 

henkilön omistama tieto on henkilön pääasiallinen arvo organisaatiolle, tämän 

tiedon jakaminen pienentää henkilön arvoa (Alvesson & Kärreman 2001). 

Tässä onkin tietynlainen dilemma siitä, siirtääkö tietoa vai ei. On kuitenkin 

selvää, että kukaan henkilö ei voi yksin hallita kaikkea sitä tietoa ja osaamista 

mitä organisaatiossa tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen (Otala 2008, 

Tsoukas 1996). 

 

Motivaatio tiedon ja osaamisen siirtämiseen 

 

Tieto ja osaaminen ovat pääomaa ja siten ne on myös eräs tapa käyttää valtaa 

organisaatiossa. Tieto on yritysten välillä kilpailukykytekijä eli täten myös 

osaltaan vallan käytön väline. Hiljaisen tiedon, sen ylläpitämisen ja siirtämisen 

on nähty olevan organisaatiolle kilpailukyvyn kannalta arvokkaampaa, koska 

kilpailijan on vaikeampi kopioida tai varastaa hiljaista tietoa. Hiljaisesta 

tiedosta kannattaa yrittää tehdä osa organisaation ydinosaamista (Lubit 2001). 

On erotettavissa sisäisiä ja ulkoisia motivaatiotekijöitä tiedon ja osaamisen 

jakamiseen. Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat tietoon liittyvä vallantunne sekä 

toisaalta vastavuoroisuus tietoa siirrettäessä. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat 

muun muassa suhde tiedon vastaanottajaan sekä jakamisesta saatavat palkkiot 

tai tunnustukset (Ipe 2003).  

Motivaatio ja kyky siirtää tietoa tunnistetaan tärkeiksi tekijöiksi tiedon 

siirtämisessä (Cohen & Levinthal 1990, Hansen et al. 1999). Tiedon ja 

osaamisen jakaminen organisaation sisälläkin saattaa joissain tilanteissa 

tuntua tai jopa olla ristiriitaista tai epätarkoituksenmukaista. Esimerkiksi Tsai 

& Ghoshal (1998) ovat todenneet, että samoista sisäisistä resursseista 

kilpailevat yksiköt eivät ole motivoituneita jakamaan tietoa keskenään.  
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Sisäiset motivaatiotekijät 

Valta (power) on olennainen sisäinen motivaatiotekijä. Vallan käyttöön 

liittyvä toiminta tulee tunnistaa osaamisen siirtämisen yhteydessä, koska 

useiden tutkimusten mukaan vallankäyttö osaamisen siirtämisessä on ollut 

suurin yksittäinen tekijä innovaatioiden epäonnistumisessa (Davenport & 

Prusak 1998). Mikäli henkilöt kokevat tiedon omistamisen lisäävän valtaa, 

henkilöt pitävät mielummin tiedon itsellään kuin jakavat sitä (Davenport & 

Prusak 1998). Terveen itsekkyyden termin tiedon jakamisen yhteydessä 

mainitsee esimerkiksi Andrews & Delahaye (2000). 

Vastavuoroisuutta ei ole helppoa yksikäsitteisesti määritellä, mutta 

perusajatuksena on se, että henkilö jakaa tietoa ja osaamista toiselle henkilölle, 

koska kokee sen olevan itselleen tai organisaatiolleen jollain tavalla hyödyksi 

ennemmin tai myöhemmin, suoraan tai välillisesti (Ipe 2003, Nahapiet & 

Ghoshal 1998).  

Vastavuoroisuus liittyy sosiaaliseen vaihtoteoriaan (social exchange theory), 

jonka on todettu olevan yksi keskeisimpiä paradigmoja työpaikkojen 

käyttäytymisen ymmärtämisessä (Blau 1964, Cropanzano & Mitchell 2005).  

Toisaalta Emerson (1976) on todennut, että vaihtoteoria ei ole yksi teoria, vaan 

se on enemmänkin useiden teorioiden muodostama viitekehys. Sosiaalista 

vaihtoteoriaa on kehittänyt muun muassa Blau (1964), jonka mukaan 

vaihtoteoria on vapaaehtoista toimintaa henkilöiltä, jotka ovat motivoituneita 

vaihtoon ja jotka odottavat saavansa kannattavaa vaihtoa, mutta eivät sitä 

tosisasiassa saa. Foa & Foa (1980) ovat luokitelleet vaihdettavat suureet 

kuuteen luokkaan: rakkaus, asema (status), informaatio, raha, tarvikkeet ja 

palvelut. Tiedon (information) alle sisältyvät muun muassa neuvot, mielipiteet, 

ohjeet ja valistus. Kontekstin merkitystä korostetaan teoriaa hyödynnettäessä 

(Blau 1964, Foa & Foa 1980).  

Vastavuoroisuuden negatiivinen vastakkainen ilmiö on pelko siitä, että tulee 

hyväksi käytetyksi tiedon ja osaamisen jakamisessa (Ipe 2003).  

 
Ulkoiset motivaatiotekijät 

Ulkoisia motivaatiotekijöitä tiedon ja osaamisen siirtämisessä ovat tiedon 

jakajan ja vastaanottajan suhde sekä toisaalta siirtämiseen liittyvät palkkiot 

(Ipe 2003). 

  Yrityksessä olevien henkilöiden välisen luottamuksen on todettu vahvasti 

vaikuttavan henkilöiden väliseen käyttäytymiseen ja täten myös tiedon 

jakamiseen. Luottamuksen on havaittu olevan merkittävämpi tekijä tiedon 

siirtämisessä kuin vallan. (Ghoshal & Barlett 1994). 

Andrews & Delahaye (2000) ovat kehittäneet kaksiosaisen mallin, 

psykologisen suodattimen (psychological filter), joka kuvaa niitä psykologisia 

päätöksiä, joita tehdään tietoa hankittaessa tai edelleen eteenpäin välitettäessä. 

Ensiksi, henkilöt suodattaen päättävät sen, kenen puoleen he kääntyvät tietoa 

jakaessaan tai keneltä he hyväksyisivät tiedon vastaanottamisen. Tähän 

vaiheeseen liittyy vahvasti henkilökohtainen luottamus ja uskottavuus (social 

confidence). Toisessa vaiheessa henkilöt aktiivisesti päättävät sen, kenelle he 
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jakavat omaa tietoa. Tässä vaiheessa koettu luotettavuus (perceived 

trustworthiness) eli tuntuma siitä, mitä vastaanottajat tekisivät tiedolle, on 

tekijä, joka vaikutti tiedon jakamisen päätöksissä. (Andrews & Delahaye 2000).   

Mikäli luottamus henkilöiden väliltä puuttuu, muodollisilla tiedon jakamisen 

menettelyillä ei pystytä kannustamaan henkilöitä työyhteisöissä tiedon 

jakamiseen. Kilpailuorientoituneissa yhteisöissä on havaittu olevan enemmän 

luottamukseen liittyviä ongelmia tiedon jakamisessa. (Andrews & Delahaye 

2000).    

Huber (1991) on esittänyt mielenkiintoisen löydöksen henkilöiden 

halukkuudesta jakaa tietoa eri organisaatiotasojen henkilöille. Yrityksessä 

alemman statuksen omaavat henkilöt jakavat mielellään tietoa ja osaamista 

ylemmille luokille, kun taas ns. ylemmissä luokissa tai asemissa työskentelevät 

henkilöt jakavat mieluummin tietoa samantasoisille henkilöille eli 

vertaisryhmilleen. Kaiken kaikkiaan henkilöt eivät juuri välitä ylöspäin 

organisaatiossa sellaista tietoa, joka olisi heille mahdollisesti epäsuotuisaa 

(O’Reilly 1978).   

Toinen alue ulkoisista motivaatiotekijöistä on tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen liittyvät erilaiset palkkiot ja tunnustukset (Ipe 2013). On havaittu 

selvä positiivinen korrelaatio tiedon siirtämisen ja mahdollisesti saatavien 

palkkioiden välillä sekä vastaavasti negatiivinen korrelaatio tiedon siirtämisen 

ja siitä saatavien rangaistusten välillä (Ipe 2003). Toisaalta on sittemmin 

käynyt selvästi ilmi, että palkkiot eivät yksinään motivoi henkilöitä tiedon 

siirtämiseen, joten kannustusjärjestelmiin tulee tehdä muutoksia erityisesti 

teknologiaorientoituneissa verkostomaisissa organisaatioissa (Gupta & 

Govindarajan 2000). Asiantuntijat osallistuvat tiedon siirtämiseen, koska 

saavat siitä työn kautta tyydytystä. Jo Ipe (2003) viittasi artikkelissaan O’Dell 

& Graysonin vuonna 1998 tekemään tutkimukseen, jonka mukaan 

palkitseminen ei yksin pidä yllä järjestelmää, mikäli tiedon ja osaamisen 

jakamiseen liittyvät toiminnot eivät ole yhdensuuntaisia henkilöiden omien 

tavoitteiden kanssa. Toisaalta kompensaatio- ja palkitsemisjärjestelmiä 

hyödyntäen voidaan kannustaa henkilöitä tekemään heidän sekä 

eksplisiittisestä että hiljaisesta tiedostaan näkyvämpää muille henkilöille 

(Weiss 1999). 

Bartol & Srivastava (2002) löysivät neljä tyypillistä tapausta osaamisen 

siirtämisen ja palkitsemisjärjestelmien välillä: tiedon tuottaminen 

tietokantoihin, formaalit yhteydet tiimien välillä, osaamisen siirtäminen 

työyksiköiden välillä ja epämuodolliset tiedon siirtämisen tavat. Näistä 

kolmeen ensimmäiseen sopii jonkinlainen rahallinen palkitseminen, kun taas 

epämuodollisiin tiedon ja osaamisen siirtämiseen sopivat konkreettisten, 

rahallisten palkkioiden sijaan erilaiset tunnustukset.   Lessard & Zaheer (1996) 

osoittivat viidessä sadassa yrityksessä Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa, 

että erilaisilla kannustimilla (insentiiveillä) on keskinen merkitys 

päätöksenteossa erityisesti tietoa vaativissa tehtävissä, jotka ovat 

organisaatiolle yhteisiä. Haastatellut toivat esiin useammin tietoa ja 

päätöksentekoa estäviä kannusteita kuin toimintaa edistäviä. Tutkijat ovat 

kehittäneet tiedon siirtämiseen liittyvän päätöksentekomallin, jossa on kolme 
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osaa: kontekstia kuvaava sosiokognitiivinen osa, päätöksentekoon ja tiedon 

jakamiseen keskittyvä taloudellinen osa sekä kolmantena tiedon siirtämistä 

edistävät tai estävät päätöksentekoprosessit. (Lessard & Zaheer 1996).  

  

Tavat siirtää tietoa ja osaamista  

 

Tietoa ja osaamista voidaan siirtää organisaatiossa eri tavoin, sekä erilaisten 

ennalta määriteltyjen ja tavoiteltavien muodollisten toimintatapojen että 

erilaisten epävirallisten toimintojen ja verkostojen kautta. Muodollisia, 

formaaleja tapoja ovat esimerkiksi erilaiset koulutustilaisuudet, 

ryhmätyöskentelyt ja tiedon hallinnan järjestelmät (Ipe 2003). Muodollisilla 

tavoilla jaetaan ensi sijassa eksplisiittistä, koodattua tai jäsenneltyä tietoa ja 

osaamista (Nonaka & Takeuchi 1995).  

Myös hiljaista (tacit) tietoa siirretään monin tavoin. Epävirallisiin tiedon 

siirtämisen mahdollisuuksiin kuuluvat erilaiset henkilökohtaiset kontaktit ja 

sosiaaliset verkostot (Nahapiet & Ghoshal 1998). Tutkimusten mukaan suurin 

osa tiedosta jaetaan epävirallisissa verkostoissa (Ipe 2003). Tämä on 

ymmärrettävää, sillä edellä luvussa 2.1.1 on todettu valtaosan organisaatioissa 

olevasta tiedosta ja osaamisesta olevan hiljaista tietoa, joten erilaisten 

epävirallisten tiedon välittämiskanavien merkitys on suuri. Henkilökohtaisen 

kommunikoinnin on todettu myös lisäävän luottamusta, joka on yksi tärkeä 

tekijä osaamisen siirtämisessä (Ipe 2003). Mahdollisuudet epämuodolliseen 

tiedon ja osaamisen vaihtoon lisäävät kahdenkeskistä arvostusta, joka 

heijastuu käyttäytymisessä (Nahapiet & Ghoshal 1998).  

Tämä epävirallinen, kahden henkilön välinen tiedon siirtäminen pohjautuu 

usein ajan myötä henkilöiden välillä syntyneeseen arvostukseen. Granovetter 

(1992) käyttää tästä termiä suhteellinen sulautuneisuus (relational 

embeddedness). Cohen ja Levinthalin (1990) mukaan tiedon jakaminen 

tapahtuu todennäköisemmin, jos henkilöillä on jo olemassa aiempaa aiheeseen 

liittyvää tietoa.   

Von Krogh et al. (2001) toteavat, että esimiesten tulee olla enemmän 

mahdollistamassa kuin kontrolloimassa tiedon luontia ja tiedon siirtämistä.  

Tiedon siirtämiseen voidaan käyttää myös erilaisia tiedonhallinnan työkaluja 

ja tietojärjestelmiä. Tiedon hallinnan tietojärjestelmät ja työkalut voidaan 

tyypillisesti jaotella kolmeen osaan: tiedon luontiin ja talteenottoon, tiedon 

siirtämiseen ja levittämiseen sekä tiedon hankintaan ja käyttöön (Dalkir 2005). 

Erityisesti 1990-luvulla korostettiin vahvasti ATK-pohjaisia tiedonhallinta- ja 

osaamisjärjestelmiä (Wright 2005). Tietojärjestelmiä voidaan hyödyntää 

erityisesti eksplisiittisen tiedon siirtämisessä, mutta hiljaisen tiedon 

siirtäminen on järjestelmillä vaikeampaa. Tämä tutkimus käsittelee ensisijassa 

henkilöiden välistä tiedon ja osaamisen siirtämistä asiantuntijaorganisaatiossa, 

minkä vuoksi tiedonhallinnan työkalut ja tietojärjestelmät eivät ole 

tutkimuksen keskiössä.  
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Organisaatiokulttuuri 

 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa merkittävästi kaikkiin kolmeen edellä 

esitettyyn tiedon jakamiseen liittyvään osa-alueeseen; tiedon luonteeseen, 

motivaatioon ja mahdollisuuksiin tiedon siirtämisessä (Ipe 2003). Dalkir 

(2005) toteaa organisaatiokulttuurin olevan yhtä keskeinen tekijä 

organisaatioissa kuin persoonallisuus on yksilötasolla.   

Scheinin (1999) mukaan organisaatiokulttuuri on malli perusoletuksia, jotka 

on keksitty tai kehitetty jossakin ryhmässä, jotta se oppii selviytymään 

ulkoisista ongelmista ja integroimaan toimintoja sen mukaisesti. Näitä 

perusoletuksia opetetaan uusille jäsenille oikeina tapoina suhtautua ja tuntea 

noita ongelmia. (Schein 1999).   

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa tiedon jakamiseen omaksuttujen normien, 

arvojen ja käytäntöjen kautta (De Long & Fahey 2000). Organisaatiokulttuuri 

määrittää myös sen, mitä tulee tehdä ja mitä ei tiedon käsittelyssä ja 

siirtämisessä organisaatioissa (Davenport & Prusak 1998). 

Organisaatiokulttuurissa voidaan erottaa kolme eri tasoa: artefaktit, arvot ja 

oletukset. Näistä artefaktit ovat käytännössä ”näkyvä” osa kulttuuria, mutta 

loppujen lopuksi vain pieni osa kulttuurista, jäävuoden huippu (Hofstede et al. 

1990). 

Organisaatioissa voi olla monia erilaisia alakulttuureita esimerkiksi 

yksittäisissä ryhmissä tai osastoilla. Lisäksi eri kansallisuuksien ja kulttuurien 

vaikutus ilmentyy eri tavoin yritysten toiminnoissa (Järvenpää & Immonen 

2002). Runsaskontekstisille kulttuureille (high-context) on tyypillistä 

sosiaalisten roolien ja henkilön aseman arvostus, ei-sanalliset tyylit ja 

strategiat viestien välittämisessä ja kontekstisidonnainen ymmärtäminen. 

Löyhäkontekstisissa (low context) kulttuureissa toiminta painottuu 

selkeämmin yksilöiden arvoihin ja viestit välitetään suoraan ja selkeän 

eksplisiittisesti. Runsaskontekstiset kulttuurit ovat tyypillisiä mm. Kaukoidän 

kulttuureille, kun taas löyhäkontekstin kulttuureja ovat mm. Euroopan maat, 

Yhdysvallat, Kanada ja Australia. Erilaisten viestintätapojen lisäksi eri 

kulttuureilla on muita tunnuspiirteitä kuten esimerkiksi käsitys ajasta, 

johtamistavoista, etiikasta ja kirjallisten sopimusten merkityksestä (Hofstede 

et al. 1990, Hofstede 1993). 

 De Long & Fahey (2000) totesivat kulttuurin muun muassa määrittävän sen, 

mitä tietoa pidetään tärkeänä. Nonaka & Takeuchi (1995) toivat esiin, että 

organisaatiokulttuuri suuntaa jokaisen työntekijän ajatusmallia (mindset) ja 

toimintaa. Kulttuuri siis eräällä tavalla suuntaa sitä, mitä kannattaa tehdä ja 

mitä jättää tekemättä myös tiedon prosessoinnissa ja kommunikoinnissa 

(Davenport & Prusak 1998).  
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2.1.3 Tieto, osaaminen ja energia-ala  

Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan tiedon ja osaamisen siirtämistä 

suomalaisen asiantuntijaorganisaation näkökulmasta painottuen energian-

käyttöön ja sen tehostamiseen kuten on koko tutkimustyön konteksti.  

 

Energia-alan nykytila 

 

Energia on nykyään yksi keskeisimpiä ja kriittisimpiä resursseja 

teollistuneessa ja kehittyneessä maailmassa.  Ilman energiaa yhteiskunta ei 

toimi, joten energian riittävyydestä, saatavuudesta ja huoltovarmuudesta 

huolehtiminen kaikissa mahdollisissa tilanteissa on energiapolitiikan yksi 

olennainen tehtävä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 3). Lisäksi 

energiatehokkuuden parantaminen ja ympäristöstä huolehtiminen on 

keskeistä, koska energian tuotannosta ja käytöstä aiheutuu noin 80 % 

kasvihuonekaasupäästöistämme. Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimet 

on todettu vaikuttavimmiksi keinoiksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

lähivuosikymmeninä (IEA 2012, IEA 2013,1). 

Maamme energiankäyttö per capita on maailman toiseksi suurin johtuen 

maantieteellisestä sijainnistamme pohjoisessa, pitkistä etäisyyksistä, 

energiaintensiivisestä teollisuuden rakenteesta sekä suomalaisesta 

hyvinvointiyhteiskunnastamme. Energiaintensiivisyydestä huolimatta 

energiankäyttömme muun muassa teollisuuden prosesseissa ja kiinteistöissä 

on tehokasta ja esimerkillistä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Sähkön ja 

lämmön yhteistuotannossa ja uusiutuvan energian käytössä (osuus 38 % 

energian kokonaisenergian käytöstä) Suomi on Euroopan johtavia maita.  

Energia- ja ympäristöteknologiaan perustuva Cleantech-liiketoiminta on yksi 

Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita. Cleantechilla tarkoitetaan 

tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää 

käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 

2). 

Energia-alaan kuuluu energian tuotanto, energian siirto ja jakelu sekä 

energian käyttö. Energia-alalla työtä tarjoavat mm. voimalaitokset, sähkö- ja 

kaukolämpöyhtiöt sekä verkostourakointiyhtiöt. Lisäksi energia-alan 

ammattilaisia työskentelee julkishallinnon, viranomaistahojen, energia-alan 

järjestöjen ja muiden sidosryhmien palveluksessa 

(www.energia.fi/tyomarkkinat/energia-ala-tyonantajana).  

 

Energiankäytön tehostaminen  

 

Euroopan Unionin yhteisenä tavoitteena on energiatehokkuuden 

parantaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. (Euroopan komissio 

2014, 1). Lisäksi energiaa on tärkeää säästää myös muista syistä. Näitä ovat 

energian saatavuuden turvaaminen, tuontienergian tarpeen vähentäminen, 

energiakustannusten alentaminen ja muut ympäristösyyt, kuten ympäristön- ja 

ilmansuojelu. Päästöjen vähentämistavoitteet edistävät myös uusiutuvan 
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energian osuuden kasvattamista. Energia-alaan ja erityisesti 

energiatehokkuuteen kohdistuu monia kansainvälisiä haasteita, ja Euroopan 

komissio on julkaissut toukokuussa 2014 strategian eurooppalaiselle 

energiahuollolle. (Euroopan komissio 2014, 2).   

Energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuu suuria tavoitteita sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti (International Energy Agency IEA 2013,1), 

(IEA 2013,2). Maamme hallitus on hyväksynyt kansallisen energia- ja 

ilmastostrategian päivityksen maaliskuussa 2013 (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2013).  Parhaillaan laaditaan Suomen tiekarttaa 2050 niistä keinoista, joilla 

kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin vähintään 80 prosenttia.  

IEA:n (International Energy Agency) tekemän Suomen ns. maatutkinnan 

perusteella raportoidaan seuraavaa: Suomen talous on korkeasti teollistunut ja 

kehittynyt. Maan pinta-alasta yli kolmannes sijaitsee napapiirin 

pohjoispuolella ja maa on pinta-alaltaan laaja ja harvasti asuttu, lukuun 

ottamatta eteläisintä Suomea. Energiaintensiivisen teollisuuden ja kylmän 

ilmaston lisäksi Suomen energiankulutus henkilöä kohden on IEA-maiden 

suurin. Maan kehotetaan edelleen ponnistelevan kohti energiatehokkaampia 

toimintoja. (IEA 2013, 2). Energiatehokkuuden parantamisessa 

loppukäyttäjillä on erittäin suuri merkitys. 

 

Tiedon ja osaamisen tarpeita energia-alalla 

 

Energia-alalla tarvittavasta osaamisesta on tehty erilaisia selvityksiä sekä 

nuorisoasteen koulutuksen että jo työelämässä toimivien ammattilaisten 

näkökulmasta (Energiateollisuus 2010, Kasanen 2008, Motiva 2012, Suomen 

ympäristöopisto SYKLI 2012, työ- ja elinkeinoministeriö 2009, 2012, 2014).  

Lisäksi muun muassa monet rakennus- ja kiinteistöalan koulutusta 

käsittelevät tutkimukset ja selvitykset käsittelevät joko suoraan tai välillisesti 

asioita, jotka liittyvät energia-alan osaamiseen ja erityisesti 

energiatehokkuuden edistämistä vaativaan tieton ja osaamiseen (Suomen 

kansallinen etenemissuunnitelma Build up skills 2013, ympäristöministeriö 

2009).  Energiatehokkuusdirektiivin kansallisessa toimeenpanosuunni-

elmassa painotetaan koulutuksen ja viestinnän merkitystä eri 

markkinatoimijoille (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014). Näissä ei tieteellisissä 

selvityksissä ja kartoituksissa esitetään tarpeita ja osaamisalueita, joita 

koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä tulee täyttää. Myös henkilöstöltä 

vaadittavia kykyjä, ominaisuuksia ja energiatehokkuutta edistäviä 

toimintatapoja tuodaan esiin. Näissä selvityksissä ei ole kuitenkaan keskeisenä 

näkökulmana tiedon ja osaamisen siirtäminen organisaation sisällä.   

Tämän vuoksi pyrin tutkimuksessani täyttämään olemassa olevaa 

tutkimusaukkoa selvittämällä tiedon ja osaamisen siirtämistä asian-

tuntijaorganisaatiossa näkökulmana erityisesti energiatehokkuus.  

Energiaan ja erityisesti energian käyttöön liittyvä tieto ja osaaminen ovat 

perinteisesti olleet melko hajallaan ja sirpaloitunutta (Kasanen 2008). Osin 

tämä johtuu siitä, että energiankäyttö integroituu osaksi muita toimintoja 

organisaatioissa, ja täten energia on useimmiten nähty vain osana arvoketjua 
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tai toimintaprosessia. Työ- ja elinkeinoministeriön energia-

tehokkuustoimikunnan raportissa vuodelta 2009 todetaan energiansäästön ja 

energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavan monia keinoja ja 

toimintatapoja kaikilla yhteiskunnan toimialoilla ja eri toimijoiden 

keskuudessa. Haasteeksi on muun muassa todettu energiansäästöön liittyvän 

riittävän ja oikeanlaisen tiedon ja osaamisen tuottaminen, niiden tehokas 

välittäminen sekä uusien toimintatapojen käytäntöön otto ja juurruttaminen. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2009). 

Energiateollisuuden Energia-alan työmarkkinat 2020 skenaariossa 

ennakoidaan energia-alan työntekijöiden osaamista.  Yritysten ja 

toimintaympäristön kansainvälistyminen ja verkottuminen tulevat vaatimaan 

henkilöstöltä uudenlaista osaamista, kuten esimerkiksi kilpailutusosaamista. 

Asiakaspalvelu nousee tärkeäksi kilpailutekijäksi, mutta se myös muuttaa osin 

muotoaan, kun sähköiset palvelukanavat lisääntyvät ja asiakkaat voivat 

palvella verkossa itse itseään. Energiatehokkuusosaamisen todetaan olevan yhä 

useamman energia-alan ammattilaisen ydinosaamista. (Energiateollisuus 

2010). 

 Energia-alan osaamistarpeiden laadullisessa ennakointiraportissa todetaan 

energiatehokkuuden ja energia-asioiden osaamisen kasvavan voimakkaasti 

tulevaisuudessa ja sen olevan merkittävä osa myös muiden kuin perinteisen 

energia-alan osaajien osaamista. Tulevaisuudessa rajat energia-alan ja muiden 

toimialojen välillä häipynevät enemmän. Menestystarinoiden ennakoidaan 

syntyvän yhä useammin tieteiden ja teknologioiden rajat ylittävillä 

vyöhykkeillä. Tulevaisuudessa tarvittaneen sekä entistä laajempaa ja 

syvällisempää perusosaamista että eri osaamisten yhdistämistä. Moniosaajille, 

joilla on valmius siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen, on tulevaisuudessa 

kysyntää. Tämä haastaa koulutuksen, sillä koulutuksen on oltava joustavampi 

sekä toimiala- että koulutusasterajojen suhteen. (Motiva 2012).  

Energiaa monitieteisenä tutkimusalueena on käsitelty mm. MIDE 

(Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy) -tutkimusohjelmassa 

ja sen arvioinnissa (Lähteenmäki-Smith et al. 2013). Arvioinnissa painotetaan 

monitieteisen ja yhteistyöhön kannustavan toimintamallin jatkamista, mutta 

siinä ei käsitellä yrityksen sisällä tapahtuvaa energiatehokkuuteen liittyvän 

osaamisen siirtämistä.  

Energia-alan asiantuntijoiden kohdennettuja osaamistarpeita on arvioitu 

muun muassa ydinenergia-alalla, johon arvioidaan tarvittavan vuoteen 2050 

mennessä noin 2 400 korkeasti koulutettua työntekijää. Yliopistoista ei 

kuitenkaan valmistu valmiita asiantuntijoita, sillä vasta 5-15 vuoden työelämän 

kokemus luo asiantuntijuuden. Työpaikkojen ja työelämässä jo toimivien 

mentorien merkitys on suuri, ja haastetta lisää eläköityminen sekä haaste 

ennakoida tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2012, Tuomisto 2014).  

Ympäristöosaajat 2025 raportissa esitetään pitkän aikavälin laadullisia 

osaamistarpeita ympäristö-, luonto- ja energia-aloille ja vuonna 2025 

ympäristöosaamisen pitäisi olla keskeinen ja luonnollinen osa ammattitaitoa 

(Suomen ympäristöopisto SYKLI 2012). Energia- ja materiaali-
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tehokkuusosaamisen tarve ja merkitys korostuvat tulevaisuudessa kaikissa 

skenaarioissa ja näitä osaamisia tarvitaan erityisesti teollisuudessa, 

rakentamisessa, kiinteistönhuollossa ja yhdyskuntasuunnittelussa. 

Osaamistarpeisiin ei vastata pelkästään koulutustapoja ja -järjestelmiä 

kehittämällä, vaan myös työelämän käytännöissä tarvitaan muutoksia. Jotta 

monitieteellinen tarkastelu ja ongelmanratkaisu yleistyisivät työelämässä, 

työpaikoille tulisi rohkeammin palkata henkilöitä erilaisilla koulutus- ja 

työtaustoilla. Toimiminen erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa kehittää 

yksilön laaja-alaista ja poikkitieteellistä ajattelua. Johdon tulee mahdollistaa 

aito dialogi ja yhteistyö monialaisissa ryhmissä. (Suomen ympäristöopisto 

SYKLI 2012). Tämä asettanee uusia haasteita ja mahdollisuuuksia myös tiedon 

jakamiseen organisaatiossa.  

 

 

Tiedon ja osaamisen siirtämisestä energiatehokkuuden näkökulmasta 

energia-alan organisaatioiden sisällä ei ole Suomessa tutkittu tietoa. Sen sijaan 

esimerkiksi kuluttajille suunnatusta ilmasto- ja energia-asioiden viestinnästä ja 

kuluttajien käyttäytymisestä energiaan liittyen on tehty tieteellisiä tutkimuksia 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2002, Kerkkänen 2010, Korsunova 2010, 

Kuusela 2011, Parnell 2005, Valkila 2013).   

Sinänsä kuluttajien käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää, koska myös 

jokainen asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevä on kuluttaja. Mikäli 

pystytään saamaan lisätietoa kuluttajakäyttäytymisen motiiveista, voinee 

näistä saada lisäymmärrystä myös organisaatioissa toimivien henkilöiden 

käyttäytymiseen. Kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 

on kuluttajilla suuri rooli (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013).  

Henkilöiden asenteet ja käyttäytyminen poikkeavat usein toisistaan 

huomattavasti (Chatterton & Wilson 2013, Changing Behaviour 2010, 

Changing Energy Behaviour 2009, Energy Services 2007, Valkila 2013). 

Vertaisryhmät, tiedottaminen, media, koulutus, kasvatus ja mielikuvien 

käyttäminen ovat parhaita keinoja vaikuttaa asenteisiin ja kaventaa asenteiden 

ja käytöksen välistä kuilua, toteaa Valkila (2013). Myös energiayhtiöiden ja 

kuluttajien välistä vuorovaikutusta selvittäneessä tutkimuksessa todettiin kuilu 

kuluttajien energiatehokkuusnäkemysten ja käyttäytymisen välillä (Korsunova 

2010). Tutkimus ei käsitellyt tiedon siirtämistä energiayhtiön sisällä. 

Tiedon suuri määrä voi hidastaa toimintaa käytännössä. Tämä käy ilmi mm. 

ilmastonmuutoksen viestintää kunnissa käsittelevästä väitöskirjasta 

(Kerkkänen 2010). Ilmastotoimien onnistumisen todetaan kunnissa riippuvan 

jopa yksittäisen virkamiehen aktiivisuudesta (Kerkkänen 2010).  

Ilmastoneuvonnan toteuttamisen tapoja pääosin organisaatioiden välisessä 

toiminnassa käsittelevässä tutkimuksessa huomattiin, että työryhmän 

toiminnan ohjaajan kannattaa kehittää ryhmän jäsenten henkilökohtaisia 

suhteita ja ryhmän sisäistä luottamusta pitääkseen yllä sitoutumista (Kuusela 

2012). 
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2.2 Teoreettinen viitekehys  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka on tiedon 

jakamista organisaatioissa kuvaava ns. Ipen konseptuaalinen malli (Ipe 2003). 

Tutkimuksen toisena merkittävänä lähtökohtana ja eräänlaisena kansallisena 

viitekehyksenä on toiminut Elsa-projekti ”Asiantuntija jää eläkkeelle -

asiantuntijuus ei!” (Kuronen-Mattila et al. 2012), kuva 11. Kuronen-Mattila et 

al. (2012) on hyödyntänyt tutkimuksessaan myös Ipen (2003) mallia. 

Tutkimuksessa ei suoraan testata Ipen (2003) mallin soveltuvuutta omaan 

energia-alalta kerättyyn aineistoon, vaan aineiston analysoinnin perusteella 

tehdään oma malli. Tällaisen lähestymistavan arvioitiin mahdollistavan 

aineiston laaja-alaisemman hyödyntämisen. Kehitettyä mallia ja kerättyjä 

havaintoja peilataan sekä Ipen (2003) teoreettiseen viitekehykseen että Elsa-

tutkimuksen (Kuronen-Mattila et al. 2012) johtopäätöksiin. 

 

 

 

Kuva 11. Tutkimuksen viitekehys: Ipen (2003) malli sekä Elsa-tutkimus (Kuronen-Mattila et al. 

2012).  

Luvussa 2.2.1 tarkastellaan Ipen mallin pääpiirteitä ja ominaisuuksia sekä 

perustellaan mallin valintaa työn viitekehykseksi. Luvussa esitellään myös 

koottua yhteenvetoa toteutetuista tutkimuksista, joissa viitataan Ipen malliin. 

Tarkastelun tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten Ipen mallia on 

mahdollisesti edelleen kehitetty ja hyödynnetty myöhäisemmissä 

tutkimuksissa.  

Luvussa 2.2.2 esitellään samaa aihepiiriä käsitellyt Aalto yliopistossa 

toteutettu ELSA-projekti. Sen tavoitteena oli selvittää kuinka 

asiantuntijaorganisaatioissa voidaan tunnistaa säilyttämistä vaativa 

kokemusperäinen asiantuntijatieto ja osaaminen sekä valita tai kehittää sopivia 

menetelmiä asiantuntijatiedon ja osaamisen säilyttämiseksi ja jakamiseksi 

asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle. (Kuronen-Mattila et al. 2012). 
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2.2.1 Ipen tiedon jakamisen malli  

Ipen (2003) konseptuaalinen tiedon (knowledge) jakamisen (sharing) malli 

on valittu työn teoreettiseksi viitekehykseksi, koska tieto on myös tutkimuksen 

kohteena olevissa energia-alan asiantuntijaorganisaatioissa yksi keskeisimpiä, 

ellei keskeisin, resurssi. Ipen (2003) malli pohjautuu yksilöiden välisen tiedon 

jakamisen tarkasteluun. Minun tutkimuksessani tarkastellaan asiantuntijoiden 

välistä tiedon ja osaamisen siirtämistä energia-alan asian-

tuntijaorganisaatiossa, jossa kontekstin merkitys on keskeinen. Ipen mallia 

voidaan kuitenkin perustellusti pitää tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä.   Myös Kuronen-Mattila et al. (2012) tutkimuksessa 

hyödynnettiin Ipen (2003) mallia tutkimuksen viitekehyksenä. Ipen (2003) 

mukaan organisaatiossa siirtyvän tiedon määrä ja tapa voi olosuhteista 

riippuen vaihdella paljonkin.  Tieto ei ole kuitenkaan itseisarvona 

organisaatiossa arvokasta, mikäli sitä ei syystä tai toisesta pystytä siirtämään ja 

hyödyntämään. 

Ipen (2003) malli kuvaa tiedon jakamista yksilöiden välillä organisaatiossa ja 

erityisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat tiedon jakamiseen. Ipe kehitti mallin 

pohjautuen laajoihin aihepiiriä koskeviin kirjallisuuskatsauksiin johtamisen 

teorioista, strategisesta johtamisesta, informaatiotieteistä ja päätöksenteosta, 

organisaatiokäyttäytymisestä ja organisaatioviestinnästä. Kattavien 

kirjallisuuskatsausten perusteella hän teki analyyseja ja synteesinä tuotti 

konseptuaalisen tiedon jakamisen mallin, jonka tavoitteena on antaa 

kokonaisvaltainen käsitys tiedon jakamiseen organisaatioissa vaikuttavista 

tekijöistä.  

Malli (kuva 9 luvussa 2.1.2) koostuu neljästä osa-alueesta: tiedon luonne, 

mahdollisuudet tiedon jakamiseen, motivaatio tiedon jakamiseen sekä 

organisaation tai tarkasteltavan alaryhmän kulttuuri. Nämä tekijät vaikuttavat 

toinen toisiinsa epälineaarisella tavalla. Tiedon jakamisen onnistuminen vaatii 

näiden kaikkien kolmen ensin mainitun osa-alueen toteutumista, jonka lisäksi 

organisaation kulttuuri vaikuttaa kaikkiin edellisiin. Kaikkien mainittujen osa-

alueiden tulee toteutua, jotta tiedon ja osaamisen siirtäminen on mahdollista. 

Jos esimerkiksi henkilöillä ei ole motivaatiota tiedon siirtämiseen, ei riitä, että 

tieto on hyvin jäsenneltyä ja dokumentoitua, ja että henkilöillä on erinomaiset 

mahdollisuudet tiedon vaihtoon.     

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa muun muassa siihen, mitä ja millaista tietoa 

arvostetaan, miten tiedon ja osaamisen jakamiseen kannustetaan tai miten 

siitä palkitaan sekä miten organisaatio muodollisesti tai epämuodollisesti 

mahdollistaa tiedon jakamista (Ipe 2003). Organisaatiokulttuurin merkitys 

tiedon siirtämisessä on olennainen. Mallin eri osa-alueiden vaikutus riippuu 

organisaatiosta ja tilanteesta.  Kaikki neljä osa-aluetta vaikuttavat vahvasti 

toisiinsa ja mikäli kukin osa-alue on tiedon jakamisen kannalta optimaalinen, 

edellytykset yksilöiden väliseen tiedon jakamiseen vallitsevat organisaatiossa.   

Kuten jo aiemmin on tuotu esiin, Ipe (2003) korostaa artikkelissaan edellä 

mainittujen tiedon jakamiseen liittyvän neljän tekijän (tiedon luonteen, 

mahdollisuuksien tiedon jakamiseen, motivaation tiedon jakamiseen ja 

organisaatiokulttuurin) olevan vahvasti toisistaan riippuvaisia. Ipe toteaa 
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artikkelissaan Groveriin ja Davenportiin (2001) viitaten, että tiedon hallinnan 

alueella käytännön työ on edistynyt nopeasti, joten käytäntöjen ja 

tutkimustyön välille on jäämässä huomattava aukko.  

Ipen (2003) mukaan tutkijoiden on haasteellista löytää tiedon jakamiseen 

liittyviä päätelmiä, jotka olisivat yleistettävissä kaikkiin organisaatioihin. Hän 

esittää artikkelissaan seitsemän väittämää, joita hänen mukaansa olisi hyvä 

testata jatkossa sekä tutkimuksin että käytännössä. Ensimmäinen väittämä 

käsittelee organisaatiossa olevaa tietoa.   

Väittämä 1: Organisaatioissa olevan tiedon luonne on monimuotoista ja 

vaihtelee eri organisaation tasoilla ja prosesseissa. Jotta organisaatio olisi 

menestyksekäs tiedon hallinnassa, organisaatiossa tulisi olla yhteinen 

ymmärrys siitä, mikä muodostaa organisaatiossa olevan tiedon.  

Seuraavat kaksi väittämää (väittämät 2 ja 3) koskevat tiedon jakamisen 

ymmärryksen lisäämistä ja ne on johdettu Ipen mallin pohjalta.  

Väittämä 2: Neljä kriittistä tekijää tiedon jakamisessa henkilöiden välillä 

organisaatiossa ovat tiedon luonne, motivaatio jakamiseen, mahdollisuudet 

jakamiseen ja työympäristön kulttuuri.  

Väittämä 3: Kaikki neljä tekijää vaikuttavat toisiinsa ja jos kaikki näistä 

tekijöistä ovat suotuisia, niin ne voivat yhdessä luoda optimaalisen ympäristön 

tiedon jakamiseen organisaatiossa. 

Ipe esittää lisäksi erikseen väittämän (väittämät 4, 5, 6 ja 7) kuhunkin näistä 

neljään tiedon jakamiseen liittyvistä tekijöistä, joihin jatkotutkimuksissa 

voitaisiin mahdollisesti löytää lisää ymmärrystä.  

Väittämä 4: Eri henkilöt eri tasoilla organisaatiossa kokevat ja arvostavat 

tietoa eri tavalla. Erot tiedon identifioinnissa ja arvottamisessa vaikuttavat 

siihen, kuinka tietoa jaetaan henkilöiden kesken. 

Väittämä 5: Motivaatio tiedon jakamiseen riippuu sekä sisäisistä että 

ulkoisista tekijöistä. Ideaalinen yhdistelmä näistä tekijöistä johtaa korkeaan 

motivaatioon jakaa tietoa henkilöiden välillä. 

Väittämä 6: Mahdollisuudet tiedon jakamiseen organisaatiossa voivat olla 

luonteeltaan sekä epävirallisia että virallisia. Sopiva tasapaino näiden 

luonteeltaan epävirallisten ja virallisten tekijöiden välillä on kriittistä 

tehokkaassa tiedon jakamisessa.    

Väittämä 7: Organisaatiokulttuuri on kriittisin tekijä, joka vaikuttaa tiedon 

jakamiseen organisaatiossa. Organisaatiokulttuurilla tai organisaation 

alakulttuureilla on huomattava vaikutus kolmeen muuhun tiedon jakamiseen 

liittyvään tekijään.  

 

Tutkimuksessani en suoraan vastaa näihin kysymyksiin, koska tavoitteenani 

ei ole sinällään testata Ipen mallia.  Diskurssissa luvussa 5.2.1 arvioin näitä 

väittämiä omaan malliini.     
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Ipen artikkeliin ja malliin viitanneet  

 

Seuraavassa tarkastellaan Ipen (2003) mallin myöhempää kehitystä. 

Tarkastelun tavoitteena on varmistaa, onko mallin pohjalta käytettävissä 

uudempaa tietoa tiedon ja osaamisen jakamisesta. Tarkastelu toteutetaan 

selvittämällä sitä, miten Ipen (2003) edellä mainittu artikkeli ja siinä esitetty 

malli näkyvät viittauksina myöhemmin julkaistussa kirjallisuudessa. 

Tavoitteena oli saada selville Ipen tutkimuksen käyttöä ja mahdollisia 

hyödyntämiskohteita myöhemmissä tutkimuksissa eri toimialoilla.  

Tarkastelu pohjautuu www-palvelu Google Scholarin kautta tehtyyn hakuun 

hakusanana ”Ipe 2003 Knowledge sharing in organizations, A conceptual 

framework” [Google Scholar 17.2.2014]. Haun tuloksena saatiin osumia 496 

kpl.  

Seuraavassa varsinaiseen tekstiosuuteen on sisällytetty olennaisimmat 

tulokset ja laajempi kuvaus hausta esitetään liitteessä 1. Tulee ottaa humioon, 

että tämä haku kohdistuu yksinomaan edellä mainittuun sähköiseen hakuun 

eikä esimerkiksi lehtitietokantoja ole tutkittu. Onkin oletettavaa, että tulokset 

ovat vain suuntaa-antavia.    

Yhdeksi keskeiseksi tarkastelukriteeriksi valittiin viittausten määrä eli se, 

kuinka paljon viittauksia on puolestaan tehty niihin lähteisiin, jotka ovat 

viitanneet Ipeen. Viittausten määrän voi osaltaan olettaa vastaavan lähteen 

merkityksellisyyttä, mutta tämän kriteerin pohjalta tulee varoa tekemästä 

yleistyksiä. Ipeen viitanneista 496 lähteestä 292 oli sellaisia, jotka viittasivat 

Ipeen, mutta joihin itseensä ei viitattu kirjallisuudessa lainkaan. 

Suosituimpaan Ipeen viitanneeseen lähteeseen viitattiin 1 287 kertaa ja 

kahteen seuraavasti eniten viitattuihin yli 200 kertaa. Liitteen 1 taulukosta 

ilmenee viittaukset tarkemmin.  Missään Ipeen viitatuista lähteistä ei 

varsinaisesti käsitelty Ipen mallia, vaan näissä lähteissä viitattiin Ipen 

kokoamaan kirjallisuuskatsaukseen tai yleisesti tiedon jakamiseen liittyviin 

tekijöihin.  

496 lähteen aineistoa tarkasteltiin myös otsikon ja lyhyen kuvauksen pohjalta 

tavoitteena löytää aihepiiriltään mahdolliset oman tutkimuksen kannalta 

”kiinnostavat” lähteet. Kiinnostavilla lähteillä tarkoitetaan tässä muun muassa 

energia-alaan liittyviä tutkimuksia, joita ei tarkastelussa kuitenkaan löytynyt.  

Ipeen viitataan hyvin monen alan erilaisissa tutkimuksissa, joista paljon oli 

yleisluonteista organisaatioiden ja projektien tietoon ja tiedon jakamiseen 

liittyvää tutkimusta sekä julkisella sektorilla että liike-elämässä. 

Aineistosta tarkasteltiin myös suomalaisten tutkimuksia, joiden 

viitekehyksen arveltiin mahdollisesti tuovan lisäymmärrystä tai kontribuutiota 

omaan työhön. Suomalaisten tutkimusten tarkastelu on suuntaa-antava ja 

perustuu tutkimuksen päätekijän/-jöiden nimen pohjalta tunnistamiseen. 

Yhteensä 12 viittausta löytyi suomalaisen tekijän tai tekijöiden nimen pohjalta. 

Aineistosta puuttuu joitain suomalaisia tutkimuksia kuten Mäki (2008). 

Useassa suomalaisessa tutkimuksessa viitattiin Ipen esittämiin ajatuksiin, 

kuten organisaatiokulttuuriin ilman, että hänen tuottamaansa mallia on 

hyödynnetty työssä (Kainulainen 2013, Peltokorpi 2006, Ristikartano 2013). 

Motivaatiolla todettiin olevan olennainen merkitys tiedon jakamisessa ja tässä 
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viitattiin Ipeen (Kainulainen 2013, Ristikartano 2013,). Motivaation lisäksi 

luottamuksen puute tuli esiin (Ohtonen 2009, Timonen & Ylitalo 2007). 

Organisaation oppiminen nähtiin keskeisenä edellytyksenä kestävään ja 

hyvinvoivaan työyhteisöön, jossa tiedon jakaminen edistää sen luovuuden ja 

innovatiivisuuden kehittämisessä (Randelin et al. 2013).  

Lisäksi erityisesti vuosina 2013 ja 2014 julkaistujen töiden otsikointien ja 

kuvausten perustella pyrittiin löytämään mahdollisia uusimpia suuntauksia ja 

painotuksia tiedon ja osaamisen jakoon liittyvässä tarkastelukentässä. Ipen 

artikkeliin viitanneiden määrä on viime vuosina kasvanut eksponentiaalisesti, 

mikä lienee ominaista tutkimusviittauksille yleensäkin tiedon määrän 

kasvaessa ja sähköisen tiedonsiirron mahdollistaessa informaation 

vaivattoman siirtämisen ja viittausten tekemisen. Vuodelta 2013 löytyi Ipen 

artikkeliin viitanneita yhteensä 66 kpl ja vastaavasti vuoden 2014 alussa 8 kpl 

(aineiston hakupäivänä 18.2.2014). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ipen (2003) konseptuaalisen osaamisen 

viitekehys vaikuttaa olevan suosittu ja käytetty lähde monen alan 

tutkimuksissa. Ipeen viitataan useimmiten tiedon määrittelyissä tai tiedon 

jakamiseen liittyvissä tekijöissä kirjallisuuskatsauksen omaisesti. 

Hämmästyttävän vähän on kuitenkin mallin pohjalta tehty jatkotyötä 

varsinaisten mallien kehittämiseksi tai tässä tarkastelussa niitä ei saatu esiin. 

Suomalaiset tutkijat (mm. Mäki 2008, 2011, Timonen & Ylitalo 2007, Ylitalo 

2012) ovat aktiivisesti viitanneet Ipen malliin.  

 

2.2.2 ELSA –tutkimus  

Tutkimuksen toisena viitekehyksenä on toiminut vuonna 2012 Aalto- 

yliopistossa toteutettu ELSA-projekti ”Asiantuntija jää eläkkeelle-

asiantuntijuus ei!”. Siinä tavoitteena oli selvittää, kuinka asian-

tuntijaorganisaatiossa voidaan tunnistaa säilyttämistä vaativa 

kokemusperäinen asiantuntijatieto ja osaaminen sekä valita tai kehittää sopivia 

menetelmiä asiantuntijatiedon ja osaamisen säilyttämiseksi ja jakamiseksi 

asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle. (Kuronen-Mattila et al. 2012). 

Tutkimusprojektin aikana tutkittiin yhteensä 55 eläköitymistapausta 18 eri 

organisaatiosta. Kokonaisuudessa tutkimuksen aineisto koostui noin 

kahdestasadasta teemahaastattelusta. Haastatteluihin osallistui eläkkeelle 

siirtyviä tai siirtyneitä asiantuntijoita, heidän seuraajiaan ja/tai lähityöyhteisön 

jäseniä, eläkkeelle jäävien asiantuntijoiden esimiehiä sekä henkilöstötoimen 

edustajia. Kyseessä oli siis asiantuntijaorganisaatioiden henkilöitä eri 

toimialoilta. Tutkimuksessa tehtiin syventäviä haastatteluja, joissa tärkeään 

asemaan nousivat työelämän konkarit ja heillä olevan tiedon ja osaamisen 

siirto nuoremmille. (Kuronen-Mattila et al. 2012). 

ELSA-projektin tutkimusote ja tulokset ovat toimineet innoituksen lähteenä 

myös minun tutkimukseeni. ELSA-tutkimuksen haastattelurunko toimii myös 

tässä tutkimuksessa aineiston keräämisessä käytettyjen haastattelujen pohjana.  

Eroavaisuutta ELSA-tutkimushankkeessa ja minun tutkimukseni asetannassa 

on se, että ELSA-tutkimus keskittyy eläkkeelle siirtyvien henkilöiden tiedon ja 
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osaamisen tunnistamiseen ja jakamisen käytäntöihin, kun taas 

tutkimuksessani tarkastellaan laajemmin energia-alan asiantuntija-

organisaatiossa tiedon ja osaamisen siirtämistä henkilöltä toiselle sekä sitä, 

mitkä seikat siihen vaikuttavat. Painotus tutkimuksessani on jo pitkään työssä 

toimivien konkarien kyky siirtää tietoa ja osaamista eteenpäin.   Tutkimukseni 

konteksti on asiantuntija-organisaatiot, jotka toimivat energia-alalla 

energiatehokkuuden ollessa yksi kaikkia näitä asiantuntijaorganisaatioita 

yhdistävä tekijä. 

ELSA-tutkimus tuotti käytännönläheistä ja siten arvokasta tietoa 

hyödynnettäväksi eri organisaatioissa eläkkeelle siirtymisiin varautumisessa. 

Kuten raportissa todetaan, varautuminen asiantuntijoiden eläköitymisen 

johdosta tapahtuviin muutoksiin organisaation osaamispääomassa antaa 

organisaatiolle mahdollisuuden vahvistaa myös muihin osaamisriskeihin 

varautumista. Tuloksissa korostetaan, että jokainen eläkkeelle jäänti on 

erilainen, joten on mahdotonta tarjota yhtä oikeaa, kaikille sopivaa mallia 

tiedon ja osaamisen siirtämiseen asiantuntijoiden siirtyessä eläkkeelle.  

(Kuronen-Mattila et al. 2012). 

Käytännönläheisten esimerkkien ja ohjeistusten ohella tutkimus tuotti 

prosessimallin eläkkeelle siirtyvien asiantuntijoiden tiedon säilyttämiseksi 

organisaatiossa, kuva 12. Tietoa voidaan säilyttää organisaatiossa joko sitä 

jakamalla ja hajauttamalla, tietoa dokumentoimalla tai erilaisin 

yhteistyökäytännöin. Kaikissa tapauksissa tähän tarvitaan 

suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja johtamista. Tämän prosessin avulla 

voidaan arvioida, millaisia toimenpiteitä juuri kussakin tapauksessa tulee 

asiantuntijuuden säilyttämiseksi tehdä ja keiden on syytä olla prosessissa 

mukana. 

 

 

Kuva 12. Osaamisen johtaminen asiantuntijoiden eläköityessä (Kuronen-Mattila et al. 2012).  
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ELSA-tutkimuksessa havaittiin asiantuntijuuden tunnistamiseksi 

organisaatioissa olevan käytössä kaksi keskeistä keinoa: kehityskeskustelut ja 

osaamiskartoitukset. Tutkimuksessa korostetaan, että nämä keinot kuten 

useimmat eläköitymiseen liittyvät käytännöt, ovat itse asiassa osa 

organisaation ”normaalia” osaamisen johtamista, jota toteutetaan myös 

muulloin kuin asiantuntijoiden eläköitymisen yhteydessä. (Kuronen-Mattila et 

al. 2012). 
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät  

Tämä luku jakaantuu neljään alalukuun, joista luvussa 3.1 esitellään 

tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusmenetelmät. Luvussa 3.2 kuvataan 

tutkijan esiymmärrystä ja tutkimuksen kohdetta.  Luvussa 3.3 esitellään 

kerätty tutkimusaineisto ja luvussa 3.4 esitellään aineistojen analysointia. 

 

3.1 Tutkimuksen lähestymistapa ja menetelmät 

Tutkimuksin voidaan lähestyä ilmiöitä eri näkökulmista, eri paradigmoin. 

Näissä paradigmoissa otetaan huomioon eri tavalla muun muassa käsitys 

maailman ja ihmisen olemuksesta ja luonteesta (ontologia), käsitys tiedon 

luonteesta (epistemologia) ja käsitys menetelmistä (metodologia). (Ylitalo 

2012).  

Positivistisessa tutkimuksessa tavoitteena on objektiivisen ja 

yleismaailmallisen totuuden ja selityksen löytäminen tarkasteltavasta 

kysymyksestä pääosin käyttäen tilastollisia menetelmiä (Ylitalo 2012). 

Konstruktivisessa tutkimuksessa tietoa pidetään suhteellisena, paikallisesti ja 

vuorovaikutteisesti määrittyvänä. Tällaisissa tapauksissa ilmiötä tarkastellaan 

usein laadullisia menetelmiä käyttäen.   (Eskola & Suoranta 2008, Ylitalo 

2012).  

Laadulliselle eli kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista aineistoon 

pohjautuva tarkastelu. Laadullisessa tutkimuksessa aineistosta rakennetaan 

usein induktiivisesti teoriaa; yksittäisistä havainnoista edetään yleisempiin 

väitteisiin. Myös laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää 

kvantitatiivisia menetelmiä. (Eskola & Suoranta 2008). 

Yksi tapa jaotella tutkimusta on tieto-oppiin pohjautuvat paradigmat. 

Objektiivisessa suuntauksessa tieto on erotettavissa henkilöistä (dualism), kun 

taas käytäntöön perustuvassa suuntauksessa tieto on osa henkilöitä ja 

kontekstia (duality). Objektiivisessa suuntauksessa data edustaa objektiivista 

faktaa tai aineistoa tunnetusta maailmasta ja siinä tutkija on väylä 

tutkimusprosessiin. Objektiivinen suuntaus vähättelee tai jopa kokonaan jättää 

huomiotta sosiaalisen kontekstin ja muun muassa tutkijan vaikutuksen. 

(Schultze & Stabell 2004). 

Tämä tutkimus on vahvasti kontekstiin sidottua, paikallista ja 

vuorovaikutteista, joten se edustaa konstruktivistista tutkimusotetta. Tutkimus 
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on vahvasti käytäntöön pohjautuva ja siinä tietoa ei voi erottaa henkilöistä, 

joten tieto-opiltaan se ei ole objektiivista. Tutkimukseni edustaa 

fenomenologista tutkimusta, jossa tutkimuksen kohde on henkilön kokemus tai 

näkemys, jotka muodostuvat merkitysten kautta. Nämä merkitykset eivät ole 

ainoastaan henkilökohtaisia, vaan niihin liittyy sosiaalinen ulottuvuus. (Eskola 

& Suoranta 2008).   

Laadullinen organisaatiotutkimus on tyypillisesti käytäntöön perustuvaa, 

jossa tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vastauksia hyödyntäen 

organisaatioiden paradigmoja. Osallistuvuus on keskeistä suurelle osalle 

kvalitatiivista tutkimusta (Eskola & Suoranta 2008). Yhteiskuntatieteet 

poikkeavat fysikaalisista tieteistä erityisesti siksi, että muodostetut mallit 

pohjautuvat vahvasti kyseessä olevaan kontekstiin (Suddaby 2010).   

 

Tutkimusmenetelmät 

 

Tämä tutkimus on aineistolähtöistä (Grounded theory) laadullista 

tutkimusta, joka pelkistyneimmillään tarkoittaa teorian rakentamista 

empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös (Eskola & Suoranta 

2008). Tämä aineistolähtöinen menetelmä vaatii aineistoista kerättyjen 

havaintojen koodausta ja järjestämistä (Charmaz 2006, Eskola & Suoranta 

2008, Suddaby 2006).  Käyttämässäni konstruktivistisessa lähestymistavassa 

aineistot edustavat eräällä tavalla tulkintoja tulkinnoista, merkitykset ovat sekä 

tutkijan että tarkasteltavan henkilön muodostamia ja sosiaalinen konteksti 

sekä siihen liittyvät erilaisuudet ovat merkityksellisiä.    

Tyypillistä tällaiselle aineistolähtöiselle menetelmälle on iteratiivinen 

prosessi, kuten on yleensäkin ominaista laadulliselle tutkimukselle, joka 

harvoin etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen.  Tällaisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen kohde ja tutkimuskysymykset tarkentuvat tutkimusprosessin 

aikana.  Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma parhaimmillaan 

elää tutkimushankkeen mukana. Tämä tarkoittaa ainakin sitä, että 

kvalitatiivisilla menetelmillä saavutetaan ilmiöiden prosessiluonne. Toiseksi 

avoin tutkimussuunnitelma korostaa tutkimuksen vaiheiden -aineistonkeruun, 

analyysin, tulkinnan ja raportoinnin- kietoutumista yhteen. Laadullisessa 

tutkimuksessa tulkinta jakaantuu koko tutkimusprosessiin eikä 

tutkimusprosessia aina ole helppo jakaa toisiaan seuraaviin vaiheisiin. 

Tutkimussuunnitelmaa tai jopa tutkimusongelman asettelua saatttaa joutua 

tarkastamaan aineistonkeruun kuluessa ja tutkimuksen kirjoittaminen voi 

vaatia palaamista alkuperäiseen aineistoon. (Eskola & Suoranta 2008). 

Aineistolähtöistä lähestymistapaa voidaan periaatteessa käyttää sekä 

laadullisessa (qualitative) että määrällisessä (quantitative) tutkimuksessa, 

mutta erityisesti organisaatiotieteiden tutkimus on tyypillisesti usein 

laadullista. Aineistolähtöistä tapaa käytetään usein tapauksissa, kun halutaan 

ymmärtää jonkin ilmiön toimintaa tai konseptin merkitystä erilaisissa 

luonnollisissa sosiaalisen toiminnan tai vuorovaikutuksen tilanteissa. Se 

soveltuu parhaiten tapauksiin, joissa ilmiö on kokonaan uusi, siitä ei ole 

selkeää ymmärrystä tai siitä muodostettu konsepti on uusi. (Charmaz 2006). 
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Aineistolähtöisellä menetelmällä on mahdollista päästä sisälle erilaisiin 

prosesseihin lähtien ensin liikkeelle tyypillisesti mahdollisimman avoimista 

kysymyksiä ja tarkentaen niitä jatkossa iteratiivisen tutkimusprosessin aikana. 

Lähestymistapa mahdollistaa syventymisen lähelle tutkittavaa ilmiötä, sen 

parissa toimivien ihmisten pariin ja siten kyseessä olevaan kontekstiin. 

Aineistolähtöinen menetelmä on systemaattinen tapa tutkia asioita ja olisi 

virheellistä ajatella, että sitä käytettäessä ei esimerkiksi tarvitsisi perehtyä 

aihetta käsitteleviin aiempiin tutkimuksiin tai kirjallisuuteen. Iteratiivisen 

tutkimusprosessin aikana kirjallisuudesta onkin välttämätöntä hakea 

lisätietoja, mutta ennen työn aloittamista tulee kuitenkin olla mahdollisimman 

hyvin tiedossa se, mitä on jo tutkittu ja mikä täten on se tutkimuksellinen 

aukko, jota omassa työssä pyritään täyttämään (Suddaby 2006). Aineiston 

kerääminen, koodaus ja analysointi ovat kaikki keskeisiä vaiheita teorian 

rakentamiseksi ja ne tapahtuvat osin rinnakkain, jatkuvasti vertaillen 

(”constant comparative method”) (O’Reilly et al. 2012). Myös Hirsijärvi (2002) 

ja Eskola & Suoranta (2008) toteavat laadullisen aineiston analyysia leimaavan 

kehämäisyyden, jossa analyysi ja synteesi vuorottelevat ja lopulliseen 

synteesiin päästään useiden analyysikierrosten kautta. Jo kerätty aineisto ja 

analysoitujen aineistojen tulokset vaikuttavat kuitenkin osaltaan siihen, mitä 

aineistoa mahdollisesti jatkossa vielä kerätään.   

Kuvassa 13 esitetään aineistolähtöisen tutkimusprosessin päävaiheet ja kuten 

kuvasta käy ilmi, kirjallisuuden läpikäynti on välttämätöntä ja tyypillistä 

tutkimuksen eri vaiheissa.  

 

 
Kuva 13. Päävaiheet aineistolähtöistä tutkimusmenetelmää käytettäessä, Oma näkemys.  

Kerätty aineisto muodostaa keskeisen osan aineistolähtöisessä laadullisessa 

tutkimuksessa, jossa edetään iteratiivisesti kerättyä aineistoa hyödyntäen kohti 

mallin rakentamista.  Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa nouseekin 

aina esiin kysymys: kuinka paljon aineistoa tulee kerätä. Eskolan & Suorannan 

(2008) mukaan aineiston koolla ei ole sinänsä välitöntä vaikutusta eikä 
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merkitystä tutkimuksen onnistumiseen. Aineiston tehtävänä on tavalla tai 

toisella toimia tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 2008). Aineiston koon määrittä-

misessä nousee esiin termi kyllääntyminen (saturation), jolla tarkoitetaan sitä, 

että aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää 

tutkimusongelman kannalta mitään uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 2008).  

Aineistolähtöisen menetelmän ominaispiirteiden ymmärtämistä voi osaltaan 

auttaa McGrathin (1981) esittämä kolmiosainen jaottelu käyttäytymis- ja 

sosiaalitieteistä, jossa tutkimuksen kohde on asetettu kellotaulun kolmeen 

kohtaan. Kellotaulussa yleisyys edustaa aikaa klo 12, tarkkuus aikaa klo 4 ja 

yksinkertaisuus aikaa klo 8. Aineistolähtöinen tutkimus sijoitetaan tällä 

jaottelulla tyypillisesti kellotaululla jonnekin klo 4.30-5.30 välille, kuva 14.   

Aineistolähtöistä lähestymistapaa voidaan yhdistää muihin laadullisiin 

tutkimusmenetelmiin (Charmaz 2006, Eskola & Suoranta 2008). Myös Gioia & 

Pitre (1990) ovat kannattaneet vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja 

näkökulmien käyttöä teorioiden rakentamisessa, sillä heidän mukaansa 

mikään yksittäinen tutkimusparadigma ei pysty tuottamaan tarpeeksi laajaa 

näkemystä kuvatakseen moniulotteista organisaation todellisuutta.  Heidän 

mukaansa teorian rakentamista ei tulisi nähdä totuuden, vaan enemmänkin 

ymmärryksen etsimisenä. Gioia & Pitre (1990) ovatkin tiivistäneet ajatukset: 

”Kaikista vaikeinta tieteessä kuten muillakin alueilla on se, miten irrottautua 

omaksutuista näköaloista.”    

 

 

Kuva 14. Aineistolähtöisen (Grounded theory) tutkimuksen sijoittuminen kellotauluun McGrathin 

(1981) esittämässä kolmiosaisessa käyttäytymis- ja sosiaalitieteitä edustavassa 

kokonaisuudessa.  

 

Tämä tutkimukseni pohjautuu vahvasti kerättäviin aineistoihin ja täten 

valittuihin konteksteihin. On olemassa erilaisia aineiston keräämisen 

metodeja, kuten haastattelut, etnografia ja tekstuaaliset analyysit, mutta ne 

ovat kuitenkin vain työkaluja. (Charmaz 2006).  
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Erilaisia haastattelutyyppejä on useita, kuten esimerkiksi strukturoitu 

haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu, teemahaastattelu ja avoin 

haastattelu (Eskola & Suoranta 2008).  

 Hyödynnän työssäni sekä ns. avoimia haastatteluja että teemahaastatteluja. 

Avoin haastattelu ei etene tarkkojen, yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen 

kysymysten kautta, vaan väljemmin keskustellen ja kohdentuen tiettyihin 

ennalta suunniteltuihin teemoihin. Varsinaiset teemahaastattelut ovat astetta 

strukturoidumpi aineiston keräämistapa kuin avoin haastattelu, sillä näissä 

aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut 

aihepiirit, teemat, ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä 

liikutaankin joustavasti ilman tiukkaa etenemisreittiä. (Eskola & Suoranta 

2008).  

Haastattelen työelämässä pääosin asiantuntijaroolissa toimivia henkilöitä, 

joten näihin haastatteluihin ei tule liittymään erityisjärjestelyjä. 

Haastattelutilanteen tulee kuitenkin olla haastateltavaa arvostava ja esiin 

tulevat näkemykset tulee käsitellä luottamuksellisina siten, että niitä ei ole 

yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. (Eskola & Suoranta 2008). 
 

3.2 Tutkijan esiymmärrys ja tutkimuksen kohde  

Kuvaan tämän luvun alussa ensin omaa suhdettani tähän tutkimukseen ja 

esiymmärrystäni aiheesta. Sen jälkeen esittelen tutkimuksen kohdetta ja 

haastateltavia henkilöitä yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisemmin haastateltavia 

henkilöitä taustoitetaan luvussa 3.3 Aineiston keruu. 

 

Tutkijan esiymmärrys 

 

 Esiymmärrykseni tiedon ja osaamisen siirtämisestä energia-alan 

asiantuntijaorganisaatioissa perustuu asiantuntemukseen ja kokemukseen, 

sillä olen toiminut energia-alalla yli 25 vuotta monipuolisissa asiantuntija- ja 

esimiestehtävissä. Työssäni olen verkottunut energia-alalla laaja-alaisesti ja 

alan keskeisellä näköalapaikalla toimiessani tunnen toimintaympäristön ja 

olen tiedostanut siihen liittyviä haasteita. Hyvän lähtökohdan aihepiirin 

käsittelyyn antaa vuosien kokemus alan esimies- ja johtotehtävistä sekä 

viestinnästä, ja toisaalta oman osaamisen kehittäminen työn ohella. Työuran 

alussa toimin useamman vuoden tutkimustehtävissä, jotka käsittivät sekä 

määrällistä että laadullista tutkimustyötä. 

Kuten aiemmin esiteltiin, käytän aineiston keruussa avoimia haastatteluja ja 

teemahaastatteluja. Koska itse tunnen energia-alan toimintakentän ja sen 

haasteita, minun on mahdollista myös täsmentää ja syventää 

tutkimuskysymyksiä ja täten varmistaa riittävän rikkaan aineiston saanti 

haastatteluista. Toteutettavia haastatteluita voidaan osin pitää myös 

syvähaastatteluina, sillä haastattelijana ymmärrän aihepiirin ja viitekehyksen, 

ja näin ollen pystyn olemaan keskustelukumppani haastateltavalle. 

Haastattelija pyytää usein tyypillisesti haastateltavaa kuvailemaan tai 
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reflektoimaan omia tuntemuksiaan ja syvähaastattelu mahdollistaa rikkaan, 

syvällisen ja vivahteikkaan kommunikoinnin ja kokemusten vaihdon (Charmaz 

2006). Varsinaisilla syvähaastatteluilla tarkoitetaan tavallisimmin sitä, että 

avoimia haastatteluja tehdään saman haastateltavan kanssa enemmän kuin 

yksi. Avoimessa haastattelussa tilanne muistuttaa kaikista eniten tavallista 

keskustelua. Haastattelija ja haastateltava keskustelevat tietystä aiheesta, 

mutta kaikkien haastateltavien kanssa ei käydä läpi kaikkia teema-alueita. 

(Eskola ja Suoranta 2008).  Itse en kuitenkaan kokenut 

tarkoituksenmukaiseksi tehdä samalle henkilölle useampia haastatteluja, sillä 

uskoin yhdellä haastattelukerralla saavani riittävän rikkaan aineiston. En 

myöskään halunnut häiritä eläkkeelle siirtyneitä tai siirtymässä olevia 

henkilöitä enempää kuin yhden haastattelukerran.  

Osallistuvuus on keskeistä suurelle osalle laadullista tutkimusta. Vaikka ala ja 

aihepiiri on minulle tuttu, tavoitteenani on olla liikaa puuttumatta tutkittavaan 

ilmiöön, vaan pitää se sellaisena kuin se on (manipuloimatta 

tutkimustilannetta). Tällaista pyrkimystä tavoittaa tutkittavien oma näkökulma 

(naturalistinen tutkimuote) korostaa myös Eskola ja Suoranta (2008).   

Energia-alan tunteminen ja haastateltavien henkilöiden ennakkoon tietäminen 

ei ole ristitiidassa tutkimuksen tekemisen kanssa, kunhan tiedostaa oman 

subjektiivisuutensa. Eskola ja Suoranta (2008) toteavat objektiivisuuden 

syntyvän kaiken subjektiivisen tiedostamisesta, joka on joskin ideaalinen, 

mutta tärkeä tavoite.  

 

Tutkimuksen kohde 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan tiedon siirtämistä asiantuntijoiden välillä 

energia-alan asiantuntijaorganisaatiossa. Näkökulma työssä on ensisijassa 

henkilöltä toiselle tapahtuva tiedon siirtäminen, siis tässä tapauksessa 

tyypillisemmin kokeneelta asiantuntijalta toiselle asiantuntijalle. Kuva 15 

esittää työn painopistettä eli tarkasteltavien asiantuntijoiden sijoittumista 

työuran vaiheisiin.  
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Kuva 15. Työssä tarkastelun kohteena olevien asiantuntijoiden sijoittuminen työuran vaiheisiin. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat asiantuntijaorganisaatioiden kokeneet henkilöt, 

joiden työhön kuuluu energiaan ja energian käytön tehokkuuteen liittyviä 

asiantuntijatehtäviä, kuva 16. Kaikki henkilöt eivät kuitenkaan ole välttämättä 

syvällisiä energian käytön substanssiasiantuntijoita, vaan osalla tarkastelluista 

henkilöistä työ painottuu esimerkiksi johtamiseen tai hallintoon. Henkilöiden 

voidaan kuitenkin katsoa olevan selkeästi asiantuntijoita, jos vertailuna olisi 

esimerkiksi avustavat tai suorittavat tehtävät.  

 

 
 

Kuva 16. Työn kontekstina ovat asiantuntijaorganisaatiot, joiden toiminta-alueeseen tai 

palveluihin sisältyy jollain tavalla energian käytön tehokkuus. Osa tutkituista organisaatioista 

toimii energia-alalla, osa palvelusektorilla tai julkishallinnossa. 

 

Tarkasteltavissa asiantuntijaorganisaatioissa asiantuntijat työskentelevät 

pääosin toistensa kanssa fyysisesti samalla työpaikalla hyödyntäen kuitenkin 
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mahdollisia etätyöpäiviä ja vastaavia muita työn tekemisen joustavia tapoja. 

Työni painotus on niin ikään Suomessa pääosin samassa työpisteessä tai 

lähellä toisiaan toimivissa asiantuntijoissa, joten erilaisten verkostojen tai 

satelliittityöpisteiden ja niistä aiheutuvien työskentelymuotojen mahdolliset 

vaikutukset tiedon siirtämiseen jätetään työssä huomioimatta.  
 

3.3 Aineiston keruu 

Tutkimusprosessin kulku ja aineistojen kerääminen esitetään kuvassa 17. Työ 

käynnistyi teorian ja kirjallisuuden läpikäynnillä, mutta kirjallisuuteen 

palattiin koko tutkimusprosessin ajan. Aineiston keruu jakaantuu sekä 

johdantovaiheeseen että varsinaisiin teemahaastatteluihin. 

 

 
 

Kuva 17. Tutkimusprosessin kulku.  

 

Tutkimuksen aikajännettä ja työn aiheen rajausta ja fokusointia kuvataan 

yksinkertaistettuna ajan funktiona kuvassa 18.  
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Kuva 18. Tutkimuksen aikajänne aiheen hyväksymisestä 2010 tutkimuksen raportointiin 2014.  

  

3.3.1 Johdantohaastattelut – tutkimuksen fokuksen täsmentäminen 

 

Johdantohaastatteluissa vuonna 2011 aihepiiriä tarkasteltiinkin laajasti ja 

liikkeelle lähdettiin mahdollisimman avoimista kysymyksistä, joita oli tarkoitus 

tarkentaa haastattelukierrosten edetessä. Mahdollisimman avoimien 

kysymysten käyttäminen on perusteltua alussa, kun tutkimuksen rajausta vielä 

osin haetaan (Eskola ja Suoranta 2008).  

Johdantohaastatteluja tehtiin neljä kolmessa eri energia-alan 

organisaatiossa. Näiden tavoitteena oli saada ymmärrystä energia-alan 

organisaatioiden toiminnasta erityisesti kuluttajille suunnattavan 

energianeuvonnan, viestinnän ja markkinoinnin, ja siihen liittyvien 

vaatimusten ja toimintojen osalta. Tiedon siirtämiseen liittyvä problematiikka 

kiinnosti tutkimuksellisesti, mutta näiden johdantohaastatteluiden kautta 

haluttiin saada lisäymmärrystä ja vahvistusta tutkimusaiheen täsmentämiseen.   

Johdantohaastatteluissa keskustelu käynnistyi organisaation toiminnoista, 

joista yksi keskeinen aihe oli ulkopuolisille tarjottava energianeuvonta, sillä 

kaikki haastateltavat toimivat jollain tavalla kuluttajille tietoa ja neuvoa 

tarjoavassa rajapinnassa organisaatiossaan. Nämä haastattelut toteutettiin 

avoimina keskusteluina, joten strukturoitua haastattelulomaketta ei ollut 

käytössä. Kysymykset olivat avoimia ja keskustelun teemojen painotukset 

vaihtelivat vähän henkilön mukaan. Alkukysymysten jälkeen haastattelut 

muuttuivat keskustelunomaiseksi vuorovaikutustilanteeksi, joka eteni 

sujuvasti.  Liitteessä 2 esitetään haastattelujen teemat.  

Yksi keskeinen teema haastatteluissa oli rajapinta energia-asioissa 

asiakkaisiin eli tässä tapauksessa kuluttajiin. Eli mitä ajatuksia ja mietteitä 

haastateltavilla oli pääosin kuluttajille tarjottavaan energianeuvontaan liittyen, 

mitä se vaatii asiantuntijoilta ja organisaatioilta sekä esimerkiksi käytettäviltä 

toimintatavoilta ja työkaluilta. Näiden haastattelujen tarkoituksena oli saada 

osin näkemyksiä energianeuvontaan liittyvistä toimintatavoista että 

yleisemmin tietoa siitä, kuinka vahvasti tietoon ja osaamiseen liittyvät 
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näkemykset nousevat esiin tutkittavissa asiantuntijaorganisaatioissa. Kahden 

ensimmäisen haastattelun jälkeen kahdessa seuraavassa 

johdantohaastattelussa keskustelua ohjattiin iteratiivisesti vahvemmin kohti 

tietoa ja osaamiseen liittyvää tematiikkaa. Näissä jälkimmäisissäkin 

haastatteluissa tematiikka käsitteli kuitenkin myös kuluttajille annettavaa 

energianeuvontaa ja viestintää. 

Henkilöt edustivat erilaisia energia-alan asiantuntijaorganisaatioita. Kaikki 

henkilöt olivat työelämässä toimivia asiantuntijoita, joilla oli työkokemusta 

vähintään 20 vuotta. He eivät kuitenkaan olleet vielä lähellä eläkeikää. 

Haastatelluista kolme oli naisia ja yksi mies. Haastateltavilla henkilöillä 

kahdella oli myös vahva viestintätausta. Haastateltavat olivat 

• esimies asiantuntijaorganisaatiossa (J1)  

• asiantuntija valtakunnallisessa asiantuntijaorganisaatiossa (J2) 

• asiantuntija/viestinnän ammattilainen asiantuntijayrityksessä (J3) 

• asiantuntija/viestinnän ammattilainen asiantuntijayrityksessä (J4) 

 

Jatkossa näihin johdantohaastatteluihin viitataan käyttäen lyhenteitä J1-J4. 

Kaikki haastattelut toteutettiin haastateltavan henkilön työpaikalla. 

Haastatteluista esitetään kooste taulukossa 3, josta ilmenee myös 

luonnehdintaa organisaatiosta, jossa henkilö työskentelee.   

 

 
Taulukko 3. Johdantohaastatteluiden haastateltavien (J1-J4) taustatiedot. Taulukosta käy ilmi 

perustietoa haastateltavasta henkilöstä (esimies/asiantuntija, työkokemus vuosina, sukupuoli), 

luonnehdintaa henkilön organisaatiosta sekä haastattelun ajankohta.  

 

 

Kaikki pyydetyt haastateltavat suostuivat toimimaan haastateltavina ja he 

pitivät tutkimusta mielenkiintoisena ja tärkeänä. He myös sallivat keskustelun 

nauhoittamisen, jonka lisäksi tein haastatteluissa aktiivisesti muistiinpanoja. 

Ilmapiiri haastatteluissa oli erittäin avoin ja aktiivinen. 

Johdantohaastatteluista pisimmän kesto oli 50 minuuttia ja lyhimmän 20 

minuuttia.  

Johdantohaastattelujen perusteella työstä rajattiin pois verkostojen 

tutkiminen ja työ fokusoitiin käsittämään energia-alan 

asiantuntijaorganisaatiossa tapahtuva tiedon ja osaamisen siirtämisen 

tutkiminen. Tähän vaikutti toisaalta oma mielenkiintoni nimenomaan tiedon ja 

osaamisen siirtämiseen ja siihen liittyvien tekijöiden ymmärtämiseen energia-

alan asiantuntijaorganisaatiossa, toisaalta johdantohaastatteluissa esiin 

nousseet näkemykset tiedon ja osaamisen keskeisestä roolista energia-alalla. 

Organisaatiotyyppi

Esimies Asiantuntija

Kokenut 

(työkokemusta 

väh. 20 v.)

(Lähes) 

eläkkeellä Nainen Mies

Energia-alalla toimiva 

(energiatehokkuus) yritys

Haastattelun 

ajankohta

ESITUTKIMUS-

VAIHE

J1 x x x  energia-alan asiantuntijayritys talvi 2011

J2 x x x energia-alan järjestö talvi 2011

J3 x x x energia-alan asiantuntijayritys talvi 2011

J4 x x x energia-alan asiantuntijayritys talvi 2011

Henkilön tehtävä Työkokemus/-vuodet Sukupuoli

JOHDANTOHAASTATTELUT 
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Ilman asiantuntijaorganisaatiossa olevaa tietoa ja osaamista ei pystytä 

tyydyttämään asiakkaan tarpeita, oli asiakkaana kuluttaja tai toinen 

asiantuntija (eli business to business) toimija.  

 

3.3.2 Teemahaastattelut – tiedon ja osaamisen siirtäminen  

 

Teemahaastattelut muodostavat empiirisen aineiston ytimen. 

Teemahaastatteluille on tyypillistä etukäteen määritellyt haastattelun aihepiirit 

ja teema-alueet. Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-

alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus 

vaihtelevat haastattelusta toiseen. Haastattelijalla on valmiina tukilista 

käsiteltävistä asioista, ei valmiita kysymyksiä. (Eskola & Suoranta 2008). 

Teemahaastatteluille on ominaista myös haastattelijan ja haastateltavan 

välinen läheisyys ja se, että haastattelijan on mahdollista myöhemmin palata 

uudelleen haastateltavan luo (Hirsijärvi 2002).  

Teemahaastatteluissa hyödynnettiin ELSA-hankkeen (Kuronen-Mattila et al. 

2012) haastattelurunkoa. Tämä mahdollistanee osittain myös tutkimusten 

vertailua. Haastattelurunkoa muokattiin lisäämällä siihen muun muassa 

kysymyksiä energia-alan ominaispiirteiden ja tiedon tarpeiden esiin 

saamiseksi. Myös haastateltavien näkemyksiä käsitteestä osaamispääoma 

pyrittiin saamaan selville lisäämällä tätä koskeva kysymys. Muokattu 

haastattelurunko esitetään liitteenä 3.  

Haastatteluissa oli tavoitteena selvittää mitä tietoa ja osaamista henkilö pitää 

erityisen relevanttina tiedon ja osaamisen siirtämisen kannalta.  

Haastatteluissa kysyttiin, mitä tietoa henkilö on itse tarvinnut työssään. Tässä 

yhteydessä tuli useimmissa haastatteluissa esiin jo liittymä siirtämisen 

kannalta relevanttiin tietoon. Eli tämä oli yksi tutkimuksen teema ja kysymys, 

joka korostui työn aikana iteratiivisesti. 

Keskeisimmät teemahaastatteluissa esiin nostetut keskusteluteemat olivat 

seuraavat: 

• Lyhyesti asiantuntijan työura ja nykyinen tehtävä 

• Mitä osaamista ja tietoja asiantuntija on eniten tarvinnut  

• Onko jokin tieto ja osaaminen vain asiantuntijalla  

• Pyritäänkö (ja miten) organisaatiossa tunnistamaan tietoa ja 

osaamista  

• Organisaatiossa olevan yhteisen tiedon osuus 

• Miten asiantuntija on välittänyt tai pyrkinyt välittämään omaa 

osaamista ja tietoja muille tai seuraajalle 

• Onko jotakin tietoa ja osaamista, mitä on tai on ollut vaikeaa välittää 

• Mitä oppiminen ja onnistunut tiedon ja osaamisen välittäminen 

edellyttää organisaatiossa  

• Mikä auttaisi asiantuntijaa välittämään omia tietoja ja osaamisia 

paremmin 

• Onko asioita, jotka ovat estäneet tai voisivat estää asiantuntijaa tässä 

• Mitä haluaisit tiedon ja osaamisen välittämisestä kertoa 
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• Onko joitain erityisiä asioita joita erityisesti energia-alalla pitää 

huomioida osaamisen kehittämisessä ja erityisesti osaamisen 

siirtämisessä, välittämisessä organisaatioon ja organisaation 

osaamispääoman kasvattamisessa  

• Poikkeaako energia-ala jossain suhteessa muista aloista  

                                                    

Teemahaastatteluja tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kuusi 

haastattelua tehtiin vuonna 2012 ja toisen vaiheen kaksi haastattelua vuonna 

2014, taulukko 4.  

 

 
Taulukko 4. Teemahaastatteluiden haastateltavien (S1-S6 ja T1-T2) taustatiedot.  Taulukosta käy 

ilmi perustietoa haastateltavasta henkilöstä (esimies/asiantuntija, työkokemus vuosina, 

sukupuoli), luonnehdintaa henkilön organisaatiosta sekä haastattelun ajankohta.  

 

 

Tavoitteena oli toteuttaa 5-10 teemahaastattelua erilaisissa energia-alan 

asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, ja tämä toteutui. Monet pitkän 

työuran tehneet asiantuntijat toimivat tai ovat jossain vaiheessa myös itse 

toimineet esimiestehtävissä.  Kahdesta organisaatiosta haastateltiin sekä 

esimies että hänen jo eläkkeelle siirtynyt tai siirtymässä oleva asiantuntija. 

Aineiston keräämisen strategia oli alussa luokiteltavissa ns. 

tarkoitushakuiseksi (purposeful sampling) (Corley & Gioia 2004, Lincoln & 

Guba 1985). Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen haastateltava valittiin 

siten, että häneltä oli toisaalta odotettavissa lupautuminen haastatteluun ja 

toisaalta myös edellytykset haastattelussa saatavaan rikkaaseen aineistoon.  

Osin haastateltavien valinnassa käytettiin myös niin sanottua 

lumipallotekniikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että edellinen haastateltava ehdottaa 

seuraavia haastateltavia (Maitlis 2005).  

Ensimmäisen vaiheen kuudesta (S1-S6) teemahaastattelusta kaksi tehtiin 

esimiesasemassa toimivalle henkilölle ja neljä asiantuntijalle. Kaikki olivat 

kokeneita pitkän uran työelämässä tehneitä henkilöitä ja kolme kuudesta oli 

juuri siirtynyt tai siirtymässä eläkkeelle. Haastatelluista viisi oli miehiä ja yksi 

nainen. Työelämässä vielä toimivien henkilöiden haastattelut toteutettiin 

heidän työpaikoillaan. Jo eläkkeelle siirtyneistä henkilöistä kahden kanssa 

haastattelu toteutettiin rauhallisessa kahviossa ja yhden haastattelu hänen 

Organisaatiotyyppi

Esimies Asiantuntija

Kokenut 

(työkokemusta 

väh. 20 v.)

(Lähes) 

eläkkeellä Nainen Mies

Energia-alalla toimiva 

(energiatehokkuus) yritys

Haastattelun 

ajankohta

TUTKIMUS-

VAIHE

S1 x x x energia-alan asiantuntijayritys talvi 2012

S2 x x x energia-alan asiantuntijayritys kevät 2012

S3 x x x kiinteistö/energia-alan järjestö kevät 2012

S4 x x x julkishallinto kevät 2012

S5 x x x kiinteistö/energia-alan järjestö kevät 2012

S6 x x x energiayhtiö kevät 2012

T1 x x x energiayhtiö talvi 2014

T2 x x x

kiinteistö/rakennusalan 

konsultti/asiantuntija talvi 2014

Henkilön tehtävä Työkokemus/-vuodet Sukupuoli

TEEMAHAASTATTELUT
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entisellä työpaikallaan. Haastatteluja voidaan Eskola & Suorannan (2008) 

mukaan tehdä eri paikoissa, kuten esimerkiksi haastateltavan kotona, 

julkisessa tilassa, haastateltavan työpaikalla, koulussa tai kahvilassa.  

Haastateltavina olivat   

• eläkkeelle siirtyvä asiantuntija energia-alan asiantuntijayrityksessä 

(S1) 

• kokenut työelämässä toimiva esimies energia-alan järjestössä (S2) 

• kokenut työelämässä toimiva esimies energia-alan asiantuntija-

yrityksessä (S3) 

• eläkkeelle siirtynyt asiantuntija julkishallinnossa (S4) 

• eläkkeelle siirtynyt asiantuntija energia-alan järjestössä (S5) 

• kokenut työelämässä toimiva asiantuntija energiayhtiössä (S6) 

Teemahaastatteluiden toisessa vaiheessa aineistoja täydennettiin kahdella 

täydentävällä haastattelulla (T1-T2) talvella 2014. Näillä haastatteluilla 

haluttiin varmistaa tuleeko jotain uutta näkökulmaa tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen erityisesti liike-elämän näkökulmasta.  Toinen haastateltavista 

toimi energiayhtiössä. Toinen haastateltavista toimi parhaillaan energia-alan 

ulkopuolella konsultointiyrityksessä, mutta hänellä on laaja-alainen energia-

alan kokemus. Heillä molemmilla on myös useiden vuosien kokemus 

esimiehenä ja johtajana toimimisesta, vaikka tällä hetkellä he toimivat 

asiantuntijoina.   

Täydentävät haastattelut esitetään myös edellä esitetyssä taulukossa 4. 

Haastateltavina olivat siis 

• kokenut työelämässä toimiva asiantuntija energiayhtiössä (T1) 

• kokenut työelämässä toimiva asiantuntija konsulttiyhtiössä (T2) 

 

Teemahaastatteluita pyrittiin tekemään niin monta, että uutta 

merkityksellistä tietoa ei enää haastatteluissa tullut esiin, vaan kyllääntyminen 

eli saturaatio saavutettiin.  

Tutkimusaineiston keruu sujui ongelmitta, sillä kukaan haastatteluun 

pyydetyistä henkilöistä ei kieltäytynyt. He sallivat myös haastattelujen 

nauhoittamisen. Haastateltaville toimitettiin etukäteen perustietoa 

tutkimuksesta ja haastattelurunko, mutta korostettiin, että varsinainen 

ennakkovalmistautuminen ei ole tarpeen. Kaksi haastateltavista oli kuitenkin 

tehnyt yksityiskohtaiset muistiinpanot ennakolta ja he olivat myös keränneet 

esiin taustamateriaalia, kuten ansioluettelonsa sekä konkreettisia esimerkkejä 

ja listauksia tehtävistään vuosien varsilta.   

Haastattelut toteutuivat suunnitelmien mukaisesti myös siltä osin, että ne 

etenivät haastattelurungon mukaan. Erityisjärjestelyitä, kuten keskustelujen 

keinotekoista aktivoimista tai keskustelujen tiukkaa rajaamista, ei tarvittu. 

Sinänsä mielessä oli Eskolan ja Suorannan (2008) ohje: ”Haastattelijan tulee 

olla varautunut kaikkeen”.  Haastattelujen nauhoitusten lisäksi tein niistä myös 

muistiinpanoja. 

Teemahaastatteluihin oli arvioitu kuluvan noin tunti, mutta ne kestivät 

yhdestä tunnista puoleentoista tuntiin. Useimmat haastateltavat vaikuttivat 

pitävän siitä, että heidän tiedoistaan ja näkemyksistään oltiin kiinnostuneita. 



 

66 

 

Erityisesti eläkkeelle juuri siirtyneet tai siirtymävaiheessa olevat asiantuntijat 

vaikuttivat arvostavan ja jopa nauttivan mahdollisuudesta tuoda esiin 

näkemyksiään.   

 

3.4 Aineiston analysointi 

Aineistojen analysointi tapahtui sekä johdantohaastatteluissa että 

teemahaastatteluissa samalla periaatteellisella tavalla. Kaikki haastattelut 

nauhoitettiin ja nauhat purettiin eli litteroitiin. Tavanomaisen 

haastattelutunnin purkamisen on arvioitu vievän noin yhden työpäivän eli noin 

kahdeksan tuntia (Eskola & Suoranta 2008). Esitetty arvio haastattelun 

purkuun käytetystä ajasta piti hyvin paikkansa.  

Aineistolähtöisen (Grounded teoria- tyyppisen) aineiston analysointiin 

liittyvää teoriaa kuvataan lyhyesti seuraavassa.  Teoreettiseksi koodaukseksi 

(theoretical coding) voidaan nimittää koko analysointiprosessia, jolla dataa eli 

tässä tapauksessa auki kirjoitettua tekstiä haastatteluista pyritään 

analysoimaan, kategorisoimaan ja nostamaan siitä esiin erilaisia 

ominaisuuksia, ulottuvuuksia ja reunaehtoja. (Charmaz 2006). Tässä 

tutkimuksessa toimittiin edellä kuvatulla tavalla.  

Teoreettinen herkkyys (theoretical sensitivity) on abstrakti termi, joka viittaa 

tutkijan kykyyn antaa kerätylle aineistolle merkitys sekä tunnistaa aineistosta 

se tieto, jolla on pysyvä merkitys kehitettävälle teorialle ja toisaalta se tieto, 

millä ei ole (O’Reilly et al. 2012). Myös Eskola ja Suoranta (2008) toteavat 

tulkintojen tekemisen olevan laadullisen tutkimuksen ongelmallisin vaihe. He 

korostavat aineiston perinpohjaisen tuntemisen tärkeyttä ja sen lukemista 

useampaan kertaan, jotta se varmasti avautuu. Näin on tässä tutkimuksessa 

tehty.  

Teemahaastatteluilla kerätyn aineiston analysoinnissa 

teemahaastattelurunko on oivallinen apuväline (Eskola ja Suoranta 2008).  

Toinen tapa lähteä liikkeelle aineiston analysoinnissa on Eskola ja Suorannan 

(2008) mukaan aineistolähtöinen käsittely ilman teoreettisia 

etukäteisolettamuksia. Toisaalta he toteavat, että puhdasta aineistolähtöisyyttä 

voidaan epällä yhtä paljon kuin ajatusta puhtaasta havainnosta, sillä voi hyvin 

kysyä mitä aineistosta sitten oikeastaan etsitään, jos siihen ei sovi ottaa 

minkäänlaista näkökulmaa. (Eskola ja Suoranta 2008). Aineiston 

analysoinnissa hyödynsin teemahaastattelurunkoa soveltuvin osin.  

  Eri tutkijat ovat osin käyttäneet kirjallisuudessa erilaisia termejä 

aineistolähtöisen tutkimuksen käsittelyssä (Charmaz 2006, O’Reilly et al. 2012, 

Strauss & Gorbin 1990). Esimerkiksi aineiston ensimmäisen vaiheen 

analysoinnista Charmaz (2006) käyttää termiä alkuperäinen koodaus (initial 

coding) ja Strauss & Gorbin (1990) termiä avoin koodaus (open coding). 

Vastaavasti Eskola ja Suoranta (2008) käyttävät tästä aineiston ensimmäisen 

vaiheen analysoinnista termiä teemoittelu, mutta tulee huomioida, että 

laadullisen aineiston analysoinnissa ei ole yhtä yksiselitteistä tapaa eikä täten 

myöskään yhtä terminologiaa. 
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Kuvassa 19 esitetään esimerkkinä aineiston analysoinnin ensimmäinen vaihe 

eli niin sanotun ensimmäisen vaiheen koodaus (initial coding), avoin koodaus 

(open coding). Kuvassa on yhden johdantohaastateltavan vastausta 

ensimmäiseen avoimeen kysymykseen ”Mitä mietteitä ja ajatuksia sinulla on 

energianeuvontaan liittyen? ” 

 

 
Kuva 19. Esimerkki aineiston eli yhden johdantohaastattelun analysoinnin ensimmäisestä 

vaiheesta.  

 

Vastaavasti prosessin seuraavassa vaiheessa auki kirjoitettuja tekstejä 

ryhmiteltiin ominaisuuksien, reunaehtojen ja ulottuvuuksien mukaan yhä 

laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tätä toisen vaiheen analysointia nimittää 

Charmaz (2006) fokusoiduksi koodaukseksi (focuced coding), kun taas Strauss 

& Gorbinin (1990) käyttämä termi on aksiaalinen koodaus (axial coding).   

Esimerkkinä kuvassa 20 on neljän analysoidun johdantohaastattelun 

perusteella tehty aineiston ryhmittely yhä laajemmiksi kokonaisuuksi. Tämä on 

esimerkkiä johdantohaastatteluiden käsittelystä ja analyysista. 

 

 
 

Kuva 20. Neljän analysoidun johdantohaastattelun perusteella tehtyä aineiston ryhmittelyä.  

Edellä esitettyjen teemoittelujen ja ryhmittelyjen lisäksi teemahaastattelujen 

analysoinnissa käytettiin myös pienimuotoisesti niin sanottua memoing 

analysointitapaa eli kirjoitin ylös keskeisiä mietteitä, joita minulle jäi mieleen 
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mieleen haastatteluista, ilman että kuuntelin niitä tai että katsoin litteroituja 

aineistoja. Tällä tavalla sain vielä koottua ja kirkastettua keskeisiä 

haastatteluissa esiin tulleita näkökulmia. Kuvassa 21 esitetän esimerkkinä 

yhdestä teemahaastattelusta tekemiäni muistiinpanoja. Memoing on kuin 

eräänlaista päiväkirjan pitämistä, pohdintaa kirjoittamalla ja samalla usein 

ajatukset jäsentyvät.  (Charmaz 2006). 

 
 

 
Kuva 21. Teemahaastattelujen analysoinnissa käytettiin teemoittelun ja ryhmittelyn lisäksi apuna 

myös omia muistiinpanoja (memoing). Ote yhdestä teemahaastattelusta. 

Eräs vaihtoehto on käyttää aineistoa käsiteltäessä analysointityökaluja, kuten 

Atlas (2014). Tässä työssä käytettiin aineiston käsittelyssä kuitenkin Microsoft 

Officen perustyökaluista Wordia ja Exceliä hyödyntäen niiden erilaisia 

ominaisuuksia, kuten kommenttityökaluja.  
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4 Tulokset 

Seuraavassa esitellään tutkimuksen tulokset. Ensin luvussa 4.1 esitetään 

tulokset johdantohaastatteluista, joissa lähestyttiin energia-alan 

organisaatioita ja niissä olevia haasteita tiedon ja osaamisen merkityksen 

korostuessa haastatteluissa. Luvussa 4.2 raportoidaan tulokset kahdessa 

vaiheessa toteutetuista teemahaastatteluista, joissa keskityttiin 

asiantuntijaorganisaation tiedon ja osaamisen tematiikkaan ja erityisesti tiedon 

ja osaamisen siirtämiseen. Luvussa 4.2.1 esitetään tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen vaikuttavia tekijöitä. Luku 4.2.2 käsittelee energia-alalla 

tarvittavaa tietoa ja osaamista. Luku 4.2.3 esittelee tuloksia organisaation 

osaamispääomasta.  Työssä kehitetty malli tiedon ja osaamisen siirtämisestä 

asiantuntijaorganisaatiossa esitetään luvussa 4.2.4. 

Tekstiin on liitetty mukaan sitaatteja haastatteluista, sillä niiden toivotaan 

osaltaan selventävän ja avartavan tuloksten tulkintaa.  

 

4.1 Johdantohaastattelut – tutkimuksen fokuksen vahvistuminen 
tietoon ja osaamiseen  

Avoimina haastatteluina toteutetut neljä johdantohaastattelua ja 

haastattelutilanteissa vallinnut positiivinen ilmapiiri loivat pohjan 

monipuoliselle aineistolle. 

Tieto, tiedon jakaminen, osaaminen ja kontekstin merkitys tulivat vahvasti 

esiin näissä johdantohaastatteluissa, joissa käsiteltiin laajasti energia-alaan ja 

erityisesti kuluttajien energianeuvonnan rajapintaan liittyviä aiheita ja 

käsitteitä. Tutkimuksen fokus ja oma mielenkiintoni tiedon ja osaamisen 

tematiikkaan sai näiden johdantohaastattelujen perusteella varmistusta. 

Tämän vuoksi tässä luvussa esitellään neljän johdantohaastattelun aineistosta 

erityisesti osaamiseen, tiedon saatavuuteen sekä tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen liittyviä havaintoja tarkemmin. Johdantohaastatteluissa 

haastateltavina toimivat asiantuntijaorganisaatioista yksi esimies, yksi 

asiantuntija ja kaksi asiantuntijaa/viestinnän ammattilaista. 

Kuvassa 22 on johdantohaastattelujen aineistosta analyysivaiheessa 

ryhmitellyt teemat, joihin päädyttiin aineiston käsittelyn ja litteroinnin kautta 

(kuva 20 luvussa 3.4). Koska johdantohaastattelut toteutettiin avoimina 

haastatteluina, ei käytettävissä ollut esimerkiksi varsinaista 

teemahaastattelurunkoa aineiston käsittelyyn. Osaaminen, kompetenssi, 
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tiedot, tiedon jakaminen ja tietosisällöt ja kontekstin merkitys nousivat 

keskeisesti esiin kuluttajille annettavassa neuvonnassakin. 

 

 

Kuva 22. Johdantohaastattelujen aineistosta analyysivaiheessa ryhmitellyt teemat, joihin 

päädyttiin aineiston käsittelyn ja litteroinnin kautta hyödyntäen apuna myös omia muistiinpanoja 

(memoing).  

  

Kaikkien haastateltavien (J1-J4) kanssa keskusteluissa tulivat vahvasti esiin 

tietoon ja osaamiseen liittyvät seikat. Kuvaan 23 on jäsennetty kaavio esiin 

nousseista tiedon ja osaamisen näkökulmista. Kuva on koostettu 

haastatteluissa (J1-J4) saatujen aineistojen ryhmittelyn kautta (liite 4). 

Kuvassa 23 alleviivatut aiheet korostuivat kaikissa haastatteluissa.   Kaikki 

haastateltavat toivat esiin vahvasti tarpeita jatkuvaan osaamisen kehittämisen 

ja tiedon päivittämisen tarpeeseen organisaatioissaan. 

”Tää on aika haastavaa ajankäytöllisesti et paljon on viestinnällisiä 

ulostuloja ja kuinka paljon sul on aikaa itsesi kehittämiseen. On hirveän 

tärkeää, että neuvojat pystyy tota itseään kehittämään ja kouluttamaan ja 

kouluttautumaan ja verkostoitumaan. Että heillä on nopeesti se tieto tai sit et 

kuka tietää tai et mikä organisaatio tietää”.  (J1) 

 

Tiedon ja osaamisen päivittämiseen liittyen tuotiin esiin myös huoli 

tarvittavista resursseista.  

”Ja haaste on tietysti se rahoitus, joka on ilmeisesti se haaste siinä. Kun me 

kilpaillaan siitä muiden teemojen kanssa. Tärkeehän tää on ja sitä ei voi 

missään tapauksessa unohtaa. Mut tota se neuvojien koulutus on se yks asia 

joka on haaste”. (J2) 

”Niin siis se tutkimuksen ja neuvonnan vuorovaikutuksen pitäisi olla paljon 

voimakkaampi ja molempiin pitäis olla resursseja käytettävissä. Niin, siis 
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yleisesti ottaen sitä pitäisi synnyttää ja uutta tietoa pitäisi syntyä koko ajan”. 

(J3) 

 

Toisaalta haastatteluista huokui positiivinen innostus ja valmius kehittää 

olemassa olevia toimintatapoja, mikäli jokin valittu tapa ei toimi tai sillä ei 

päästä haluttuun tuloksiin. Myös tiedon ja osaamisen jakamista korostettiin.  

”Uudenaikaisia tapoja me haetaan tästä toiminnasta ja jos ne onnistuu, niin 

sitten me jatketaan. Mut jos me todetaan et tää ei tällaisenaan onnistu, niin 

kehitetään sitä sit lisää ja tää on niinku, no nähdään sitten”. (J1) 

”Silloin yksi meidän valmentajista sanoi, ett ainoa asia mikä ei lisäänny 

jakamalla on raha. Just niin, kun sä leikkaat rahan kahtia, niin se ei lisäänny, 

mut tieto ja osaaminen lisääntyy jakamalla”. (J1) 

 

 

 

Kuva 23. Neljän johdantohaastattelun (J1-J4) pohjalta tehty kaavio tiedon ja osaamisen 

näkökulmasta. Alleviivatut aiheet korostuivat kaikissa haastatteluissa.    

 

Aineistoa voisi olla mahdollista analysoida ja ryhmitellä myös tiedon 

hallinnan prosessin mukaisesti aikajänteellä: tiedon tunnistaminen, hankinta, 

säilöminen, jakaminen, hyödyntäminen ja uudistaminen. Näissä 

johdantohaastatteluissa ei kuitenkaan nähty tarkoituksenmukaisena käsitellä 

tuloksia laajemmin, sillä johdantohaastattelujen tulokset vahvistivat jo 

käsitystä tiedon merkittävyydestä energia-alan organisaatiossa, antoivat 

oikeutusta jatkaa tutkimustyötä valitusta aihepiiristä ja loivat pohjaa 

seuraaville eli varsinaisille teemahaastatteluille.  

Ympäristön tuen, kuten verkostojen merkitys toiminnoille mainittiin myös 

kaikissa neljässä haastattelussa. Verkostot ovatkin kiistatta yksi tärkeä ja 



 

72 

 

mielenkiintoinen tutkimusalue, joskin se vaatii oman tutkimuksen eikä siihen 

paneuduta tässä muuten kuin liittämällä mukaan yksi toivottavasti asiaa 

konkretisoiva sitaatti. 

”Ja yleensä on sit niin, ett jos sulla on niinku sitä tukea ja vertaissosiaalista 

painetta, niin se on hyvä juttu. Ei vaan se neuvoja vaan sit ne sun ystävät ja 

sun läheiset ja sun kollegat muualla. Sit siitä tulee sitä sosiaalista painetta, 

joka on hyvä sitten tietyllä tavallaan”. (J2) 

 

Toiminnan, tässä tapauksessa kuluttaja-asiakkaiden neuvontapalvelussa 

onnistumisen, mittaamisen haasteellisuutta tuotiin esiin kahdessa 

haastattelussa.  

”Niin pakkohan jollain tavalla on seurata neuvonnan perille menoa. 

Toisaalta kun seurataan, samalla myös toiminnan tunnettuus kasvaa. Mitä 

asioita pitäisi seurata, jotta vaikutuksiakin saataisiin selville, ei ole ihan 

helppo kysymys eikä helppo homma. Mitenköhän käännytettyjä sieluja 

tutkitaan?” (J4) 

 

Johdantohaastatteluaineistosta pyrittiin myös poimimaan osaamisen lisäksi 

mahdollisia muita henkilöstöön liittyviä mainintoja ja näkemyksiä.   

Rekrytointitilanteiden ja perehdyttämisen merkitys tuli esiin esimehen 

haastattelussa, jossa hän nosti esiin henkilöiden kykyjen ja osaamisen 

tärkeyden tunnistamisen rekrytointitilanteessa sekä toisaalta tiedon jaon 

tärkeyden.  

”Rekrytointiprosesssinkin kautta on tosi tärkeenä ollut se sosiaalinen 

ulottuvuus ja kyky toimia, ja tätä oon haastatteluissakin kysynyt suoraan, eli 

jos heitän sut tonne ihmismassojen keskelle, niin pystyt sä siellä 

kommunikoimaan”. (J1) 

 

Eläkkeelle jäämiseen liittyvät asiat eivät nousseet esiin 

johdantohaastatteluissa. Tämä on luonnollista, sillä eläkkeelle jääminen ei ollut 

ajankohtainen asia henkilökohtaisesti haastatelluille eikä se ollut myöskään 

ajankohtainen asia organisaatioissa ainakaan haastateltavien tehtäviin tai 

lähipiiriin liittyen. Myöskään haastattelija ei nostanut esiin kysymyksiä koskien 

eläkkeelle jäämisestä.  

Johdantohaastatteluiden myötä tutkimusasetalmani täsmentyi energia-alan 

asiantuntijaorganisaation sisällä tapahtuvaan tiedon ja osaamisen siirtämiseen 

ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Tähän vaikutti sekä oma kiinnostukseni 

aiheeseen että selkeästi tiedon ja osaamisen tärkeä merkitys energia-alalla. 

Rajaus myös tehtiin työn vaatiman fokusoinnin kannalta, vaikka laajempi 

energia-alaan liittyvän asiakasrajapinnan tutkiminen ja siitä lisäymmärryksen 

muodostaminen olisi myös tarpeellista ja mielenkiintoista.  

Johdantohaastattelut tarjosivat minulle tematiikan kohdentamisen lisäksi 

myös mahdollisuuden tehdä ensin pienemmässä määrin laadullista aineiston 

keräämistä ja sen analysointia.   
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4.2 Teemahaastattelut – tiedon ja osaamisen siirtäminen energia-
alalla 

 

Empiirisen tutkimuksen toisessa vaiheessa teemahaastatteluiden avulla 

tutkittiin organisaation sisällä tapahtuvaa tiedon ja osaamisen siirtämistä ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä. Nämä teemahaastattelut tehtiin kahdessa 

vaiheessa, joista suurin osa toteutettiin keväällä 2012 ja loput talvella 2014 

(taulukko 4 luvussa 3.3.2). 

Haastattelutilanteet olivat hyvin myönteisiä haastattelijan ja haastateltavan 

välisiä aktiivisia vuorovaikutustilanteita, joissa haastattelun pohjana käytettiin 

liitteenä 3 olevaa haastattelurunkoa. Tuloksia esitetään seuraavasti 

ryhmiteltyinä. 

Luvussa 4.2.1 esitetään kerätyn aineiston pohjalta tulokset 

päätutkimuskysymykseen 1. Mitkä seikat vaikuttavat tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen organisaatioissa?  

Luvussa 4.2.2 esitetään tuloksia aineistosta energia-alan ja sen 

ominaispiirteiden näkökulmasta. Tämä luku vastaa seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

2.  Mitä tietoa ja osaamista koetaan työssä erityisesti tarvittavan? 

3. Mitkä tiedot ja osaamiset koetaan organisaation kannalta relevanteiksi 

siirtää eteenpäin?   

Luvussa 4.2.3 esitetään tuloksia tutkimuskysymykseen 4. Miten määritellään 

termi organisaation osaamispääoma? 

Tulosten pohjalta kehitetty malli esitetään luvussa 4.2.4. 

 

4.2.1 Tiedon ja osaamisen siirtämiseen vaikuttavia tekijöitä  

Kahdeksassa teemahaastatteluisssa (S1-S6 ja T1-T2) kerätyn aineiston 

pohjalta esitetään tässä tuloksia tiedosta ja osaamisesta, niiden kehittämisestä 

ja siirtämiseen vaikuttavista tekijöistä (tutkimuskysymys 1). Tulokset käydään 

läpi teemoittain. Aineistosta on poimittu myös suoria sitaatteja haastateltavien 

lausumisista. Ne on merkitty kursiivitekstillä ja haastateltavan lyhenteellä. 

Aineiston analysoinnin jaottelussa hyödynnettiin ensin 

teemahaastattelurunkoa, vaikkakin aineisto lopullisesti jaoteltiin aineiston 

analysoinnin pohjalta seuraaviin tiedon ja osaamisen siirtämiseen vaikuttaviin 

tekijöihin:   

• haastateltava, 

• esimies,  

• muut työkaverit, 

• toimintaympäristö ja asiakkaat,  

• organisaatio ja sen työkalut ja toimintatavat, 

o erityistilanteina rekrytointi ja eläkkeelle jäänti 
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Tämän luvun loppuun on siis haastatteluista koottu tuloksia tiedon ja 

osaamisen näkökulmasta tilanteista, joissa uusi asiantuntija rekrytoidaan ja 

perehdytetään organisaatioon sekä toisaalta eläkkeelle siirtymisestä.  

 

Haastateltavan henkilön ominaisuuksien ja kokemusten vaikutus  

 

Haastateltavien henkilöiden oman roolin, kuten heidän työhistoriansa, oman 

osaamisensa, toimintatapojensa ja mahdollisuuksien mukaan 

henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, merkitystä tiedon ja osaamisen 

näkökulmasta pyrittiin hahmottamaan. Kaksi esimiestä (S2 ja S3) kävivät asiaa 

läpi siten, että he käyttivät oman organisaationsa asiantuntijaa (S1 ja S5) 

esimerkkinä. Kaikki haastatellut toivat poikkeuksetta esiin monipuolisen 

työhistorian ja sen, että eri tehtävissä saadut opit ja kokemukset olivat olleet 

vahvasti eduksi työelämässä ja rikastuttaneet sitä. Tiedot ja osaaminen 

energia-alalla olivat haastateltavien mukaan lisääntyneet vaihe vaiheelta. 

Henkilöt suhtautuivat työelämään kokonaisuutena hyvin positiivisesti.  

Monipuolinen työhistoria oli muodostunut joko eri työnantajien tai saman 

työnantajan erilaisissa tehtävissä toimien. Kaksi henkilöistä oli työskennellyt 

koko valmistumisensa jälkeisen uran saman työnantajan palveluksessa, mutta 

he korostivat organisaation muuttumista vuosien myötä. Pisin työura saman 

työnantajan palveluksessa oli kestänyt lähes 40 vuotta, mutta toisaalta 

haastateltavien joukossa oli myös henkilöitä, jotka olivat toimineet hyvin 

monenlaisissa organisaatioissa eri työnantajien palveluksessa. Joukossa oli 

myös kaksi haastateltavaa, jotka olivat vaihtaneet työnantajaa aivan äskettäin 

eli jo työuran myöhäisessä vaiheessa.   

Keskusteluissa tiedon ja osaamisen siirtämiseen liittyen kaikki korostivat 

vahvasti positiivista ja uteliasta, uuteen tarttumisen toimintatapaa. Oma 

aktiivisuus ja eteenpäin katsominen nähtiin perusedellytyksenä tiedon ja 

osaamisen kehittymisessä, ja tämä tuli vahvasti esiin haastatteluissa.  

”Tutka päällä kaiken aikaa”. (S3)  

”Lapsen uteliaisuus ja oppimishalu tulee säilyttää”. (S6)   

 

Samassa yhteydessä haastateltavat toivat esiin myös uskalluksen ja 

rohkeuden tarttua uusiin, usein haasteellisiinkin tehtäviin. He korostivat, että 

työssä haasteiden kautta oppii ja kehittyy.  

”Työ tekijäänsä opettaa”. (S4)  

Myös esimerkiksi termi sinnikkyys nousi esiin sekä terve itseluottamus ja 

tyytyväisyys omiin saavutuksiin, vaikka sinällään henkilöitä voisi luonnehtia 

enemmän vaatimattomiksi kuin aktiivisiksi itsensä markkinoijiksi. Rohkeutta 

ja kykyä tarttua asioihin heillä kuitenkin tuntui poikkeuksetta olevan. Tästä on 

esimerkkinä muun muassa kaksikin haastateltavaa, jotka olivat rohkeasti 

vaihtaneet työpaikkaa vielä työuran viimeisinä vuosina.  

 

Kokemus koettiin erittäin tärkeäksi ja keskeiseksi asiantuntijatyössä. 

”Kokemus muodostaa kivijalan”, totesi (S2) osuvasti.  
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Kokemus liittyi haastateltavilla vahvasti heidän pitkään työuraansa ja he 

korostivat kokemuksen kertyneen eri tehtävissä toimiessaan. Kokemuksia, 

tietoa ja osaamisia asiakkuuksiin liittyvistä kontakteista ja toimintatavoista 

pidettiin keskeisimpinä asioina siirtää eteenpäin organisaation sisällä. Tällaiset 

toimintatavat kohdistuvat esimerkiksi asiakasneuvotteluiden jouhevaan 

hoitamiseen sekä muihin hyväksi havaittuihin toimintatapoihin. Tarvittavat 

tiedot ja kokemus ovat asiantuntijatoiminnassa vahvasti kontekstisidonnaisia. 

Eräs haastateltava totesikin, että  

”Noissa tilanteissa tarvittavia taitoja ei edes muista ennen kuin tilanne tulee 

vastaan”. (S1)  

 

Haastatelluista lähes kaikki mainitsivat, että kokemus korvaa mahdolliset 

puutteet esimerkiksi tietoteknisten työkalujen käytössä. Viisi haastateltavaa 

mainitsi kokemuksen korvaavan puutteet jopa oman alan uusimmissa 

substanssiosaamisissa.  Haastateltavat totesivat, että kokemusten siirtäminen 

on sinänsä erittäin vaikeaa ja haasteellista, vaikka se olisi sitä relevanteinta 

osaamisen siirtoa nuoremmille asiantuntijoille.  

 

Esimiehen vaikutus  

 

Haastateltavat asiantuntijat jakaantuivat kahteen ryhmään näkemyksistään 

esimiehen vaikutuksesta ja merkityksestä tiedon siirtämiseen liittyen. Vaikutti 

siltä, että ne neljä henkilöä, jotka itse ottivat haastattelussa esiin esimiehen 

roolin, olivat saaneet esimieheltään tukea, arvostusta, luottamusta ja 

haasteellisia tehtäviä. Sitä vastoin kaksi asiantuntijaa, jotka eivät itse 

maininneet esimiestä, totesivat kysyttäessä, että esimiehellä on periaatteessa 

keskeinen rooli tiedon ja osaamisen siirtämiseen. He itse kokivat kuitenkin 

toimineensa tehtävissä, joissa aika itsenäisesti oli saanut ja toisaalta joutunut 

toimimaan ilman esimiehen vahvaa roolia tiedon ja osaamisen siirtämisessä. 

Tämän tarkemmin ei haastatteluissa lähdetty tiedustelemaan esimiehistä ja 

heidän toimintatavoistaan. Esimiehen luottamus ja haasteellisten tehtävien 

tarjoaminen ilmenee esimerkiksi seuraavasta lainauksesta. 

 ”Mutta minulla oli silloin sellainen esimies, joka luotti todella paljon 

minuun ja antoi hyvin paljon minulle tämänlaisia suuria hommia. Minulla oli 

todella kova hinku oppia uutta, koska se minulla on ollut aina. Aina sellainen 

oppimisen halu, että vaikka en hallinnutkaan tietokoneita ja muuta, niin 

kaikki on pitänyt oppia. Nyt nämä nuoret ikään kuin syntyvät tietokoneen 

vieressä”. (S6)  

Haastateltava tosin totesi, että vasta jälkikäteen hän on ymmärtänyt kuinka 

suuren ja vastuullisen tehtävän hän sai hoitaakseen.   

 

Työkavereiden ja kollegojen vaikutus 

 

Työkaverien merkityksen tiedon ja osaamiseen siirtämiseen mainitsi neljä 

henkilöä.  Eräs haastateltavista totesi 
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”Työkaverien merkitys on tosi suuri, jotta asioita voi pallotella yhdessä”. 

(T2) 

 

Kyseinen haastateltava kuitenkin lisäsi, että tuskin itsekään ymmärtäisi 

työkaverien tuen merkitystä tietoon ja osaamiseen liittyen, ellei olisi joutunut 

yhdessä työpaikassa toimimaan täysin ilman työkaverien tukea.  

Oman osaamisen siirtämistä nuorille työkavereille toi selkeästi esiin kolme 

henkilöä. He kaikki suhtautuivat hyvin positiivisesti nuoriin työkavereihin ja 

korostivat nuorten kykyä ja innokkuutta oppia uutta.  

”Nuoret oppivat ja aukot täyttyvät nopeasti”. (S4) 

  

Mahdollisia syitä siihen, että kaikki haastateltavat eivät maininneet 

työkavereita tai kollegoja tiedon ja osaamisen siirtämisessä, saattoi olla myös 

se, että useimmat haastatelluista olivat toimineet suhteellisen yksin itsenäisissä 

asiantuntijatehtävissä.  

Niin ikään esimiestyö on melko itsenäistä ja jopa yksinäistä työtä, joten kun 

työkavereista tai kollegoista ei erikseen haastatteluissa kysytty, ei asiaa 

myöskään nostettu esiin. Haastatelluista kaksi henkilöä toimi parhaillaan 

esimiestehtävissä ja kaikki henkilöt olivat toimineet jossain uransa vaiheessa 

esimiestehtävissä. 

Työntekijöiden välisen tiedon ja osaamisen siirtämisen merkitys tuli vahvasti 

esiin kahden nykyisen esimiehen haastatteluissa. He korostivat työntekijöiden 

roolia toinen toistensa tietoja ja osaamisia organisaatiossa täydentävinä 

resursseina. Vaikuttaa luontevalta, että juuri esimiehet nostivat tämän tiedon 

ja osaamisen siirtämisen tärkeyden työntekijöiden, tässä tapauksessa 

asiantuntijoiden, välillä esiin, sillä esimiehillä ja erityisesti johdolla on vastuu 

organisaation toimivuudesta ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä. Tiedon ja 

osaamisen siirtämisellä ja hyödyntämisellä on tässä suuri merkitys.  

 

Toimintaympäristön, asiakkaiden ja verkostojen vaikutus 

 

Toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen nähtiin erittäin 

tärkeänä sekä tiedon ja osaamisen kehittämisessä että sen siirtämisessä. 

Haastatteluissa todettiin, että asiakkaiden tarpeiden pohjalta nousee esiin 

uusia kehityskohteita, joita tunnistetaan sekä luontevissa 

vuorovaikutustilanteissa asiakkaita kuuntelemalla että tarkoitushakuisesti 

esimerkiksi asiakastyytyväisyys- tai sidosryhmäkyselyillä. Näiden 

asiakastarpeiden konkretisoinnissa ja mahdollisesti uusien palveluiden 

kehittämisessä tarvitaan usein uusia osaamisia. Nämä osaamiset tulee 

organisaatiossa määrittää ja sopia menettelytavat osaamisen hankkimiseksi tai 

päivittämiseksi, ellei sitä jo ole organisaatiossa.  

Haastateltavat korostivat jatkuvaa tarvetta olla aktiivinen ja eteenpäin 

suuntautunut tiedon jakamisessa ja osaamisen kehittämisessä, vaikka 

varsinaista kilpailuasetelmaa tai muuta ulkoista tekijää ei parhaillaan 

markkinoilla olisikaan. Tässä yhteydessä on nähtävissä linkki strategiseen 
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osaamisen kehittämiseen, vaikka terminä strateginen osaamisen kehittäminen 

ei tullut haastatteluissa esiin.  

Haastateltavat korostivat ihmissuhdetaitojen suurta merkitystä niin 

asiakkaiden kanssa kommunikoinnissa kuin oman organisaation sisälläkin, 

jotta haluttu tieto saadaan siirrettyä. Tuotiin myös esiin, että asiakkaaseen 

tulee aina suhtautua kunnioituksella riippumatta heidän toiminnastaan tai 

kommenteistaan.  

”Mielestäni on aivan ihanaa, että asiakkaat uskaltavat kysyä niin sanottuja 

tyhmiä kysymyksiä, joita ei kyllä ole, mutta semmoisia yksinkertaisia 

kysymyksiä”. (S6) 

 

Pari haastateltavaa totesi asioiden konkretisoinnin erilaisten työkalujen ja 

välineiden kautta helpottavan selvästi tiedon ja osaamisen siirtämistä. Yksi 

haastateltavista totesi, että esimerkiksi luentoja asiakkaalle pitäen omat tiedot 

ja osaaminen tulevat käytännössä testattua tehokkaimmalla tavalla, koska 

luentoja ei voi pitää ellei itse ole sisäistänyt asiaa.   

Verkostojen merkitystä tiedon ja osaamisen hankinnassa ja sen siirtämisessä 

korosti neljä haastateltavaa.  

 

Organisaation toimintaprosessien ja työkalujen vaikutus 

 

Lähes kaikilla haastatelluista henkilöistä oli organisaatioissaan käytössään 

jonkinlaisia virallisia osaamisen luokitteluun, dokumentointiin ja siirtämiseen 

tarkoitettuja työkaluja. Tavoite- ja kehityskeskustelut ja niihin liittyvät 

osaamismäärittelyt mainitsi kuusi haastateltavaa, joskin yksi heistä korosti 

tavoite- ja kehityskeskusteluun osallistumisen olevan vapaaehtoista. 

Tehtäväkuvaukset tiedon ja osaamisen siirtämisen työkaluina mainitsi neljä 

henkilöä. Kaksi henkilöä muistutti, että osaamiset voi dokumentoida, mutta 

kokemuksia on vaikea dokumentoida ja siirtää.  Vaikutti myös siltä, että 

kaikissa organisaatioissa ei ollut tietoa siitä, miten työkaluja käytetään ja 

hyödynnetään täysimääräisesti.  

”Intrassa voi olla jotain tietoa toimintatavoista, mutta en ole sieltä mitään 

kaivannut”.  (S4) 

  

Toisaalta kaikki korostivat arkistoinnin ja dokumentoinnin tärkeyttä 

projektien hallintaan liittyvissä tiedoissa ja toimintatavoissa. Tähän oli 

haastattelujen perusteella käytössä sekä erilaisia sähköisiä työkaluja että 

perinteisiä tapoja kuten tiedon arkistointi mapeissa kellariin. Näistä 

dokumentointitavoista keskustellessa nousi esiin se, että tärkeää olisi pystyä 

siirtämään varsinaisen substanssitiedon ja osaamisen sijaan erityisesti tietoa 

toimintatavoista, kontakteista ja verkostoista. Eli selkeästi organisaatiossa 

olevaa hiljaista tietoa. Kaksi haastateltavaa mainitsi sisäisen alustuksen tai 

pienimuotoisen tietoiskun tiedon ja osaamisen siirtämisen keinona. Näistä 

toisessa organisaatiossa tuo käytäntö oli vakiintunut. Toisessa organisaatiossa 

toiminta oli ilmeisesti jäänyt lähinnä kokeiluvaiheeseen, koska haastateltavan 
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mukaan aluksi oli järjestetty tuollaisia tietoiskuja, mutta joita ei kuitenkaan ole 

enää pitkään aikaan järjestetty.  

Epävirallisia tapoja tiedon ja osaamisen siirtämisessä tuotiin esiin lähes 

poikkeuksetta ja korostettiin arjessa, mahdollisimman luontaisissa ja 

säännöllisissä tilaisuuksissa tapahtuvien tiedon ja osaamisen siirtämisen 

tapoja. Tällaisina yhteisistä luontevista tavoista mainittiin esimerkiksi yhteiset 

lounashetket ja perjantai-iltapäivän erityinen kahvituokio kehvileivän, 

”perjantaipullan” kera. Avoimen, myönteisen ilmapiirin merkitystä ja siihen 

pyrkimistä korostettiin.  

”Satsaus avoimeen ilmapiiriin on parasta tiedonjakoa.” (T2)  

Oman organisaation tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä ja 

mahdollisuutena oppia uusia tietoja ja taitoja korostettiin kolmessa 

haastattelussa. 

”Firma on tosi hyvin suhtautunut työhön liittyviin kursseihin ja 

tutkintoihin.” (T1)  

Edellä mainitussa organisaatiossa vaikutti muidenkin vastausten perusteella 

vallitsevan hyvin myönteinen kulttuuri, jossa henkilöiden osaamisen 

kehittämiseen ja tiedon ja osaamisen siirtämiseen panostetaan runsaasti. 

Toisaalta eräällä haastateltavalla oli jäänyt silloisestä organisaatiostaan 

muistiin pettymys kysellessään yhteisen jatkokurssin mahdollisuutta. Vastaus 

oli ollut selkeä: ”Ei täällä mitään ryhmäopetusta tarjota”.  

 

Työuran alkuvaiheisiin liittyviä tapahtumia oman osaamisen kehittymiseen 

liittyen nosti esiin kolme haastateltavaa. Työuran ensimmäiset 

ulkomaanmatkat tai vastaavat mielenkiintoiset, tai merkittävät, tapahtumat 

olivat edelleen mielessä vuosikymmenten työuran jälkeen, kuten toisaalta 

edellä esiin nostettu tyrmäys jatko-opintoihinkin.  

Haastateltavat, pitkän linjan ammattilaiset uskoivat ja luottivat nykypäivän 

nuoriin.  

”Miksi palkata nuoria asiantuntijoita, jos heihin ei luoteta”, totesi 

haastateltavista (T1) osuvasti. Nuorten kykyä katsoa asioita positiivisesti ja 

avarasti sekä kykyä omaksua uusia asioita nopeasti ihasteltiin.  

 

Uuden henkilön rekrytoinnin merkitys korostui kolmessa haastattelussa.  

Haastateltavat totesivat, että jo rekrytointivaiheesssa on kiinnitettävä 

riittävästi huomiota henkilön osaamiseen ja ominaisuuksiin. Onnistunutta 

rekrytointivaihetta seuraa toivottavasti systemaattisesti ja huolella tehty 

perehdyttäminen. Systemaattisen, ennakkoon tehdyn perehdytysohjelman 

mainitsi kaksi henkilöä. Aineistosta kävi selkeästi ilmi, että uran alkuvaiheen 

tapahtumia muistetaan vielä eläköitymisen kynnykselläkin, joten myös tiedon 

ja osaamiseen siirtoon liittyvät asiat ja käytännöt jäävät mieleen työuran 

alkuvaiheista. Erityisesti nuoren henkilön perehdyttämiseen tulee panostaa 

äärimmäisellä huolella laiminlyömättä myöskään uran muissa vaiheissa 

tehtäviä perehdyttämisiä. Yksi haastateltavista kantoi erityisesti huolta siitä, 

että nuoret asiantuntijat laitetaan tekemään vain hyvin kapea-alaista tehtävää, 

yksittäistä ”palasta”. 
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”Nuorille pitäisi mahdollisimman pian antaa kokonaisvaltainen kuva 

toiminnoista ja mahdollisuus oppia mahdollisimman laajasti”. (T2) 

 

Selkeästi määritellyn, kapea-alaisen spesiaaliasiantuntijan osaamisen 

korvaaminen todettiin haastatteluissa periaatteessa helpommaksi kuin laaja-

alaisen, laajan kokemuksen omaavan asiantuntijan. 

 Haastatteluissa käsiteltiin toimintatapoja eläkkeelle siirtymisen 

käytännöistä. Tämä aihe oli ajankohtainen kolmelle haastatellulle ja sitä myös 

haastattelurunko tuki, joskin haastattelujen perusteella vaikutti siltä, että 

eläkkeelle siirtymisestä ei kerrottu kovin varhaisessa vaiheessa työpaikalla. 

Eläkkeelle siirtyneet henkilöt totesivat, että loppujen lopuksi päätös eläkkeelle 

siirtymiseen kypsyi mielessä pitkään, mutta varsinaisen päätöksen tekeminen 

tapahtui melko nopeasti.  

Luonnollisesti henkilön oma terveydentila sekä mahdolliset muutokset 

työpaikalla ja yksityiselämässä vaikuttavat lopulliseen päätökseen. 

Eläköityneiden henkilöiden esimiehet kokivat, että eläkkeelle siirtymiseen on 

valmistauduttu. Yhdessä haastatelluista organisaatioista eläkkeelle jäänyt ja 

hänen seuraajansa työskentelivät useamman kuukauden yhdessä. Tällöin 

onkin varmasti luonteva mahdollisuus pohtia ja kyseenalaistaa asioita 

varsinaisten tehtäviin liittyvien vastuiden siirtämisten ohella. Toisaalta 

molemmat esimiehet ja kaksi asiantuntijaa toivat esiin sen, että ainakaan 

puolta vuotta kauempaa ei yleensä eläkkeelle jäävän ja seuraajan kannata 

työskennellä rinnakkain, sillä seuraajan on hyvä päästä myös itsenäisesti 

työskentelemään ja kehittämään asioita.  Tehtäväkuvausten tärkeyttä 

eläkkeelle siirtymisvaiheessa korostivat molemmat esimiehet. Suurin osa 

haastateltavista mainitsi osaamiskartoituksen osaamisten dokumentaatio-

tapana, tosin joillakin haastatelluista osaamiskartoitus oli tehty vasta jokin aika 

sitten ja kaksi haastateltavaa totesi sen olevan melko haasteellinen käyttää.  

 

 

4.2.2 Energia-alalla tarvittava tieto ja osaaminen 

 

Tässä luvussa tuodaan esiin teemahaastatteluissa energia-alan 

asiantuntijaorganisaatioissa kerätyn aineiston ja sen analysoinnin tuloksia 

tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

• Mitä tietoa ja osaamista koetaan työssä erityisesti tarvittavan? 

(tutkimuskysymys 2) 

• Mitkä tiedot ja osaamiset koetaan organisaation kannalta 

relevanteiksi siirtää eteenpäin? (tutkimuskysymys 3) 
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Työssä tarvittava tieto ja osaaminen   

 

Poikkeuksetta haastateltavat korostivat, että eri työtehtävien myötä oma tieto 

ja osaaminen olivat lisääntyneet eli he olivat ensisijaisesti oppineet työn kautta 

sitä tekemällä. Varttuneemman asiantuntijan oli jopa hieman vaikea 

hahmottaa ja palauttaa mieliin sitä, mitä kaikkea osaamista hänellä on nyt ja 

on ollut työurallaan käytössään. Tämän vuoksi haastateltavien oli jopa osin 

vaikea arvioida mitä ns. perusosaamista energia-alalla toimivalla henkilöllä 

tulee olla.  Haastatteluissa nousi esiin vahvasti kokemus laajana käsitteenä. 

 ”Se on se kokemus, joka muodostaa kivijalan”.  (S6) 

 

Haastateltavista lähes kaikki korostivat asioiden kokonaisuuksien 

hahmottamisen tärkeyttä ja laaja-alaista katsontakantaa, valmiutta ja 

positiivista asennetta uuden oppimiseen ja kohtaamiseen, hyviä viestintä- ja 

kommunikointitaitoja sekä kykyä toimia verkostoissa.  

Laajan näkemyksen omaksuminen vaatii haastateltavien mukaan aktiiivista 

seurantaa myös kansainvälisestä oman alan toiminnasta. Erilaisten 

kansainvälisten velvoitteiden ja esimerkiksi EU-direktiivien tuntemisen 

tärkeyttä ja kykyä ennakoida niiden vaikutuksia tarvittavan tiedon ja 

osaamisen kannalta korosti kaksi haastateltavaa. Myös kielitaidon tärkeys ja 

kyky toimia kansainvälisissä verkostoissa on haastateltavien mielestä jatkossa 

entistä tärkeämpää. Asioiden mittasuhteiden hahmottamisen merkitys 

nostettiin esiin. Tietotekniset perusvalmiudet ovat haastateltavien mukaan 

”must”, mutta tämä osaamisalue ei ole ongelmallinen nuorten asiantuntijoiden 

kohdalla, koska he ovat oppineet toimimaan tietokoneiden ja sähköisten 

viestimien parissa. Haastateltavista viisi korosti, että energia-alalla toimivalla 

asiantuntijalla tulee olla peruslähtökohtana (tietoina ja osaamisina) energia-

asioiden perusteiden ”insinööritaitojen” hallinta energian tuotantoon, siirtoon 

ja käyttöön liittyen sisältäen myös energiatalouden osaamista. Haastatteluissa 

tuotiin kuitenkin vahvasti esiin, että yksityiskohtainen energia-alan 

substanssitietous ei ole ollut työssä sitä eniten tarvittavaa tietoa ja osaamista. 

Tällainen näkemys on todennäköisesti tyypillistä varttuneemmille 

asiantuntijoille, jotka yksityiskohtaisen substanssitiedon sijaan tarvitsevat 

nykyisissä tehtävissään enemmän osaamista laajempien kokonaisuuksien 

hallitsemiseen.   

Kuvaan 24 on koottu tutkimuksen pohjalta tietoja ja osaamisia, jota energia-

alan asiantuntija tarvitsee. Tieto ja osaaminen on pyritty suuntaa antavasti 

ryhmittelemään Mäen (2008) jaottelun mukaan asteikolla 

eksplisiittinen/hiljainen tieto ja toisaalta henkilökohtainen/yhteisöllinen tieto. 

Osa tiedosta ja osaamisesta on selkeästi sijoitettavissa tiettyyn ryhmään, kun 

taas joitakin tietoja ja osaamisia voidaan sijoittaa useampaan lohkoon riippuen 

tilanteesta ja kontekstista. Esimerkiksi energia-alan perustietojen hallinta on 

vahvasti henkilökohtaista eksplisiittistä tietoa, kun taas esimerkiksi 

asiakkaiden yhteystiedot ovat yhteisöllisiä eksplisiittisiä tietoja. Yksittäisten 

vieraiden sanojen hallitsemisen osalta kielitaito on yksilöllistä eksplisiittistä 

tietoa. Kyky muodostaa luontevia ilmaisuja vieraalla kielellä ja käyttää niitä 
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oikeissa konteksteissa lienee luokiteltavissa enemmän hiljaiseksi tiedoksi kuin 

ekpslisiittiseksi tiedoksi.   Organisaation asiakaskontaktien menestyksekäs 

hoitaminen ja kyky toimia ”odotetulla tavalla oikein” vaatii hiljaista 

yhteisöllistä tietoa ja osaamista. Erot henkilökohtaisen ja yhteisöllisen tiedon ja 

osaamisen välillä eivät ole myöskään yksiselitteisiä. 
 

 

Kuva 24. Energia-alan asiantuntijaorganisaatiossa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Tietoa ja 

osaamista on ryhmitelty pääosin Mäen (2008) jaottelun mukaan.  

 

Siirrettävät relevantit tiedot ja osaamiset 

Haastatteluiden perusteella organisaation sisällä nähtiin ensiarvoisen 

relevanttina tietona ja osaamisena siirtää tietoa toimintatavoista ja 

kokemuksista, jotka kohdistuvat asiakkaisiin ja sidosryhmiin liittyviin 

kontakteihin ja toimintatapoihin. Tärkeää olisi tietää miten toimia näissä eri 

tilanteissa. Nämä tiedot ja osaamiset ovat yhteisöllistä hiljaista tietoa.  

”Parasta mitä lähtevä voi tehdä seuraajalle on kertoa mitä on tehty, miksi 

ja miten, ja tutustuttaa työkavereihin ja asiakkaisiin. Siis mitä apua saa 

mistäkin.”  (S3) 

Konkreettisena esimerkkinä tuotiin esiin tarve siirtää tietoa siitä, miten 

esimerkiksi tiettyä asiakasta tulee lähestyä ja miten asiakkuutta tulee hoitaa.  

Tällaisen tiedon ja osaamisen siirtäminen on haasteellista, joissain tapauksissa 

jopa lähes mahdotonta, koska asiantuntijoiden asiakastilanteet ovat hyvin 

kontekstiriippuvaisia ja siten niihin on vaikea ennakolta täysin varautua. Myös 

tiedot ja taidot asiakastarpeiden tunnistamiseksi olisivat haastateltavien 

mukaan erittäin arvokkaita. Eräs haastateltava totesi, että olisi itse tarvinnut 

työtehtävissään myös enemmän organisointi- ja järjestelytaitoja.   
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Perustietämys ja perusosaamisen hallinta omasta alasta, tässä tapauksessa 

perustiedot energia-alasta ovat välttämätöntä, mutta tähän liittyvän tiedon ja 

osaamisen siirtäminen esimerkiksi nuoremmille asiantuntijoille ei ole 

haastattelujen mukaan niin tärkeää kuin toimintatapojen.  Kykyä ja taitoa 

vastata ja huolehtia erilaisista verkostoista toivottiin myös välitettävän 

eteenpäin. 

Haastateltavista valtaosa totesi, että yksityiskohtaisen energia-alan tietouden 

tai esimerkiksi useimpiin työkaluihin (kuten ohjelmistoihin) liittyvän 

yksityiskohtaisen tiedon siirtäminen on lähes turhaa, koska tällainen tieto ja 

osaaminen vanhenevat tyypillisesti nopeasti.  

 

4.2.3 Organisaation osaamispääoma 

 

Viimeinen tutkimuskysymys käsitteli organisaation osaamispääomaa. 

• Miten määritellään termi organisaation osaamispääoma? 

(tutkimuskysymys 4) 

 

Tämä kysymys esitettiin haastattelun lopussa ja haastateltavat vastasivat 

siihen melko spontaanisti. Organisaation osaamispääomaa hahmotettiin ja 

kuvailtiin eri tavoin.  

Neljä haastateltavaa liitti termin vahvasti organisaatiossa oleviin henkilöihin. 

Haastateltavat muotoilivat vastauksensa eri tavalla, mutta vastauksista ilmenee 

yhdessä tekemisen tärkeys ja henkilöiden osaamisten täydentäminen toinen 

toistensa osaamisilla. Yksi vastaaja toi esiin tässä asenteen merkityksen, mikä 

nousi esiin vahvana tekijänä aiemmin tiedon ja osaamisen siirtämisessäkin.     

 

”Organisaation osaamispääoma on siellä olevien henkilöiden osaaminen, 

tietysti erillisenä ja osa on sitä osaamispääomaa, joka tulee kun nämä 

keskustelevat yhdessä. Tarvitaan myös taitoa kuunnella, imeä tietoa.” (S2) 

 

”Kun eri kokemuksella ja eri elämänvaiheissa olevat, konkarit ja noviisit, 

tekevät töitä yhdessä tai kun heidät organisoidaan tekemään yhdessä töitä. 

Edellyttää, että nuoremmat reippaasti kysyvät ja puolestaan konkarit ovat 

valmiita jakamaan tietoa, ja toisaalta hyväksyvät sen, että nämä, jotka ovat 

matkan alussa eivät ole vielä täydellisiä. Ja siinä on siis myös asennetta 

mukana.” (S3) 

”Osaaminen on täysin ihmisissä. Organisaatiohan on vain semmoinen 

kaavio. Eli eihän se voi olla siellä, en voi vain nähdä sitä ainakaan tässä 

omalla kohdallani. Kyllä se on ihmisissä.” (S6) 

”Enemmän kuin yksittäisten työntekijöiden summa. Tietoa saa 

harvinaisempiinkin tilanteisiin, voi kuulostella ”Onks jollain tullut vastaan?” 

(T2) 

 

Kaksi haastateltavista liitti termin sekä ihmisiin että organisaation 

rakenteeseen.   
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”Organisaation pääoma on kaikki nämä laitteet, järjestelmät, tiedostot ja 

nettisivut. Kun mietin organisaation pääomaa, joka on lähtenyt ihmisistä, 

mutta ne eivät ole ihmisissä vaan ne ovat tietenkin se, että ihmiset tietävät ja 

osaavat niitä käyttää. Sitten yksilöissä, ajattelu, kokemukset, ihmisten 

tunteminen, verkostot, ihmistuntemus, tämänlaisia minulle tuli mieleen.” (S4) 

”Osaamista pitäisi olla molemmissa, sekä ihmisissä että organisaatiossa.” 

(S5) 

 

Yksi henkilöistä mielsi osaamispääoman vahvasti suhdepääomana ja yksi 

henkilö hahmotti kysymyksen alan substanssiosaamisten kautta.   

”Täytyy olla tieto markkinoiden tarpeista ja kyky tyydyttää niitä tarpeita 

kun on ensin fokukset valittu, että mihinkä halutaan keksittyä.”  (S1) 

”Energiaketjun kokonaistuntemus, energiatehokkuusosaaminen laajasti. 

Työ tekijäänsä opettaa.” (T1) 

 

Tulokset on pyritty sijoittamaan Edvinsson ja Malonen (1997) luokituksen 

mukaisesti kuvaan 25. Tulokset osaltaan vahvistavat osaamisen ja 

osaamispääoman monimuotoista ulottuvuutta, jota on käsitelty luvussa 2.1.1. 

 
Kuva 25. Aineistosta esiin tulleiden organisaation osaamispääomaa koskevien näkemysten 

sijoittuminen kaavioon. Osaamispääoman rakenne on Edvinsson & Malonen (1997) mukaan. 
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4.2.4 Tiedon ja osaamisen siirtämisen malli 

 

Työssä on muodostettu malli tiedon ja osaamisen siirtämisestä energia-alan 

asiantuntijaorganisaatiossa. Malli esitetään kuvassa 26. Se pyrkii vastaamaan 

erityisesti tutkimuksen päätutkimuskysymykseen:  

Mitkä seikat vaikuttavat tiedon ja osaamisen siirtämiseen organisaatioissa? 

Mallin muodostamista ovat tukeneet myös muut luvussa 1.4 esitetyt 

tutkimuskysymykset ja aineiston analysointi niiden pohjalta. 

 

Kehitetyn mallin keskiössä on organisaatiossa oleva asiantuntija. Tarkastelun 

fokuksena on tiedon ja osaamisen siirtäminen, joten tieto ja osaaminen 

muodostavat mallin yhden keskeisen ulottuvuuden. Organisaatiokulttuuri, 

esimies ja kollegat ovat organisaatiossa olevia muita olennaisia tiedon ja 

osaamisen siirtämiseen vaikuttavia tekijöitä. Organisaation ulkopuolella 

erityisesti verkostoilla on merkitystä. Käsittelen seuraavassa näitä tekijöitä 

erikseen.  

 

 

Kuva 26. Työssä kehitetty malli tiedon ja osaamisen siirtämisestä energia-alan 

asiantuntijaorganisaatiossa.  

 

Asiantuntijan oma rooli tiedon ja osaamisen siirtämisessä on tärkeä. 

Positiivinen, ulospäin suuntautunut elämän asenne ja halu oppia uutta on 

keskeistä niin omassa kehittymisessä kuin tiedon ja osaamisen siirtämisessä 

eteenpäin. Rohkeus tarttua tilaisuuksiin ja haasteisiin on ominaista tällaiselle 

asiantuntijalle. Tietoa ja osaamista siirtävä asiantuntija omaa useimmiten 

hyvät viestintä-ja kommunikointitaidot ja hänellä on hyvät verkostot sekä 

omassa organisaatiossa että sekä työhön liittyen muiden sidosryhmien kanssa 

ja/tai vapaa-ajalla.  
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Organisaatiossa avoin tiedon ja osaamisen jakamiseen kannustava kulttuuri 

on vahva edistävä voima. Tällaista organisaatiokulttuuria kuvaa esimerkiksi 

termit ”yhdessä tekeminen, hyvä fiilis ja jakamalla kaikki lisääntyy”. Tällainen 

organisaatio kannustaa sekä virallisissa että epävirallisissa toimintatavoissaan 

yhdessä tekemiseen ja tiedon aktiiviseen siirtämiseen. Avoin 

organisaatiokulttuuri ilmentyy käytännössä sekä näkyvissä toiminnoissa 

(artefaktit) että arvoissa ja oletuksissa.  

Varsinaiseen tietoon ja osaamiseen liittyvät tekijät on mallissa jaoteltu 

kolmeen osaan: tiedon luonne, tiedon ja osaamisen dokumentointi ja hallinta 

sekä tiedon ja osaamisen siirtämisen kanavat. Tietoon ja osaamiseen liittyviä 

tekijöitä on kirjallisuudessa jaoteltu eri tavoin, kuten kirjallisuusosiosta luvussa 

2.1. ilmenee.  

Tiedon luonteen mukaan sitä jaetaan tässäkin mallissa kahteen osaan; 

eksplisiittisen tietoon ja hiljaiseen (tacit) tietoon. Tämän tutkimuksen mukaan 

hiljainen tieto ja osaaminen koetaan energia-alan asiantuntijaorganisaatioissa 

erittäin olennaiseksi. Hiljaisesta tiedosta esimerkiksi erilaiset toimintatavat, 

kuten tapa hoitaa asiakaskontaktit, ovat keskeisiä ja erityisen relevantteja 

siirrettäväksi eteenpäin nuoremmille asiantuntijoille. Tällaisen, kuten 

yleensäkin hiljaisen tiedon siirtäminen on kuitenkin vaikeaa, koska se on 

vahvasti kontekstisidonnaista. Erilaisia asiakastilanteita voi pyrkiä 

ennakoimaan, mutta jokaisessa tilanteessa on kuitenkin toimittava sen 

tilanteen mukaisesti.   

Tietoa ja osaamista tulee pyrkiä systemaattisesti hallitsemaan. Tiedon 

hallinta sisältää sekä tiedon dokumentoinnin että sen sisällön ylläpidon ja 

päivityksen. Asiantuntijaorganisaatioissa voi olla käytössä erilaisia 

laatujärjestelmiä, jotka osaltaan edellyttävät tiedon ja osaamisen 

dokumentointia suunnitellulla tavalla. Tämä on useimmiten eksplisiittisen 

tiedon hallintaa. Erityisesti asiantuntijaorganisaation toteuttamien 

mahdollisten projekteihin liittyvä tieto dokumentoidaan usein laatukäsikirjan 

tms. mukaan. Osaamiseen liittyvää tietoa käsitellään ja dokumentoidaan 

tehtäväkuvauksiin tai vastaaviin usein osana henkilöstön kanssa pidettäviä 

tavoite- ja kehityskeskusteluja. Myös perehdyttäminen palvelee tiedon ja 

osaamisen siirtämistä kuten erilaiset osaamispankit ja muut sähköiset työkalut, 

Intranetit ja vastaavat, joskin hiljaisen tiedon dokumentointi on vaativaa, 

joissain tapauksissa jopa lähes mahdotonta.   

Tiedon ja osaamisen siirtämisen virallisina kanavina toimivat osin edellä 

mainitut tiedon ja osaamisen hallinnan dokumentoinnin työkalut. Edellytys 

tiedon ja osaamisen siirtämiseen on kuitenkin, että niitä käytetään 

suunnitellusti. Myös mahdolliset organisaation sisäiset tietoiskut ja 

pienimuotoiset esitykset tiedon ja osaamisen jakamisessa voisivat olla 

tehokkaita. Haastatteluaineiston perusteella epävirallisten kanavien merkitys 

tiedon ja osaamisen siirtämisessä asiantuntijaorganisaatiossa on olennaista. 

Epävirallisiin tiedon ja osaamisen siirtämisen kanaviin kuuluvat muun muassa 

erilaiset mahdollisuudet kohdata muita työntekijöitä luontevissa yhteyksissä 

kuten kopiokoneelta tulosteita haettaessa tai kahvia noudettaessa. 

Tulevaisuudessa tulosteiden mahdollisesti vähetessä kopiokoneen tai 
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tulostimen merkitys kohtaamispaikkana vähentynee. Myös epävirallisista 

toimintatavoista voi tulla osin vakiintuneita toimintatapoja, kuten perjantai-

iltapäivän kahvihetket, ”perjantaipullat” yms. tapahtumat. Kaiken kaikkiaan 

jokapäiväisiä, luontevia tiedon ja osaamisen siirtämisen tapoja korostettiin, ja 

näissä tuli esiin erityisesti yhteiset lounas- ja kahvihetket.  

Esimiehen rooli tuli esiin erityisen vahvasti siinä, miten hän toimii nuoren 

asiantuntijan kanssa. Nuoreen asiantuntijaan luottaminen, hänen 

kannustaminen ja vaativien, mahdollisesti laaja-alaisten tehtävien tarjoaminen 

ovat tekijöitä, joilla on erittäin suuri merkitys sekä nuoren asiantuntijan 

kehittymiseen että nuoren asiantuntijan omaksumiin toimintatapoihin jatkossa 

tiedon ja osaamisen siirtämisessä. Ensimmäinen esimies ja uran alkuvaiheen 

tapahtumat juurtuvat useimpien asiantuntijoiden muistiin vuosikymmeniksi. 

Toisaalta hieman varttuneempikin asiantuntija toimii todennäköisesti 

mielellään sellaisen esimiehen alaisuudessa, joka luottaa, kannustaa ja tarjoaa 

vaativia tehtäviä. Esimiehen tulee myös huolehtia siitä, että organisaatiossa 

olevia tiedon ja osaamisen siirtämiseen liittyviä työkaluja käytetään ja 

toimintatapoja noudatetaan suunnitellusti. Esimiehen tulee huolehtia. että 

esimerkiksi tehtäväkuvausten ja osaamiskartoitusten täyttäminen, 

perehdyttäminen, organisaatiosta pois lähtevän lähtöhaastattelu tai eläkkeelle 

siirtyminen toteutetaan suunnitelmien mukaan, joihin sisältyy aina myös 

tiedon ja osaamisen siirtämisen näkökulma.   

Kollegojen rooli tiedon ja osaamisen siirtämisessä asiantuntija-

organisaatiossa vaikuttaa aineistojen pohjalta vaihtelevan. Osin kollegoilla on 

erittäin suuri rooli asiantuntijan tukena ”asioiden ja tiedon pallottelijana ja 

sparraajana”. Toisaalta vaikutti siltä, että osa asiantuntijoista toimii hyvin 

itsenäisissä tehtävissä, joissa kollegan roolia ei mielletty keskeiseksi tiedon ja 

osaamisen siirtämisessä.  Toisaalta kollegat ja muut työtoverit liittyvät suurelta 

osin aiemmin mainittuihin epävirallisiin tiedon ja osaamisen siirtämisen 

kanaviin, joten tätäkin kautta kollegojen merkitys on todennäköisesti suurempi 

kuin puhtaasti aineistosta kävi ilmi.  

Asiantuntijoita aktiivisemmin esimiehet toivat esiin työkaverien ja 

kollegoiden merkityksen tiedon siirtämisessä asiantuntijaorganisaatiossa. 

Tämä on luonnollista, koska esimiesten ja johdon tehtävänä on 

vastuullisemmin ja laajemmin vastata yrityksen kilpailukyvyn ja siten myös 

osaamisen ylläpidosta.  Tiedon siirtäminen organisaation sisällä asiantuntijalta 

toiselle varmistaa osaltaan osaamisen laajemman hallinnan organisaatiossa, 

mikä voi joissain kriisi- tai muutostilanteissa olla äärettömän tärkeää. Toisaalta 

tiedon ja osaamisen siirtäminen asiantuntijalta toiselle tulisi nähdä 

mahdollisuutena, jossa tieto ja osaaminen siirrettynä erilaisen taustan ja 

kokemuksen omaavalle henkilölle voi luoda täysin uusia mahdollisuuksia 

organisaation toimintaan.   

Vaikka malli kohdentuu asiantuntijaorganisaatiossa tapahtuvaan tiedon ja 

osaamisen siirtämiseen, erilaisten organisaation ulkopuolisten verkostojen 

rooli nousi esiin. Nämä verkostot liittynevät myös edellä 4.2.3 organisaation 

osaamispääoman yhteydessä esitettyyn suhdepääomaan.  
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5 Pohdinta  

Luvussa 5.1. arvioin tutkimuksen tavoitteen saavuttamista. 

Luvussa 5.2 käsittelen tutkimuksen teoreettista kontribuutiota peilaten sitä 

Ipen (2003) malliin (luku 5.2.1), Kuronen-Mattila (2002) tutkimukseen (luku 

5.2.2) ja muihin tutkimuksiin (luku 5.2.3). 

Tutkimuksen luotettavuutta käsittelen luvussa 5.3 ja tutkimuksen 

käytännöllistä kontribuutiota tarkastelen luvussa 5.4. Viimeisenä luvussa 5.5 

esitän jatkotutkimustarpeita.    

  

5.1 Tutkimuksen tavoitteen saavuttaminen 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää tiedon ja osaamisen siirtämistä 

energia-alan asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksen päätavoitteena oli 

tunnistaa tiedon ja osaamisen siirtämiseen liittyviä tekijöitä ja muodostaa 

malli, joka kuvaa keskeisimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat tiedon ja osaamisen 

siirtämisessä asiantuntijaorganisaatioissa valitussa kontekstissa eli energia-

alalla erityisesti energian käytön näkökulmasta. 

 

Tutkimukselle asetettiin seuraavat neljä tutkimuskysymystä, joihin 

toteutumista käsittelen kysymyksittäin.    

 

Mitkä seikat vaikuttavat tiedon ja osaamisen siirtämiseen 

organisaatioissa? (1) 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen ”Mitkä seikat vaikuttavat tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen organisaatiossa” saatiin tuloksia, joista tuotettiin malli tiedon ja 

osaamisen siirtämiseen vaikuttavista tekijöistä. Mallia käsitellään tarkemmin 

luvussa 5.2 teoreettinen kontribuutio.  

Ensinnäkin asiantuntijan oma rooli, positiivinen asenne ja eteenpäin 

suuntautuva, oppimismyönteinen toimintatapa on keskeistä tiedon ja 

osaamisen siirtämisessä kuten myös organisaation avoin ilmapiiri ja yhdessä 

toimimisen kulttuuri. Tähän vaikuttaa myös esimiehen toiminta. Lisäksi 

erityisesti nuoret asiantuntijat odottavat esimieheltä haasteellisia työtehtäviä. 

Tiedon ja osaamisen dokumentointi ja hallinta, tiedon ja osaamisen siirtämisen 

kanavat ja tiedon luonne vaikuttavat siirtämisessä. Asiantuntijaorganisaatiossa 

tieto on valtaosin hiljaista, tacit tyyppistä.  
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Haastatteluissa vallitsi hyvin positiivinen tunnelma, ja myös haastateltavat 

vastasivat tutkimuskysymykseen positiivisesti tuoden esiin edellä mainittuja 

tiedon ja osaamisen siirtämiseen vaikuttavia tekijöitä myönteiseltä kannalta 

(esim. avoin ilmapiiri ja yhdessä tekemisen kulttuuri). Tämä ei tarkoita sitä, 

että haastateltavat olisivat jollain tapaa ”piilotelleet” tiedon ja osaamisen 

siirtämisen esteitä tai hidastavia tekijöitä. Osin tämä tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen vaikuttavien tekijöiden esittäminen positiiviselta kannalta voi 

johtua siitä, että pääsääntöisesti kaikilla haastateltavilla oli mitä ilmeisimmin 

itsellään aidosti omaksuttuna positiivinen, eteenpäin suuntautuva 

toimintatapa. Tarkastelluissa aikaisemmissa tutkimuksissa tämä positiivisen 

toimintatavan vaikutus ei tullut esiin.  
 

Mitä tietoa ja osaamista koetaan työssä erityisesti tarvittavan? (2) 

Toiseen tutkimuskysymykseen saatiin niin ikään vastauksia. Haastateltavat 

korostivat työssä tarvittavan ensi sijassa kokonaisuuksien hahmottamista ja 

laaja-alaista katsontakantaa yksittäisten tietojen tai osaamisten sijaan. Pääosin 

kokemuksen ja monipuolisten työtehtävien myötä saadaan valmiuksia 

tällaiseen tietoon ja osaamiseen. Laaja-alaisuuteen vaikuttaa liittyvän 

henkilökohtaisina ominaisuuksina positiivinen asenne, valmius ja rohkeus 

uusiin tehtäviin tarttumiseen.    

Lowenthal et al. (2001) jaotteli tiedon kolmeen tyyppiin, tiedä miten (know 

how), tiedä mitä (know what) ja luonteenomaiset tiedot (dispositional 

knowledge). Edellä mainitut aineistosta nousseet laaja-alainen katsontakanta 

ja positiivisuus ovat luonteenomaisia tietoja, jotka ovat henkilökohtaisia 

liittyen läheisesti erilaisiin kykyihin ja soveltuvuuksiin. Kokeneella 

asiantuntijalla on tyypillisesti runsaasti myös kahta muuta tiedon päätyyppiä 

eli tiedä miten (know how) ja tiedä mitä (know what). Haastateltavat toivatkin 

mm. esiin, että työssä tulee olla riittävät perustiedot energia-asioista. Tiedä 

miten (know how) tyyppistä tietoa ja osaamista korostettiin myös erityisen 

relevantiksi siirtää eteenpäin (nuoremmille) asiantuntijoille.  Työssä tarvittavia 

tietoja ja osaamisia esitellään luvussa 4.2.2 jaoteltuna Mäen (2008) mukaan 

toisaalta eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon, toisaalta henkilökohtaiseen ja 

yhteisölliseen tietoon. 

Jonkin verran haastetta tämän kysymyksen kohdalla asetti se, että 

haastateltavien oli osin vaikea hahmottaa itselleen mitä kaikkea tietoa ja 

osaamista hänellä itsellään on ja mitä hän on aktiivisesti hyödyntänyt. 

Vastaamista olisi voinut helpottaa jonkinlainen esivalintakaavake valittavista 

tiedoista ja osaamisista, mutta toisaalta se olisi voinut rajoittaa tai ohjata 

vastauksia. 
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Mitkä tiedot ja osaamiset koetaan organisaation kannalta 

relevanteiksi siirtää eteenpäin? (3) 

Tutkimuksen mukaan organisaation kannalta relevanteinta eteenpäin 

siirrettävää tietoa ovat kontaktit asiakkaisiin ja sidosryhmiin ja niihin 

kohdistuvat toimintatavat.  

Tämä tieto on suurimmalta osaltaan henkilökohtaista, hiljaista tietoa 

(luvussa 2.1 kuvan 3 oikea yläosa) ja yhteisöllistä, pääosin organisaatiossa 

olevaa hiljaista tietoa (kuvan 3 oikea alaosa). Käytän yksinkertaistettuna tuosta 

tiedosta termiä hiljainen (tacit) tieto, vaikka tietoa ja osaamista voitaisiin 

jaotella hyvin monella tavalla ja yksityiskohtaisesti, kuten esimerkiksi 

taulukossa 2 esitetään. Aineistosta esiin tulleita relevantteja siirrettäviä tietoja 

ja osaamisia voitaisiin tuon taulukon pohjalta ryhmitellä esimerkiksi 

yhteisölliseksi (collective) eli sosiaalisen oppimisen kautta syntyneeksi tiedoksi, 

joka sijaitsee kollektiivisissa yhteisöissä (Von Krogh 2009). Osin tieto ja 

osaaminen ovat myös juurrutettua (embodied) eli toiminta on tekemällä 

orientoitunut ja vain osin eksplisiittistä (Blackner 1995). Esiin tulleista 

tiedoista ja osaamisista osa on sulautettua, upotettua (embedded) eli tieto on 

tilannesidonnaista, osin kapeasti hyödynnettävää (Ipe 2003).  

Kokemusten ja muun hiljaisen tiedon siirtäminen tiedostettiin haasteelliseksi 

ja siihen tulee kiinnittää huomiota. Tämä vaatii sekä hiljaisen tiedon ja 

osaamisen tunnistamista että sen siirtämistä tukevia erilaisia toimintatapoja. 

Tiedon ja osaamisen tunnistamisessa ja siirtämisessä hyödynnetään 

tyypillisesti tehtävä- ja osaamiskuvauksia sekä tavoite- ja kehityskeskusteluja. 

Tiedon ja osaamisen siirtämisessä on keskeistä virallisten toimintatapojen 

ohella organisaation avoin ilmapiiri ja kannustus yhdessä toimimiseen. Näitä 

esitellään tarkemmin luvussa 4. 

Vastaajat olivat kokeneita asiantuntijoita, jotka olivat pääsääntöisesti 

toimineet työelämässä jo useita kymmeniä vuosia. Suurin osa heistä totesi, että 

tulevaisuuden työyhteisöt ovat mitä ilmeisimmin erilaisia kuin organisaatiot, 

joissa he ovat toimineet. Tästä huolimatta he toivat poikkeuksetta esiin 

relevantteina siirrettävinä tietoina kontaktit ja toimintatavat.  

 

  
Miten määritellään termi organisaation osaamispääoma? (4) 

Tämän tutkimuskysymyksen tavoitteena oli saada haastateltavat laaja-

alaisemmin pohtimaan organisaation osaamista. Ennakolta arvelin 

kysymyksen olevan haasteellinen ja kenties liian teoreettinen, mutta 

positiiviseksi yllätykseksi tähän saatiin kaikilta haastateltavilta monipuolista 

aineistoa. Luvussa 4.2.3 esitetyt otteet aineistosta osoittavat osaamispääoman 

liitettävän vahvasti henkilöpääomaan, mikä lieneekin luontevaa asiantuntijoille 

ja asiantuntijaorganisaatioille. Kuten kerätystä aineistosta ja kirjallisuudesta 

luvusta 2.1.1 käy ilmi, osaamispääoma on laaja käsite.   
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5.2 Teoreettinen kontribuutio 

 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä (kuva 9 luvussa 2.2.) on toiminut 

tiedon jakamista organisaatioissa kuvaava ns. Ipen konseptuaalinen malli (Ipe 

2003) ja kansallisena viitekehyksenä Elsa-projekti ”Asiantuntija jää eläkkeelle-

asiantuntijuus ei!” (Kuronen-Mattila et al. 2012).  

Seuraavassa käsittelen tutkimuksen teoreettista kontribuutiota peilaten sitä 

näihin tutkimuksiin (luvut 5.2.1 ja 5.2.2). Lisäksi luvussa 5.2.3 arvioin 

tutkimuksen tuloksia muihin tämän tutkimuksen kirjallisuusosiossa 2.1 

esiteltyihin aiempiin tutkimuksiin.   

 

5.2.1 Ipen mallin näkökulmasta 

Käsittelen teoreettista kontribuutiota Ipen malliin (2003) luvussa 2.2.1 

esitettyjen keskeisten väittämien kautta. Pyrin tällä rakenteella tuomaan esiin 

omassa tutkimuksessa löydettyjä havaintoja ja kehittämääni mallia ja sen 

yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia, ja käytössä huomioon otettavia seikkoja Ipen 

(2003) malliin nähden. Tavoitteena ei kuitenkaan ollut testata Ipen mallia 

omaan aineistoon eikä havaintoihin.  

 

Väittämä 1: Organisaatioissa oleva tiedon luonne on monimuotoista ja 

vaihtelee eri organisaation tasoilla ja prosesseissa. Jotta organisaatio olisi 

menestyksekäs tiedon hallinnassa, organisaatiossa tulisi olla yhteinen 

ymmärrys siitä, mikä muodostaa organisaatiossa olevan tiedon.  

 

Tulosten mukaan tutkituissa organisaatioissa tuli esiin tiedon ja osaamisen 

moninaisuus painottuen hiljaiseen (tacit) tietoon. Tutkimus kohdistui 

asiantuntijaorganisaatioon, ja haastateltavat olivat pääosin asiantuntijoita. 

Aineistoa ei siis tutkimuksessa kerätty organisaation eri tasoilta ja esimerkiksi 

eri prosessien vastuuhenkilöiltä. Täten väittämän ensimmäistä lausetta ei voi 

suoraan aineiston pohjalta vahvistaa.  

Kehitetyssä mallissa tiedon ja osaamisen dokumentointi ja hallinta on yksi 

mallin tekijöistä. Tulosten pohjalta ei kuitenkaan voi vahvistaa Ipen (2003) 

väittämää siitä, että organisaatiossa tulisi olla yhteinen ymmärrys siitä, mikä 

muodostaa organisaatiossa olevan tiedon. Tätä asiaa ei suoraan kysytty ja se ei 

tullut sellaisenaan esiin tuloksissa. Yksi haastateltavista korosti 

osaamispääoman määrittelyssään fokuksen valinnan tärkeyttä, jotta osataan 

tyydyttää asiakkaan tarpeet.  Varsinaiset tietostrategiat tai tiedon 

hallintastrategiat eivät nousseet esiin kehitetyssä mallissa. Tiedon ja osaamisen 

hallinnan työkaluista mainittiin muun muassa tietokannat ja 

osaamiskuvaukset. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan tullut esiin mitään sellaista, mikä olisi 

ristiriidassa Ipen (2003) esittämään väittämään.   
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Väittämä 2: Neljä kriittistä tekijää tiedon jakamisessa henkilöiden välillä 

organisaatiossa ovat tiedon luonne, motivaatio jakamiseen, mahdollisuudet 

jakamiseen ja työympäristön kulttuuri.  

 

Tiedon luonne on selvästi yksi keskeinen tekijä tiedon jakamisessa ja se 

korostuu myös mallissani painottuen asiantuntijaorganisaatiossa hiljaiseen 

(tacit) tyyppiseen tietoon.   

Motivaatio tiedon jakamiseen tuli esiin. Eräs haastateltavista totesikin. 

”Kaikki paitsi raha lisääntyy jakamalla”. Myös avoin asenne ja toimintatapa 

korostuivat sekä yksilö- että organisaatiotasolla kehitetyssä mallissa. Sitä 

vastoin valta tiedon jaon motiivina ei tullut esiin, vaikka se korostuu Ipen 

(2003) mallissa. 

 Mahdollisuus tiedon jakamiseen tulee esiin mallissa siirtämisen kanavina, 

joissa korostuu epäviralliset, mahdollisimman luontevat tiedon ja osaamisen 

siirtämisen tavat ja mahdollisuudet. Tällaisia ovat yhteiset lounas- ja 

kahvitauot sekä erilaiset kohtaamispaikat esimerkiksi tulostimien vieressä. 

Vaikka tutkimus kohdistui tiedon ja osaamisen siirtämiseen organisaatiossa, 

on myös erilaisilla verkostoilla ja tätä kautta ns. suhdepääomalla tärkeä 

merkitys.  

Virallisia tiedon ja osaamisen jaon ja siirtämisen kanavia ovat esimerkiksi 

asiantuntijoiden yhdessä työskentely saman aiheen parissa. Tutkimuksen 

mukaan tiedon ja osaamisen siirtämiseen kokeneelta konkarilta nuoremmalle 

asiantuntijalle tulee varautua ja varata siihen myös molemminpuoleista aikaa. 

Erityisesti erityistilanteissa, kuten uuden henkilön perehdyttämisessä tai 

eläkkeelle siirtymisen käytännöissä, on tutkimuksen mukaan erinomainen 

mahdollisuus tiedon jakamiseen. 

 Työympäristön kulttuuri, mallissa nimettynä organisaatiokulttuuriksi, on 

selvästi yksi tiedon ja osaamisen siirtämiseen vaikuttava tekijä. Avoin ilmapiiri 

ja yhdessä toimiminen edistävät tiedon ja osaamisen siirtämistä. Tämä tuli 

vahvasti esiin tutkimuksessa.  

Ipen esittämät neljä tekijää (tiedon luonne, motivaatio jakamiseen, 

mahdollisuudet jakamiseen ja työympäristön kulttuuri) tiedon jakamisessa 

henkilöiden välillä organisaatiossa ovat myös tämän tutkimuksen mukaan 

tärkeitä.  

 

Väittämä 3: Kaikki neljä kriittistä tekijää vaikuttavat toisiinsa ja jos kaikki 

näistä tekijöistä ovat suotuisia, niin yhdessä ne voivat luoda optimaalisen 

ympäristön tiedon jakamiseen organisaatiossa. 

 

Aineiston pohjalta ei ole noussut esiin mitään sellaista, mikä olisi ristiriidassa 

tai voisi kumota Ipen esittämän väittämän numero kolme. Tutkimuksessa 

korostui kuitenkin myös yksittäisen asiantuntijan oma rooli, erityisesti hänen 

elämänasenne. Positiivinen, ulospäin suuntautuva ja sopivalla tavalla utelias ja 

uusiin haasteisiin tarttuva henkilö edesauttaa tiedon jakamista organisaatiossa. 

Esimiehellä ja hänen toimintatavoillaan vaikutti tutkimuksen mukaan olevan 
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vaikutusta erityisesti nuoren asiantuntijan suhtautumisessa tietoon ja 

osaamiseen ja niiden siirtämiseen.   

Ipe esittää lisäksi erikseen väittämän (väittämät 4, 5, 6 ja 7) kuhunkin näistä 

neljään tiedon jakamiseen liittyvistä tekijöistä, joihin jatkotutkimuksissa 

voitaisiin mahdollisesti löytää lisää ymmärrystä.  

 

Väittämä 4: Eri henkilöt eri tasoilla organisaatiossa kokevat ja arvostavat 

tietoa eri tavalla. Erot tietämyksen identifioinnissa ja arvottamisessa 

vaikuttavat siihen, kuinka tietoa jaetaan henkilöiden kesken. 

 

Haastateltavat henkilöt olivat erilaisia ja täten tapa toimia ja hahmottaa 

tietoa ja tiedon ja osaamisen käsitteitä vaihtelivat. Tutkimuksessa ei 

kuitenkaan ollut havaittavissa selkeitä eroja näkemyksissä tiedon 

arvottamiseen tai jakamiseen. Yksi syy saattaa olla se, että tutkimuksen 

konteksti oli melko homogeeninen eli energia-alan asiantuntijaorganisaatiossa 

toimivat kokeneet asiantuntijat ja esimiehet. Myös teemahaastatteluiden 

asiantuntijoilla oli kokemusta esimiestehtävistä.   

 

Väittämä 5: Motivaatio tiedon jakamiseen riippuu sekä sisäisistä että 

ulkoisista tekijöistä. Ideaalinen yhdistelmä näistä tekijöistä johtaa korkeaan 

motivaatioon jakaa tietoa henkilöiden välillä. 

 

Tiedon jakamiseen liittyy kiistatta sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä. 

Tutkimuksessa tuli esiin sisäisistä tekijöistä vahvasti henkilön elämänasenne, 

positiivisuus, halu oppia jatkuvasti uutta ja rohkeus tarttua uusiin tilanteisiin. 

Kuten yksi haastateltavista totesi, lapsen uteliaisuus tulee säilyttää. Tällainen 

positiivinen luonteenpiirre ja elämänasenne nousivat vahvasti esiin 

haastateltavien näkemyksinä tiedon siirtämistä edistävänä tekijänä. Sisäisistä 

tekijöistä termi vastavuoroisuus ei vahvasti noussut aineistosta, mutta 

haastatteluissa painotettu yhdessä tekemisen kulttuuri pitänee sisällään myös 

vastavuoroisuutta. Tulee huomata, että tutkimuksessa ei tullut esiin mitenkään 

Ipen (2003) nostama vastavuoroisuuden negatiivinen ilmiö eli pelko siitä, että 

tulisi hyväksi käytetyksi tiedon ja osaamisen siirtämisessä.  

 

Ulkoisista motivaatiotekijöistä tutkimuksessa tuli esiin henkilöiden välinen 

luottamus positiivisena ilmiönä. Haastateltavat arvostivat ja luottivat vahvasti 

nuoriin asiantuntijoihin. Tämä tuli ilmi esimerkiksi siinä, että vanhemmat 

asiantuntijat olivat luottavaisia jättäessään tehtäviä nuorempien 

asiantuntijoiden hoidettavaksi ja he myös korostivat ottavansa nuoria 

mielellään mukaan esimerkiksi asiakastilanteisiin. 

Palkkiot ja tunnustukset ovat Ipen (2003) mukaan toinen alue tiedon ja 

osaaamisen siirtämiseen vaikuttavista ulkoisista tekijöistä. Kaksi 

haastateltavaa nosti esiin saamansa tunnustukset, joilla oli selvästi suuri 

merkitys kyseiselle henkilölle ja hänen toiminnalleen. Tunnustukset liittyvät 

usein esimiehen toimintaan ja mallissani esimieheen liitetty termi kannustus 
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sisältää myös tunnustusten antamisen.  Varsinaiset rahalliset palkkiot eivät 

tulleet aineistossa esiin.   

 

Väittämä 6: Mahdollisuudet tiedon jakamiseen organisaatiossa voivat olla 

luonteeltaan sekä epämuodollisia, henkilökohtaisia että muodollisia 

(formaaleja). Sopiva tasapaino näiden luonteeltaan henkilökohtaisten ja 

muodollisten tekijöiden välillä on kriittistä tehokkaassa tiedon jakamisessa.    

 

Myös tässä tutkimuksessa tiedon jakamisen kanavat jakaantuvat sekä 

epävirallisiin että virallisiin kanaviin. Epävirallisia kanavia ovat esimerkiksi jo 

aiemmin esiin tuodut yhteiset lounas- ja kahvihetket että muut vapaamuotoiset 

mahdollisuudet muiden henkilöiden tai heidän välittämien tietojen 

kohtaamisiin. Virallisia tiedon jakamisen kanavia ovat organisaatiossa sekä 

varsinaiset viestintäkanavat (esim. kokoukset, Intranet, tiedotustilaisuus) että 

tiedon ja osaamisen dokumentointiin ja jakamiseen liittyvät käytännöt 

(osaamiskartoitukset, osaamispankit, tehtäväkuvaukset, tulos- ja 

tavoitekeskustelut jne.).  

Tutkimuksen mukaan erilaisia tapoja tiedon ja osaamisen välittämiseen 

tarvitaan.  Tutkimuksen tulokset tukevat Ipen väitettä.  

 

Väittämä 7: Työympäristön kulttuuri on kriittisin tekijä, joka vaikuttaa 

tiedon jakamiseen organisaatiossa. Organisaatiokulttuurilla tai organisaa-

tion alakulttuureilla on huomattava vaikutus kolmeen muuhun tiedon 

jakamiseen liittyvään tekijään.  

 

Tässä tutkimuksessa muodostetussa mallissa organisaatiokulttuuri on myös 

yksi keskeinen tiedon siirtämiseen vaikuttava tekijä. Suoraan aineiston 

pohjalta on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöstä, että se olisi kriittisin tekijä. 

Organisaatiokulttuurin ohella organisaatiossa toimivien henkilöiden 

henkilökohtaiset asenteet ja käyttäytymismallit vaikuttavat suuresti. Toisaalta 

organisaatiokulttuurin muodostumiseen vaikuttaa olennaisella tavalla siellä 

toimivat henkilöt.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös www-hakuna Google Scholarin kautta miten 

Ipen (2003) malli on mahdollisesti kehittynyt ja miten mallia on hyödynnetty 

sen tuottamisen jälkeen. Tämä selvitystyö ei ollut kattava, koska haku 

kohdistui vain yhteen edellä mainittuun tietokantaan. Tämä selvitys ei 

tuottanut tutkimukseen sinänsä lisää teoreettista kontribuutiota. Selvitys 

kuitenkin osoitti, että Ipen (2003) artikkeliin viitataan erittäin runsaasti 

mahdollisesti siinä olevan kattavan kirjallisuuskatsauksen vuoksi.   

 

5.2.2 ELSA-tutkimuksen näkökulmasta 

Kuronen-Mattilan et al. (2012) ELSA –tutkimus kohdentui etsimään keinoja 

eläkkeelle jäävien asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen siirtämisessä usealla 

toimialalla. Haastatteluja tehtiin saman organisaation sisällä usealle henkilölle, 
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mm. eläkkeelle siirtyvälle henkilölle, hänen esimiehelleen, seuraajalleen sekä 

henkilöstötoimen edustajille. Tässä tutkimuksessani tarkastellaan laajemmin 

tiedon ja osaamisen siirtämistä asiantuntijaorganisaatiossa yhdellä toimialalla 

eli energia-alalla. Haastattelut painottuivat kokeneisiin asiantuntijoihin. 

ELSA-tutkimuksessa todettiin, että eläkkeelle jäävät asiantuntijat ja heidän 

esimiehensä ovat keskeisessä asemassa säilyttämistä vaativan tiedon 

tunnistamisessa.  Tiedon tunnistamiseksi on käytössä kaksi keskeistä keinoa, 

kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset.  Myös tämän minun tutkimukseni 

perusteella nämä työkalut ovat laajasti käytössä, minkä lisäksi esimiehet 

korostivat tehtäväkuvausten tärkeyttä.  

ELSA-tutkimuksessa todettiin, että osaamisen tunnistamisen ja säilyttämisen 

käytännöt vaativat tuekseen systemaattista ja pitkäjänteistä osaamisen 

johtamista sekä kulttuurin, joka tukee avoimuutta ja tiedon jakamista. 

Tutkimuksessani painottui myös vahvasti avoin ja tiedon jakamista kannustava 

kulttuuri. Tiedon ja osaamisen systemaattinen johtaminen ei sen sijaan tullut 

tässä tutkimuksessa niin vahvasti esiin. Tämä voi johtua siitä, että haastattelut 

kohdistuivat pääsääntöisesti asiantuntijoihin (haastateltavista vain kaksi toimi 

parhaillaan esimiestehtävissä) ja esimerkiksi henkilöstöhallinnon edustajia ei 

ollut aineistossa mukana. Tutkimuksessani olevat esimiehet korostivat osaltaan 

systemaattisuutta osaamisen siirtämisessä ja eläköitymiseen varautumista. 

Keinoina tuli tutkimuksessa esiin erityisesti tehtäväkuvausten tärkeys ja 

eläkkeelle siirtyvän sekä hänen seuraajansa työskentely jonkin aikaa yhdessä, 

ei kuitenkaan puolta vuotta kauempaa. Myös aktiivinen nuoremman 

asiantuntijan mukaan ottaminen lähiaikoina tai -vuosina eläkkeelle jäävän 

”vierellä kasvamiseen” oli käytetty keino. Ennakkoon varautumista ei voi 

kuitenkaan aina tehdä kovin yksityiskohtaisesti, koska eläkkeelle jäävä voi 

tehdä lopullisen päätöksen eläkkeelle siirtymisestä melko nopeastikin kuten 

luvussa 4.2.1. esitetään.  

ELSA-tutkimuksessa korostetaan, että useimmat eläköitymiseen liittyvät 

käytännöt ovat itse asiassa osa ”normaalia” osaamisen johtamista, jota 

toteutetaan myös muulloin kuin asiantuntijoiden eläköityessä.  

Tutkimuksessani tuli esiin myös se, että tiedon ja osaamisen siirtämisen 

käytännöt tulee tehdä luontevaksi osaksi jokapäiväistä toimintaa.  

 

5.2.3 Muut tutkimukset 

Tässä arvioidaan tutkimuksen tuloksia luvussa 2.1 esitettyihin muihin 

tutkimuksiin verrattuna. Tutkimuksen tuloksia Ipen (2003) ja Kuronen-

Mattilan (2012) tutkimuksiin verrattuna on pääosin esitelty edellisissä 

luvuissa. 

 Tutkituissa asintuntijaorganisaatioissa korostui hiljainen tieto, joka on 

pääosin kokemusperäistä ja kontekstuaalista eli tilannesidonnaista. Lamin 

(2000) mukaan hiljaista tietoa voidaan siirtää yrityksen sisällä, mutta hiljaisen 

tiedon siirtäminen yrityksestä toiseen on hyvin vaikeaa. Tutkimuksessani 

keskityttiin nimenomaan tiedon ja osaamisen siirtämiseen henkilöiden välillä 
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organisaation sisällä eikä tiedon siirtoa organisaatioiden välillä tutkittu, joten 

organisaatioiden väliseen tiedon siirtämisen vaikeuteen ei voida ottaa kantaa.  

Tutkimuksessani ei paneuduttu henkilöiden välisten sidoksiin, jotka 

verkostojen ohella liittyvät myös tiedon ja osaamisen siirtämiseen. Hiljaisen 

tiedon siirtämisessä on esimerkiksi Coleman (1988) korostanut luonteeltaan 

vahvoja sidoksia henkilöiden välillä. Esimiehen ja toisaalta kollegoiden 

merkitys tiedon ja osaamisen siirtämisessä nousi esiin tutkimuksessa.  Mitä 

ilmeisimmin tiedon siirtämistä edistävä luottamuksellinen suhde asiantuntijan 

ja hänen esimiehensä tai kahden asiantuntijan välillä on tyypillisesti vahva 

sidos.  

Lam (2000) korostaa, että organisaation johtajille tulee opettaa tiedon 

siirtämistä. Esimiesten merkitys tiedon siirtämisessä nousi tutkimuksessa esiin 

muun muassa siten, että kannustavalla ja haasteita tarjoavalla esimiehellä on 

myönteinen vaikutus tiedon siirtämiseen. 

Valta tiedon siirtämisen sisäisenä motivaatiotekijänä ei tullut esiin 

tutkimuksessani vastoin Ipen (2003) ja muiden aiempien tutkimusten 

(Andrews & Delahaye 2000) havaintoja. Nousee esiin kysymys, onko tieto 

sinänsä enää lainkaan samanlainen vallan väline kuin aiempina 

vuosikymmeninä. Vaikuttaako informaation määrän kasvu ja tiedon haun ja 

siirtämisen helppous sähköisten viestimien myötä tiedon arvon alenemiseen 

jakamisen motivaattorina. Toisaalta tutkimus kohdistui kokeneisiin 

asiantuntijoihin, jotka tyypillisesti työskentelevät itsenäisissä, usein jo 

runsaasti vastuuta ja valtaa sisältävissä tehtävissä. Vuoren väitöskirjan mukaan 

kuitenkin esimerkiksi sosiaalista mediaa käytettäessä kilpailutiedon 

jakamisessa motivaatiotekijät olivat yhteneviä yleisen tiedon jakamisen 

motivaatiotekijöiden kanssa (Vuori 2011). 

 Myöskään palkkiot tiedon siirtämisen motivaatiotekijöinä eivät tulleet esiin 

tutkimuksessani, mikä on kirjallisuudenkin (mm. Gupta & Govindarajan 2000) 

perusteella ominaista asiantuntijaorganisaatiolle. Heidän mukaansa 

asiantuntijat osallistuvat tiedon siirtämiseen, koska saavat siitä työn kautta 

tyydytystä. Weissin (1999) mukaan kompensaatio- ja palkitsemisjärjestelmiä 

hyödyntäen voidaan kuitenkin kannustaa henkilöitä tekemään heidän 

eksplisiittisestä ja hiljaisesta tiedosta näkyvämpää muille. Tutkimuksen 

aineistossa oli kaksi tunnustuksen esimerkillisestä työskentelystään saanutta 

henkilöä ja he itse arvostivat saamaansa tunnusta suuresti. Näihin 

tunnustusten saamiseen liittyi myös viestintää organisaatiossa, joten on 

ilmeistä, että tunnusten kautta ainakin tieto henkilöistä ja mahdollisesti myös 

heidän osaamisistaan tuli näkyvämmäksi.  

Tutkimuksessani haastatellut asiantuntijat arvostivat ja luottivat vahvasti 

nuoriin asiantuntijoihin. Luottamus tuli esiin esimerkiksi siinä, että nuorelle 

henkilölle haluttiin tarjota haasteellisia tehtäviä ja hänet haluttiin ottaa 

mukaan tärkeisiin asiakastilanteisiin. Luottamus on kirjallisuuden (Ghoshal & 

Barlett 1994) perusteella merkittävämpi tekijä tiedon siirtämisessä kuin valta.  

Tietojärjestelmien hyödyntämistä ei työssä tutkittu, vaan tutkimus käsitti 

pääosin henkilöiden välistä tiedon ja osaamisen siirtämistä. Tietojärjestelmät 

ovat erityisesti eksplisiittisen tiedon käsittelyssä tärkeitä. Davenport & Prusak 
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(1998) korostivat tiedon siirtämiselle sopivaa infrastruktuuria, joka ei tarkoita 

yksinomaan teknisiä järjestelmiä, vaan ihmisten välistä yhteyksien verkostoa, 

jolla annetaan aikaa, työkaluja, tilaa ja kannustusta. Minun tutkimukseni 

tulokset ovat hyvin yhteneviä Davenport & Prusakin (1998) näkemysten 

kanssa.  

Tutkimuksessani keskityttiin tiedon ja osaamiseen siirtämiseen. Tiedon 

hallinnan muut osat, kuten esimerkiksi Dalkirin (2005) jaottelun mukaiset 

tiedon hankinta ja käyttö sekä tiedon talteenotto ja luonti, tulivat esiin jossain 

määrin. Esimerkiksi esitutkimusvaiheessa korostui ajantasaisen tiedon 

merkitys neuvontatyön yhtenä keskeisenä edellytyksenä.  

Tutkimuksessani ei tullut aktiivisesti esiin esimerkiksi Roan & Rooneyn 

(2006) esiin nostamat erilaisten yhteisprojektien palautekeskustelut hyvien 

käytäntöjen siirtämisessä. Toisaalta todennäköisesti ainakin 

projektitoimintaan pohjautuvissa organisaatioissa erilaisten palaute-

keskustelujen tulisi olla olennainen osa projektitoiminnan systemaattista ja 

laadukasta toteuttamista.  

Organisaatiokulttuurin merkitystä tiedon ja osaamisen jakamiseen 

omaksuttujen normien, arvojen ja käytäntöjen kautta korostavat Ipen (2003) 

lisäksi muun muassa Dalkir (2005), Davenport (1997), De Long & Fahey 

(2000), Lubit (2001) ja Nonaka & Takeuchi (1995). Tutkimuksessani korostui 

tiedon siirtämisen edellytyksenä avoin ilmapiiri ja yhdessä toimimisen 

kulttuuri, joka on hyvin yhtenevää muun muassa Lubitin (2001) näkemysten 

kanssa. 

Tutkimuksessani haastateltujen asiantuntijoiden näkemykset organisaation 

osaamispääomasta pystyttiin sijoittamaan osaamispääoman jaottelussa 

useimmiten käytettyyn kolmeen luokkaan: inhimillinen pääoma (human 

capital), rakennepääoma (structural capital) ja suhdepääoma (relational 

capital) (Edvinsson ja Malone 1997, Otala 2008, Stewart 1997). Eniten 

aineistossa painottui inhimillinen pääoma, mitä Edvinsson ja Malone (1997) 

luonnehtivat pääomaksi, joka poistuu organisaatiosta työpäivän päätyttyä. 

Asiantuntijaorganisaatiossa inhimillinen pääoma on keskeisessä roolissa.   

Tutkimuksessani esiin nousseita energia-alan asiantuntijaorganisaatiossa 

tarvittavia tietoja ja osaamisia sijoitettiin Mäen (2008) esittämään taulukkoon, 

kuva 24. Vaikutti siltä, että kerätystä aineistoista saadut tiedot ja osaamiset 

pystyttiin melko hyvin sijoittamaan Mäen taulukkoon, joka jakautui toisaalta 

eksplisiittiseen/hiljaiseen tietoon ja toisaalta henkilökohtaiseen/yhteisölliseen 

tietoon. Organisaation yhteinen tieto näyttäytyi vahvasti erilaisten 

toimintatapojen ja käytäntöjen kautta, kuten siinä miten asiakaskontaktit 

hoidetaan. Eksplisiittistä tietoa voidaan tallentaa erilaisiin tietokantoihin kuten 

esimerkiksi tiedot organisaatiossa olevista osaamisista ja henkilöiden 

tehtäväkuvaukset. Osa eksplisiittisestä tiedosta on myös henkilökohtaista.  

Energia-alan tutkimuksissa on korostunut tarve monitieteelliselle 

osaamiselle ja kyvylle yhdistää niitä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009, Motiva 

2012, Suomen ympäristöopisto SYKLI 2012). Toimiminen erilaisissa 

työtehtävissä ja organisaatioissa kehittää yksilön laaja-alaista ja 

poikkitieteellistä ajattelua. Myös johdon tulee mahdollistaa aito dialogi ja 
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toimiminen monialaisissa ryhmissä (Suomen ympäristöopisto SYKLI 2012). 

Minun tutkimukseni tulokset ovat yhteneviä esitetyn kirjallisuuden kanssa, 

sillä asiantuntijoiden kokonaisnäkemys ja laaja-alaisuus korostui tuloksissa 

tiedon siirtämisen edellytyksenä. Myös esimiehen merkitys tiedon ja osaamisen 

siirtämisen mahdollistaja tuli esiin tässä tutkimuksessa. Toisaalta Suomen 

ympäristöopisto SYKLIn (2012) tutkimuksessa todetaan tulevaisuudessa 

tarvittavan yhä enemmän laajempaa ja syvällisempää perusosaamista eri 

osaamisten yhdistämisen rinnalla. Minun tutkimuksessani perusosaamista 

omalta alueelta eli energia-alalta pidetään välttämättömänä, mutta 

tutkimuksessa ei sinällään korostunut energia-alan syvällinen niin sanottu 

substanssiosaaminen. Tämä voi johtua siitä, että työelämässä jo pitkään 

toimineiden haastateltavien työtehtävät ovat laajoja eivätkä syvälliset 

perusosaamiset omasta substanssialueesta eli energia-alalta ole enää 

keskeisimpiä eikä välttämättömiä osaamisia.  

Tutkituissa organisaatioissa korostui asiantuntijoiden tieto ja osaaminen. 

Tutkitut organisaatiot edustivat mitä ilmeisimmin asiantuntijaorganisaatioita, 

ja suurelta osin myös ns. osaamisintensiivisiä organisaatioita, joissa 

osaamisella on suurempi merkitys kuin muilla resursseilla, kuten esimerkiksi 

työvoimalla tai pääomalla (Starbuck 1992).  Tutkimuksen aineistosta esiin 

tulleet organisaation osaamispääomaa koskevat näkemykset painottuivat niin 

ikään inhinilliseen pääomaan, ks. kuva 25.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus voidaan Eskola & Suorannan (2008) 

mukaan jakaa kolmeen ryhmään: uskottavuuteen, siirrettävyyteen ja 

vahvistuvuuteen. Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoitaa sitä, että 

tutkijan on tarkistettava vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa 

tutkittavien käsityksiä. Tutkimustulosten siirrettävyys on mahdollista tietyin 

ehdoin, vaikka naturalistisessa paradigmassa katsotaankin, etteivät yleistykset 

ole sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen mahdollisia. 

Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tehnyt tulkinnat saavat tukea toisista 

vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & Suoranta 2008). 

Arvioin tutkimukseni luotettavuutta tällä jaottelulla.  

Uskottavuuden varmistamiseksi olen käynyt aineistot läpi useaan kertaan, 

lukenut sekä litteroidut tekstit että omat memoing muistiinpanot. Olen 

jaotellut, ryhmitellyt ja analysoinut aineistoja, jotta esittämäni tulkinnat 

vastaisivat mahdollisimman hyvin haastateltavien käsityksiä. Yksi vaihtoehto 

Eskola & Suorannan (2008) mukaan uskottavuuden varmistamiseksi on se, 

että tulkinnat viedään tutkittavien arvioitaviksi, mutta tutkittavat voivat olla 

myös sokeita kokemukselleen tai tilanteelleen. En ole vienyt tulkintoja 

haastateltavien arvioitaviksi muun muassa siksi, että haastatteluiden 

toteuttamisesta tutkimuksesta tehtyihin lopullisiin tuloksiin on kulunut melko 

pitkä aika. On todennäköistä, että haastateltavat eivät muista haastattelun 

sisällön yksityiskohtia.  
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 Tiedostan, että alalla itsekin toimivana minun tulee varoa sitä, etteivät omat 

mieltymykset ohjaa tutkimusta ja tulosten tulkintaa. Sinänsä energia-alan 

tunteminen ja useimpien haastateltavien jollain tavalla tietäminen ennakkoon 

ei ole Eskola & Suorannan (2008) mukaan ristiriidassa tutkimuksen tekemisen 

kanssa.  

Siirrettävyys liittyy yleistettävyyteen laadullisessa tutkimuksessa. Eskola & 

Suorannan (2008) mukaan tutkimustulosten yleistettävyys pätee harvoin 

laadullisessa aineistolähtöisessä tutkimuksessa.  Aineiston valinnassa ei pyritä 

aineistolähtöisessä tutkimuksessa tutkimuksellisesti edustavaan otokseen. 

Tästä huolimatta tutkijana aina mietityttää aineiston riittävyys ja kattavuus, 

vaikka olen pyrkinyt keräämään aineistoa niin paljon, että siitä ei löydy enää 

merkittävää uutta eli aineisto kyllääntyy (saturaatio). Tarkemmin 

tutkimusmenetelmiä esiteltiin luvussa 3.1. 

Tulosten pohjalta ei tullut esiin mitään tiedon ja sen siirtämisen kannalta 

sellaista merkittävää, ettei tuloksia voisi pääpiirteissään soveltaa myös muissa 

vastaavantyyppisissä asiantuntijaorganisaatioissa tai asiantuntijatehtävissä.  

Oletettavaa kuitenkin on, että tulokset soveltuvat parhaiten nimenomaan 

asiantuntijaorganisaatioihin, asiantuntijatehtäviin ja mahdollisesti aloille, 

joissa asiantuntijat toimivat itsenäisissä tehtävissä kuten tutkimuksen 

aineistona toimineet haastateltavatkin. Tulee kuitenkin varoa luokittelemasta 

toimialoja, sillä oletettavasti yhä monialaisempia tietoja ja osaamisia tarvitaan 

kaikilla aloilla.    

On huomattava, ettei tutkimus kohdistunut esimerkiksi verkostomaisiin 

organisaatioihin vaan pääsääntöisesti ”perinteisiin” fyysisesti samoissa tiloissa 

työskenteleviin asiantuntijoihin. Tämän vuoksi tutkimuksen perusteella ei ole 

tietoa siitä, päteekö saadut tulokset esimerkiksi verkostomaiseen, uudenlaisia 

työskentelytapoja käyttävään työyhteisöön. 

 Tutkimuksen vahvistuvuutta testasin osaltaan tarkastelemalla 

kontribuutiotani Ipen (2003) ja Kuronen-Mattila et al. (2012) tutkimuksiin, ja 

mielestäni näiden välillä on löydettävissä yhtenevyyttä. Energia-alan 

kontekstissa tehtyä vastaavan tyyppistä tutkimusta ei ole tiedossani. Energia-

alaa määräävämpi nimittäjä tuloksia tarkasteltaessa vaikuttanee olevankin 

asiantuntijaorganisaatio. Tulokset soveltunevatkin parhaiten nimenomaan 

asiantuntijaorganisaatioihin ja mahdollisesti aloille, joissa asiantuntijat 

toimivat itsenäisissä tehtävissä kuten tutkimuksen aineistona toimineet 

haastateltavat. Energia-ala on toimialana melko insinööritieteinen ja –lähtöi-

nen, joten tulosten voisi parhaiten olettaa soveltuvan itsenäisiä 

asiantuntijatehtäviä käsittäville toimialoille. Tulee kuitenkin varoa 

luokittelemasta toimialoja, sillä oletettavasti yhä monialaisempia tietoja ja 

osaamisia tarvitaan kaikilla aloilla.   

 

Arvioisin, että tutkimukseni onnistui kokonaisuutena vähintään 

kohtuullisesti sekä koko tutkimukselle asetetun tavoitteen että yksittäisiin 

tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Tutkimuksen focus oli mahdollisesti 

vieläkin liian laaja ja tutkimuskysymyksiä oli mahdollisesti liikaa. Mikäli 

tutkimusasetelmaa ja tavoitetta olisi rajattu enemmän, olisi tulosten 
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analysoinnin pohjana ollut mahdollisesti vieläkin syvällisempi ja rikkaampi 

tutkimusaineisto.  

 

5.4 Käytännöllinen kontribuutio 

Tavoitteenani tutkimuksessa oli tehdä siitä mahdollisimman konkreettista 

tutkimuksellisia kriteerejä laiminlyömättä. Mielestäni olen pystynyt 

täyttämään tutkimuksessani nämä molemmat näkökulmat vähintäänkin 

kohtuullisesti. Tutkimuksen tutkimuksellista osuutta olen arvioinut mm. 

teoreettisen kontribuution kannalta luvuissa 5.2 ja tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta luvussa 5.3. Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen käytännöllistä 

kontribuutiota. 

Käytännöllisen kontribuution näkökulmasta toivon ensisijassa, että tämä 

tutkimus voisi osaltaan edesauttaa tiedon ja osaamisen ja niiden siirtämisen 

merkittävyyden tiedostamista energia-alan asiantuntijaorganisaatioissa.  Kuten 

aiemmin on todettu, energia-alallakin on käynnissä sukupolvenvaihdos suurien 

ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. On tärkeää saada siirrettyä tietoa ja osaamista 

nuoremmille asiantuntijoille. Energia-ala on koko yhteiskunnan toimivuuden 

kannalta yksi kriittisimpiä toimialoja, ja siten on välttämätöntä varmistaa 

tiedon ja osaamisen siirtäminen parhaalla mahdollisella tavalla.  

Tutkimuksessa korostui asiantuntijan oma rooli tiedon ja osaamisen 

siirtämisessä, mitä edesauttaa positiivinen, jatkuvaan oppimiseen ja 

kehittymiseen suuntaava toimintatapa. Esimiehiltä toivotaan kannustusta ja 

haasteellisten tehtävien antamista erityisesti nuorille asiantuntijoille. Tärkeää 

on myös taustoittaa asiat riittävästi, jotta nuori asiantuntija saa 

mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan tehtäväkokonaisuudesta. Toisaalta 

esimiehen tulee huolehtia siitä, että erityisesti sovittuja tiedon ja osaamisen 

hallinnan toimenpiteitä tehdään ja työkaluja hyödynnetään suunnitellulla 

tavalla. Tällaisesta on esimerkkinä esimerkiksi tehtävä- ja osaamiskuvausten 

ajan tasalla pitäminen, tavoite- ja kehityskeskustelut sekä perehdyttämiseen tai 

eläkkeelle siirtymiseen liittyvien käytäntöjen noudattaminen ja niihin riittävän 

ajoissa varautuminen.   

Kollegojen tai työkaverien rooli tiedon ja osamisen siirtämisessä ei 

korostunut. Tämä saattoi johtua siitä, että useimmat haastatelluista olivat 

toimineet suhteellisen yksin itsenäisissä asiantuntijatehtävissä.  Tässä 

yhteydessä herää esiin kysymys, selittääkö tämä itsenäinen työskentely 

haastateltavien pitkää jo vuosikymmeniä sitten käynnistynyttä työuraa, jolloin 

erilaiset ryhmä- ja tiimityöskentelyt eivät olleet lainkaan niin yleisesti 

käytettyjä kuin nykyään. Työtehtävissä tarvitaan nykyään yhä 

monimuotoisempaa ja usein usean asiantuntijan osaamisten yhdistämistä, 

joten jatkossa kollegojen ja työkaverien välisen tiedon ja osaamisen siirron 

voisi olettaa lisääntyvän.   

Organisaatiokulttuurin merkitys on keskeinen tiedon ja osaamisen 

siirtämisessä, jossa erityisesti avoin ilmapiiri ja yhdessä toimiminen on 

edellytyksenä. Organisaatiokulttuuriin vaikuttaa moni tekijä, mutta siihen voi 
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erityisesti jokainen työntekijä vaikuttaa omalla toimintatavallaan. 

Epävirallisten viestintäkanavien ja vuorovaikutuksen merkitys on tärkeää 

tiedon ja osaamisen siirrossa virallisten viestintätapojen lisäksi. Täten 

esimerkiksi yhteiset kahvi- ja lounastauot ovat paitsi henkilökohtaisen 

virkistäytymisen ja elpymisen lisäksi eduksi koko organisaation tiedon ja 

osaamisen siirtämiseen.   

Tiedon välittämisen käytännöt ovat muuttuneet ja jaottelu virallisiin ja 

epävirallisiin tiedon välittämisen tapoihin ei ole yksikäsitteistä. Tällaisesta ovat 

esimerkkinä nykyisin käytössä olevia monenlaiset kehittyneet sähköisen 

viestintätekniikan mahdollisuudet, kuten erilaiset keskusteluryhmät ja –

alustat, joita voidaan käyttää sekä ammatillisiin että henkilökohtaisiin 

tarkoituksiin. Jatkossa digitalisoituminen muuttanee yhä enemmän viestinnän 

luonnetta ja tiedon välittämisen käytäntöjä. Tutkimuksen mukaan erilaisia 

tapoja tiedon ja osaamisen välittämiseen tarvitaan ja on ilmeistä, että 

organisaatiossa tulee olla tasapaino näiden tapojen välillä. 

Käytännöllisen kontribuution ohella toivon, että tutkimuksen luvussa 2 

esitetty kooste tiedon ja osaamisen kirjallisuudesta avartaa asiantuntijan tai 

esimiehen tietoja tästä aihepiiristä, saa hänet pohtimaan tai jopa löytämään 

ratkaisuja organisaatioissa esiin tuleviin tiedon ja osaamisen aihepiiriä 

käsitteleviin haasteisiin. 

Tutkimuksen myötä oma käsitykseni on vahvistunut tiedon ja osaamisen 

siirtämisen tärkeydestä ja sen monimuotoisuudesta asiantuntija-

organisaatioissa. Tutkimus on osaltaan tuonut minulle omaan työhöni sekä 

käytännön näkökulmia että teoreettista perspektiiviä.  

 

5.5 Jatkotutkimustarpeita 

Sekä Ipen (2003), Kuronen-Mattilan et. al (2012) että tässä työssäni 

keskityttiin tiedon siirtämiseen henkilöiden välillä saman organisaation sisällä. 

Todennäköisesti jatkossa olisi tarvetta tutkia tiedon ja osaamisen siirtämiseen 

vaikuttavia tekijöitä erilaisissa verkostoissa asiantuntijaorganisaatioiden 

välillä. Mielenkiintoista olisi tutkia onko verkostomaisille organisaatioille 

joitain muita tiedon siirtämiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten 

mahdollisesti heikot ja vahvat sidokset. Niin ikään parempi tietous 

asiantuntijaorganisaation sisällä olevien erilaisten organisatoristen ryhmien ja 

yksiköiden välisestä tiedon ja osaamisen siirtämisen mekanismeista voisi olla 

tarpeen.  

Aikaulottuvuus on myös aina kiinnostava aihe tutkimuksissa. Nyt 

haastatellut henkilöt olivat kokeneita asiantuntijoita, joiden työuralla erilaiset 

tiimityöskentelyt ja vastaavat toimintatavat ovat olleet ominaisia vasta 

viimeisinä vuosina, jos silloinkaan, koska moni korosti itsenäisen asiantuntijan 

roolia. Mielenkiintoista olisi nähdä, mikä vaikutus tiedon ja osaamisen 

siirtämisen prosesseihin on sillä, että työelämässä tulee tulevaisuudessa 

toimimaan henkilöitä, jotka ovat tottuneet interaktiiviseen yhdessä 
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työskentelyyn jo päiväkoti-iästä alkaen. Myös käytettävissä olevat sähköiset 

työkalut yhdessä työskentelyyn ja tiedon siirtämiseen ovat kehittyneet suuresti. 

Joissakin asiantuntijaorganisaatioissa käyttöön otettujen uusien 

tilaratkaisujen ja uudenlaisten työn tekemisen mahdollisuuksien vaikutus 

tiedon ja osaamisen siirtämiseen on vielä verrattain uusi alue, vaikka siitä on jo 

todennäköisesti käynnissä tutkimuksia.  Mikä vaikutus tiedon ja osaamisen 

siirtämiseen on esimerkiksi sillä, että henkilöiden työpisteen paikka vaihtelee 

ja että heillä ei ole lainkaan omia fyysisiä tiloja työvälineiden säilyttämiseen.  

Energia-ala on jatkuvasti kehitysvaiheessa, kuten nykyään mitä ilmeisimmin 

moni muukin ala. Tiedon ja osaamisen kehittämiseksi tulee jatkaa 

määrätietoista ja monipuolista tutkimustyötä. Esimerkiksi tutkimus energia-

alan osaamisen kehittämistarpeista palvelemaan mm. puhtaan energian 

(Cleantech) toimialuetta on kansallisesti tärkeää ja välttämätöntä.  

Valta tiedon jaon motiivina ei tullut esiin tutkimuksessani. Olisi 

mielenkiintoista selvittää päteekö havainto laajemmin, ja onko esimerkiksi 

sähköisten viestimien myötä tiedon haun ja tiedon välittämisen helppous 

muuttanut tietoa vallan jaon motivaattorina.  

Ipeen (2003) viitanneiden yksinkertainen tarkastelu oli mielenkiintoista, 

jopa siinä määrin, että siitä voisi tehdä syvällisemmän tutkimuksen. Sinänsä 

tämä tarkastelu ei tuonut uutta teoreettista kontribuutiota tutkimukseeni. Olisi 

kiinnostavaa tietää tarkemmin, millä toimialoilla ja missä tilanteissa Ipen 

(2003) malliin on viitattu ja pystyisikö näiden viittausten pohjalta tekemään 

joitain johtopäätöksiä Ipen mallin soveltuvuudesta ja hyödynnettävyydestä 

laajemmin.    

Olisi mielenkiintoista jos tämän kaltainen tutkimus toteutettaisiin siten, että 

siihen otettaisiin mukaan myös muissa maissa toimivia energia-alan 

organisaatioita tai selkeästi monikansallisia asiantuntijaorganisaatioita. Olisiko 

tutkimuksen tuloksissa löydettävissä huomattavia eroja tähän tutkimukseen 

verrattuna tai toisaalta tulisiko esiin tekijöitä, jotka vahvistaisivat nyt saatuja 

tuloksia. Tuollaisessa tutkimuksessa voisi tarkastella avoimesti ja laaja-alaisesti 

mm. kansalliseen kulttuuriin ja toimintaympäristöön liittyviä seikkoja.  
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Liitteet 

Liite 1: Ipen artikkeliin ja malliin myöhemmin viitanneet  

 

Seuraavassa tarkastellaan Ipen (2003) mallin myöhempää kehitystä. Tämä 

toteutetaan selvittämällä sitä, miten Ipen (2003) edellä mainittu artikkeli ja 

siinä esitetty malli näkyvät viittauksina myöhemmin julkaistussa 

kirjallisuudessa. Tavoitteena oli saada selville Ipen tutkimuksen käytettävyyttä 

ja mahdollisia hyödyntämiskohteita myöhemmissä tutkimuksissa eri 

toimialoilla. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin: 

- viittausten määrä, tutkimuksen aihepiirit, suomalaiset tutkimukset ja 

uusimmat tutkimukset 

Tarkastelu pohjautuu www-palvelu Google Scholarin kautta tehtyyn hakuun 

hakusanana ”Ipe 2003 Knowledge sharing in organizations, A conceptual 

framework” [Google Scholar 17.2.2014]. Haun tuloksena saatiin osumia 496 

kpl. Tulee ottaa humioon, että tämä haku kohdistuu yksinomaan edellä 

mainittuun sähköiseen hakuun eikä esimerkiksi lehtitietokantoja ole tutkittu. 

Onkin oletettavaa, että tulokset ovat vain suuntaa-antavia.    

Yhdeksi keskeiseksi tarkastelukriteeriksi valittiin viittausten määrä eli se, 

kuinka paljon viittauksia on puolestaan tehty niihin lähteisiin, jotka ovat 

viitanneet Ipeen. Viittausten määrän voi osaltaan olettaa korreloivan lähteen 

merkityksellisyyttä, mutta tämän kriteerin pohjalta tulee varoa vetämästä liian 

suoraviivaisia yleistyksiä.  

Lukumäärän lisäksi tarkastellaan myöhemmin koko aineistoa (496 lähdettä) 

otsikon ja lyhyen kuvauksen pohjalta tavoitteena löytää aihepiiriltään 

mahdolliset oman työn kannalta ”kiinnostavat” lähteet. Kiinnostavilla lähteillä 

tarkoitetaan tässä muun muassa energia-alaan liittyviä tutkimuksia sekä 

suomalaisten tutkimuksia, joiden viitekehys voi mahdollisesti tuoda 

lisäymmärrystä tai kontribuutiota omaan työhön.  

Lisäksi erityisesti uusimpien lähteiden eli vuosina 2013 ja 2014 julkaistujen 

töiden otsikointien ja kuvausten perustella pyritään löytämään mahdollisia 

uusimpia suuntauksia ja painotuksia tiedon ja osaamisen jakoon 

liittyvässä tarkastelukentässä.  

Tarkastelu viittausten lukumäärän mukaan  

Ipeen suoraan viitanneiden 496 lähteen esiintymistä julkaistuissa 

viittauksissa myöhemmin on esitetty taulukossa 1. Sinänsä julkaisujen 

lukumäärä eli volyymi ei kuvaa julkaisun sisältöä, tieteellistä pätevyyttä tai 

asian sovellettavuutta käytännössä, mutta viittausten määrän voidaan katsoa 
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jollain tavalla korreloivan lähteen merkityksellisyyttä alalla. Liian 

yksityiskohtaisia ja suoraviivaisia johtopäätöksiä tämän pohjalta pyritään 

kuitenkin olla tekemättä. 

Taulukko 3 esittää, että esimerkiksi Google Scholarin mukaan löytyi yksi 

lähde, johon viitattiin 1 287 kertaa. Kahteen muuhun lähteeseen viitattiin 

vähän yli kaksisataa kertaa (täsmällisesti 233 ja 205 kertaa). Niin ikään 

kahteen muuhun lähteeseen viitattiin vähintään sata kertaa (täsmällisesti 122 

ja 100 kertaa).  Vastaavasti haulla löytyi 292 sellaista lähdettä, jotka viittasivat 

Ipeen, mutta joihin ei lainkaan viitattu kirjallisuudessa. Lisäksi 35 lähdettä oli 

sellaisia, jotka viittasivat Ipeen ja joihin itseensä viitattiin ainoastaan kerran.  

 
Taulukko 1. Ipeen (2003) suoraan viitanneet (yht. 496 kpl) ja ko. lähteisiin myöhemmin 

viitanneiden määrä (Google Scholar 18.2.2014). Esimerkiksi haulla löytyi yksi lähde, joka viittasi 

Ipeen ja johon itseensä on myöhemmin viitattu 1 287 kertaa. Tämä lähde on Looking for 

information, a survey of research on information seeking, needs and behavior (Case 2012).  

Ipeen (2003) suoraan viitanneet, viittausten 

lukumäärä 

Ko. lähteeseen viitanneiden lukumäärä 

1 1 287 

2 200 - 1 287 

2 100 - 199 

7 50 - 99 

17 20 - 49 
29  10 -19  

36  5 - 9 
44  3 - 4 

31 2 

35 1 

292 0 

Yhteensä 496   

 

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu suosituimpien Ipeen (2003) viitanneiden 

lähteiden sisältöä ja tapaa käsitellä Ipen tutkimusta. 

Casen (2012) teos “Looking for information, a survey of research on 

information seeking, needs and behavior” on selkeästi suosituin lähde, johon 

on viittauksia 1 287 kpl.   Teos käsittelee informaatiotutkimusta erityisesti 

käyttäy-tymisen näkökulmasta ja sitä käytetään oppikirjana laajasti. Ipeen on 

viittaus ainoastaan kirjallisuutta -osiosta.    

Ardichvilin (2006) artikkeli ”Cultural influences on knowledge sharing 

through online communities of practice” on julkaistu Journal of Knowledge 

Managementissa ja siinä käsitellään kulttuurin vaikutusta tiedon jakamiseen 

virtuaaliyhteisöissä. Artikkelissa viitataan Ipen kirjallisuuskatsaukseen, jossa 

johtopäätöksinä esitetään vallan ja aseman vaikuttavan ihmisten motivaatioon 

jakaa ja suunnata tietovirtoja.  Viittauksia Ardichviliin on 233 kpl.  

Kimin (2006) artikkeli ”The Impact of Organizational Context and 

Information Technology on Employee Knowledge‐Sharing Capabilities” on 

julkaistu Public Administration Reviewssa ja siihen on viitattu 205 kertaa. IT-
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työntekijöiden osaamista julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa 

käsittelevässä artikkelissa viitattiin Ipeen toteamalla osaamisen jakamisen 

edelleen jakamisen edellyttävän tiedon haun ja tallentamisen helppoutta ja 

menetelmiä tiedon hallintaan.  

Gagnen (2009) vahvasti psykologiaan painottuva tutkimus ”A model of 

knowledge‐sharing motivation” esittää mallin motivaatiosta osaamisen 

jakamiseen.  Gagneen viitataan 122 kertaa. Artikkelissa Ipeen viitataan 

kolmasti; yliesluonteisena ilmiönä, tiedon luonteen vaikutuksesta tiedon 

siirtämiseen ja jakamisen motivaatioon.  

Landryn et al (2006) artikkeli ”The knowledge-value chain: a conceptual 

framework for knowledge translation in health” käsittelee osaamisen 

merkitystä ja siihen liittyviä haasteita julkisessa terveydenhuollossa. Ipeen 

viitataan kahdessa yhteydessä; yleisluonteisesti tiedon jakamisen määrittelyssä 

ja tiedon jakamiseen liittyvissä muuttujissa. Tutkimuksessa esitetään malli 

tiedon hallinnan arvoketjusta.   

Tarkastelu otsikoinnin pohjalta  

Koko aineisto (496 lähdettä) käytiin läpi Google Scholarilla saadun otsikon ja 

lyhyen kuvauksen pohjalta tavoitteena löytää mahdolliset ”kiinnostavat” 

lähteet, joilla tarkoitetaan muun muassa energia-alaan liittyviä tutkimuksia, 

suomalaisia tutkimuksia ja uusimpia tutkimuksia. 

Truongin (2010) tutkimuksen ”Knowledge Management: The Energy Source 

of the Organization” otsikointi viittasi harhaan johtavasti energia-alaan, sillä 

siinä pyrittiin kuvainnollisesti konkretisoimaan tiedon jakamisen 

toimintatapaa verrattuna sähköjärjestelmään. Ipen artikkeliin viitataan vain 

lyhyesti tiedon jakamisen motiivien ja palkitsemisen yhteydessä, mutta tulee 

muistaa, että esimerkiksi termi ”engineering” on laaja, joten siihen liittyen voi 

olla energia-alaan liittyvää tutkimusta. Termi ”engineering” esiintyy kuudessa 

artikkelissa 496:sta Ipeen viitanneesta.  

Ipeen viitataan hyvin monen alan ja monenlaisissa tutkimuksissa, joista 

paljon oli yleisluonteista organisaatioiden ja projektien tietoon ja sen 

jakamiseen liittyvää tutkimusta sekä julkisella sektorilla että liike-elämässä. 

Julkisella sektorilla oli yleisen julkisen sektorin käsittelyn lisäksi paljon 

tutkimusta terveydenhuollon alueelta. Liike-elämässä käsiteltiin erilaisia 

työyhteisöjä ja projektiorganisaatioita. Erityisesti uusimmat tutkimukset 

käsittelivät tiedon siirtoa virtuaalisissa työyhteisöissä, verkkopohjaisissa liike-

elämän toiminnoissa ja sosiaalisessa mediassa.  

Ipeen viitanneita ja Ipeä tutkimuksessaan hyödyntäneitä tutkijoita oli paljon 

Kaukoidän maissa, kuten Malesiassa ja Vietnamissa. Osin tässä voi olla 

kysymys siitä, että yhden tai muutaman oman maan tutkijan viittausten 

perusteella lähdetään edelleen tekemään lähdeviittauksia ensisijassa oman 

maan henkilöiden ”suositusten” pohjalta.  

Viittaukset suomalaisiin tutkimuksiin 

Suomalaisten tutkimusten tarkastelu on suuntaa-antava ja perustuu 

tutkimuksen päätekijän/-jöiden nimen pohjalta tunnistamiseen. Tämä 

tarkastelu ei tavoittane kaikkia suomalaisia tutkijoita, sillä hakukriteerinä oli 
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vain tutkijan nimi eli se, vaikuttaako nimi suomalaiselta vai ei. Suomalaisia 

henkilöitä on myös sellaisia, joiden sukunimi on tai vaikuttaa vierasperäiseltä, 

mutta näitä lienee vähemmistö. Näitä henkilöitä lienee kuitenkin vähemmistö, 

joten edellä oleva rajaus on perusteltavissa suuntaa antavana toimintatapana.  

Yhteensä 12 viittausta löytyi suomalaisen tekijän tai tekijöiden nimen 

pohjalta (Aho ja Uden 2014, Beljić, Panapanaan, Iivonen 2013, Linnanen ja 

Uotila 2013, Hekkala & Newman 2013, Kainulainen 2013, Ohtonen 2009, 

Peltokorpi 2006, Randelin, Saaranen, Naumanen ja Louhevaara 2013, 

Ristikartano 2013, Timonen ja Ylitalo 2007, Vuori 2011, Vuori ja Okkonen 

2012). Aineistosta puuttuu joitain suomalaisia tutkimuksia kuten Mäki (2008).  

Useassa tutkimuksessa viitattiin Ipen esittämiin ajatuksiin, kuten 

organisaatiokulttuuriin ilman, että hänen tuottamaa mallia on hyödynnetty 

työssä (Peltokorpi 2006, Ristikartano 2013, Kainulainen 2013). Motivaatiolla 

todettiin olevan olennainen merkitys tiedon jakamisessa ja tässä viitattiin 

Ipeen. (Ristikartano 2013, Kainulainen 2013). Motivaation lisäksi 

luottamuksen puute tuli esiin (Ohtonen 2009, Ylitalo ja Timonen 2007). 

Organisaation oppiminen nähtiin keskeisenä edellytyksenä kestävään ja 

hyvinvoivaan työyhteisöön, jossa tiedon jakaminen edistää sen luovuuden ja 

innovatiivisuuden kehittämisessä (Randelin, Saaranen, Naumanen ja 

Louhevaara 2013).  

Ipen mallia on hyödynnetty Suomen elintarviketeollisuuden arvoverkostojen 

tiedon jakamista käsitteleväsä tutkimuksessa. Tulosten mukaan keskeistä on 

informaation jakaminen arvoverkostossa. Luottamuksen puutteen havaittiin 

olevan kriittinen este tiedon jakamiselle ja tämä epäluottamus johtuu usein 

huonoista aiemmista kokemuksista. (Timonen ja Ylitalo 2007).   

Elintarviketeollisuuteen ympäristötiedon hallintaa ekotehokkuudessa ja 

jätteiden kestävässä hallinnassa käsittelevässä tutkimuksessa viitattiin Ipeen 

koskien eri osa-alueiden tietoon liittyviin mahdollisiin riskeihin, kustannuksiin 

ja hyötyihin. Tekemällä ja toisilta oppiminen, muodolliset ja vapaamuotoiset 

kokoukset sekä tuotantoparametrien mittaaminen ja optimointi ovat 

tärkeimmät tekijät vähennettäessä ympäristövaikutuksia ja parannettaessa 

ekotehokkuutta. (Beljić, Panapanaan, Linnanen ja Uotila 2013). 

Sosiaalisen median ja kilpailutiedonhallintaa käsittelevässä väitöskirjassa 

viitattiin Ipeen sekä tiedon jakamisen että erityisesti tiedon jakamisen esteiden 

ja motivaation yhteydessä. Tulosten mukaan sosiaalinen media voi tehostaa 

tiedon hankintaa sekä yrityksen ulkoisista että sisäisistä lähteistä ja sosiaalista 

mediaa käytettäessä kilpailutiedon jakamisessa motivaatiotekijät ovat 

yhteneviä yleisen tiedon jakamisen motivaatiotekijöiden kanssa. (Vuori 2011). 

Samaa aihepiiriä käsittelee Vuoren ja Okkosen artikkeli (Vuori ja Okkonen 

2012).    

Tietämyksen turvallisuutta ja tietojohtamista käsittelevässä väitöskirjassa 

hyödynnetään sekä Ipen mallia että Nonaka ja Takeuchin (1995) SECI-mallia 

tietämysturvallisuuden mallin kehittämisessä. Tietämysturvallisuus on 

prosessi, joka tähtää yrityksen työntekijöihin sitoutuneen tietämyksen 

turvaamiseen. (Iivonen 2013).  
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Viittaukset uusimpiin tutkimuksiin 

Ipen artikkeliin viitanneiden määrä on viime vuosina kasvanut 

eksponentiaalisesti, mikä on ominaista tutkimusviittauksille yleensäkin tiedon 

määrän kasvaessa ja sähköisen tiedonsiirron mahdollistaessa informaation 

vaivattoman siirtämisen ja viittausten tekemisen. Vuodelta 2013 löytyi Ipen 

artikkeliin viitanneita yhteensä 66 kpl ja vastaavasti vuoden 2014 alussa 8 kpl 

(aineiston hakupäivänä 18.2.2014). Merkittävä osa lähteistä, jopa kymmeniä 

lähteitä, oli sellaisella vieraalla kielellä, jota en ymmärrä (äidinkielen suomen 

lisäksi hallitsen englannin, ruotsin ja saksan). Suurin osa näistä lähteistä lienee 

kiinalaisia, japanilaisia tai vastaavia käytettyjen merkkien perusteella 

arvioituna.  

Tuoreimpana viittauksena Ipeen on Aho ja Uden (2014) tiedon jakoa 

käsittelevässä kansainvälisessä konferenssissa. Tätä lähdettä ei ollut 

mahdollista saada vielä helposti ja veloituksetta tutustuttavaksi kuten ei 

myöskään Hekkalan ja Newmanin (2013) artikkelia kansainvälisestä 

systeemiteorian konferenssista.   

Yhteenvetoa Ipeen viitanneista/pohdintaa 

Ipen (2003) konseptuaalisen osaamisen viitekehys vaikuttaa olevan suosittu 

ja käytetty lähde monen alan tutkimuksissa. Ipeen viitataan useimmiten tiedon 

määrittelyissä tai tiedon jakamiseen liittyvissä tekijöissä kirjalliuuskatsauksen 

omaisesti. Hämmästyttävän vähän on kuitenkin mallin pohjalta tehty 

jatkotyötä varsinaisten mallien kehittämiseksi. Tässä työssä suomalaiset 

(Ylitalo, Mäki, Timonen jne.) ovat olleet keskeisimpiä.  
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Liite 2: Avoimien haastattelujen keskustelun teemat  

• Mitä ajatuksia ja mietteitä sinulla on energianeuvontaan liittyen? 

• Onko jokin aihepiiri erityisesti noussut esiin? 

• Onko johonkin aiheeseen noussut ristiriitaisia tuntoja tai toimintaa? 

• Mitä vielä haluaisit energianeuvonnalle sanoa esimerkiksi jatkoa 

ajatellen? 

 

• Mitä muuta jaettavasta tiedosta ajattelet? 

• Mitä tietoa kuluttajat tarvitsevat? 

• Mistä sitä tietoa haetaan? 

• Miten neuvojien koulutusta toteutettaisiin? Pitäisikö neuvojilla olla 

jokin auktorioitu koulutusjärjestelmä? 

• Miten varmistutaan neuvonnan perille menosta?  

• Miten näet että kuluttajien energianeuvonnan alueella tulisi edetä? 

• Mainitsit tuotteistamisen, onko sinulla siihen liittyen ajatuksia? 

• Mistä sitä alkuperäistä tietoa oikein löytyy?  

• Onko sitä ja mistä sitä oikein syntyy? Ja mitä se tieto oikein on? 

• Miten näet osaamisen ja luotettavuuden ? 
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Liite 3: Haastattelujen runko  

(mukaeltu ELSA-tutkimuksen haastattelulomake) 

 

25.3.2012 

Päivi Laitila 

 

Haastattelukysymyksiä  

Mukaeltu ELSA-projektin pohjalta  

 

Taustaa Päivin opinnot  

Minulla on käynnissä jatko-opinnot Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 

tuotantotalouden laitoksella (työpsykologia ja johtaminen). Opinnäytetyö 

(lis./väitös) käsittelee tiedon ja osaamisen siirtymistä energia-alalla, 

näkökulmana energiatehokkuus.  

 

Yhtenä aineistona on tavoitteena selvittää miten asiantuntijaosaaminen siirtyy 

(vai siirtyykö)  kun asiantuntija jää eläkkeelle. Tähän liittyen on TKK:lla ollut 

käynnissä laaja, monia toiminta-alueita käsittävä tutkimus (tarkemmin 

jäljempänä). Tavoitteenani on toteuttaa vastaavia haastatteluja energia-alalla ja 

peilata niitä tuohon laajaan tutkimukseen.  

 

Tausta 

ELSA-tutkimusprojektin tavoitteena oli tuottaa tietoa menetelmistä ja 

käytännöistä, jotka tukevat asiantuntijoiden tiedon ja kokemusperäisen 

osaamisen jakamista ja säilyttämistä organisaatioissa asiantuntijoiden 

jäädessä eläkkeelle. Tutkimus toteutettiin Aallossa 2010–2011. Elsa-

projektin päätösseminaari ja tulokset löytyvät: 

http://www.aalto.fi/fi/current/news/view/2012-03-22/ 

http://www.hcl.hut.fi/projects/elsa/index.html 

 

Keskeinen tiedonkeruumenetelmä oli haastattelut, joissa keskusteltiin 

mm. keskeisestä tiedosta ja osaamisesta asiantuntijan työtehtävässä ja 

organisaatiossa sekä osaamisen jakamisen ja säilyttämisen käytännöistä 

asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle. Tutkimukseen osallistuvista 

organisaatiosta haastateltiin eläkkeelle jäävä tai eläkkeelle jäänyt 

asiantuntija, tämän esimies sekä eläkkeelle jäävän asiantuntijan seuraaja 

tai ne henkilöt, joille eläkkeelle jäävän asiantuntijan tehtävät siirtyvät 

sekä henkilöstöosaston edustaja.  

 

Haastattelut kestävät n.1-2 tuntia ja niiden tavoitteena on saada kuva 

haastateltavan omakohtaisista kokemuksista ja näkemyksistä. 

Haastatteluihin ei tarvitse erikseen valmistautua ja ne ovat 

luottamuksellisia. Haastateltujen henkilöiden nimiä ei mainita kun 

tutkimuksesta raportoidaan.   

 

Huom. koko kysymyspatteristo esitetään seuraavassa, mutta ne ovat suuntaa-

antavia. 

 

Lisäkysymykset (kaikille haastateltaville): 
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Onko joitain erityisiä asioita joita erityisesti energia-alalla pitää huomioida 

henkilöiden siirtyessä eläkkeelle?  

 

Onko energia-alalla joitain erityispiirteitä, joita tulisi ottaa huomioon osaamisen 

kehittämisessä ja erityisesti osaamisen siirtämisessä, välittämissä 

organisaatioon ja organisaation osaamispääoman kasvattamisessa?  

 

Poikkeaako energia-ala jossain suhteessa muista aloista? Miten näihin tulisi 

varautua.  

 

 

Eläkkeelle jäävä 

 

Tausta (lämmittely) 

Työhistoria (koulutus, vuodet organisaatiossa, yms.) 

Kuvaile lyhyesti työtehtäviäsi.  

 

Haastateltavan tieto ja osaaminen  

Millaisen aukon jätät lähtiessäsi? 

Millaista osaamista ja tietoja olet tarvinnut tässä tehtävässä työskennellessäsi? 

Mitä pidät kaikkein keskeisimpänä osaamisenasi/tietonasi (taitoinasi) 

työtehtäviisi liittyen? Miksi se on organisaation/työyhteisön kannalta tärkeää? 

Pyritäänkö organisaatiossasi/työyhteisössäsi tunnistamaan olennaista tietoa ja 

osaamista jollakin tavalla? Tiedätkö onko sinun osaamisesi jollakin tavalla 

organisaation tiedossa tai kirjattu esim. organisaation tietokantaan? 

Onko sinulla mielestäsi jotain sellaista tietoa ja osaamista, jota muilla 

organisaatiossasi ei ole / on hyvin vähän? Mitä? 

Tulisiko jonkin tiedon ja osaamisen olla nykyistä enemmän yhteistä 

organisaatiossa/työyhteisössä? 

 

Eläköitymisprosessin kuvaus 

Milloin tiesit eläkkeelle jäämisestäsi? Millaisia järjestelyitä on tehty? Ketkä 

osallistuivat? Kenen aloitteesta? Milloin tiesit seuraajasta? Onko tiedon ja 

osaamisen säilyttäminen huomioitu perehdyttämisessä? Miten?  Millaiset 

fiilikset?  

Asiantuntijatiedon ja osaamisen säilyttämisen käytännöt  

Miten olet välittänyt tai pyrkinyt välittämään omaa osaamistasi seuraajallesi? 

Miten aiot sen tehdä? 

Mitä tietoa olet pyrkinyt välittämään seuraajallesi / muille työtovereille? 

Miksi juuri tätä tietoa? 

Onko jotakin tietoa ja osaamista, mitä on / on ollut vaikeaa välittää? 

Miten arvelet, että seuraajasi voisi parhaiten oppia uuden tehtävänsä ja sen 

toteuttamisessa vaadittavat tiedot ja taidot? 

Mitä oppiminen ja onnistunut tiedon ja osaamisen välittäminen edellyttää 

eläkkeelle jäävältä asiantuntijalta? Mitä edellyttää seuraajalta? 

Mikä auttaisi sinua välittämään omaa osaamistasi seuraajallesi mahdollisimman 

hyvin? 

Onko asioita, jotka ovat estäneet tai voisivat estää sinua tässä? 

Onko organisaatiossasi joitain virallisia/määriteltyjä/vakiintuneita 

menettelytapoja osaamisen välittämiseksi eläköityviltä heidän seuraajilleen? 

TAI Onko organisaatiossasi virallisia/määriteltyjä/vakiintuneita menettelytapoja 
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eläkkeelle siirtyvien asiantuntijoiden osaamisen säilyttämiseksi? Millaisia ne 

ovat? 

Koetko, että ne ovat hyviä ja toimivia menettelytapoja? Uskotko, että niin 

toimien, voit välittää onnistuneesti osaamistasi/tietoasi seuraajallesi? 

Miten olet (tai oletko) pyrkinyt välittämään omaa tietoasi muille ihmisille / 

organisaatiolle? Kerro käytännön esimerkkejä. 

Mitä voisi seurata siitä, että seuraajasi ei omaksukaan uusia tehtäviään ja/tai 

niissä tarvittavia tietoja/taitoja? 

Jos sinun tulisi kertoa seuraajallesi hyvin kiteytetysti, mitä hänen tulee uudessa 

tehtävässään osata ja tietää, mitä sanoisit? 

 

 

Seuraaja/vielä työelämässä oleva asiantuntija 

 

Tausta (lämmittely) 

Työhistoria (koulutus, vuodet organisaatiossa, yms.) 

Mitä tekee nyt?  

Miten sinut rekrytoitiin uusiin tehtäviin? Talon sisältä/ulkopuolelta? 

Milloin aloitat/olet aloittanut uusissa tehtävissäsi? 

Kuinka pitkään olet työskennellyt tässä organisaatiossa? 

Mitä tiesit tehtävästä etukäteen? Olitko esimerkiksi toiminut kyseisen 

asiantuntijan sijaisena tms.? 

 

Työssä tarvittava tieto ja osaaminen 

Minkä uskot olevan tässä vaiheessa kyseisen tehtävän kannalta kaikkein 

tärkeintä tietoa/osaamista? Miksi juuri se?  

Pyritäänkö organisaatiossasi/työyhteisössäsi tunnistamaan olennaista tietoa ja 

osaamista jollakin tavalla? 

Millaisen aukon eläkkeelle jäävä mielestäsi organisaation jättää? Millaista 

tietoa edeltäjäsi on sinulle pyrkinyt välittämään? Mistä muualta voit saada tai 

olet saanut työsi kannalta keskeistä tietoa? 

Jos ajattelet nyt tehtävänsä jättävän asiantuntijan osaamista ja tietoa ja vertaat 

sitä omaasi…miten ne eroavat toisistaan? 

 

Eläköitymisprosessin kuvaus 

Miten päädyit tähän tehtävään? Milloin työsi varmistui? Millaisia järjestelyitä 

on tehty? Ketkä osallistuivat? Kenen aloitteesta? Miten sinua on perehdytetty? 

Onko tiedon ja osaamisen säilyttäminen huomioitu perehdyttämisessä? Miten?  

Millaiset fiilikset?  

 

Asiantuntijatiedon ja osaamisen säilyttämisen käytännöt  

Millaisia menetelmiä tai käytäntöjä teillä oli tiedon jakamiseksi?  

Mitä oppiminen ja onnistunut tiedon ja osaamisen välittäminen edellyttää 

seuraajalta? Mitä edellyttää eläkkeelle jäävältä asiantuntijalta? 

Millaiset asiat auttaisivat tai ovat auttaneet sinua omaksumaan tehtävässä 

tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista? 

Onko jotain sellaisia seikkoja, jotka haittaavat tai voisivat haitata sitä? 

Mikäli et oppisi merkittäviksi kuvaamiasi tietoja ja osaamista, millaisia 

seurauksia sillä olisi/voisi olla? 

Millaista tietoa olisit halunnut tai tarvinnut edeltäjältäsi? Onko jotain mitä et 

saanut? Miksi? Mitä tästä seurasi? 
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Esimies 

 

Tausta (lämmittely) 

Työhistoria (koulutus, vuodet organisaatiossa, yms.) 

Mitä tekee nyt? Kuvaile lyhyesti työtehtäviäsi?  

Kuinka kauan olet toiminut ko. henkilön esimiehenä?  

Miten hyvin arvioit tuntevasi eläköityvän asiantuntijan työtehtävät? Miten 

hyvin arvioit tuntevasi hänen osaamisensa?  Pyritäänkö 

organisaatiossasi/työyhteisössäsi tunnistamaan olennaista tietoa ja osaamista 

jollakin tavalla? Tiedätkö onko eläkkeelle jäävän asiantuntijan osaaminen 

jollakin tavalla organisaation tiedossa tai kirjattu esim. organisaation 

tietokantaan? 

Toimitko myös hänen seuraajansa/seuraajiensa esimiehenä? 

 

Eläköityvän/työtehtävän tieto ja osaaminen  

Millaisen aukon eläkkeelle lähtevä mielestäsi jättää? Mikä mielestäsi on 

eläkkeelle jäävän henkilön keskeistä tietoa ja osaamista? Miksi?  

Onko se/Miksi se on organisaation/työyhteisön kannalta tärkeää?  

 

Eläköitymisprosessin kuvaus 

Milloin tiesit kapulan vaihdosta? Millaisia järjestelyitä on tehty? Ketkä 

osallistuivat? Kenen aloitteesta? Onko tiedon ja osaamisen säilyttäminen 

huomioitu perehdyttämisessä? Miten?   

Mikä on oma roolisi asiantuntijan eläkkeelle jäämisen prosessissa? 

 

Asiantuntijatiedon ja osaamisen säilyttämisen käytännöt  

Puhuitko/Oletko keskustellut eläkkeelle jäävän kanssa tiedon ja osaamisen 

välittämisestä ja säilyttämisestä?  

Tehtiinkö jotain muuta (esim. organisatorisia muutoksia tai työtehtävien 

muutoksia) asiantuntijatiedon jakamisen ja säilyttämisen turvaamiseksi? 

Onko vaarana, että asiantuntija jättää jälkeensä merkittävän aukon 

työyhteisön/organisaation tietoon/osaamiseen? Kuinka todennäköisenä tätä 

pidät? Millaisia vaikutuksia tällä voi olla? 

Onko organisaatiossasi/työyhteisössäsi virallisia menettelytapoja eläköitymisen 

prosessiin liittyen (esim. varhainen rekrytointi, mentorointi, perehdytys)? 

Millaisia ne ovat? 

Tiedätkö, miksi juuri tällaisia toimintatapoja käytetään? Mikä on niiden tavoite? 

Koetko, että ne ovat hyviä ja toimivia menettelytapoja? Uskotko, että niin 

toimien, voi välittää onnistuneesti eläkkeelle jäävien asiantuntijoiden 

osaamista/tietoa heidän seuraajilleen? 

Mikä mielestäsi tukee parhaiten eläköityvän asiantuntijan tiedon säilyttämistä? 

Onko joitain seikkoja, jotka voisivat haitata tätä? 

Miten esimies voisi mielestäsi tukea asiantuntijan tiedon säilyttämistä hänen 

jäädessään eläkkeelle? Miten itse olet pyrkinyt tukemaan. 

  



 

122 

 

Liite 4: Johdantohaastatteluissa tietoon ja osaamiseen liittyviä 

näkemyksiä koottuna, esimerkki käsiteltyjen aineistojen tuloksista 

 

J1 J2 J3 J4 

Hyödynnetään 

markkinoinnissa 

erityisasiantuntijoita 

Neuvojan 

osaaminen!  

Tavat hakea tietoa Tiedon tärkeyden 

määrittämisen 

vaikeus 

Osaamisen laaja-

alaisuus 

Koulutus 

haasteena 

(resurssit) 

Toimintojen 

tuotteistaminen  

Asiakkaiden 

tarpeiden 

tunnistaminen ja 

niihin vastaaminen 

Neuvojien valmius 

erilaisiin tehtäviin 

Tietoon liittyvät 

haasteet 

 

Tutkimuksen ja 

neuvonnan 

vuorovaikutus 

Tiedon luotettavuus 

Osaamisen laaja-

alaisuus 

Asiakkaiden kyky 

tiedon 

vastaanotossa 

 

Sosiaalisen median 

mahdollisuudet 

Tiedon hakemisen 

työläys 

Neuvojien osaamisen 

jatkuva kehittäminen 

Aineistoja tulee 

osata päivittää 

Tiedon koostumus 

pienistä ja isoista 

asioista  

Tiedon 

konkreettisuus  

Toiminnassa 

onnistuminen, 

asiakkaan 

palvelulupauksen 

täyttäminen 

 Tarve luoda uutta 

tietoa mm. 

tutkimuksella  

Pätevyyden 

osoittaminen 

Rekrytoinnissa 

onnistuminen 

(henkilöstön kyvyt ja 

osaaminen) 

 Kyky jakaa ja antaa 

luotettavaa tietoa  

Koulutuksen ja 

sertifioinnin tärkeys 

  Kokonaisuuksien 

hahmottaminen 

tiedon haussa 

Toiminnan hyötyjen 

mittaamisen vaikeus 

  Tarve päivittää tietoa 

maailman muuttuessa 

 

 


