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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Hiljainen eli piilevä tieto on merkittävässä roolissa monessa organisaatiossa tänä päivänä. Esimerkiksi suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle
hiljaisen tiedon siirtyminen seuraaville työntekijöille on suuri haaste. Myös nuoremmilla työntekijöillä on hallussaan hiljaista tietoa, jota
kiivastahtisessa työkulttuurissa on tärkeä jakaa. Hiljaisella tiedolla tarkoitan tässä tutkimuksessa niin sanottua kokemusperäistä tietoa, jota on
vaikea jakaa verbaalisesti. Esimerkiksi käytännön työssä opittua tietoa on vaikea pukea sanoiksi tai selostaa tekstinä.
Hiljaisen tiedon vastakohtana voidaan pitää eksplisiittistä eli käsitteellistä tietoa, jota on mahdollista prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti.
Itse käytän piilevän tietotaidon käsitettä tässä tutkimuksessa, sillä se kuvaa parhaiten aineistoani, jossa tarkoituksena oli tutkia sekä kädentaitoja
vaativia että rutiinityötä tekeviä henkilöitä ja heidän hallussaan olevaa piiloista tietotaitoa. Tutkimuksessa on otettu huomioon myös aiheen
toinen puoli, jossa organisaatioilla on muutoksen ja uuden oppimisen mahdollisuus, kun piilevän tietotaidon annetaan valua pois organisaatiosta
ja samalla tuodaan uusien tulokkaiden kautta uutta ja tuoretta osaamista taloon.
Tutkimuksen kohteena oli piilevä tietotaito organisaatioissa ja sen jakaminen koko työyhteisön yhteiseksi hyödyksi. Aineistoni kohteena oli
eteläsuomalainen voimayhtiö. Selvitin millaista piilevä tietotaito kyseisessä organisaatioissa on ja kuinka sitä on mahdollista siirtää.
Fokusryhmähaastattelujen avulla selvitin, kuinka työntekijät mieltävät piilevän tietotaidon ja kuinka sen jakaminen on tiedostettu. Lyhyen
kyselylomakkeen avulla selvitin työntekijöiden sitoutumisen astetta organisaatioon, sillä yksi premissini oli, että työntekijän sitoutumisella on
vaikutusta tiedon siirtoon ja sen esiintuloon.
Fokusryhmä koostui sekä ns. kehon taitoa vaativista ammateista että rutiinityötä tekevistä. Ryhmä sisälsi kohta eläkkeelle jääviä työntekijöitä
sekä juuri taloon tulleita henkilöitä ja heidät haastateltiin omissa ryhmissään.
Tutkimuksen yksi mielenkiintoisimmista havainnoistani oli se, kuinka tiedon sisäistämiseen käytetty aika vaihteli merkittävästi riippuen
työnlaadusta. Kädentaitoihin perustuvat työtehtävät vaativat erilaista perehdyttämismallia kuin rutiinitöihin perustuvat tehtävät.
Merkittävimmäksi kokemusperäisen tiedon siirtämisen malliksi osoittautui tässä tutkimuksessa mestari-kisälli – malli.
Perehdyttämisprosessin aikana tai sen jälkeen on vielä poisoppimisen mahdollisuus, jossa talon uusi tulokas voi tuoda uusia käytäntöjä taloon
kyseenalaistavan oppimisen kautta. Myös huoli tiedon siirtymisestä oli merkittävä sitoutuneella työntekijällä.
Päälähteinäni olivat mm. Nonaka & Takeuchi: The Knowledge Creating Company 1995, Roger Byrne 2001. The Learning Organization.
Volume 8. Number 1. pp. 44-50. © MCB University Press ja Leif Åberg Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja 2006.
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