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 Tiedon luomisen prosessit 
Valitsin esseeni aiheeksi kuvata neljä keskeistä tiedon syntymisen prosessia ja pohtia sitä, mitä 
käytännön johtopäätöksiä näistä voidaan tehdä. Valitsin aiheen, koska se soveltuu parhaiten omiin 
mielenkiinnon kohteisiini ja koska tiedon luomisen prosessi on monella tapaa keskeinen sekä 
yksilöiden että organisaation oppimisen kannalta. 
Sydänmaanlakka (2003, 191) tarkastelee tiedon (so. tietämyksen, engl. knowledge) syntymisen 
prosessia Nonakan ja Takeuchin teorian pohjalta. Käsittelen aluksi kahta erilaista ”explicit 
knowledge” ja ”tacit knowledge” -käsiteparin tulkintaa, jotka vaikuttavat uuden tiedon 
syntymisprosessin ymmärtämiseen. Tämän jälkeen kuvaan uuden tiedon syntymistä organisaation 
tiedon luomisen spiraalissa. Lopuksi pohdin tiedonluomisprosessin merkitystä oppimisessa. 

”Explicit knowledge” ja ”tacit knowledge” -käsiteparin tulkintoja 
Tieto voi olla havaittavaa (explicit) tai piilevää (tacit) (Sydänmaanlakka 2003, 181). Nonakan (1994) 
mukaan havaittava tieto on tietoa, jota on helppo ilmaista ja välittää sanallisesti, kun taas piilevää 
tietoa on hyvin vaikea ilmaista ja välittää sanallisesti. Piilevä tieto on henkilökohtaista ja 
kontekstisidonnaista, syvälle toimintaan, sitoumuksiin ja osallisuuteen juurtunutta. 
Sydänmaanlakka (2003, 181) ymmärtää havaittavan tiedon organisaation näkyvissä ja käsillä 
olevaksi, dokumentoituksi, paperilla tai sähköisesti tallennetuksi tiedoksi, ja piilevän tiedon 
ihmisten kokemuksissa, ajatuksissa ja tuntemuksissa olevaksi tiedoksi. 
Koskinen (2007) puolestaan tunnistaa kaksi erilaista tacit ja explicit -käsitteiden tulkintaa, joista 
ensimmäisen mukaan ”explicit knowledge” (täsmällinen tieto) on käsitteellisesti hyvin jäsentynyttä 
tietoa, joka on helppo ilmaista ja viestiä sanallisessa muodossa. Tietäjä tiedostaa täsmällisesti, mitä 
hän tietää. Tästä syystä täsmällistä tietoa on helppo jakaa ihmisten välillä. Sen sijaan ”tacit 
knowledge” (hiljainen tieto) on ihmisen mielessä olevaa, käsitteellisesti heikosti jäsentynyttä 
tietoa, jota hänen on vaikea ilmaista sanallisesti. Tietäjä tiedostaa tietävänsä ja hän kykenee 
käyttämään tietoaan täsmällisesti toiminnassaan, mutta kysyttäessä hän ei kykene selittämään 
tyydyttävästi, mitä hän oikeastaan tietää. (Koskinen 2007.) 
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Toisen tulkinnan mukaan ”explicit knowledge” on julkilausuttua tietoa, täsmällisesti tiedostettua ja 
sanallisesti ilmaistua, kun taas ”tacit knowledge” on julkilausumatonta tietoa, joka joko täsmällistä 
tai hiljaista. Täsmällinen julkilausumaton tieto on tietoa, jonka ihminen halutessaan voisi ilmaista 
sanoin, mutta hän ei joko halua, huomaa tai hänellä ei ole oikeutta tai tarvetta ilmaista sitä. 
Hiljainen julkilausumaton tieto taas on hiljaista tietoa, jota ei ilmaista sanoin, koska sen 
ilmaiseminen on liian vaikeaa tai sitä ei edes tiedosteta. (Koskinen 2007.) 
Ensimmäistä tulkintaa (täsmällinen vs. hiljainen) käytetään tyypillisesti tarkasteltaessa yksilötason 
ja jälkimmäistä (julkilausuttu vs. julkilausumaton) organisaatiotason tiedonluomisprosesseja. 
Voidaan siis ajatella, että havaittavalla tiedolla tarkoitetaan yksilöiden tasolla täsmällistä ja ryhmän 
ja organisaation tasolla julkilausuttua tietoa, kun taas piilevällä tiedolla yksilöiden tasolla hiljaista ja 
ryhmän ja organisaation tasolla julkilausumatonta tietoa. 

Uuden tiedon syntyminen organisaation tiedon luomisen spiraalissa 
Nonakan (1994) mukaan havaittavan ja piilevän tiedon välillä esiintyy neljä erilaista muunnosta, 
joissa uutta tietoa luodaan vuorovaikutuksessa yksilöiden välillä. 

1. Sosialisaatiossa ihmisten välillä jaetaan piilevää tietoa. Uutta tietoa syntyy sanattomasti 
jaettujen kokemusten kautta. 

2. Ulkoistamisessa piilevä tieto muuntuu havaittavaksi tiedoksi. Uutta tietoa syntyy, kun 
ihmiset määrittelevät, kuvaavat ja lausuvat julki tietämiään asioita. 

3. Yhdistämisessä ihmisten välillä jaetaan havaittavaa tietoa sanallisesti kielen välityksellä. 
Uutta tietoa syntyy, kun eri ihmisten tietoa yhdistellään, täydennetään, luokitellaan tai 
sovelletaan uuteen kontekstiin. 

4. Sisäistämisessä havaittava tieto muuntuu piileväksi tiedoksi. Uutta tietoa syntyy, kun 
ihmiset kontekstualisoivat ja omaksuvat havaittavan tiedon osaksi omia tietorakenteitaan ja 
oman toimintansa perustaksi. 

(Nonaka 1994, Sydänmaanlakka 2003, 182.) 
Nonakan (1994) mukaan organisaation tieto syntyy tiedon luomisen spiraalissa, joka käynnistyy 
yksilöiden tasolla ja etenee ryhmän ja organisaation tason kautta organisaatioiden väliselle tasolle.  
(Sydänmaanlakka 2003, 184). 
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Tiedonluomisprosessin merkitys oppimisessa 
Tiedonluomisprosessin tarkastelu oppimisessa on tärkeää, sillä oppimisprosessiin liittyvän 
toiminnan ymmärtäminen pelkäksi informaation prosessoimiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi 
antaisi siitä aivan liian kapea-alaisen ja siten myös harhaanjohtavan kuvan. Oppimisen 
ymmärtämisessä täytyy lähteä siitä, että ihmisillä on opiskelemastaan aiheesta sekä havaittavaa 
että piilevää tietoa ja että jokainen yhteiseen oppimisprosessiin osallistuja luo näiden pohjalta 
uutta tietoa. Sosiaalinen vuorovaikutus muuntaa ja legitimoi tätä yksilöiden luomaa tietoa. 
Ongelmat tiedonluomisprosessissa vaikuttavat vahvasti oppimisen luonteeseen. Ongelmia voi 
ilmetä ensinnäkin siinä, että jokin tiedon luomisen neljästä muunnoksesta jää toteutumatta. 
Sosialisaation puuttuminen vuorovaikutuksessa johtaa siihen, että oppimisprosessissa painottuu 
abstraktin ja ulkokohtaisen tiedon välittyminen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että asioita opetetaan 
pelkästään luennoimalla, eivätkä oppijat pääse kokeilemaan ja oppimaan asioita käytännön 
toiminnassa. Ulkoistamisen puuttuminen johtaa puolestaan oppijoiden omien kokemusten 
sivuuttamisen. Oppijat eivät tuo oppimisprosessissa esiin aiempia kokemuksiaan eikä niitä oteta 
opetuksessa huomioon. Yhdistämisen puuttuminen vuorovaikutuksessa tarkoittaa sitä, että oppijat 
työskentelevät kukin yksinään tai että ryhmässä ei tapahdu luovaa vuorovaikutusta. Yhteisen 
tiedon rakentaminen sivuutetaan. Sisäistämisen puuttuminen johtaa taas siihen, että opittavat 
asiat jäävät erillisiksi oppijoiden omasta kokemusmaailmasta, ulkoaopituiksi ja pohtimatta. 
Ongelmia voi ilmetä myös siinä, että siirtymät organisaation tiedon luomisen spiraalissa jäävät 
toteutumatta. Yksilötason tiedon luomisen puuttuminen rampauttaa tiedon luomisen spiraalin ja 
tekee organisaation toiminnasta mekaanista, rutiininomaista ja kyvytöntä vastaamaan uusiin 
haasteisiin. Ryhmätason tiedon luomisen puuttuminen puolestaan tarkoittaa sitä, etteivät opitut 
asiat ja kehitetyt uudet ideat eivät leviä niiden kehittäjää pidemmälle. Organisaatiotason tiedon 
luomisen puuttuminen johtaa tiedon luomisen siiloutumiseen tai klikkiytymiseen, eivätkä opitut 
asiat ja uudet ideat leviä koko organisaation käyttöön. Organisaatioiden välisen tiedon luomisen 
puuttuminen taas tarkoittaa sitä, että organisaatiot joutuvat tai pyrkivät selviytymään omillaan 
eivätkä hyödynnä verkostoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia oppimiseen ja uusien ideoiden 
kehittämiseen ja levittämiseen. 
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