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1 JOHDANTO  

 

Aineenopettajakoulutuksen tavoitteena on antaa aineenopettajaopiskelijalle tarvittavat valmiu-

det opettajan työtä varten. Aineenopettajan perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmassa eri-

tellään, että koulutuksessa opetetaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön sisältöjä, kasvatukseen, 

yhteiskuntaan ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä seikkoja, opetushallinnon perusteita, oppi-

misen ja ohjaamisen perusteita sekä tutkivaa opettajuutta. Lisäksi opiskelijat suorittavat kaksi 

ohjattua opettajaharjoittelua. Aineenopettajat suorittavat alemman ja ylemmän korkeakoulutut-

kinnon saadakseen aineenopettajapätevyyden (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-

vaatimuksista 986/1998, 5§), jonka jälkeen he voivat opettaa yhtä tai useampaa oppiainetta ylä-

koulussa tai lukiossa.  

Aineenopettajat ovat opiskelleet korkeakoulussa maisteriksi, mutta korkeakoulussa ta-

pahtuneesta koulutuksesta huolimatta moni vastavalmistunut aineenopettaja kokee suurta epä-

varmuutta oman ammatillisen osaamisensa suhteen ja aloittaessaan työtään turhautuu, kun ei 

saa kokeneemmilta opettajilta asiantuntijuuteen liittyviä neuvoja. Lisäksi vastavalmistuneet ko-

kevat, ettei heidän saamaansa uutta tietoa kuunnella työpaikoilla. (Ks. esim. Nyman 2009.) Ko-

keneemmilla aineenopettajilla olisi paljon annettavaa kokemattomille opettajille, mutta asian-

tuntijuuteen liittyvää hiljaista tietoa ei aina jaeta työyhteisöissä. Tämän lisäksi asiantuntijuutta 

katoaa esimerkiksi opettajien siirtyessä eläkkeelle. Tässä tutkimuksessa asiantuntijuuteen liit-

tyy keskeisesti hiljaisen tiedon käsite. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista hiljaista 

tietoa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalla on. Hiljaisen tiedon sanotaan olevan niin hiljaista, 

ettei tiedon haltijakaan ole siitä tietoinen (ks. Polanyi 1966), joten sen käsitteellistäminen ja 

artikuloitavaan muotoon muuttaminen on vaikeaa (ks. esim. Nonaka & Takeuchi 1995; Rolf 

1995). Tämä aiheuttaa sen, että hiljainen tieto on vaikeasti siirrettävissä kouluissa ja monissa 

muissa organisaatioissa.  

Tutkin maisterintutkielmassani kokeneiden yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

tajien hiljaista tietoa. Kokeneella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalla tarkoitan opettajaa, 

jolla on teoreettisen tietämyksen lisäksi vankka työkokemus äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

tajana toimisesta yläkoulussa. Tutkimukseni tarkoituksena on saada uutta tietoa siitä, millaista 

hiljainen tieto on pitkään työtään tehneen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työssä, miten 

hiljainen tieto ilmenee tai näkyy opettajan työssä ja miten hiljaista tietoa voidaan siirtää. Äidin-

kielen ja kirjallisuuden opettajille on kertynyt hiljaista tietoa, jonka avulla voitaisiin helpottaa 
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uuden äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työn alkua, jos kokeneiden äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajien hiljaista tietoa saataisiin jaettua.  

Vastavalmistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ovat saaneet yliopistossa katta-

van formaalin koulutuksen aineenhallinnasta ja pedagogiasta opetustoimen henkilöstön kelpoi-

suusvaatimuksien täyttämiseksi. Käytännössä siis yläkoulussa opettavan aineenopettajan tulee 

suorittaa alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto, yhdestä oppiaineesta pe-

rusopinnot ja aineopinnot sekä toisesta aineesta perus- ja aineopinnot. Lisäksi aineenopettajalla 

tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset aineopinnot, jotka ovat 60 opintopisteen laajuiset. 

Lukion opettajalla tulee lisäksi olla suoritettuna pääaineesta myös syventävät opinnot. (Asetus 

opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 5§.) 

Tutkimuksen aineiston hankin haastattelemalla yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajia teemahaastattelumenetelmällä (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000: 48). Kohdejoukoksi va-

litsin yläkoulun, sillä nuori siirtyy yläkoulussa ainejakoiseen opetukseen. Yläkoulussa äidin-

kieltä ja kirjallisuutta opettavat aineenopettajat, toisin kuin alakoulussa, sillä alakoulussa luo-

kanopettaja opettaa lähes kaikkia oppiaineita. Aineenopettajalle kertyy todennäköisesti paljon 

asiantuntijatietoa, kokemusta ja osaamista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta, joten ylä-

koulun opettajan hiljaisen tiedon tutkiminen on siksi mielekästä.  

Aineistoni analyysin menetelmänä käytän sisällönanalyysia (ks. Tuomi–Sarajärvi 2009: 

103–112)  ja diskurssianalyysia (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009). Analysoin haastateltavieni 

kertomaa ja tulkitsen sitä. Kielen piirteiden analysointi jää tässä tutkimuksessani pienempään 

rooliin, sillä tavoitteenani on saada määritettyä laajempaa kokonaiskuvaa äidinkielen ja kirjal-

lisuuden opettajien hiljaisesta tiedosta ja hiljaisen tiedon jakamisesta. Kieli toimii siis apuväli-

neenä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien käsityksien tutkimuksessa. On tutkittu, että opet-

tajien omat uskomukset ja käsitykset vaikuttavat siihen, millaisia ajatuksia ja uskomuksia opet-

tajat välittävät edelleen oppilailleen, joten ei ole yhdentekevää, miten äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajat käsittävät esimerkiksi hiljaisen tiedon, sillä käsitykset ja asenteet vaikuttavat hei-

dän toimintaansa. (Jaakkola 1997: 81; Kalaja & Dufva & Alanen 2005: 312.) Tutkimukseni on 

siis ainakin osittain myös äidinkielen opettajien asenteisiin liittyvää tutkimusta, sillä tutkin äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettajien käsityksiä hiljaisesta tiedosta ja sen ilmenemisestä.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisen tiedon tutkiminen on ajankohtainen aihe, 

sillä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle suuri määrä vuosien aikana kertynyttä tietotaitoa 

katoaa myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineesta, jos erityisesti kokeneiden opettajien hil-

jaista tietoa ei jaeta eteenpäin. Tutkimuksen tuloksista voi olla myös apua muun muassa työtään 

aloittavalle uudelle opettajalle. Haastateltavat tulevat ehkä tutkimuksen kautta tietoisemmaksi 
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omasta hiljaisesta tiedostaan ja osaavat sen vuoksi jakaa paremmin omaa hiljaista tietoaan 

eteenpäin esimerkiksi omassa työyhteisössään. Myös tutkimusta lukevat kokeneemmat opetta-

jat voivat tiedostua hiljaisesta tiedostaan, jolloin myös he voivat auttaa kokemattomampia opet-

tajia jakamalla omaa hiljaista tietoaan.  
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2 HILJAINEN TIETO 

Tutkimukseni pohjalla kulkee koko ajan hiljaisen tiedon käsite. Hiljaisen tiedon määrittely ei 

ole aina yksisellitteistä, joten vaikka hiljaisen tiedon teoria on olemassa, ihmiset määrittelevät 

hiljaista tietoa eri tavoin. Määrittelyn vaikeus näkyy esimerkiksi tutkimukseeni osallistuneiden 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien tavoissa puhua hiljaisesta tiedosta, sillä hiljaisen tiedon 

määrittely perustuu heidän omalle käsitykseensä hiljaisesta tiedosta. Hiljaisen tiedon käsitteen 

ymmärtämisen kannalta on oleellista käsitellä ylipäätään tiedon käsitettä. Eksplisiittinen tieto 

esitetään yleensä käsitteiden, ohjeiden, tekstien ja kaavojen muodossa, kun taas hiljainen tieto 

on usein sanoittamatonta piilossa olevaa tietoa. Polanyin (1966) mukaan ihmisen tietoisuus on 

jäävuoren huipun kaltainen, sillä pystymme pukemaan sanoiksi vain osan tiedostamme, kun 

suurin osa tiedostamme on piilossa veden pinnan alla. Kuitenkin tieto on olemassa, joten se 

vaikuttaa ihmisen toimintaan, ajatteluun ja päätöksentekoon, vaikkei edes ihminen itse ole vält-

tämättä tietoinen omasta tiedostaan.  

Seuraavaksi perehdyn tiedon määritelmään ja vertailen eksplisiittistä tietoa hiljaiseen tie-

toon ja määrittelen hiljaisen tiedon käsitteen. Vertailemalla eksplisiittistä tietoa ja hiljaista tie-

toa hiljaisen tiedon erityisluonne voidaan ymmärtää helpommin, sillä pohdin tässä luvussa 

myös tietämiseen liittyviä ongelmia ja hiljaisen tiedon mahdollisesti siihen tarjoamia ratkaisuja. 

Hiljaisen tiedon käsitteen ymmärtäminen ja selvittäminen on tämän maisterintutkielmani kan-

nalta tärkeää, sillä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien käsitys hiljaisesta tiedosta pohjautuu 

käsitteen ymmärtämiseen ja sen soveltamiseen. Esittelen lisäksi luvussa hiljaisesta tiedosta ai-

kaisemmin tehtyjä suomalaisia tutkimuksia.   

 

2.1 Hiljaisen tiedon tausta 

2.1.1 Tiedon määritelmä 

Tiedon luonnetta ja tietämisen rajoja on pohdittu jo antiikin ajoista lähtien. Tiedon klassinen 

määritelmä on peräisin Platonin teoksesta Theaitetos. Platonin (2008) mukaan ”tieto on hyvin 

perusteltu tosi käsitys”. Alinta tietoa on doksa eli luulotieto. Doksa pohjautuu aistilliseen har-

haan. Ihminen ei voi havaintojensa perusteella saada aina oikeaa tietoa, sillä aistit voivat olla 

väärässä. Episteeminen tieto on toiseksi alinta tietoa. Episteeminen tieto pohjautuu järjen käyt-

töön ja ajatteluun, joten toisin sanoen tiedon pitää olla perusteltavissa. Väitteen tulee siis vastata 

asiantilaa todellisessa maailmassa. Käytännössä siis esimerkiksi luulo ja uskomus eivät ole tie-

toa, sillä ne saatetaan osoittaa vääriksi ennemmin tai myöhemmin, vaikka alun perin perustelut 
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olisivat olleet toimivia. Kolmas tiedon laji, peitoton totuus, on universaalia, muuttumatonta ja 

aina totta. Se voidaan saavuttaa intuitiivisesti iäisyyskokemuksessa. (Platon 2008.) Peitotonta 

totuutta ei yleisesti ajatella olevan olemassa, vaan se on enemminkin vain ihanne, joten episte-

mologia eli tietoteoria pohjautuu toiseksi alimpaan episteemiseen tietoon.  

Platonin (2008) ajatus tiedosta totena uskomuksena hallitsi lähes yksin tieteenfilosofiaa 

tuhannen vuoden ajan käytännössä ilman vakavaa kyseenalaistamista. Platonin tietokäsityksen 

kyseenalaistaminen tapahtui vasta 1960-luvulla Gettierin (1963: 121–123) kritisoidessa Plato-

nin ajatusta tiedosta. Gettier esitti omia vastaesimerkkejään eli niin sanottuja Gettier-esimerk-

kejä Platonin tietokäsitystä vastaan. Gettierin mukaan jokin asia voi olla vain sattuman vuoksi 

tosi tai epätosi. Käytännössä siis ihminen voi katsella merelle ja nähdä siellä laivan. Ihminen 

voi sanoa tietävänsä, että merellä on kalastusalus. Kuitenkin aluksen tullessa lähemmäksi sel-

viää, ettei kyseinen laiva olekaan kalastusalus vaan merirosvolaiva. Henkilön esittämä väittämä 

kalastusaluksen olemassaolosta merellä voi kuitenkin olla totta, vaikka kyseinen laiva ei kalas-

tusalus ollutkaan, jos merellä on samaan aikaan myös kalastusalus. Tässä tapauksessa kyseessä 

oleva väittämän totuudellisuus perustuu sattumaan, mutta se on silti totta Platonin määritelmän 

mukaan.  

Tietoa voidaan hankkia eri tieteenfilosofian koulukuntien mukaan useilla erilaisilla ta-

voilla. Rationalismin mukaan tieto pohjautuu järkeilylle, joten esimerkiksi kokemus tai aistiha-

vainto ei ole tietoa. Tietoa saadaan rationalismin mukaan päättelemällä ja käymällä vuoropu-

helua muiden kanssa, jolloin deduktiivista päättelymallia käyttämällä totuus saadaan selvitet-

tyä. Pragmatismin mukaan tietoa saadaan vasta, kun asia tapahtuu oikeasti ihmisille oikeassa 

maailmassa ihmisen soveltaessa tietojaan oikeassa ympäristössä. Empirismin mukaan tietoa 

hankitaan havaintoja tekemällä, joten tieto pohjautuu aistihavaintoihin ja empiiriseen tutkimuk-

seen. Empiirinen tutkimus on kokemukseen pohjautuvaa tutkimusta, sillä tutkimus suoritetaan 

esimerkiksi mittaamalla tai havainnoimalla jotakin tapahtumaa tarkasti tarpeeksi usein. (Niini-

luoto 1997: 39–59, 67, 147.) Toisaalta esimerkiksi skeptikkojen mukaan tietoa maailmasta ei 

voida hankkia, sillä ihminen ei voi olla edes varma omasta olemassaolostaan tai luottaa ais-

teihinsa, sillä maailmaa saattaa skeptikkojen mukaan hallita ihmisiä tahallaan harhaan johtava 

paha henki (DeRose 1999). Tiedon käsitteen määrittely voi olla haastavaa, vaikka tietoa ja tie-

tämistä on pohdittu jo ainakin Platonin ajoista lähtien. Platonin tietoteoriakäsitys on edelleenkin 

tieteen pohjalla, mutta kaiken kattavaa ja yleisesti hyväksyttävää tiedon määritelmää ei ole vielä 

olemassa. Tämä kertonee jotakin tiedon käsitteen monimutkaisuudesta ja tietämisen ongel-

mista, joihin perehdyn tarkemmin hiljaisen tiedon teorian käsittelyn yhteydessä.  
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Tieto voidaan siis jakaa käsitteelliseen tietoon (explicit knowledge) ja hiljaiseen tietoon 

(tacit knowledge). Käsitteellinen eli eksplisiittinen tieto on formaalia, selitettyä, abstraktia, uni-

versaalia ja useimmiten oppikirjojen välittämää koulutuksen kautta saatavaa tietoa. (Rolf 1995: 

13–14.) Choon (2000) mukaan käsitteellistä tietoa voidaan prosessoida, jakaa ja tallentaa suh-

teellisen helposti. Yleensä eksplisiittinen tieto esitetään sääntöjen, ohjeiden, kaavioiden ja teks-

tin muodossa (Choon 2000). Hiljainen tieto on vaikeammin tunnistettavaa ja jaettavaa, sillä se 

perustuu kokemukseen, konkreettisuuteen, kontekstiin ja toimintaan. Hiljainen tieto on sidok-

sissa henkilöihin ja tunteisiin, eikä se ole käsitteenä kovin selvä. Hiljainen tieto on hyvin hen-

kilökohtaista, alati muuttuvaa ja traditioiden välittämää. (Rolf 1995: 13–14.)  

 

2.1.2 Hiljaisen tiedon määritelmä 

Hiljaisen tiedon määrittely tyhjentävästi on vaikeaa, sillä kuten aiemmin olen esitellyt, on hil-

jainen tieto usein niin sisäistä ja tiedostamatonta, ettei tiedon haltija tiedä omaavansa hiljaista 

tietoa jostakin asiasta (ks. esim. Polanyi 1966). Tästä syystä hiljaisen tiedon muuttaminen arti-

kuloitavaan käsitteelliseen muotoon on haastavaa (ks. esim. Nonaka & Takeuchi 1995; Rolf 

1995).  Ensimmäisen kerran käsitteen hiljainen tieto määritteli Polanyi vuonna 1966. Polanyin 

(1966: 4) mukaan on olemassa hiljaista tietoa ja näkyvää tietoa. Näkyvä tieto on tietoa, jonka 

olemassaolosta ihminen on tietoinen, kuten vaikkapa kielitaidostaan. Hiljainen tieto ei ole nä-

kyvää, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen tietää asioista enemmän kuin kykenee kertomaan. Ih-

minen esimerkiksi tunnistaa ystävänsä tämän nähdessään, mutta hänen on vaikea selittää, mistä 

välitön tunnistus johtui. Hiljaiseen tietoon kuuluvat yksilön taitokapasiteetti, kyvyt ja intellek-

tuaalinen tieto. (Polanyi 1966.)  

Tieteellisyyden todistamiseen liittyy keskeisesti argumentointi. Tietoväitteiden tulee siis 

olla perusteltavissa. Hiljaisen tiedon verbalisoimisen ongelma johtaa usein siihen, että hiljaisen 

tiedon tieteellisyys kyseenalaistetaan. Pragmaattisen tietoteorian kannalta katsottuna hiljainen 

tieto on kuitenkin tietoa, sillä tieto tulee näkyviin käytännön toiminnassa esimerkiksi ihmisen 

suoriutuessa menestyksekkäästi erilaisissa tilanteissa ilman eksplisiittistä tietoa (Niiniluoto 

1996: 59). Käytännössä ihminen siis esimerkiksi osaa ajaa pyörällä, vaikkei hän ole empiirisesti 

esimerkiksi mittaamalla testannut ajoasennon sopivuutta. Pyöräilijä ei ehkä myöskään jatku-

vasti pohdi järjellään rationalistien tapaan, kuinka polkeminen tapahtuu. Ihmisellä on siis hil-

jaista pragmaattista tietoa pyörällä ajamisesta. Tämä hiljainen tieto vahvistuu tai muuttuu eri 

pyöräilykertojen aikana.  

Käsitteenä hiljainen tieto tuo monille mieleen tilanteen, jossa kokenut mestari siirtää 

omaa tietoaan oppipojalleen (ks. esim. Toom 2008: 37). Hiljainen tieto pitää sisällään kuitenkin 
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paljon muutakin, sillä se toimii sekä prosessina että produktina. Hiljainen tieto on prosessina 

hiljaista tietämistä. Hiljainen tietäminen ilmenee usein ammattilaisen päätöksenteon intuitiivi-

sessa luonteessa ammattilaisen päätöksenteon nopeudessa ja varmuudessa. Produktina hiljainen 

tieto näkyy konteksteihin liittyvänä käytännöllisenä taitona, osaamisena, uskomuksena tai kä-

sityksenä. Keskeisesti hiljaiseen tietoon kytkeytyvät myös traditiot, arvot ja asenteet. Ne ovat 

muodostuneet aikojen kuluessa, ja ne vaikuttavat vahvasti ammattilaisen toimintaan. (Toom 

2008: 48.) 

Rolfin (1995: 27–28) mukaan hiljainen tieto voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Tie-

don alkuperä on niistä ensimmäinen. Tiedon alkuperään liittyy keskeisesti tiedon hankkimis-

menetelmä. Tietoa voidaan saada esimerkiksi kokemuksien, kertomuksien, harjoittelun ja mes-

tarin ja oppipojan suhteen kautta. Toinen kategoria on tiedon sisältö. Tiedon sisältöön kuuluu 

se, mitä tiedetään, eli esimerkiksi asenteet, taidot, arvostukset ja julkilausumat. Kolmantena 

kategoriana esiintyy tiedon funktio. Tiedon funktioon kuuluu ennakointi, kuvailu, käsittely, 

luokittelu ja selkiyttäminen, eli ylipäätään se, mihin tietoa käytetään. (Rolf 1995: 27–28.) Toom 

(2006: 52) lisää Rolfin kategorioiden joukkoon kaksi uutta kategoriaa. Tiedon vaikutuksen ka-

tegoriaan liittyy tiedon käytön pohtiminen. Voidaan siis pohtia, miksi toimitaan jollakin tavalla, 

ja voitaisiinko tilanteessa toimia jollakin muulla tavalla. Tiedon vaikutukset kattavat tiedon 

käyttämisen vaikutukset muita ihmisiä kohtaan, eli miten toiset ihmiset toimivat tietynlaisen 

kokemuksen seurauksena. (Toom 2006: 52.) 

Hiljaiseen tietoon liittyy Rolfin (1995: 13–15) mukaan oleellisesti asioiden laaja ymmär-

täminen, sidoksisuus kokemukseen ja traditioon, kontekstisidonnaisuus, oma kokemus ja yli-

päätään henkilökohtaisuus, käytäntö ja alueellinen aikaan ja paikkaan liittyvä sidonnaisuus 

(Rolf 1995: 13–15). Hiljainen tieto liittyy siis keskeisesti rajattuun paikkaan ja rajattuun aikaan, 

sillä hiljainen tieto syntyy kokemuksien kautta. Vaikka henkilöllä olisi hiljaista tietoa esimer-

kiksi pienen kaupan johtamisesta, henkilön hiljaista tietoa ei voi siirtää suoraan suuren yrityk-

sen johtajan työtä helpottamaan, sillä suuren yrityksen hallintaan liittyy täysin erilaisen tiedon 

tarve.  

Taito on hiljaisen tiedon lähikäsite, sillä esimerkiksi Niiniluodon (1996: 51) mukaan jon-

kin taidon hallitseminen ei tarkoita, että ihmisellä olisi asiasta tietoa. Toisaalta esimerkiksi Ar-

gyriksen ja Schönin (1974) mukaan taito on toiminnan teoriaa ja konkreettista toimintaa. Taito 

sidotaan tietoon, sillä taito esiintyy tarkoituksenmukaisena kyvykkäänä toimintana jossakin ti-

lanteessa (Argyris & Schön 1974). Niiniluodon mukaan taito on tiedon esiaste, sillä taito voi-

daan oppia ilman varsinaista tietoa vaikkapa mestarin opettaessa oppipoikaansa. Tällöin taidon 

oppiminen tapahtuu mallioppimisen, imitoinnin tai yrityksen ja erehdyksen kautta. (Niiniluoto 
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1996: 51.) Toom (2008: 38) käyttää esimerkkinä taidosta kielen oppimista. Kielen oppiminen 

on mahdollista, vaikkei henkilö tietäisi taivutussääntöjä tai lauseoppia, jos henkilö omaksuu 

kielen sanastoineen ja kielioppeineen. Henkilö ei siis osaa pukea sanoiksi kieliopillista osaa-

mistaan tai kuvailla esimerkiksi kielioppisääntöjä, mutta silti hän käyttää kieltä kieliopin sään-

töjen mukaisesti. (Toom 2008: 38.) Hiljaisen tiedon omaksuminen voi siis tapahtua ilman var-

sinaista tiedon opiskelua, kuten kielen oppimisen tapauksessa Toom (2008: 38) esittää. Hiljai-

sen tiedon omaksumiseen ei siis välttämättä tarvita samalla tavalla formaalia opetusta tai opis-

kelua, vaan hiljaista tietoa voidaan omaksua esimerkiksi arkielämässä.  

 

2.1.3 Hiljaisen tiedon jakaminen ja siirtäminen 

Hiljaisen tiedon sanalliseen muotoon muuntamisen vaikeuksien vuoksi hiljaisen tiedon jakami-

sen sanotaan olevan joskus vaikeaa, mutta nykyään on kehitelty erilaisia malleja hiljaisen tiedon 

jakamista varten. Hiljaisesta tiedosta on myös tultu tietoisemmaksi viime vuosikymmenien ai-

kana, jolloin hiljaisen tiedon jakaminen on noussut tärkeämpään asemaan. Esimerkiksi Virtain-

lahden (2009: 108) mukaan hiljaisen tiedon jakaminen on tärkeää, sillä sitä kautta organisaation 

laatua voidaan parantaa ja työn jatkuvuus voidaan varmistaa. Lisäksi osaamisesta tullaan tie-

toiseksi työyhteisössä ja sitä voidaan kehittää, onnistuneita käytäntöjä voidaan jakaa ja hyödyn-

tää, ja tätä kautta yhteisöllisyyden tunne vahvistuu. (Virtainlahti 2009: 108.) Uuden työnteki-

jöiden sitoutuminen työyhteisöön ja työyhteisön toimintaan pohjautuu omaan osallisuuteen ja 

oman paikan löytämiseen, joten uusi työntekijä sitoutuu yritykseen paremmin, jos hän kuulee 

työyhteisön menneistä kokemuksista ja saa tietoa tulevista suunnitelmista. Kokeneemman työn-

tekijän hiljaisen tiedon jakaminen onnistuu esimerkiksi tarinoiden kertomisen kautta. Kokenut 

työntekijä voi kertoa menneisyydestä tarinoita ja niiden avulla saadaan uusi työntekijä koke-

maan, että hän osa työyhteisöä, mutta sen kautta voidaan myös saada yhdessä kehiteltyä uusi 

näkökulma tulevaisuutta ajatellen. (Wenger 1998: 100, 156.) Toisin sanoen hiljaista tietoa esi-

merkiksi työyhteisöstään saanut uusi työntekijä saattaa kokea työnsä merkityksellisemmäksi ja 

oman paikkansa työyhteisössä tärkeäksi. Samalla uusi työntekijä voi osallistua työyhteisön ke-

hittämiseen yhdistämällä omia näkökulmiaan saamaansa hiljaiseen tietoon. 

Nonakan ja Takeuchin (1995: 61, 85) mukaan tieto syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa formaalin tiedon ja käytännön tiedon eli hiljaisen tiedon kohdatessa, jolloin puhutaan tie-

don luomisen dynaamisesta mallista (SECI-malli). Hiljaisen tiedon henkilökohtaisuuden 

vuoksi sen jakaminen ja siirtäminen on vaikeaa, joten hiljaisen tiedon jakamisen ehtona on hen-

kilöiden välinen kommunikointi. Tietoa voidaan siis jakaa kokemuksista kertomisen kautta. 

(Nonaka & Takeuchi 1995: 61, 85.) Hiljaista tietoa voidaan jakaa myös yhdessä tekemisen, 
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kyselemisen ja puhumisen, projektien, parityöskentelyn, tiimien, työhön perehdytyksen, men-

toroinnin ja työparien vaihtamisen välityksellä. (Moilanen 2008: 241.) Hiljaisen tiedon jakami-

seen on olemassa siis erilaisia vaihtoehtoja, joita voitaisiin käyttää erilaisilla työpaikoilla eri 

tavoilla.  

Nonakan ja Takeuchin (1995) kehittämän tiedon luomisen prosessimallin (SECI-malli) 

ydinajatus on saada yksilön hiljainen tieto artikuloitavaan muotoon, jotta sitä voidaan siirtää 

organisaation käytettäväksi tiedoksi. Mallin mukaan työntekijät jakavat keskenään omaa ole-

massa olevaa tietoaan. Tiedon jakamisessa muodostuu uutta yhteistä tietoa ihmisten yksittäisten 

tietojen yhdistyessä uudeksi tiedoksi. SECI-malli koostuu neljästä tiedonsiirron prosessista: so-

sialisaatiosta (socialization), ulkoistamisesta (externalization), yhdistämisestä (combination) ja 

sisäistämisestä (internalization), jotka esitellään alla olevassa kuviossa 1.  

 

 

Kuvio 1. Tiedon muuntumistavat (Suurla 2001: 41). 

 

Sosialisaatio tarkoittaa hiljaisen tiedon jakamista vuorovaikutustilanteissa. Työntekijät jakavat 

ajattelumallejaan, kokemuksiaan ja tietotaitoaan toisilleen esimerkiksi työtilanteissa tai kahvi-

pöytäkeskusteluissa. Ulkoistamisvaiheessa hiljainen tieto muutetaan helposti ymmärrettävään 

ja helposti jaettavaan eksplisiittiseen muotoon. Hiljaista tietoa muutetaan siis eksplisiittisiksi 

käsitteiksi, analogisiksi malleiksi ja metaforiksi, jolloin on helpompaa luoda uutta tietoa, sillä 

aikaisempi tieto on tällöin helpommin käytettävissä. Käytännössä siis tieto alkaa muuttua sa-

nalliseen muotoon, jolloin syntyy esimerkiksi käsitteitä. Yhdistämisessä eksplisiittiseksi muu-
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tettua uutta tietoa kootaan laajoiksi kokonaisuuksiksi, jolloin esimerkiksi sähköposteissa, ko-

kousmuistioissa ja tietokannoissa olevaa tietoa yhdistetään. Yhdistämisen jälkeen käytössä on 

laajempi aineisto, jolloin tietojen analysointi ja vertailu onnistuu kattavammin. Sisäistämisessä 

yksilö sisäistää muotoutuneen eksplisiittisen tiedon niin, että siitä tulee osa hänen hiljaista tie-

topohjaansa. Ihminen siis omaksuu muotoutuneen tiedon. Yksilöllä on siis lisää tietoa, jolloin 

voidaan palata taas ensimmäiseen vaiheeseen eli sosialisaatioon, sillä yksilöllä on taas uutta 

tietoa tarjottavanaan muille työntekijöille. (Nonaka & Takeuchi 1995: 62–80; Suurla 2001: 43–

44.)  Hiljaisen tiedon jakaminen ja siirtäminen on siis vuorovaikutukseen ja jatkuvuuteen pe-

rustuvaa. Tarkoituksena esimerkiksi SECI-mallissa on saada työntekijälle koko ajan uutta tie-

toa, jota hän voi jakaa eteenpäin, joten hiljainen tieto voidaan nähdä myös jatkuvana muuttu-

vana dynaamisena prosessina.  

Ehkä kaikkein tunnetuin tapa hiljaisen tiedon jakamiseen on mestari-oppipoikamalli, sillä 

se on samalla myös opettamisen malleista vanhin. Virtainlahden (2009: 120–122) ja Niiniluo-

don (1996: 51) mukaan mestari-oppipoikamallin perustana on oppimisen tapahtuminen matki-

misen, mallioppimisen, yrityksen ja erehdyksen ja havaintojen tekemisen kautta. Toisin sanoen 

kokenut mestari auttaa kokemattomampaa oppipoikaa konkreettisesti työtä tehdessä. Opetus 

tapahtuu käytännön tilanteissa yhdessä työtä tehden esimerkiksi työparina. Jokin taito voidaan 

siis oppia ilman käsitteellistä tietoa taidosta. Dreyfus ja Dreyfus (1986: 17–35) ovat tutkineet 

osaamisen kehitystä noviisista asiantuntijaksi. Noviisin mestarista erottaa noviisin tiukka pitäy-

tyminen esimerkiksi koulussa opituissa säännöissä tai tiedoissa. Ylipäätään noviisin näkökulma 

on rajoittuneempi, kun taas mestari ei tarvitse toimintansa pohjaksi tarkkoja sääntöjä tai tietoja, 

vaan hän on luonut omat tapansa ja hänellä on intuitiivinen tapa toimia erilaisissa tilanteissa. 

Toisin sanoen mestarille on kertynyt hiljaista tietoa omasta alastaan. Sitä kautta hän voi toimia 

vapaammin ja rutiininomaisemmin kuin noviisi. (Dreyfus & Dreyfus 1986: 17–35.) Hiljaiseen 

tietoon liittyy siis keskeisesti oman asiantuntijuuden kehittyminen kokeneemman ihmisen asi-

antuntijuutta ikään kuin hyödyntäen. Toisaalta hiljaista tietoa voidaan saada myös omien koke-

muksien ja esimerkiksi virheiden kautta (ks. esim. Virtainlahti 2009: 120–122; Niiniluoto 1995: 

51), joten hiljaista tietoa voidaan omaksua myös ilman toisten apua omaa työtä tehdessä esi-

merkiksi omista virheistä oppimalla tai omat onnistuneet toimintatavat säilyttämällä.  

Mentorointi on SECI-mallin ja mestari-oppipoikamallin lisäksi yleinen tapa jakaa ja siir-

tää hiljaista tietoa esimerkiksi työorganisaatiossa. Heikkisen ja Huttusen (2006: 204–210) mu-

kaan aiemmin mentoroinnin ajateltiin olevan enemmän hierarkioihin perustuvaa, sillä yleensä 

auktoriteettiasemassa oleva taidollisesti ja tiedollisesti kokeneempi henkilö opetti tai koulutti 
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kokemattomampaa aloittelijaa. Käytännössä siis mentori lähinnä siirsi omaa tietoaan mentoroi-

tavalle sellaisenaan. Nykyään kuitenkin vastavuoroisuus, keskustelu, dialogi ja yhdessä teke-

minen ovat nousseet keskeiseen asemaan mentoroinnissa. Mentoroinnissa rakennetaan yhdessä 

tietoa ja vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia vuorovaikutteisesti, eikä kokemattomampi kuun-

tele vain kokeneemman työntekijän neuvoja. Hiljaista tietoa välitetään yhdessä tekemällä tie-

toisesti opittavasta asiasta keskustelemisen sijaan. Mentorointi ei nykyään aina tapahdu aino-

astaan kahden ihmisen välillä, sillä ryhmämentorointi vertaisryhmissä on yleistynyt. Vertais-

mentoroinnissa saman alan ihmiset voivat oppia uutta kuuntelemalla toistensa kokemuksia ja 

keskustelemalla niistä. Käytännössä mentoroinnissa hiljaista tietoa puetaan sanoiksi omien kä-

sityksien ja lähtökohtien kautta. Tietoa rakentuu sosiokonstruktiivisesti sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa aikaisempien kokemuksien ja tietojen pohjalta. Toisin sanoen mentoroinnissa tietoja 

tai näkemyksiä ei siirretä suoraan mentorilta muille. (Heikkinen & Huttunen 2008: 204–210.) 

Vertaismentorointiin liittyviä hankkeita on olemassa useita, ja esimerkiksi opettajille on omia 

mentorointiryhmiä, joiden tarkoituksena on jakaa opettajien kokemuksia opetustyöstä. Koke-

muksista kertomisen kautta opettajat voivat välittää omaa hiljaista tietoaan esimerkiksi opetta-

misesta toisille opettajille.  

Hiljaisen tiedon jakaminen ei suju aina sujuvasti ilman ongelmia, vaan osa hiljaisesta 

tiedosta jää ikään kuin vapaaehtoisesti jakamatta. Suhosen (2009) väitöskirjassa, jossa tutkitaan 

pappien ja diakonien hiljaisen tiedon siirtämistä, todetaan, että käytännössä hiljaisen tiedon ja-

kamisen ja siirtämisen suurin ongelma on myös Suomessa ihmisten haluttomuus tiedon jaka-

miseen, eikä niinkään hiljaisen tiedon sanoiksi pukemisen vaikeus tai ajanpuute. Hiljaista tietoa 

ei voi siirtää esimerkiksi uudelle työntekijälle tai kollegalle vasten tämän tahtoa. Varsinkin kol-

legojen tapauksessa keskinäisen vuorovaikutuksen luonne vaikuttaa paljon siihen, siirretäänkö 

tietoa vai ei. Lisäksi tiedon siirtäjä ei aina halua jakaa tietoaan, tai hänellä ei ole taitoja hiljaisen 

tietonsa siirtämiseen, jolloin siirtämistä ei tapahdu tai sitä tapahtuu heikommin. Vastaanottajan 

motivaatio on siis oleellisessa asemassa tiedon siirtämisen suhteen, mutta myös tiedon siirtäjän 

asenne tiedon jakamista tai siirtämistä kohtaan on merkittävää. Suhosen informantit kokevat 

päävastuun tiedon siirtämisestä olevan vastaanottajalla. (Suhonen 2009: 143.) Hiljaisen tiedon 

jakamisen ongelma ei siis ole välttämättä aina hiljaisen tiedon jakamisen vaikeus, vaan yksin-

kertaisesti ihmiset eivät aina halua jakaa tai vastaanottaa hiljaista tietoa.  

Vastaanottajan motivaation puute ei ole aina syy hiljaisen tiedon jakamisen estymiseen, 

vaan usein hiljainen tieto jää Moilasen (2008: 235–236) mukaan jakamatta kokeneemman asi-

antuntijan vuoksi. Kokeneempi työntekijä saattaa tiedostaa, että hänellä olisi tietoa jaettavaksi 

kokemattomalle työntekijälle. Lisäksi hän saattaa hyvinkin tietää keinoja tietonsa jakamiseen, 
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mutta hiljaisen tiedon jakaminen ei tunnu hänestä kuitenkaan luontevalta. (Moilanen 2008: 

235–236.) Myös Wenger (1998: 100) pitää kokeneemman työntekijän aktiivisuutta tiedon siir-

rossa tärkeänä, mutta ongelmaisena hän pitää sitä, ettei työyhteisö virallisesti osallistu hiljaisen 

tiedon siirtämiseen, vaan se jää useimmiten kokeneen työntekijän omalle vastuulle (Wenger 

1998: 100).  

Hiljaisen tiedon jakaminen ja siirtäminen ei siis ole automaattista tai ongelmatonta, sillä 

ihmisten motivaatio ja asenteet ovat keskeisessä asemassa hiljaista tietoa siirrettäessä. Voidaan 

myös pohtia, onko kaikki hiljainen tieto erityisen jakamiskelpoista tai onko sitä edes välttämättä 

tarkoituksenmukaista jakaa, sillä todennäköisesti hiljainen tieto voi olla myös negatiivista tai 

esiintyä negatiivisessa merkityksessä, kuten vaikkapa vallan käytön välineenä. Tästä näkökul-

masta hiljaista tietoa ei ole juurikaan tutkittu (ks. kuitenkin Hakulinen 2010).   

 

2.2 Hiljaisen tiedon tutkimus Suomessa 

 

Ensimmäinen suomalainen teos hiljaisesta tiedosta ilmestyi vuonna 1997. Koivusen (1997: 75–

78) mukaan hiljainen tieto on ylipäätään kaiken tietämisen perusta, sillä hänen mukaansa ilman 

hiljaista tietoa ei olisi formaalia tietoa. Hiljaista tietoa on kuitenkin tutkittu Suomessa enemmän 

vasta 2000-luvulta alkaen opettajien, hoitotyöntekijöiden, diakonien ja pappien, klassisten tai-

delaulajien ja röntgenhoitajien työssä (Nurminen 2000; Syrjäläinen 2003; Toom 2006; Suhonen 

2009; Hakulinen 2010; Kurtti 2012; Karri 2014; Mauno 2014). 

Suomen kielen tutkimuksia hiljaisesta tiedosta ei ole tehty käyttämällä käsitettä hiljainen 

tieto, mutta esimerkiksi Mauno (2014) on tutkinut äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien käsi-

tyksiä kielitiedon opettamisesta. Tutkimuksesta ilmenee, että opettajille on muodostunut selkeä 

käsitys kielitiedosta ja opettamisesta. Lisäksi opettajien käsitykset ovat hyvin erilaisia, sillä he 

liittävät esimerkiksi erilaisia merkityksiä ja ilmiöitä kielitietoon. Opettajille on siis syntynyt 

hiljaista tietoa sekä kielitiedon opettamisesta että kielitiedosta itsestään.  

Opettajien hiljaista tietoa ovat tutkineet muun muassa Syrjäläinen (2003), Toom (2006) 

ja Karri (2014). Syrjäläinen (2003) on tutkinut väitöskirjassaan käsitöiden opettajan pedago-

gista tietoa eikä suoranaisesti hiljaista tietoa, mutta hän havaitsee, että käsitöiden opettajien 

pedagoginen tieto perustuu suurelta osin hiljaiseen tietoon. Toom (2006) on tutkinut luokka-

huonetilanteissa läsnä olevaa hiljaista tietoa ja hiljaiseen tietämiseen liittyviä sisältöjä väitös-

kirjassaan. Opettajan hiljainen tietäminen näkyy opetuksen sisällön, pedagogisten ratkaisujen 



13 
 

ja aineen didaktiikan keskinäisessä vuoropuhelussa ja hallinnassa sekä opetuksen sisällön ym-

märtämisenä. Lisäksi pedagogiseen tietämiseen kuuluu oppilaan aseman ylläpito ja opettajan 

auktoriteetin ylläpito. (Toom 2006.)  

 Peruskoulun aineenopettajien, luokanopettajien ja erityisopettajien käsityksiä hiljaisesta 

tiedosta ja sen jaettavuudesta sekä merkityksistä on tutkinut maisterintutkielmassaan Karri 

(2014). Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokevat hiljaisen tiedon olevan subjektiivista elä-

mänkokemukseen, työkokemuksiin ja teoriaan liittyvää tietoa. Hiljaisen tiedon siirtäminen ja 

jakaminen onnistuu opettajien mielestä parhaiten havainnoimalla muita opettajia ja yksinker-

taisesti työtä tekemällä. (Karri 2014.)  

Hiljaisen tiedon tutkimusta on tehty myös muilla tieteenaloilla. Esimerkiksi Nurminen 

(2000) on väitöskirjassaan tutkinut hiljaisen tiedon ja intuition merkitystä sairaanhoitajien, ter-

veydenhoitajien ja kätilöiden työssä. Terveydenhuollon henkilöstön hiljainen tieto on intuitii-

vista tunnetietoa, ennakoivaa tietoa, tilannekohtaista havaintotietoa ja menneisyyden tapahtu-

mien kautta saatua tietoa. (Nurminen 2000: 105–110.) Nurmisen kanssa samantapaisia tuloksia 

on saanut Kurtti (2012) väitöskirjassaan, sillä hänen tutkimuksessaan hiljainen tieto on merkit-

tävässä asemassa röntgenhoitajien työssä oppimisen kannalta. Röntgenhoitajien työssä hiljaista 

tietoa esiintyy työn kaikilla alueilla. Intuition rooli on keskeinen päätöksentekotilanteissa, 

minkä lisäksi hiljainen tieto näkyy erityisesti potilaan kanssa työskennellessä, tutkimusteknii-

kan käyttämisessä, vastuutiimin työnteossa ja kuva-arviointitilanteissa. (Kurtti 2012.)  

Hiljaisen tiedon intuitiivisuus näkyy myös Suhosen (2009) väitöskirjassa. Suhonen on 

tutkinut diakonien ja pappien hiljaisen tiedon ilmenemistä, siirrettävyyttä ja siirrettävyyden 

merkitystä. Pappien ja diakonien hiljainen tieto pohjautuu työssä saatuun kokemukseen. Kou-

lutuksella, elämänkokemuksella ja työkokemuksella on suuri rooli pappien ja diakonien hiljai-

sen tiedon muodostumisessa. Heidän hiljainen tietonsa näkyy työssä erityisesti vuorovaikutus-

tilanteissa. Papeille ja diakoneille on muodostunut empaattista, intuitiivista vaistonvaraista tie-

toa siitä, miten ihmisten kanssa tulisi toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tilanteiden 

ennakointi, oikeiden kysymyksien esittäminen, nöyrä asenne ja tieto ihmisistä ovat oleellisia 

pappien ja diakonityöntekijöiden hiljaisen tiedon kannalta. (Suhonen 2009.)  

Hakulinen (2010) on tutkinut maisterintutkielmassaan klassisten taidelaulajien hiljaista 

tietoa vallankäytön välineenä, sillä hän on tutkinut nuoremman laulajan ja hänen kokeneemman 

opettajansa välisen suhteen vallankäyttöä. Vanhemman ja kokeneemman opettajan hiljainen 

tieto ei ole ainoastaan siirtämisen kohteena, vaan se esiintyy myös vallankäytön ja opettajasta 

riippuvuuden muotona. Hiljaisen tiedon negatiivinen puoli ei ole ollut aikaisemmin Suomessa 

tutkimuksen kohteena.  
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2.3 Aineenopettajan asiantuntijuuden hiljainen tieto  

 

Opettajan ammatin asiantuntijuus on laajentunut vuosisatojen saatossa. Opettajuus on nykyään 

laajempi käsite kuin ennen, sillä nykyään opettaja ei ainoastaan opeta. Opetus ei ole vain tie-

donsiirtoa opettajalta oppilaalle. Opettajan työhön kuuluvat opettajan abstrakti erikoistunut tie-

toperusta eli kognitiivinen ulottuvuus, eettiset kysymykset eli eettinen ulottuvuus ja vuorovai-

kutustaidot eli käytännöllinen ulottuvuus (Krokfors 2004). Opettajan työn yhtenä perustana on 

perusopetuslaki, jonka mukaan opetuksen tavoite on tukea oppilaan kasvua yhteiskunnan eet-

tiseksi ja vastuulliseksi jäseneksi, minkä lisäksi tavoitteena on jakaa oppilaille tarpeellisia tie-

toja ja taitoja elämää varten (Perusopetuslaki 628/1998, 2§). 

Opettajan työhön liittyy keskeisenä käsitteenä asiantuntijuus. Asiantuntijuuteen liittyy 

Hakkaraisen ja Paavolan (2008: 63–66) mukaan keskeisesti kolme eri tiedon lajia: toiminnalli-

nen, käsitteellinen ja intuitiivinen tieto. Toiminnallista tietoa on usein vaikeaa pukea sanoiksi, 

sillä toiminnallinen tieto pohjautuu rutiineihin ja suoranaiseen automatioon. Toiminnallinen 

tieto ilmaisee tavan, miten asia tehdään (”tietää kuinka”). Toinen asiantuntijuuteen liittyvä tie-

don laji on käsitteellinen tieto. Perinteisesti ajateltuna käsitteellisen tiedon hallinta on helpointa 

osoittaa, sillä ihminen kykenee puhumaan käsitteellisestä tiedostaan. Toisin sanoen käsitteel-

listä tietoa käyttämällä asiantuntija voi pukea sanoiksi selittävää (”tietää miksi”) ja kuvailevaa 

(”tietää että”) tietoaan. (Hakkarainen & Paavola 2008: 63–66.) 

Kolmas tiedon laji Hakkaraisen ja Paavolan (2008: 63–66) mukaan on intuitiivinen tieto. 

Intuitiivinen tieto ei ole formaalia, vaan se pohjautuu niin sanottuun mutu-tuntumaan tai näp-

pituntumaan. Asiantuntija selvittää ongelmat vaistonvaraisesti osaamatta kuitenkaan välittö-

mästi selittää, mihin hänen ongelmanratkaisunsa nojasi. Hän ei siis välttämättä osaa sanoa, mi-

hin hän perusti päätöksensä ongelman suhteen. Intuitiivisen tiedon sanotaan olevan keskeisessä 

asemassa ammattilaisen työskentelyssä. (Hakkarainen & Paavola 2008: 63–66.) Intuitiivinen 

tieto on läsnä opettajan arjessa, kuten tämän tutkimuksen informantti Aino sanoo: ”En tiedä, 

että miksi tai miten päädyin siihen tulokseen sen aika hankalan ongelman suhteen, mutta se 

(päätös) tuntui heti oikealta”. Aino sanoo keksivänsä ratkaisun useisiin ongelmiin, joita hän 

kohtaa työssään, nopeasti päätöksentekoa sen kummemmin analysoimatta. ”Kai se on jotain 

sellaista intuitiota tai tuota hiljaista tietoa tai vastaavaa”, Aino sanoo ja osoittaa samalla, että 

intuitiivisen tiedon ja hiljaisen tiedon pukeminen sanoiksi on haastavaa.  
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Opettajan työssä opettajilla on käytössään paljon erilaista tietoa. Tynjälän (2008) mukaan 

kokemuksellisen tiedon ja teoreettisen tiedon yhdistyessä syntyy sisältötietoa. Opettajan asian-

tuntijuuden kannalta sisältötieto on tärkeää. Opettajan pedagoginen sisältötieto muodostuu siis 

opettajan saaman teoreettisen koulutuksen ja opettajan omien opetuskokemuksien pohjalta. Pe-

dagogiseen sisältötietoon liittyy tieto siitä, miten erilaisia asioita voidaan opettaa, millaisia kä-

sityksiä oppilailla on opetuksen sisällöstä, sekä miten oppimisvaikeudet näkyvät oman oppiai-

neen opetuksessa. (Tynjälä 2008.)  Opettajan työssä tärkeää on Heikkisen, Jokisen, Markkasen 

ja Tynjälän (2012: 68–70) mukaan oman toiminnan ohjaamisen taito, opetustaito sekä taito 

opettaa oppilaita. Kyky itsesäätelyyn on oleellista opettajan työssä kehittymisen kannalta, sillä 

opettaja voi oppia toimimaan paremmin opettajana, jos hän pystyy reflektoimaan omaa toimin-

taansa. Itsesäätelyyn liittyvä tieto on opettajan kyky tunnistaa omat heikkoutensa ja vahvuu-

tensa sekä lisäksi taito kehittää itseään eli löytää ratkaisuja ongelmiin. Opettajalla voi olla myös 

koko työyhteisöä käsittelevää toimintaan liittyvää tietoa, mitä kutsutaan toiminnan säätelyä 

koskevaksi tiedoksi. (Heikkinen & Jokinen & Markkanen & Tynjälä 2012: 68–70.)    

Pedagoginen ajattelu ja siihen liittyvä päätöksenteko on opettajan toimimisen perusta 

opetustilanteissa. Lisäksi opettajan pedagoginen ajattelu muodostaa oppilaan opiskelu-opetus-

kokemuksen. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2008: 24.) Pedagoginen ajattelu voidaan myös 

nähdä ajatteluna, joka tapahtuu kasvatuksellisessa kontekstissa ja joka ohjaa opettajaa päämää-

rien suhteen (Krokfors 2004). Opettajan pedagoginen ajattelu voidaan jakaa interaktiiviseen 

pedagogiseen ajatteluun, pre-interaktiiviseen pedagogiseen ajatteluun ja post-aktiiviseen peda-

gogiseen ajatteluun. Interaktiivinen pedagoginen ajattelu sisältää opettajan intuitiivisen päätök-

senteon ja rationaalisen suunnitellun päätöksenteon. Post-aktiivinen ajattelu sisältää interaktii-

visen aiheen reflektoinnin ja ymmärryksen oman toiminnan perusteista. Pre-interaktiivinen pe-

dagoginen ajattelu pitää sisällään oppituntien ennakoinnin tilanteellisten seikkojen kautta ja 

reflektoinnin tunnin tavoitteiden, arvioinnin, menetelmien ja sisältöjen suhteen. Hiljainen tieto 

ilmenee opetuksessa tulevien tapahtumien ennakoinnissa, kasvatuksellisia näkökulmia pohdit-

taessa, opetuksen sisältöjen ja tavoitteiden suunnittelussa ja oppilaantuntemuksena niin yksilöä 

kuin ryhmää kohtaan. (Toom 2006.)  

Hiljainen tieto on oleellinen osa opettajan työtä, sillä erityisesti yllättävissä ja haasteelli-

sissa tilanteissa eli pedagogisissa hetkissä hiljaisen tiedon rooli on suuri, sillä opettajan käyttä-

mät ratkaisut vaikuttavat keskeisesti oppitunnin sujumiseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja 

vuorovaikutussuhteiden onnistumiseen (Toom 2008: 163–165). Opettajan käyttämät hyvät rat-

kaisut ja onnistuneet tunnit pohjautuvat usein hyvään opettajuuteen. Hyvä opettajuus saanut 

jopa suorastaan myyttisiä puolia aikoina, jolloin opettajan ammattia arvostettiin yhtä paljon 
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kuin esimerkiksi lääkärin ammattia ja jolloin opettaja toimi esimerkkinä koko kylälle. Toisaalta 

myös nykyään opettajalta vaaditaan esimerkiksi myönteistä asennetta, ystävällisyyttä, erehty-

mättömyyttä, oikeudenmukaisuutta, laajaa tietopohjaa, vastuuntuntoisuutta, omaa koulumenes-

tystä ja esiintymistaitoja. (Koro 1998: 132; Uusikylä 2006 59–60; Kemppinen 2007: 201–202.) 

Eri ihmiset näkevät hyvän opettajuuden eri tavalla, mutta Uusikylän (2006: 59–60) mukaan 

hyvän opettajan tulee suhtautua niin oppilaaseen kuin opetettavaan aineeseen positiivisesti, 

minkä lisäksi opettajan tulee hallita oma opetettava oppiaineensa.  

Opettajan pedagogiseen ajatteluun ja asiantuntemukseen vaikuttavat myös opettajan us-

komukset ja käsitykset eri asioista. Tämän tutkimukseni kannalta äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajien käsitykset hiljaisesta tiedosta ja ylipäätään heidän tapansa määritellä hiljainen tieto 

käsitteenä on tärkeää. Jaakkolan (1997: 81) mukaan opettajien käsitykset esimerkiksi kielestä 

ja opettamisesta vaikuttavat myös opettajan tapaan toimia luokassa, sillä opettajan pedagoginen 

ajattelu perustuu käsitykselle siitä, miten kieltä tulisi opettaa. Opettajat eivät aina ole tietoisia 

omista käsityksistään, vaikka he Kalajan, Dufvan ja Alasen (2005: 312) mukaan jakavat omia 

käsityksiään oppilailleen. Tämän tutkimukseni yhtenä tavoitteena onkin saada äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajia tietoiseksi omista käsityksistään hiljaista tietoa ja sen jakamista koh-

taan.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimuskysymykset  

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena ei ole yleistettävyys, vaan 

laajempi ymmärrys tutkittavista teemoista (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 168). Tutkimuk-

seni tavoitteena on saada uutta tietoa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisesta tiedosta 

esimerkiksi vastavalmistuneen opettajan työtä helpottamaan. Tutkimukseni tavoitteena on sel-

vittää, millaista äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljainen tieto on ja millaisiin asioihin 

hiljainen tieto liittyy ja kytkeytyy. Tämän lisäksi tutkimukseni päämääränä on selvittää, millä 

tavoilla hiljainen tieto ilmenee tai näkyy opettajan työssä. Lisäksi tarkastelen tapaa jolla äidin-

kielen ja kirjallisuuden opettajat puhuvat hiljaisesta tiedostaan. Edellä mainittujen asioiden li-

säksi päämääränäni olisi myös saada selville, miten olemassa olevaa hiljaista tietoa voitaisiin 

jakaa ja mitä siitä voitaisiin ylipäätään jakaa esimerkiksi aloittelevalle äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajalle. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaisia käsityksiä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla on hiljaisesta tiedosta? Mi-

hin heidän hiljainen tietonsa liittyy ja kytkeytyy? 

2. Miten hiljainen tieto ilmenee tai näkyy haastateltavien mukaan äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajan työssä? Miten äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat puhuvat hiljai-

sesta tiedostaan? 

3. Mitä haastateltavien mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaisesta tiedosta 

voidaan jakaa? Miten? 

 

Olen kerännyt tutkimukseni aineiston haastattelemalla kokeneita äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajia. Opettajien kokeneisuus on oleellista tutkimuksessa sen vuoksi, että hiljaista 

tietoa kertyy työssä oppiessa (ks. esim. Kurtti 2012), joten kokemattomalla opettajalla hiljaista 

tietoa on yleensä vähemmän. Valitsin tutkimusjoukokseni sellaisia äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajia, jotka opettavat tai ovat aikaisemmin opettaneet yläkoulussa äidinkieltä ja kirjalli-

suutta, sillä yläkoulussa nuori siirtyy alakoulun luokanopettajan opetuksesta ainejakoiseen ope-

tukseen. Yläkoulussa käytännössä eri aineita opettavat aineenopettajat. Äidinkielen ja kirjalli-

suuden aineenopettajalle on kertynyt todennäköisesti hiljaista tietoa oman oppiaineensa eli äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta eri tavalla kuin esimerkiksi luokanopettajalle. Opettajan 

pedagoginen ajattelu, toiminnallinen tieto, päätöksenteko ja siihen liittyvä intuitio ovat siis tut-

kimuksen kannalta tutkittava osa opettajan työtä (ks. esim. Toom 2006).  
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3.2 Aineiston hankinta  

 
Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla neljää äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa 

joulukuussa 2014. Haastattelumenetelmänä toimi teemahaastattelu, sillä halusin saada opettajat 

kertomaan vapaasti omia tulkintojaan ja ajatuksiaan (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000: 48). Ennen 

haastatteluja laadin haastattelurungon, johon kirjoitin joukon kysymyksiä teemoittain. Olin kui-

tenkin valmis haastattelutilanteessa muuttamaan strategiaani ja joustamaan, jos opettaja alkaisi 

oma-aloitteisesti puhua jostakin aiheesta. Useimmissa haastatteluissa en käynyt kysymyksiä lä-

vitse kysymys kerrallaan, vaan opettajan kertoessa laajasti jostakin aiheesta saattoi kysymyk-

sien kysyminen olla tarpeetonta. Annoin siis opettajan puhua mahdollisimman vapaasti. Tar-

vittaessa pyysin tarkennuksia ja kysyin tarvittaessa kysymyksiä, jotta sain käsiteltyä kaikki ha-

luamani teemat (ks. Eskola & Vastamäki 2001: 34–36). Nauhoitin haastattelut ääninauhurilla. 

Kieli ja kielen käyttö eivät ole keskeisintä haastatteluissani, joten litterointitavaksi riitti näin 

ollen karkea litterointi (ks. Seppänen 1997: 18–29).  

Tutkimukseeni osallistui neljä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa. Tutkimukseen osal-

listuneet opettajat ovat keskisuuresta suomalaisesta kaupungista ja he työskentelevät eri kou-

luilla. Informantit ilmoittivat halukkuutensa osallistua tutkimukseeni siitä kuultuaan, mutta en 

tuntenut informantteja ennen haastatteluja. Ennen haastattelua haastateltavat allekirjoittivat tut-

kimuslupalomakkeen. Haastattelin jokaista haastateltavaani yhden kerran joulukuussa 2014. 

Haastattelut kestivät viidestäkymmenestä minuutista tuntiin ja varttiin. Haastattelujen ilmapiiri 

oli epävirallinen ja keskusteleva. Litteroin haastattelut kokonaisuudessaan. Aineistoni pidin it-

selläni siten, ettei kenelläkään muulla ole pääsyä aineistooni, ja kerroin tämän myös henkilöille, 

joita haastattelin. Tutkimustani kirjoittaessani häivytin haastateltavieni tunnistetiedot pois. Pi-

tääkseni haastateltavieni henkilöllisyydet salassa käytän haastateltavistani pseudonyymejä. Tu-

hoan aineistoni tutkimuksen valmistuttua.  

Tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat iältään 32–58-vuotiaita. Opettajat ovat toimi-

neet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työssä 9–33 vuoden ajan. He ovat opettaneet suomen 

kieltä yläkouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopiston harjoittelukoulussa 

useilla eri paikkakunnilla. Tutkimuksen tekohetkellä haastateltavista kaksi toimi opettajana ylä-

koulussa sillä hetkellä ja kaksi oli erinäisillä vapailla töistä. Tutkimukseen osallistuneista opet-

tajista käytän tässä tutkimuksessa pseudonyymejä Julia, Mirva, Veera ja Aino. Julia on työs-

kennellyt äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana yhdeksän vuoden ajan pääasiassa lukioissa, 

mutta hän on opettanut myös yläkouluissa ja yliopistossa. Mirva on työskennellyt äidinkielen 
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ja kirjallisuuden opettajana 14 vuotta. Hän on opettanut yläkouluissa ja lukioissa, minkä lisäksi 

hän on toiminut ohjaavana opettajana normaalikoulussa. Veeralla on työkokemusta viidentoista 

vuoden ajalta. Hän on opettanut yläkouluissa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena 

kielenä viidesluokkalaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Lisäksi hän on työskennellyt normaalikou-

lussa. Aino on työskennellyt opettajana 33 vuoden ajan opettaen pääasiassa yläkouluissa lyhyitä 

lukiosijaisuuksia lukuun ottamatta.  

 

3.3 Tutkimuksen analyysimenetelmät  

 

Teemahaastatteluni jälkeisessä aineiston analyysissa järjestin aineistoni aineistosta nousseiden 

teemojen mukaan. Analyysini perustana ovat siis aineistosta esiin nousseet yhteiset, tärkeät ja 

näkyvät seikat (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2000: 173). Tutkimukseni tuloksista kertovat luvut 

ja alaluvut on jäsennelty samojen teemojen mukaisesti tässä maisterintutkielmassani. Aineis-

toni analysoin käyttämällä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin valitsin menetelmäkseni siksi, 

että tavoitteenani on luoda äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta tiivistetty kuvaus, joka kyt-

keytyy laajempaa kontekstiin ja aikaisempiin tutkimustuloksiin. Redusoin eli pelkistin aineis-

tossani esiin tulevia seikkoja sekä klusteroin eli ryhmittelin aineistossa olevat samankaltaisuu-

det ja eroavaisuudet. Lopuksi abstrahoinnin aikana muodostin aineistosta yhdistäviä luokkia, 

joiden perusteella sain muodostettua aineistoni perusteella kokonaiskuvan äidinkielen ja kirjal-

lisuuden opettajien hiljaisesta tiedosta. Vertasin koko ajan omia johtopäätöksiäni ja teoriaa suh-

teessa alkuperäiseen aineistooni muodostaessani uutta tietoa. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009: 

103–112.)   

Aineistoni analyysin menetelmänä käytin sisällönanalyysin lisäksi diskurssianalyysia (ks. 

Pietikäinen & Mäntynen 2009). Analysoin haastateltavieni kertomaa ja tulkitsin sitä, enkä kes-

kittynyt kielen lingvistiseen puoleen samalla tavalla, sillä tarkoituksenani on huomioida kielen 

sosiaalinen luonne. Lingvistisen puolen analysoiminen ei ole tämän tutkimukseni kannalta yhtä 

oleellista kuin sisällöllisen puolen analyysi, sillä tavoitteenani on saada rakennettua kokonais-

kuva äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisesta tiedosta ja hiljaisen tiedon jakamisesta. 

En siis tutki kieltä kielen itsensä kannalta, vaan käytän kieltä apuvälineenä äidinkielen ja kir-

jallisuuden opettajien käsityksien tutkimuksessa. Jaakkolan (1997: 81) mukaan esimerkiksi 

opettajien omat käsitykset ja uskomukset vaikuttavat siihen, millaisia ajatuksia ja uskomuksia 

opettajat välittävät oppilailleen, joten ei ole samantekevää, miten äidinkielen ja kirjallisuuden 



20 
 

opettajat käsittävät esimerkiksi hiljaisen tiedon, sillä käsitykset vaikuttavat heidän toimin-

taansa. Tämä tutkimukseni on siis joiltakin osin myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien 

asenteisiin liittyvää tutkimusta eli laadullista asennetutkimusta (ks. esim. Vesala & Rantanen 

2007: 11–19).  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisen tiedon kokonaiskuvan kannalta laaja 

lingvistinen analyysi ei ollut mahdollinen näin suppeaa tutkimusta toteutettaessa. Toisaalta ana-

lysoin aineistoani kielellisesti analysoimalla joitakin keskeisiä kielenpiirteitä tutkiessani opet-

tajien näkemyksiä hiljaiseen tietoon liittyvien asioiden varmuudesta ja epävarmuudesta. Halu-

sin selvittää äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tapaa puhua hiljaisesta tiedosta ja sen jaka-

misesta, joten toisin sanoen analysoin haastateltavieni sanomisia mahdollisuuksien ja epävar-

muuden ilmaisujen kautta. Selvitin siis, pitävätkö äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat jotakin 

asiaa hiljaisen tiedon jakamisessa ehdottomasti välttämättömänä, mahdollisena vai täysin mah-

dottomana. Aineistostani kielellisen analyysin kohteeksi nousi erityisesti modaalisuus. Ison 

suomen kieliopin verkkoversion eli VISKin (§ 1551) mukaan modaalisuus on siis kielen se-

manttinen alue. Modaalisuuteen liittyy asian mahdollisuuden, todennäköisyyden, välttämättö-

myyden, epävarmuuden, todenmukaisuuden, pakollisuuden, toivottavuuden, luvallisuuden ja 

epätoivottavuuden ilmaisujen arvioiminen. (VISK § 1551.) On eri asia, puhuuko äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettaja jostakin asiasta pakollisena vai mahdollisena esimerkiksi hiljaisen tie-

don jakamisen suhteen. Ylipäätään modaalisuuden tutkimisen kautta voidaan saada laajemmin 

selville äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien näkemyksiä hiljaisen tiedon olemuksesta ja yli-

päätään sen määrittelystä ja olemassaolosta. Lisäksi modaalisuutta tutkimalla äidinkielen ja kir-

jallisuuden opettajien käsitykset hiljaisesta tiedosta ovat helpommin huomattavissa.  
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4 HILJAINEN TIEDON NÄKYMINEN ÄIDINKIELEN JA KIR-

JALLISUUDEN OPETTAJAN TYÖSSÄ 

 

Tässä luvussa tarkastelen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaisen tiedon esiintymistä. 

Tavoitteenani on selvittää, miten ja millaisissa tilanteissa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan 

hiljainen tieto näkyy. Toisaalta äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ei välttämättä aina tiedosta 

toimineensa esimerkiksi hiljaisen tiedon pohjalta, eikä hiljaisen tiedon määrittely ole ongelma-

tonta. Hiljaisen tiedon näkymisen arvioiminen voi olla vaikeaa, sillä kuten aiemmin tässä tut-

kimuksessa olen jo maininnut, on hiljainen tieto usein tiedostamatonta ja vaikeasti selitettävissä 

(ks. esim. Polanyi 1966). Sama on huomattavissa myös minun tutkimuksessani, sillä äidinkie-

len ja kirjallisuuden opettajien mukaan jo hiljaisen tiedon määrittely itsessään on vaikeaa. Tut-

kimukseeni osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat usein kutsuvat hiljaista tietoa 

kokemustiedoksi tai intuitioon pohjautuvaksi tiedoksi, mikä kuvaa ehkä osaltaan hiljaisen tie-

don esiintymisen huomioimisen vaikeutta. 

4.1 Haastateltavien määritelmä hiljaisesta tiedosta  

 

Tutkimukseni kannalta on tärkeää selvittää äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien tapa määri-

tellä hiljainen tieto käsitteenä. Merkittävä osa tutkimuksestani perustuu äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajien käsityksille hiljaisesta tiedosta, joten heidän tapansa määritellä hiljainen tieto 

käsitteenä on merkittävä tutkimuksen kannalta. Hiljaista tietoa ei kutsuta turhaan kokemuksel-

liseksi tiedoksi, sillä tähän tutkimukseen osallistuneet opettajat määrittelivät hiljaisen tiedon 

vahvasti kokemukseen perustuvaksi tiedoksi. Veera kiteyttää hiljaisen tiedon seuraavalla ta-

valla: ” Ehkä mä aattelisin hiljaisen tiedon sillä lailla vain, että sen synonyymiksi voisi sanoa 

sitten sen kokemuksen tuoman tiedon”. Veeran ja muiden tutkittavien haastatteluissa hiljaisen 

tiedon käsitteen selittämiseen liittyy epävarmuutta, sillä Veeran käyttämästä modaalisesta ad-

verbista ehkä ja modaaliverbistä voida (VISK § 667, § 1601) sekä konditionaalirakenteesta 

voisi sanoa (VISK § 1590) voidaan huomata, ettei hiljaisen tiedon tarkkaa määrittelyä ole help-

poa tai ehkä edes mahdollista tehdä. Modaalisesta adverbistä ehkä (VISK § 667, § 1601) käy 

imi, että Veera puhuu ainoastaan omista ajatuksistaan määrittäessään ”ehkä mä aattelisin hil-

jaisen tiedon – –”, joten kyseessä on Veeran oma ajatus, joka on totta ainakin Veeralle itselleen 

ainakin haastattelun hetkellä. Samalla Veera jättää mahdollisuuden muille ihmisille määritellä 

hiljainen tieto eri tavalla. Samaa määrittelyn avoimuutta ilmaisee ajatus ” – – voisi sanoa sitten 

sen kokemuksen tuoman tiedon”, joten konditionaalia ja nollapersoonaa (ks. VISK § 1347) 
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käyttämällä Veera etäännyttää määritelmää itsestään poispäin, mutta samalla hän myös sisäl-

lyttää itsensä ihmisiin, jotka ajattelevat tuolla tavalla. Veeran mukaan kuka tahansa voisi mää-

ritellä hiljaisen tiedon kokemuksen tuomaksi tiedoksi, eikä, että hän määrittelisi hiljaisen tiedon 

suoraan kokemustiedoksi. Hiljaisen tiedon määritteleminen ei ole helppoa käsitteen monimer-

kityksellisyyden ja hiljaisuuden vuoksi, mikä näkyy myös muiden opettajien haastatteluissa 

nollapersoonan ja muiden epävarmuuden ilmaisujen eli esimerkiksi passiivin käytön kautta. 

Kuitenkin hiljainen tieto on Veeran mukaan parhaiten redusoitavissa kokemuksen tuomaksi 

tiedoksi.  

Yhteistä kaikkien haastateltavien hiljaisen tiedon määrittelyssä on ajatus, että hiljainen 

tieto syntyy ajan kuluessa työn kautta, joten toisin sanoen opettajat kokevat omaksuvansa hil-

jaista tietoa työtä tehdessään. Äidinkielen opettajan työn hiljaista tietoa ei haastateltavien mu-

kaan saada niinkään oppikirjoista tai yliopistokoulutuksen kautta, kuten formaalia tietoa (ks. 

esim. Rolf 1995: 13–14). Lisäksi haastateltavien kokemuksien mukaan hiljaista tietoa kerään-

tyy epäonnistumisien kautta, joten Niiniluodon (1996: 51) tapaan he kokevat hiljaisen tiedon 

kerääntyvän myös virheiden kautta. Veeran mukaan hiljainen tieto siis näkyy hänen työssään 

usein virheistä oppimisen kautta: ”Oman työn tekemisissä hiljaista tietoo on just se, että oppii 

sellaisista virheistä ja jostain asiasta, mitä voisin tehdä paremmin tai toisin”, joten hiljaisen 

tiedon kertyminen auttaa opettajaa tekemään asiat tulevaisuudessa paremmalla tavalla, ja tämä 

on hiljaisen tiedon tärkeyden kannalta keskeistä, sillä juuri virheistä oppiminen kerryttää työn-

tekijän hiljaista tietoa. Ihminen muistaa tekemänsä virheet hyvin ja virheiden huomaaminen on 

usein helppoa, joten virheiden analysointi kerryttää aineenopettajalle lisää tietoa siitä, miten 

asiat kannattaisi tulevaisuudessa tehdä, jotta uusilta virheiltä vältyttäisiin.  

Tiedostamattomuus on Polanyin (1966) kaikkein varhaisimman hiljaisen tiedon määrit-

telyn perusteella yksi hiljaisen tiedon tunnusomaisimmista piirteistä, ja sama piirre on näky-

vissä myös informanttien hiljaisen tiedon määrittelyssä. Julian mukaan hiljainen tieto on intui-

tion ja kokemustiedon lisäksi tietoa, jota hän ei tietoisesti tiedä tietävänsä: 

 

Esimerkki 1: 

Julia: On joku semmoinen tieto, mitä ei ole saatu sillein että se annetaan, eikä sillä hetkellä kun se on saanut 

ole oivaltanut, että nyt minä tiedän tämän, vaan jostakin syystä tietää jotain. On monesti hiljaista tietoa 

jostakin aihepiiristä, sellaista mitä hän (opettaja) ei ole lukenut tai saanut aineistoa keräämällä, ja sen kie-

lentäminen tai sen jotenkin käsitteleminen voi olla joskus vaikeata. 

 

Julia tuo esille hiljaisen tiedon perustavanlaatuisen ongelman, nimittäin vaikeuden hiljaisen tie-

don muuttamisesta kielelliseksi, sillä hiljaisen tiedon kielentäminen ja käsitteleminen voi olla 
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joskus vaikeaa. Julian käyttämä modaalinen verbi voi (VISK § 1562, § 1563) jättää avoimeksi 

sen, onko hiljaisen tiedon sanoiksi pukeminen aina vaikeaa. Toisin sanoen hiljaisen tiedon sa-

nalliseksi pukeminen on mahdollisesti ainakin joskus vaikeaa, sillä tiedon haltija eli opettaja ei 

tiedä omaavansa hiljaista tietoa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ei siis välttämättä Julian 

mukaan osaa tai pysty kielentämään kaikkea hiljaista tietoaan, vaan sanoiksi pukemisen tai kä-

sittelyn vaikeuden vuoksi hiljainen tieto saattaa jäädä vain opettajalle itselleen. Hiljaisen tiedon 

tiedostamattomuus aiheuttaa siis sen, ettei usein ihminen tiedä tietävänsä asioita. Hiljaisen tie-

don tiedostamattomuuden ongelmaa kuvaa Ainon pohdinta ennen tutkimukseen osallistumista 

siitä, onko hänellä edes hiljaista tietoa:  

 

Esimerkki 2: 

Aino: Mietin, että miten voin osallistua koko tutkimukseen, kun ei mulla mitään hiljaista tietoa edes ole. 

Sitten aloin miettiä, että just sitähän mulla on täällä koulussa on, uskoisin jopa, että paljon enemmän kuin 

jotain aineenhallinnan tietoja, ainakin tää hiljainen tieto tuntuu olevan isommassa roolissa opetuksessa ja 

siellä luokassa. Hiljainen tieto on läsnä kaikkialla kun opetan, se on sen hyvän opettajuuden ja hyvänä 

opettajana olemisen pohja. Aineenhallinta on monesti ainakin täällä yläkoulussa tavallaan vasta kakkosena, 

sillä ne faktat voi oppia kirjoista, mutta todellinen ihmisten kohtaaminen tapahtuu siellä luokassa. Ei auta, 

jos oon hyvä faktoissa, kun luokka riehuu ympäriinsä, ei ne hiljene, jos latelee hienoja faktoja. 

 

Ainon mukaan hiljainen tieto on tärkeä osa hänen opetustaan ja luokassa olemistaan, sillä hän 

nostaa hiljaisen, hyvään opettajuuteen painottuvan tiedon jopa tärkeämmäksi osaksi työtään 

kuin aineenhallinnan. Aino käyttää transitiiviverbiä uskoa konditionaalimuodossa (ks. VISK § 

461, § 1592) kuvatessaan omaa asennettaan hiljaisen tiedon suhteen, sillä Aino uskoo hänellä 

olevan enemmän hiljaista tietoa kuin aineenhallintaan liittyvää tietoa, mutta Aino ei silti kiistä 

aineenhallinnan tärkeyttä. Samalla hän kuitenkin konditionaalia käyttämällä esittää epäilyksen 

aineenhallinnan ylivertaisuudesta. Ainon mukaan meluisa luokka ei kuitenkaan rauhoitu pelk-

kien aineeseen liittyvien sisältöjen avulla, vaan opetustaidon avulla. Ainon mukaan hiljainen 

tieto on siis opettamisen osaamista. Toomin (2008: 163–165) pedagogisten hetkien teorian mu-

kaan Aino käyttää juuri hiljaista tietoaan luokkansa rauhoitteluun, eli hän käyttää vuorovaiku-

tustaitojaan aineenhallinnan taitojen sijaan.  

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat pitävät ai-

neenhallintaa tärkeänä osana opettajan työtä, mutta jokaisessa haastattelussa tulee ilmi, että 

opettajien käsitys opettajuudesta ja hyvästä opettajasta kytkeytyy vahvasti hiljaiseen tietoon. 

Mirvan mukaan aineenhallinta on tärkeää, sillä opettaja ei ole enää ainoastaan omaa osaamis-

taan eteenpäin vievä luennoitsija, vaan opettaja myös kasvattaa oppilaita: 
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Esimerkki 3: 
Mirva: Ei se aineenhallinta, tai siis on se tärkeetä, mutta muukin on yhtä tärkeetä, pitää olla muutakin kuin 

tietopankki ja haluta ja osata olla muita ihmisiä varten tavallaan, että ei sinne voi mennä vain omalla osaa-

misellaan tai omilla tiedoillaan pätemään. Eli kyllähän se kasvatustyö korostuu nykyään myös toisella as-

teella niinku opettajan ammatissa, että jos se oli ennen semmoista, jos oli, että maisteri tulee ja jakaa tietonsa 

ja muut ovat sitä varten, niin on siinä nykyään paljon erilaisia vivahteita. Oikeastaan kaikki muu on tär-

keetä vaikka tää lähti siitä aiheenhallinnasta. 
 

Kuten myös edellä olevissa Mirvan ajatuksissa on nähtävissä, on opettajan työssä monia mui-

takin ulottuvuuksia kuin aineenhallinta. Hiljainen tieto ei siis ole niinkään mukana aineenhal-

linnassa ainakaan tämän tutkimuksen perusteella, vaan hiljainen tieto kytkeytyy opettajuuteen, 

opettajan tekemiin pedagogisiin ratkaisuihin ja hyvänä opettajana toimimiseen. Toom (2008: 

163–165) käyttää edellä mainituista asioista koostuvasta opetustapahtumasta käsitettä pedago-

ginen hetki. Mirva kuitenkin mainitsee aineenhallinnan tärkeänä, vaikka kuitenkin hän asiaa 

pohtiessaan tuleekin siihen lopputulokseen, ettei aineenhallinta ole tärkein aspekti hänen työs-

sään, vaan käyttäessään partikkelia oikeastaan hän vahvistaa, ettei aineenhallinta ole kuiten-

kaan opettajan työn tärkein osa. 

Aineenhallinnan rooli jää tässä tutkimuksessa omien opintojen muistelemisen asteelle. 

Aineenhallintaa kuvaillaan enemmänkin yliopistossa opittuihin formaaleihin tietoihin liitty-

väksi, sillä: 

 

Esimerkki 4:  

Aino: Aineenhallinta eli kovat faktat opitaan suomen kursseilla (yliopistossa). Opetellaan opsin asiat ja 

opetettavat asiat. Me siis opetellaan ulkoa lähinnä kirjoista, käydään tenteissä, tehdään esseitä ja kuun-

nellaan luennoilla. Sitten tietopuoli on valmis ja opetuspuoli vasta alkaa. 
 

Ainon yleistää opettajakoulutusta käyttämällä passiivisia muotoja opetellaan, tehdään ja kuun-

nellaan. Hän näkee opettajakoulutuksen ehkä hieman etäisenä tiedonhankintapaikkana. Yli-

opistossa kerätään tietoa formaalilla tavalla, mutta ei opita työtä käytännössä. Haastateltavista 

jokainen kuvasi opiskeluaikojen formaalin koulutuksen painottuneen suomen kieleen ja kirjal-

lisuuteen liittyviin tietoihin, kun taas opettamiseen ja opettajuuteen he kokevat saaneensa var-

muuden ja apua vasta työelämässä. Toisin sanoen kielitietouden kerääntymisen jälkeen alkaa 

opettajuuteen liittyvän tiedon kertyminen. Opettajuuteen liittyvän tiedon kasvussa tulee haas-

tatteluissa esille se, että kokeneempi opettaja osaa arvioida, mitä hänen kannattaa opettaa. Opet-

taja siis tietää, mikä on tärkeää ja mikä ehkä vähemmän tärkeää. Opettaja tekee siis omia valin-

tojaan opetussuunnitelman antamien reunaehtojen sisällä. Veera kuvailee opettajan valinnan-

vapautta seuraavassa esimerkissä: 

 

Esimerkki 5: 
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Veera: Ehkä se hiljainen tieto tarkoittaa myöskin sitä, että pystyy niin kuin realiteetit ymmärtämään ite, 

että mitä tekee, että ei se ole niin tärkeitä nämä modukset, joita mä opetan. Elikkä oikeestaan sitä sosiaalista 

silmää aika paljon sen tiedollisen lisäksi. 
 

Veeran mukaan opettajalla pitäisi olla näkemys siitä, mitä hänen tulee opettaa, tai että mikä on 

hänen työssään keskeistä, sillä hyvän opettajan pitää pystyä (VISK § 1584) ymmärtämään rea-

liteetit. Opettajan pitää saada muodostettua itselleen kokonaiskuva siitä, mitä hän koulussa te-

kee ja miten hän opettaa ja miksi hän ylipäätään opettaa erilaisia asioita. Veera nostaa esille 

sosiaalisen pelisilmän tärkeyden, sillä kaikki asiat eivät ehkä ole yhtä tärkeitä, vaan hyvä opet-

taja osaa valita sopivat opetettavat asiat. Toisin sanoen opettajalla on siis näkemys siitä, mitä 

hänen tulisi tunneillaan opettaa, jotta oppilaat selviytyisivät tulevaisuudessa. Tämä näkemys 

pohjaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalle kertyneeseen hiljaiseen tietoon aineen tärkeim-

mistä sisällöistä oppilaiden osaamisen kannalta. Myös Nurmisen (2000) ja Kurtin (2012) tutki-

muksissa tutkittavien hiljainen tieto perustuu samalla tavalla infomanttien kokemuksiin ja in-

tuitioon kuin tutkimukseeni osallistuneiden opettajien tapauksissa. Tässä tutkimuksessani äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettajien haastatteluista tulee esille, että äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajien työssä hiljainen tieto pohjautuu vahvasti intuitioon ja kokemusperäisyyteen, sillä 

haastateltavista jokainen mainitsee intuition joko suoraan intuition käsitettä käyttämällä tai 

käyttämällä rinnakkaiskäsitettä, kokemusperäistä tietoa. Tämän tutkimuksen perusteella vai-

kuttaa siltä, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljainen tieto on pohjimmiltaan sosiaa-

lista eikä yhtä voimakkaasti opettajan aineenhallinnan tietoihin perustuvaa.  

 

4.2 Äidinkielen opettajien hiljaisen tiedon esiintymisalueet 

 

4.2.1 Hiljainen tieto vuorovaikutussuhteissa 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaisen tiedon merkitys on opettajan ja erityisesti op-

pilaiden vuorovaikutussuhteiden ja vuorovaikutustilanteiden onnistumisen kannalta merkittä-

vää. Vuorovaikutukseen liittyvä hiljainen tieto esiintyy voimakkaasti myös tutkimuksessani, 

sillä jokainen haastateltava kokee hiljaisen tiedon näkyvän vahvasti äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajien jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa niin oppilaiden, oppilaiden vanhempien 

kuin kollegojen kanssa. Mirvan mukaan hiljaista tietoa tarvitaan opettajan työn jokaisella osa-

alueella, mutta eniten hiljainen tieto näkyy vuorovaikutussuhteissa ryhmän kanssa ja yksilöiden 

kanssa: 

 

Esimerkki 6: 
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Mirva: Sitä (hiljaista tietoa) on ihan hirveästi, oikeastaan kaikki. Oppilaitten kanssa toimiminen ja se vuo-

rovaikutus, niin siinä on varmaan tosi paljon hiljaista tietoa, riippuu paljon ryhmästä ja kun oppii tunte-

maan, niin tavallaan hiljaista tietoa on varmaan jokaisesta tyypistä varmaan henkilökohtaisesti, eli miten 

hänelle puhutaan ja miten häntä neuvotaan. Miten hän toimii. 
 

Mirvan mukaan oppilaisiin tutustuminen kerryttää opettajalle hiljaista tietoa sekä ryhmästä että 

yksilöistä. Samanlainen tulos esiintyy esimerkiksi Toomin (2006) väitöskirjassa. Esimerkiksi 

oppilaan vuorovaikutustapojen tunteminen tai oppilaan persoonan ja oppimistyylin tunnistami-

nen taas auttaa opettajaa neuvomaan oppilasta juuri kyseiselle oppilaalle soveltuvalla tavalla. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja pystyy hiljaisen tietonsa avulla mukauttamaan opetustaan 

erilaisille oppilaille sopivaksi. Mirva käyttää partikkelia tavallaan ja adverbia varmaan osoit-

tamaan empimistä (ks. VISK § 861). Opettaja saa Mirvan mukaan mahdollisesti jokaisesta op-

pilaasta henkilökohtaista tietoa ja osaa mukauttaa täten opetustaan, mutta toisaalta epävarmuu-

den hiljaisen tiedon saamiseen oppilaista tuo juuri oppilasryhmien erilaisuus, sillä tiedon saanti 

riippuu ryhmistä. Toisaalta hiljaiseen tietoon liittyy myös tieto siitä, että oppilaat osaavat myös 

käyttää tilanteita hyväkseen, jotta heidän ei tarvitsisi esimerkiksi tehdä vaadittavia asioita. Niin 

sanotun pelisilmän merkitys korostuu haastatteluissa, sillä haastateltavien mukaan opettajan tu-

lee elää hetkessä. Aineenopettajan pitää olla valmis reagoimaan luokassa tapahtuviin asioihin, 

kuten seuraavassa esimerkissä tulee ilmi: 

 

Esimerkki 7: 

Veera: Opetustapahtuma, niin sekin on tietysti semmoinen, että sitä silmää pitää olla paljon. Oppilaat voivat 

lähteä tahallaan johdattamaan harhaan asioita, ja sitten keskustellaan niitä näitä mukavia. Mutta sitten taas 

sekin, että tota jos oppilailla on joku hyvä kysymys tai muuta sellaista, että voidaan puhua.  Siihen pitää 

kauheasti antaa sellaisellekin aikaa, että miten se luokka elää siinä ja mitä niillä on mielen päällä. Joskus 

taas ei liity aiheeseen, voi olla ihan jotain muutakin. 
 

Veeralle on kehittynyt työtä tehdessä kyky huomioida luokassa tapahtuvia akuutteja asioita, 

joten hänelle on kehittynyt pelisilmä. Hän erottaa luokassa tapahtuvista asioista ne, jotka tulee 

käsitellä yhdessä ja ne, joiden avulla oppilas yrittää tietoisesti häiritä opetusta tai välttää vas-

tuuta. Oppilaat voivat mahdollisesti johdattaa opetuksen tarkoituksellisesti epäolennaisuuksiin. 

Hänen mukaansa myös aiheeseen liittymättömät keskustelut liittyvät dynaamiseen mahdolli-

suuteen, sillä asioista voidaan puhua (VISK § 1584) tarvittaessa. Puhuminen voi esimerkiksi 

vapauttaa ilmapiiriä, jos luokassa on esimerkiksi keskinäisiä riitoja tai ongelmia, sillä käsitte-

lemättömät ongelmat haittaavat opiskelua. Veera on siis työssään oppinut, että vaikkei jokin 

luokkaa vaivaava asia suoranaisesti liity koulutyöskentelyyn, vaikuttaa se silti luokan käyttäy-

tymiseen voimakkaasti, ja kokemuksensa perusteella Veera on päätynyt siihen, että asioista 

keskustelu yhdessä on paras tapa välttää ongelmia, joten Veera reagoi välittömästi oppilaiden 

käytökseen.    
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Hiljainen tieto näkyy myös työyhteisössä, sillä Mirvan mukaan työyhteisössä saadaan 

vuorovaikutustapahtumien kautta hiljaista tietoa muiden kanssa toimimisen helpottamiseksi.  

 

Esimerkki 8:  

Mirva: Hiljaista tietoa myös työssä siinä opettajayhteisössä on toisesta opettajasta, ja jos miettii opeko-

kouksia tai koulun yhteisiä tilaisuuksia, niin tietää miten kukakin toimii. On hirveä harmi, että jos tulee 

niin isot erityisesti lukiot, että näkee yhtä ihmistä ehkä kerran ja toista toisen kerran. 
 

Mirva määrittelee edellä olevassa esimerkissä opettajien toisistaan saamaa hiljaista tietoa. Sitä 

kerääntyy esimerkiksi koulun tapahtumia yhdessä järjestettäessä ja opettajainkokouksissa asi-

oista keskusteltaessa ikään kuin vahingossa. Hiljaista tietoa kerääntyy työn ohessa ilman tie-

toista päätöstä, joten opettaja ei päätä, että nyt hän etsii toisilta tietoja, vaan hiljaista tietoa ke-

rääntyy yhteisissä tilaisuuksissa automaattisesti. Samalla Mirva huomioi, että jos koulujen op-

pilasmäärät kasvavat ja perustetaan suurlukioita, joissa on myös paljon opettajia, on vaikeam-

paa saada hiljaista tietoa muista ihmisistä ja heidän toimintatavoistaan. Mirva käyttää hiljaisen 

tiedon mahdollisuuden katoamisesta kuvailevaa adjektiivia hirveä (ks. VISK § 582), joten hä-

nen tunteensa asian suhteet ovat voimakkaat. Suuret koulut ovat Mirvan mukaan ongelma siis 

siltä kannalta, että hiljaista tietoa kollegoista ei ehdi kertyä, jos kollegat vaihtuvat koko ajan. 

Aineenopettajan työssä nykyään korostuvat esimerkiksi Krokforsin (2004) mukaan eri-

tyisesti vuorovaikutustaidot eli työn käytännöllinen ulottuvuus. Haastatteluissa ilmenee, että 

opettajan työssä vuorovaikutukseen liittyvä hiljainen tieto on lisääntynyt työtä tehdessä. Opet-

tajan hiljainen tieto näkyy Ainon mukaan vuorovaikutustaitojen, empatiakyvyn ja ihmistunte-

muksen kasvussa seuraavan esimerkin mukaisesti.  

 

Esimerkki 9: 

Aino: Mun tapauksessa hiljainen tieto näkyy myös ihmistuntemuksen ja empatiakyvyn kehityksessä, oi-

keestaan kaikki vuorovaikutustaidot on parantunut. Vuorovaikutus on tosi tärkeetä, enkä ole vieläkään mi-

kään täydellinen, mutta se on kehittynyt. Se kehittyy ihan tota työtä tehdessä, kun ollaan paljon tekemisissä 

ihmisten kanssa, kun on oppilaita, vanhempia ja koulun henkilökuntaa. Aluksi mun ihmistuntemus oli hei-

kompi, enkä osannut toimia aina ihan oikein kaikissa sellaisissa vuorovaikutusjutuissa, olin joko liian em-

paattinen eli menin kaikkeen mukaan liikaa ja uskoin kaikkea tai sitten en uskonut ketään. Nyt on sellainen 

balanssi löytynyt, osaan reagoida oikein ainakin usein. 
 

Vuorovaikutustaitojen tärkeys korostuu myös Ainon tapauksessa, sillä hän pitää merkittävänä 

uransa aikana tapahtunutta kehitystä ihmissuhdetaitojensa suhteen. Opettajan työn ihmissuhde-

keskeisyys ilmenee jokaisen haastateltavan haastattelussa, joten samasta syystä vuorovaikutus-

suhteisiin on haastateltavien mielestä tärkeää kiinnittää huomiota. Pelisilmän ja vuorovaikutus-

taitojen lisäksi tulee ilmi, että opettajien reagointikyky on tärkeä osa vuorovaikutusta, sillä opet-

tajan työssä ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa, kun yhden päivän aikana opettaja saattaa 
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opettaa yli sataa eri oppilasta, olla yhteydessä oppilaiden huoltajiin ja kommunikoida koulun 

henkilöstön kanssa. 

 

4.2.2 Hiljainen tieto suunnittelutyössä 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista jokainen kertoo suurimman yllätyksen työuran alussa 

olevan tuntien suunnittelun vaikeus ja siihen kuluva aika. Toinen ongelmakohta on arviointi, 

jota seuraava alaluku 4.2.3 käsittelee. Eri yliopistojen opettajakoulutus ei eroa merkittävästi 

toisten yliopistojen opettajakoulutuksesta, mutta virallista yhteistä opetussuunnitelmaa ei ole 

saatavilla. Oppituntien suunnittelua harjoitellaan aineenopettajakoulutuksessa, sillä esimerkiksi 

Jyväskylän yliopiston aineenopettajien pedagogisten aineopintojen opetussuunnitelmassa 

2014–2017 OPEA525 Osaaminen ja asiantuntijuus: Syventävä ohjattu harjoittelu -kurssilla il-

maistaan oppimistavoitteessa, että aineenopettajaopiskelijan tulee oppia aineopintojen aikana 

suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä arvioimaan opetuskokonaisuuksia ja oppimisprosesseja 

oman aineensa tavoitteiden suhteen. Jyväskylän yliopiston aineenopettajakoulutuksen aine-

opintojen kurssilla OPEA415 Oppiminen ja ohjaaminen 2 tavoitteissa määritellään, että opet-

tajaopiskelijan tulee olla kykenevä suunnittelemaan eripituisia oppimisjaksoja. OPEA515 

Osaamisen asiantuntijuus: ohjattu perusharjoittelu -kurssin tavoitteena on, että opettajaopis-

kelija osaa kurssin jälkeen suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisen osan kurssista. 

Opettajaopiskelija ei kuitenkaan opeta kokonaista kurssia alusta loppuun missään harjoittelun 

vaiheessa.  

Aluksi kokemattomasta opettajasta tuntien suunnittelu saattaa tuntua vaikealta. Haasta-

teltavat kertovat suunnittelun olleen aluksi aikaa vievää ja hankalaakin. 

 

Esimerkki 10: 
Julia: Hirveän paljon oppii sitten töissä ainakin ite ainakin oon oppinut töissä ja sitten kun on tavallaan 

niinku on pakko alkaa uida kun menee mereen, niin siinä oppii siis, no onhan se tietysti iso asia kun menee 

töihin, varsinkin jos menee tekemään pidempää sijaisuutta tai vakituista, eli kun itse vastaa alusta loppuun 

kurssista. Sellaista ei pikkusijaisuuksissa opiskeluaikana tee, että suunnittelee ja arvoi, eli se koko kaari, se 

on aika iso osa. 
 

Julian esimerkistä käy ilmi, että hän on oppinut töissä hyvin paljon työstään. Äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajan on yksinkertaisesti pakko pitää kurssi itse alusta loppuun saakka. Tämä 

aiheuttaa sen, että opettajan on vain Juliaa lainaten ”pakko alkaa uida kun menee mereen”, sillä 

suunnittelua oppii, kun sitä tekee. Julian käyttämä modaalinen verbirakenne on pakko (ks. 

VISK § 1551) kuvaa uuden äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työn oppimista työn konk-

reettisen tekemisen kautta. Julian mukaan työtä ei voi oppia muulla tavalla kuin työtä tekemällä. 
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Kokonaisuuden, eli kokonaisten kurssien pitäminen, on Julian mukaan erilaista kuin lyhyiden 

sijaisuuksien tekeminen, sillä koko kurssin suunnittelu ja arviointi ei ole samalla tavalla sijaisen 

vastuulla kuin kokonaisen kurssin pitäminen. Kokonaisen kurssin tapauksessa tuntisuunnitelma 

tehdään sopivaksi koko kurssin kurssisuunnitelmaa ajatellen.  

Uutta opettajaa ei opettajainkoulutuksessa valmenneta Ainon mukaan tarpeeksi siihen, 

miten tunteja tulisi suunnitella tai miten oppilaita tulisi arvioida. Veera on samoilla linjoilla, 

sillä hänen mielestään opettajainkoulutuksessa keskitytään liian perusteelliseen suunnitteluun, 

mikä ei onnistu tosielämässä. 

Esimerkki 11: 

Veera: Yliopistossa korostuu sellaista ”minuutti minuultilta”, että mitä tunnilla tehdään, niin ei se onnistu 

täällä loppupeleissä, ainakin tulee liikaa suunniteltua, jos niin tekee. Ei koskaan kyllä saa sitä, mitä on 

aatellut pitää, niin jos sen nyt ihan kellon mukaan, että gongi käy, että ”nyt vaihetaan aihetta”. 
 

Veera on huomannut työtä tehdessään, ettei tunteja voi suunnitella samalla tarkkuudella kuin 

aineenopettajaharjoittelun aikana, sillä opettaja ei yksinkertaisesti ehdi suunnitella tunteja sa-

malla tavalla perusteellisesti, kun opetettavia tunteja on päivässä paljon enemmän kuin opetta-

jaharjoittelussa viikon aikana, joten tarkka suunnittelu ei onnistu hänen mukaansa. Lisäksi hä-

nen mukaansa on otettava huomioon se, ettei kaikkia tuntisuunnitelman asioita saa aina käytän-

nössä toteutettua, vaan oppilaiden edistyminen esimerkiksi tehtävien teossa ei etene samalla 

nopeudella kuin tuntisuunnitelma. Veeran ratkaisu on, että tunnit sujuvat oppilaiden vauhdin 

mukaisesti, eikä hän vaihda aihetta, jos oppilaat eivät ole vielä valmiita.  

Tuntien suunnittelu ei mene opettajan suunnitelmien mukaan aina Veeran mielestä (ks. 

esimerkki 11). Mirva on Veeran kanssa samoilla linjoilla: 

 

Esimerkki 12: 

Mirva: Suunnittelu on sellainen, että aina vaikka suunnittelee kurssia, niin että saisi ne, kun samaan aikana 

on menossa monta kurssia, niin saisi ne järkevästi, niin mä koko ajan edelleen törmään siihen, että siihen 

tulee semmoinen suma, eli kaikilla kursseilla kirjoitetaan eli kaikki tekstit on mulla. Vaikeaahan se on 

tietenkin toteuttaa niinkään, että joku kurssi aloittaa kirjoittamisella, kun yleensä pitää pohjustaa asiaa. Jo-

tenkin se suunnittelu on semmoinen mitä täytyy aika paljon harjoitella, että ne kaikki asiat mahtuu siihen 

tiettyyn tuntimäärään, eli sekin että joka jaksossa ei ole sama tuntimäärä. Ei voi ottaa sitä samaa suunnitel-

maa sellaisenaan koskaan, koskaan en ole pystynyt että mulla onkin suunnitelma tässä mennään tällä, 

koska tuntimäärä vaihtelee ja ryhmäkoko vaihtelee. 
 

Vaikka Mirvalla on kokemusta ja hiljaista tietoa tuntien suunnittelusta, on kurssitöiden aika-

tauluttaminen silti vaikeaa hänelle. Usein esimerkiksi ainekirjoitukset painottuvat jakson lop-

pupuolelle, jotta asiat ehdittäisiin käsitellä ensin. Mirvan mukaan tuntien suunnittelua täytyy 

harjoitella, ennen kuin sen osaa, joten Mirvan mukaan ei ole mahdollista (ks. VISK § 1562) 

olla hyvä tuntien suunnittelija ilman harjoittelua. Harjoittelu kuuluu keskeisesti minkä tahansa 



30 
 

taidon oppimiseen Rolfin (1995: 27–28) mukaan, eikä tuntien suunnittelu eroa muusta harjoit-

telusta ainakaan Mirvan esimerkin perusteella. Toisaalta jokainen kurssi on kuitenkin erilainen 

ainakin ajankäytön suhteen, sillä erilaiset koulun tapahtumat, juhlapyhät ja lomat aiheuttavat 

sen, että kurssit ovat tuntimäärältään todellisuudessa eripituisia. Lisäksi oppilaiden määrä vai-

kuttaa myös tuntisuunnitelmiin, joten Mirva ei ole koskaan voinut pitää identtisen tuntisuunni-

telman kurssia kahdesti, vaan joka kerta tuntisuunnitelma on ollut ainakin hieman erilainen. 

Suunnitelmia on siis aina pitänyt muuttaa. Mirvan käyttämä modaalinen kielto en ole pystynyt 

(VISK § 1584) kuvaa erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työn muuttuvaan luon-

teeseen sopeutumisen välttämättömyyttä. Sama kurssisuunnitelma ei toimi identtisenä kahta 

kertaa. Kuitenkin suunnittelu on opettajien mielestä helpompaa kokeneempana opettajana kuin 

aloittavana opettajana, mitä Julian seuraava esimerkki kuvaa: 

Esimerkki 13: 
Julia: Suunnittelun jossakin vaiheessa oppii sen, mikä on liikaa ja mikä sopivasti. Mä muistan silloin kun 

menin ekaa kertaa sillein pidemmästi töihin mä kuvittelin hirveästi mitä kaikkea ehtii ja mikä on realistista 

että teettää tällaisia kansioita ja tällaisia raportteja. Ja sitten se suunnittelussa ei voi aloittaa jollain ryhmällä 

ainekirjoituksella ja pitää ymmärtää että jos luetuttaa romaanin niin ei voi käsittely olla viikon päästä tai 

melkein edes kahden viikon päästä eli ei vain sillein oma että mun mielestä tää tulisi käydä näin läpi. 
 

Aluksi Julia yritti saada oppilaat tekemään liikaa erilaisia töitä, ennen kuin hänelle kertyi hil-

jaista tietoa suunnittelusta. Hänelle on myös kertynyt tietoa siitä, miten paljon oppilaille tulee 

antaa aikaa esimerkiksi kirjan lukemiseen tai millaisia töitä kursseilla ylipäätään mahdollisesti 

ehtii tehdä. Julian käyttämä modaaliverbi ehtiä (ks. VISK § 1584) kuvaa sitä, ettei äidinkielen 

ja kirjallisuuden opettajan työssä aikaa ei ole riittävästi koskaan, mutta silti opettajan osaa suun-

nitella rajattuun aikaan sopivia kursseja. Aikataulutus on siis suunnittelussa oleellista. Julian 

mukaan kuitenkin suunnittelun oppii jossakin vaiheessa, jopa itsekään sitä tiedostamatta, sillä 

Julia ei osannut sanoa, että missä vaiheessa hänen uraansa hän koki osaavansa suunnitella kurs-

sinsa automaattisesti. Julialle on siis harjoituksen myötä (ks. Rolf 1995: 27–28) kertynyt hil-

jaista tietoa suunnittelutyöstä.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille on työuran alusta alkaen muodostunut omanlai-

sensa tapa suunnitella tunteja. Kuitenkin Veera (ks. esimerkki 14) ja Julia (ks. esimerkki 15) 

mainitsevat kokemuksen vaikuttaneen siihen, etteivät he seuraa kirjaa enää yhtä tarkasti kuin 

aloittelevana opettajana.  

 

Esimerkki 14: 

Veera: Aluksi menee hirveästi siihen suunnitteluun, kun sitä materiaaleja käy läpi, että tota, tuntuu, että 

aika paljon siitä kirjasta irtaannutaan, mitä vanhempi on. Onhan sitä paljon eri kirjoja, eri tavoin niitä asioita 

siellä esitetään, että meilläkin opettajissa huomaa, että jotkut on semmoisia idearikkaita, jotka pystyy hy-

vin pitkälle ite tekemään niitä tehtäviä ja suunnittelemaan tosta vaan. Mä tykkään paljon vertailla kirjoja 

ja poimia niistä sitten, että jos joku asia tulee, niin mä katon ne kirjasarjat, että missä ois. 
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Veera kertoo aluksi suunnitelleensa tuntejaan oppikirjaa tuntisuunnittelun apuna käyttäen, 

mutta saatuaan lisää kokemusta oppikirjan käyttäminen vähentyi. Veera käyttää kuitenkin op-

pikirjoja tuntien sisällön suunnittelun apuna edelleenkin, sillä hän etsii eri kirjoista ideoita ope-

tettavaan asiaan liittyen. Toisaalta Veera huomioi myös muiden opettajien tekevän asioita eri 

tavalla, sillä hänen työyhteisössään on opettajia, jotka suunnittelevat äidinkielen ja kirjallisuu-

den tuntiensa tehtävät täysin itse. Jotkut opettajat eivät siis käytä oppikirjojen valmiita tehtäviä 

välttämättä lainkaan. Veeran mukaan siis joillakin opettajilla on ikään kuin kyky tehdä materi-

aaleja, sillä Veeran käyttää modaalista verbiä pystyä (ks. VISK § 1584) kuvamaan sitä, että 

joillekin opettajille materiaalien suunnittelu ja teko on suorastaan helppoa, sillä he tekevät sen 

tosta vaan ilman ongelmia, koska he ovat idearikkaita. Oppikirjan vaikutus suunnitteluun nä-

kyy myös seuraavassa esimerkissä: 

 

Esimerkki 15: 

Julia: Oppikirja ohjaa sitä miten se opettaja ne kurssit sitten pitää. Se ohjaa paljon, varsinkin kun on nuori 

opettaja, niin se oppikirja, mikä on käytössä, niin sen mukaan käsitys niistä kursseista aluksi syntyy ja 

muodostuu. Oppikirjoissa on ladattu paljon tavaraa. Huomaa eri asioita ja painotuksia niissä kirjoissa, mutta 

sitten ajan myötä selkiytyy ajatus että mikä tän kurssin pointti on, eli jos pitäisi otsikoida kurssi itse, niin 

mitä pitää oppia, niin sitten jättää rippeitä pois ja ottaa joskus muulloin. 
 

Julian mukaan oppikirja ohjaa aluksi voimakkaasti kokemattoman opettajan tapaa suunnitella 

ja pitää kurssejaan. Julian käyttämä oppikirja ohjaa -ajatus tässä yhteydessä korostaa oppikirjan 

roolia aloittelevan opettajan työssä, sillä oppikirjan kautta aloitteleva opettaja muodostaa kuvan 

kurssista, kunnes opettajalle muodostuu oma näkemys kursseista. Julia ei pidä oppikirjan roolia 

luokassa opetuksen apuna huonona asiana, sillä opettaja ei jää oppikirjan kritiikittömäksi käyt-

täjäksi koko työuransa ajaksi, vaan työtä tehdessä opettajalle selkiytyy kurssien kokonaiskuva, 

minkä lisäksi eri kurssikirjojen erot ja painotukset hahmottuvat selkeämmin. Äidinkielen ja kir-

jallisuuden opettaja oppii siis oppikirjoja tarkastellessaan huomaamaan, mitä tehtäviä voidaan 

tehdä milloinkin kurssisuunnitelman puitteissa, sillä oppikirjat ovat sisällöllisesti laajoja, joten 

kaikkea ei ehdi käydä lävitse välttämättä yhdellä kurssilla, vaikka oppikirja olisi suunnattu yhtä 

kurssia ajatellen. Esimerkeissä 14 ja 15 tulee yhteisenä seikkana esille oppikirjojen vaikutus 

kokemattoman opettajan tuntien suunnittelussa, sillä aluksi tuntien suunnittelussa oppikirjalle 

annetaan enemmän painoarvoa ja sitä pidetään melkeinpä ainoana lähteenä, kun taas kokemuk-

sen karttuessa tutkitaan muitakin kirjasarjoja, huomataan eroja niiden painotuksissa, muokataan 

valmiita tehtäviä ja tehdään mahdollisesti myös itse tehtäviä.  
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Opetussuunnitelma on aloittelevalle opettajalle oppikirjan lisäksi tärkeä apuväline tuntien 

suunnitteluun, vaikka se voi myös aiheuttaa aluksi ongelmia, kuten alla olevassa esimerkissä 

näkyy.  

 

Esimerkki 16: 

Mirva: Vuosien saatossa jotenkin on muuttunut se, että aluksi oli enemmän kiinni siinä opsissa, että katto 

että nämä asiat nyt tässä pitää tulla. ”Apua, mun on nyt tungettava, mutta ei tunnit riitä, mutta nyt vedetään 

vaan puoli tuntia Kalevalaa, sitten vartissa vedetään tuo ja tuo ja kaikki”. Mutta sitten vuosien saatossa on 

tajunnut sen, että ehkä tästä voi puottaa jotakin pois, ei Kalevalaa voi pudottaa, mutta että se ei ole niin 

vakavaa, jos en ole käynyt joka ikistä asiaa. 
 

Työuransa alussa Mirva suunnitteli kurssinsa opetussuunnitelmaa tiukasti noudattaen, jolloin 

hän koki stressaavana sen, ettei kaikkia opetussuunnitelmassa vaadittavia asioita ehtinyt opettaa 

yhtä laajasti kuin hän halusi. Lisäksi eri vuosiluokkien vaatimukset Mirva täytti juuri kyseisen 

vuosiluokan aikana, mitä kuvaa Mirvan käyttämä modaalista välttämättömyyttä kuvaava verbi 

pitää (ks. VISK § 1551) hänen mainitessaan, että hän teki asiat aina opetussuunnitelmaan kir-

jattuna aikana, koska hän koki sen välttämättömäksi ollakseen hyvä opettaja. Jos hän ei onnis-

tunut käymään asioita määrättynä aikana, Mirva ahdistui. Mirva kävi jotkin asiat ylipäätään 

lävitse vain sen takia, että ne lukivat opetussuunnitelmassa. Aikojen saatossa Mirva on oppinut 

joustamaan, sillä ei ole niin ”vakavaa, jos en ole käynyt joka ikistä asiaa”. Mirva on oppinut 

erottelemaan asiat, joiden käsittely ei ole kaikkein oleellisinta, ja samalla hän on tiedostanut 

asiat, jotka ovat oleellisia ja jotka pitää käsitellä. Jokaisen opettajan haastattelussa tulee ilmi, 

että opettajat ovat hahmottaneet selkeästi itse, mitkä oppisisällöt ovat oleellisia ja mitä he op-

pilailleen opettavat. Myös Toomin (2006: 52) tutkimuksen osallistujat ovat tehneet samalla ta-

valla päätöksiä siitä, mitkä sisällöt ovat opettajan työssä tärkeitä ja mitkä eivät. Äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajille on muodostunut oma näkemys oppiaineen sisällöistä, mutta samalla 

he kuitenkin täyttävät opetussuunnitelman vaatimuksia opettamalla esimerkiksi Kalevalaa op-

pilailleen.   

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat pitävät oppituntien suunnittelua ja kurssisuunnitel-

mien tekoa tärkeänä osana työtään, mutta kaikkea ei heidän mukaansa voi suunnitella, eikä 

pidäkään suunnitella. Opettajat osoittavat haastatteluissa kritiikkiä yliopiston aineenopettaja-

harjoittelun tuntisuunnitelmien perusteellisuudelle, kuten esimerkissä 11 näkyy. Tunteja ei siis 

voi suunnitella liian tarkasti, mutta tunneille mukaan otettavat asiat opettajat päättävät tämän 

tutkimuksen perusteella ennen oppituntia. Toisin sanoen opettajat siis suunnittelevat oppitun-

tejansa sisältöjä, mutta he eivät suunnittele tunnin konkreettista pitoa eli opetustapahtumaa, 
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vaan he antavat hiljaisen tiedon ohjata sitä (ks. esim. Toom 2008: 163–165). Opettajat eivät siis 

kirjoita käsikirjoitusta oppitunnistaan etukäteen.  

 

Esimerkki 17: 

Julia: Tuo opetustapahtuma, se nyt on ehkä noista se sillein, se nyt vain tulee, hirveän vaikea sitä on suun-

nitella että sitten sanon näin, koska oppilas x kysyy näin. Ei voi tietää, mitä sitten tapahtuu. 
 

Edellisessä Julian esimerkissä näkyy, että opetustapahtuman suunnittelu on hyödytöntä ja oi-

keastaan mahdotonta, sillä opettaja ei etukäteen tiedä, miten tunti etenee, sillä ”ei voi tietää, 

mitä sitten tapahtuu”. Julia ilmaisee voida-modaaliverbillä (ks. VISK § 1551) oppituntien epä-

varmuutta sanoessaan, että oppilaiden kysymyksiä ei voi ennakoida etukäteen ja oppitunneilla 

voi tapahtua yllättäviä asioita, joihin ei ole mahdollista yksinkertaisesti etukäteen miettiä hyvää 

vastausta, vaan opettajan tulee reagoida tilanteisiin niiden synnyttyä.   

Tutkimukseeni osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat kokevat, ettei oma yli-

opistokoulutus valmistanut heitä tarpeeksi tuntien suunnitteluun, mutta toisaalta jokaisen mie-

lestä työ on opettanut suunnittelua ihan hyvin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat käyttävät 

paljon omaa hiljaista tietoaan tuntiensa suunnitteluun ainakin tämän tutkimuksen perusteella. 

Suunnittelutyöhön liittyvä hiljainen tieto on kehittynyt uran aikana, sillä aluksi äidinkielen 

opettajat tukeutuivat vahvasti oppikirjaan tuntien suunnittelussa, mutta harjoituksen myötä ja 

kokemuksien karttuessa opettajat irtaantuvat kirjoista ja suunnittelevat kursseja vapaammin. 

Opetustapahtumaa aineenopettajat eivät sen sijaan suunnittele, sillä opettaja ei voi tietää etukä-

teen, mitä tunnilla tulee tapahtumaan. 

 

4.2.3 Hiljaisen tiedon rooli arvioinnissa ja palautteenannossa  

Edellisessä alaluvussa 4.2.2 keskityn opettajien tuntien ja kurssien suunnittelun hiljaiseen tie-

toon. Suunnittelun lisäksi arviointiin ja palautteen antamiseen liittyy tutkimukseeni osallistu-

neiden opettajien mukaan paljon hiljaista tietoa, sillä arviointitaidot ovat kehittyneet opettajien 

mukaan vasta äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien oppilaiden kurssisuoritusta arvioitaessa.  

 

Esimerkki 18: 

Julia: Arviointi on sellainen, että sitä aika vähän ehkä opetellaan (yliopistossa), tai en tiedä onko, tässä 

saattaa olla yli kymmenessä vuodessa tullut muutos, mutta arviointi on semmoinen, että kyllä siinäkin 

harjoitus on tärkeää. 
 

Julia muistaa omalta opiskeluajaltaan, ettei yliopistossa oppilaiden arviointia ehkä opeteltu tar-

peeksi, tosin hän pitää mahdollisena sitä, että asiaan on saattanut tulla muutos hänen opinto-
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jensa loppumisen jälkeisenä aikana. Julian käyttämä ilmaisu ”aika vähän (arviointia) ehkä ope-

tellaan (yliopistossa)” kuvaa Julian omia muistikuvia, jotka olivat ainakin hänen aikanaan totta. 

Ne kuitenkin jättävät option, että nykytilanne voi olla erilainen, mitä kuvaa esimerkiksi adver-

bin ehkä käyttö ja se, että ”saattaa olla yli kymmenessä vuodessa tullut muutos”. Ehkä ja saattaa 

-ilmaisut jättävät mahdollisuuden siihen, että muutoksia on voinut tapahtua (ks. VISK§ 1551, 

1562).  

 Jyväskylän yliopiston aineenopettajien pedagogisten aineopintojen opetussuunnitel-

massa 2014–2017 ilmaistaan oppimistavoitteessa, että aineenopettajaopiskelijan tulee oppia ai-

neopintojen aikana suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä arvioimaan opetuskokonaisuuksia ja 

oppimisprosesseja oman aineensa tavoitteiden suhteen. Arviointi mainitaan edellä mainitulla 

tavalla esimerkiksi Jyväskylän yliopiston aineenopettajakoulutuksen aineopintojen kurssin 

OPEA415 Oppiminen ja ohjaaminen 2 tavoitteissa. Kursseilla OPEA515 Osaamisen asiantun-

tijuus: ohjattu perusharjoittelu ja OPEA525 Osaaminen ja asiantuntijuus: Syventävä ohjattu 

harjoittelu, eli konkreettisilla luokkahuoneessa tapahtuvilla harjoittelukursseilla, oppilaiden ar-

viontiin liittyvät tavoitteet on kirjattu aineopintojen opetussuunnitelmaan. Ohjatussa perushar-

joittelussa opiskelijan tulee oppia arvioinnin periaatteet ja osata soveltaa niitä käytännössä. Sy-

ventävän ohjatun harjoittelun jälkeen opettajaopiskelijan tulisi osata arvioida oman aineen teo-

reettisen tiedon ja pedagogisen tiedon yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia. Arviointi on siis 

esillä aineenopettajien koulutuksessa ja sitä harjoitellaan. Opettajaopiskelijat arvioivat opiske-

lijoiden kurssisuorituksia, mutta kokonaisen kurssin arviointi jää kuitenkin ohjaavan opettajan 

vastuulle. Ehkä juuri kokonaisuuksien arvioimisen puutteesta johtuen Julia mainitsee myös esi-

merkissä 10, että vasta työtä tehdessä syntyy kuva siitä, millaista on pitää koko kurssi alusta 

loppuun saakka itse. Opettaja siis huomaa, millaista on suunnitella, toteuttaa ja arvioida kurssi 

kokonaisuutena.  

Arviointi tulee näkyville jokaisessa haastattelussa samasta näkökulmasta: oppilaiden ar-

vioinnin oppii työtä tehdessä, eikä se ole koskaan kovin helppoa. 

 

Esimerkki 19: 

Mirva: Arviointi on myös vaikeaa ja varmaan just niinku nuorelle äikän opettajalle voisi antaa sen 

neuvon, että pitää mahdollisimman paljon kirjaa itsellään, että mitkä on ne arvioitavat (työt). Totta kai 

aina että, on itellä ylhäällä, mitä on antanut mistäkin tekstistä ja työstä, ja ehkä ylös joku, jos haluaa, niin 

joku tuntiaktiivisuus oma numero tai muu. Siihen törmää tietyin väliajoin, että joku tulee kysymään, että 

miksi sain tän numeron, tai vanhemmat kysyy, ja sitten on mustaa valkoisella, että on nämä kolme tekstiä 

ja niiden keskiarvo on tämä ja siihen lisätään nämä plussat ja sitten vähennetään tän takia tätä. Mulla on 

kysytty arvosanoista useamminkin, useimminkin se on vanhempi joka kysyy, niin sitten pystyy näyttämään. 

 

Mirva neuvoo aloittelevia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia pitämään itsellään kirjaa oppi-

laiden erilaisista suorituksista, sillä se helpottaa itse arviointia, minkä lisäksi kirjanpidolla voi 
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perustella esimerkiksi oppilaalle tai tämän vanhemmalle, millaisien syiden takia oppilas sai ky-

seisen arvosanan. Erityisesti Mirva painottaa, että ”varmaan just niinku nuorelle äikän opetta-

jalle voisi antaa sen neuvon, että pitää mahdollisimman paljon kirjaa itsellään – –”, joten Mir-

van mukaan jo uran alusta saakka on hyvä opetella pitämään kirjaa arvioitavista töistä. Mirvan 

neuvo on suora, sillä hän käyttää esimerkiksi partikkelia varmaan ja modaalista verbiä voida 

(ks. VISK § 1551) konditionaalimuodossa kertoessaan, että erityisesti nuorelle äidinkielen 

opettajalle kirjanpito arvioitavista töistä on tärkeää jo ihan siitäkin syystä, että Mirvalta on tultu 

kysymään syitä ja perusteita oppilaan arvosanoille. On myös oppilaita ja vanhempia, jotka eivät 

ole kyseenalaistaneet oppilaan saamia arvosanoja, sillä Julia kertoo: ”Arvioinnissa kukaan ei 

kysy palautetta tai miksi annoin just sen numeron”. Esimerkissä 19 tulee esille, että arvioinnin 

tulee perustua erilaisiin töihin. Samoilla linjoilla Mirvan kanssa on Aino: 

 

Esimerkki 20:  

Aino: Monet jutut, kokeet, tuntiaktiivisuus, aineet, suulliset esitykset ja kirjaesseet tulee sisällyttää arvosa-

naan. Ei voi vaan päättää, että pelkkä koe ratkaisee, se ei ole oppilasta kohtaan oikein, pitää olla sitä näyttöö 

enemmänkin. 

 

Arvioinnin tulee siis pohjautua useisiin suorituksiin, kuten arvioitaviin teksteihin, kokeisiin, 

suullisiin suorituksiin ja tuntiaktiivisuuteen. Monipuolisen arvioinnin kautta oppilaat saavat oi-

keudenmukaisen arvosanan, kun oppilaat ovat voineet antaa erilaista näyttöä osaamisestaan. 

Esimerkissä 20 Aino painottaa erilaisten tehtävien tärkeyttä arvosanan kannalta, sillä hän käyt-

tää modaalisia verbejä tulla ja pitää painottaessaan arvioinnin monipuolisuuden välttämättö-

myyttä (ks. VISK § 1551) oppilaan oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi. ”Monet jutut – 

– tulee sisällyttää arvosanaan” ja ”pitää olla sitä näyttöö enemmänkin” osoittavat, että Ainon 

mukaan arvosanan tulee koostua useista suorituksista ja oppilaalla on siis mahdollisuus osoittaa 

taitojaan eri tavoilla.  

 

Esimerkki 21: 

Veera: Arvioinnin pitäisi olla hyvin monipuolista, että kokeet ja muut. Joskus voi olla nippelitietokoe, tai 

sitten voi olla joskus ihan semmoista mielipideperustelua, enempi pitäisi ollakin sen kaltaisia juttuja. Että 

jos justiin joku, esimerkkinä vaikka ysiluokkalaisille vaikka näistä näistä kuolevista kielistä kun puhutaan, 

niin sitten lähinnä että nytkin mulla oli koekysymyksenä, että ”mitä mieltä olet, että pitäisikö kuolevia kieliä 

elvyttää, miksi?” Perusteluissa piti olla faktat, oppilaat sanoivat, että ”Täähän on mielipidekysymys, vas-

taan kyllä tai ei, miten sä sen voit arvioida”. Vastasin, että voinhan mä, pitää olla ne perustelut siellä. 

 

Myös Veera painottaa arvioinnin monipuolisuutta, mitä hän korostaa käyttäessään konditionaa-

limuotoa modaaliverbistä pitää (ks. VISK § 1551) sillä Veeran mukaan ”arvioinnin pitäisi olla 

hyvin monipuolista”, joten arvioinnin tulisi perustua useisiin erilaisiin suorituksiin. Hän ei pidä 

niin sanottua nippelitietokoetta aina huonona asiana, mutta silti hän kannattaa ennemminkin 



36 
 

kokeita, joissa oppilaat perustelivat esimerkiksi jonkun väittämän puolesta tai sitä vastaan fak-

tatietoja käyttäen. Oppilaat olivat aluksi epäileväisiä Veeran laittaessa kokeeseen kysymyksen, 

jonka vastauksena vaadittiin oppilaalta kannanottoa asiaan. Oppilaat kokivat asiasta puhutta-

essa, että kyseessä on vain mielipide, minkä osoittaa Veeran kertoma sitaatti ”Täähän on mie-

lipidekysymys, vastaan kyllä tai ei, miten sen voit arvioida”. Oppilaiden mukaan opettaja ei voi 

sellaisen perusteella antaa arvosanaa, mutta he ymmärsivät, että opettaja antaa arvosanan pe-

rustelujen pohjalta. Oppilaiden tuli siis kyetä perustella mielipiteensä faktoja käyttämällä.  

Arvioinnin vaikeus tulee esille haastatteluissa useilla erilaisilla tavoilla. Arviointi ei ole 

helppo asia kokeneelle opettajallekaan, vaan arviointi herätti paljon ajatuksia haastateltavien 

keskuudessa.  

 

Esimerkki 22: 

Aino: Aina en anna oppilaille numeroa, vaan annan palautetta vain sanallisesti, tyylin hyvä, erinomainen ja 

sillein, tai sitten jotain plussia vain loppuarvosanaa ajatellen, miinuksia en jaa. Joskus harmittaa, että ne 

pitää todistukseen antaa. Monesti numeroarvosana ei oikeesti kuvaa oppilaan osaamista, osaaminen kun on 

sillein niin laaja käsite. Onneksi äikässä on näitä eri puolia enemmän kun muualla, on kirjottamista, suul-

lista, kielioppia, esiintymistaitoja, draamaa ja muuta, se tietty helpottaa. Oppilas voi sitten loistaa omilla 

hyvillä puolilla enemmän äikässä, muilla mitataan vain kokeilla, mutta silti tuntuu vaikeelta antaa se (ar-

vosana) todistukseen. 

 

Aino pohtii arvosanojen mielekkyyttä, sillä hänen mukaansa arvosana ei välttämättä aina anna 

kokonaiskuvaa oppilaan osaamisesta, ja se harmittaa Ainoa. Harmittaa on tunneverbi (ks. 

VISK § 467), joten sen käyttäminen osoittaa, että Aino näkee numeroiden antamisen usein ne-

gatiivisena asiana. Toisaalta Aino on kiitollinen siitä, että äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine 

on niin monipuolinen, että oppilaiden erilaiset osaamisalueet tulevat paremmin esille kuin mo-

nissa muissa aineissa, sillä muiden oppiaineiden arvosanaan vaikuttaa voimakkaasti kurssikoe. 

Ainon mukaan äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppiaineen laajuus antaa oppilaalle onneksi suu-

remman mahdollisuuden osoittaa kykyjään, joten arvosanassa oppilaan kyvyt tulevat esille pa-

remmin kuin joissakin toisissa oppiaineissa. Ainon asenne oppiaineen erilaisiin sisältöihin nä-

kyy positiivisena asennoitumisena, jota kuvaa asenneadverbi onneksi (ks. VISK § 667). 

Tutkimuksessa mukana olleet opettajat muistelevat arvioinnin olleen työuran alussa han-

kalaa. Kolme neljästä haastateltavasta mainitsee erikseen, että arviointi oli vaikeaa työuran 

alussa. Arvioinnin vaikeus tiivistyy myös Julian seuraavaan kommenttiin: ”Tekstin arviointi on 

aina osittain subjektiivista”. Subjektiivisuus nähdään toisaalta ongelmana, mutta toisaalta sen 

vaikutusta ei tule korostaa liikaa, sillä opettajat arvioivat oppilaiden töitä tiedostamattomien ja 

tietoisien kriteerien perusteella, kuten seuraavassa esimerkissä näkyy.  

Esimerkki 23: 
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Aino: Aluksi luetutin aika pitkään, varmaan vuosia, muilla äikän opeilla joidenkin oppilaiden aineita, kir-

jaesseitä ja jopa kokeita, jos musta tuntu, että arvioinko kaikki samalla tavalla. Siinä sitten huomasi, että 

kollegat olivat samaa mieltä, ihan joku puolen numeron heitto saattoi jossain aineessa olla. Siitä mä sain 

itsevarmuutta ja aloin kokea, että mähän osaan tän homman! Voisi siis jotenkin luulla, että kun ollaan 

kaikki erilaisia, että arvioitaisiin hyvin eri tavoilla, mutta tosi, yllättävänkin, samanlaista se on ollut. Kyllä 

sen vaan jotenkin aina heti tietää, että mikä erottaa kasin aineen kasipuolesta tai ysistä, usein joku tavallaan 

aika pieni asia, vaikka toistuva virhe kuten puhekielisyys tai sä-passiivi tai joku rakenneongelma, ylipäätään 

joku toistuva juttu. Se on kuitenkin tosi tilannekohtaista, että jos on täydellinen muuten, niin pari puhekie-

listä ilmaisua ei sillo maailmaa kaada, vaan oppilas voi saada kympin. Joskus oppilaalla ei ollut yhtään 

pilkkua, mutta aine oli todella hyvä, niin ei siinä mitään surkeeta arvosanaa voi tosiaankaan antaa, sisältö 

merkkaa paljon! Mulla on ne kriteerit päässä ja yo-kokeiden suhteen ihan virallisesti olemassa. Mulla on 

tätä hiljaista tietoa ihan selkeesti, eikö olekin? 

 

Aloitettuaan työnsä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Aino tarkisti kokeneemmilta opet-

tajilta, antoiko hän oppilaille oikeudenmukaisia arvosanoja. Hän suorastaan yllättyi huomates-

saan, kuinka vahvasti samaa mieltä hänen opettajakollegansa olivat arvosanojen suhteen, sillä 

Aino huomasi, että ”mähän osaan tämän homman!”, sillä hän antoi samanlaisia arvosanoja kuin 

muutkin opettajat.  Vaikka jokainen opettaja on yksilö, on opettajalla selkeä kuva kirjoittamat-

tomista kriteereistä ja virallisista kriteereistä arvosanojen antamisen suhteen. Opettajalla on ar-

vosanojen antamisen pohjalla paljon hiljaista tietoa kriteereistä ja vaatimuksista, mutta haastat-

teluista tulee vahvasti esille, ettei kriteereiden nimeäminen ole kovin helppoa, vaan kuten Ai-

nokin mainitsee, opettaja havainnoi oppilaiden tekstejä ja osaa käyttää erilaisia kriteerejä teks-

tien arvioimiseen. Aino nimeää muutamia virheitä, jotka laskevat arvosanaa, mutta periaat-

teessa mikään virhe tai rakenteen puutteellisuus ei johda automaattisesti huonoon arvosanaan, 

vaan sisältö on myös oleellisessa osassa arvosanaa annettaessa. Oppilaan yksittäisen työn, ku-

ten ainekirjoituksen tai kirjallisuusesseen arviointi on siis jo itsessään prosessi, jossa opettaja 

käyttää omaa hiljaista tietoaan hyvin paljon. 

Palautteen ja arvioinnin suhde tulee esille äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien haastat-

teluissa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat antavat palautetta esimerkiksi ainekirjoituksista, 

kirjaesitelmistä, suullisista töistä ja kokeista. Palautetta annetaan, jotta oppilas voisi kehittyä, ja 

taas tätä kehitystä mittaa kurssin lopussa oleva arviointi. Haastatteluissa arviointi ja palaute 

nähdään hyvin synonyymisinä termeinä, sillä opettajat käyttävät niitä sekaisin. Palautteen tär-

keä rooli tulee esille haastatteluissa.   

 

Esimerkki 24: 

Aino: Palautteen annossa pitää huolehtia, ettei arviointi vie kaikkee huomioo. Annoin opeuran alussa vain 

aineen tai kokeen takaisin, enkä kertonut mitään yleistä tai käynyt yleisiä virheitä läpi, niin huomasi, ettei 

oppilaat edes lukeneet palautetta, ne vaan katto arvosanan ja sitten paperi lensi roskiin. Opin, että käyn 

ekaksi palautetta lävitse yleisesti kaikille ja yritän antaa oppilaille myös face to face -palautetta, silloin voi 

oikeesti oppilaskin paremmin kysyä syitä. Arviointi se on mikä oppilaita kiinnostaa, mutta palaute on tosi 

tärkeetä. Ei kehity ilman palautetta, se on tosi tärkeetä. Pitää oikeasti osata antaa palautetta, josta on hyötyä. 

Ei oppilaalle yläkoulussa kannata kirjoittaa, että aineessa on liikaa metatekstiä tai että temporaalirakenteita 
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voisi käyttää, vaan kirjoittaa aina siihen, että mikä on vialla.. Oppilaiden taso tulee huomioida ja antaa 

sopivan tasoista palautetta. Eikä kaikesta pidä valittaa, ei saa lannistaa, aina on hyvää oppilaan työssä. 

Keskity siihen ja anna hyvää palautetta aiheesta. 

 

Palautetta uransa alkuaikoina antaessaan Aino huomasi, että arviointi vie helposti huomion pa-

lautteelta. Oppilaat olivat kiinnostuneita vain saamastaan arvosanasta, jolloin kehittymistä var-

ten tarkoitettua palautetta ei välttämättä luettu lainkaan. Aino muutti palautteenantotapaansa 

tämän vuoksi, sillä kuten hän sanoo ”Opin, että käyn ekaksi palautetta lävitse – –”, joten Aino 

on oppinut menneestä, muuttanut palautteenantotapaansa ja kerännyt sitä kautta uutta hiljaista 

tietoa. Käytännössä siis Aino käy ongelmat ja virheet oppilaidensa kanssa lävitse ja antaa kas-

vokkain vuorovaikutteisesti palautetta. Hän ylipäätään painottaa palautteen tärkeyttä, sillä pa-

laute auttaa oppilasta kehittymään, mutta samalla hän muistuttaa, että palautteen tulee sopia 

oppilaan taitotasolle. Palautteen tulisi kohdistua konkreettisesti virheeseen, eikä olla liian yleis-

luontoista ja termeillä sävytettyä. Oppilaille on Ainon mukaan turhaa sanoa, että ” – – aineessa 

on liikaa metatekstiä tai että temporaalirakennetta voisi käyttää – –”, sillä oppilas ei välttämättä 

ymmärrä sitten palautetta.  

Oppilaiden töiden arviointi on tähän tutkimukseen osallistuneiden äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajien mukaan joskus vaikeaa, mutta toisaalta jokainen on oppinut arvioimaan op-

pilaiden töitä työkokemuksen myötä, eivätkä kokeneiden äidinkielen opettajien arvosanat eroa 

haastateltavien mielestä suuresti toisestaan. Aino ottaa esimerkissä 24 esille positiivisen palaut-

teen tärkeyden muistuttamalla tulevia ja nykyisiä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia siitä, 

että oppilaan töissä on hyviä asioita, joista pitää myös muistaa kertoa, eikä opettajan pidä kes-

kittyä vain negatiivisiin seikkoihin.  

 

4.2.4 Hiljaisen tiedon tuoma varmuus ongelmatilanteissa 

Tutkimukseeni osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat kertovat hiljaisen tietonsa 

olevan esillä voimakkaasti ongelmatilanteissa, vaikka he eivät välttämättä sitä tiedostaneet tai 

pohtineet silloin tai edes jälkeenpäin. Haastatteluissa äidinkielen opettajat kertoivat useista eri-

laisista ongelmatilanteista. Yhteistä opettajien mainitsemille ongelmatilanteille on niiden yllä-

tyksellisyys. Tilanteisiin piti reagoida nopeasti, usein jopa välittömästi. Yleisin äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajan eteen tullut ongelmatilanne on ainekirjoituksessa esille tullut oppilaan 

itsetuhoisuus. 

 

Esimerkki 25: 

Aino: Oppilaan itsetuhoiset tekstit ovat sillein, miten sen nyt sanoisi, äikän opettajan työhön liittyvä juttu. 

Ei ainakaan mun tietoni mukaan meidän koulun luonnontieteiden opet tai vaikka joku historian tai biologian 
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ope saa oikein tietoonsa itsetuhoisia ajatuksia, ei oppilaat niitä heille niin kerro. Ainekirjoituksissa oppilaat 

avautuvat tosi paljon enemmän, tuovat itseään esille ja omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Se johtuu tän aineen 

luonteesta, tässä on mahdollisuus ihan eri tavalla avautua, kun otsikot jättää paljon oppilaalle varaa 

tehdä omanlainen aine, sitten tulee näitä itsetuhojuttuja ja muuta ongelmajuttua, kun niistä on helpompi 

näin kertoa. Ei oppilaat muuten vaan niistä kerro, kyllä ne haluaa apuakin ja pois ongelmat itseltään, ihan 

todella. 
 

Mirva, Aino ja Julia mainitsivat haastatteluissa oppilaiden itsetuhoiset tekstit ja niihin reagoi-

misen, mikä teki itsetuhoisista teksteistä yleisimmän ongelmatilanteen. Ainon, Julian ja Mirvan 

mukaan oppilaiden itsetuhoiset ainekirjoitukset liittyvät keskeisesti äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajan työhön, sillä he kertovat uskovansa, etteivät muiden oppiaineiden opettajat törmää 

yhtä paljon oppilaiden itsetuhoisuuteen ja muihin ongelmiin. Mahdollisesti syy siihen, miksi 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat saavat tietää oppilaan ongelmista, johtuu oppiaineen luon-

teesta, sillä äidinkielen tunneilla kirjoitetaan esimerkiksi ainekirjoituksia, jotka käsittelevät op-

pilaille tärkeitä henkilökohtaisia asioita, sillä ”tässä (äidinkielessä) on mahdollisuus ihan eri 

tavalla avautua – –”. Ainekirjoituksien otsikot jättävät oppilaille valinnanvaraa kirjoittamisen 

suhteen, jolloin oppilas saattaa taakkaansa keventääkseen ja apua hakeakseen kirjoittaa ongel-

mistaan.  

 

Esimerkki 26:  
Mirva: Tuli vielä mieleen, että siis yleensä sitä hiljaista tietoa siitä, miten toimitaan sellaisissa tilanteissa, 
kun on joku ongelma, niin sehän on kyllä ensimmäistä kertaa, kun on lukenut jonkun tekstin, missä joku 
paljastaa itsetuhoisia ajatuksia, niin onhan siinä ollut ihan, että keltäs tässä nyt kysyy, että mitä mun pitää 
tehdä. Esimerkiksi terveydenhoitajan kanssa teen yhteistyötä, sillä että tiedän, että huoli on muidenkin 
tiedossa. Pitäisikö mun pyytää se oppilas jäämään luokkaan, pitääkö mun kirjoittaa sen vanhemmille, 
saanko kertoa vai miten, niin sellaista ei puhuta missään opinnoissa. Mun mielestä se on ollut kauhean 
jännittävä tilanne ekaa kertaa, tai siis kyllä joka kerta, kun pitää sanoa, että jäisitkö tänne luokkaan, mulla 
olisi vähän asiaa. Pitää tehdä velvollisuus ja viedä huoli eteenpäin. Opiskelijahuollollisista asioista pitäisi 
puhua opinnoissa jo. 

 
Esimerkissä 26 tulee esille Mirvan epätietoisuus, kun hän luki ensimmäisen kerran oppilaan 

itsetuhoisen tekstin. Mirva ei tiennyt, miten tilanne tulisi hoitaa. Hän ei tiennyt, tulisiko hänen 

ottaa yhteyttä esimerkiksi oppilaan vanhempiin tai terveydenhoitajaan, tai saisiko hän ylipää-

tään tehdä niin. Mirvaa askarrutti eniten mitä hänen pitää tehdä, sillä hän ei tiennyt, millainen 

käsittely itsetuhoisuuden suhteen on välttämätöntä (ks. VISK § 1551). Hän ei siis tiennyt, miten 

hänen tulisi ratkaista ongelmatilanne. Mirva tekee yhteistyötä esimerkiksi terveydenhoitajan 

kanssa, ja vaikka hän nykyään tietää, miten hänen tulee toimia, on tilanne, jossa hän pyytää 

oppilasta jäämään tunnin jälkeen luokkaan, silti jännittävä edelleenkin. Mirva kritisoikin sitä, 

että vastavalmistuneen opettajan tulee oppia opiskelijahuoltoon liittyvät asiat vasta töissä, kun 

opintojen aikana niistä ei puhuta. Kuitenkin jokaisen tilanteen jännittävyydestä huolimatta Mir-

valla on nykyään hiljaista tietoa itsetuhoisiin ja vastaavanlaisiin teksteihin reagoimisesta, sillä 
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hän tietää, että ”pitää tehdä velvollisuus ja viedä huoli eteenpäin”. Mirva tietää oman vastuunsa 

tilanteessa, mikä näkyy modaalisen verbin pitää käytössä (ks. VISK § 1551), joten Mirva tietää, 

että hänellä on velvollisuus viedä asia eteenpäin.  

Oppilashuollolliset seikat ovat yleinen ongelmakohta, sillä opettajista kolme neljästä mai-

nitsi ainakin yhden tai useamman ongelman, jotka olivat olleet uutena opettajana vaikeita rat-

kaista. Oppilaat kertoivat ainekirjoituksissaan tai suullisesti suoraan äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajalle esimerkiksi omista ongelmistaan, kuten masennuksesta, itsetuhosta tai syömis-

häiriöistä. Oppilaat voivat kertoa myös koko perheen ongelmista, kuten perheväkivallasta tai 

alkoholismista. Useimmiten oppilas kielsi opettajaa kertomasta asiasta eteenpäin, jolloin var-

sinkin kokematon äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja joutui pohtimaan, voiko hän jättää asian 

siihen. 

 

Esimerkki 27: 

Aino: Kun joku kauheen rankka tilanne, kun oppilas siis kuvaili sellaista, tuli eteen, niin oppilas kerrottuaan 

usein sanoi, ettei saa kertoo eteenpäin. En aluksi tiennyt, olisinko saanut kertoa vain en, kun toisaalta heräsi 

kauhea huoli oppilaasta. Nuo rikosjutut oli helpompia, niissä jo maalaisjärki sanoi, että jos oppilasta haka-

taan, niin siitä pitää kertoo, mutta kun oppilas puhu vaikka siitä, että on masentunut tai vastaavaa, niin se 

oli hankalampaa. Haluaisi säilyttää sen luottamuksen, mutta toisaalta mun pitäisi kertoa aina eteenpäin, ei 

voi tai siis haluakaan ottaa vastuulleen, jos oppilaalle sitten tapahtuu vaikka jotain. Nyt on tasan tarkkaan 

selvillä, että mitä pitää tehdä, vaikkei koskaan mikään tilanne tietty kiva ole. Kyselin aluksi aina apua, 

mutta nyt en mene heti minnekään, jos oppilas vaikka kertoo riidoista kotona tai muusta, vaan enempi 

kuuntelen tai autan siinä, ei kaikki ole aina vakavaa, oppilaat on ihmisiä ihan kuin mekin. Aikuiset riitelee, 

eikä siitä pidä kertoa heti jollekin terkkarille, samalla tavalla nuorilla. 

 

Ainon esimerkistä tulee esille, kuinka vaikeaa kokemattoman opettajan on päättää, milloin mis-

täkin ongelmasta pitää kertoa eteenpäin. Oppilaan luottamuksen säilyttäminen on tärkeää, 

mutta rikosasioissa ja huolen herätessä luottamuksen säilyttäminen ei ole enää mahdollista, 

vaan asia pitää viedä eteenpäin. Toisaalta Aino on huomannut, että myös ylireagoinnin vaara 

on olemassa, joten oppilaan kertoessa esimerkiksi riidoista Aino toimii vain kuuntelijana, eikä 

vie asiaa eteenpäin, ellei mitään huolestuttavaa ilmaannu. Ainon mukaan myös ”aikuiset riite-

lee, eikä siitä pidä kertoa heti jollekin terkkarille, samalla tavalla nuorilla”. Aino erottelee siis 

oppilaiden kertomista asioista modaalista verbiä pitää (ks. VISK § 1551) käyttämällä ne tilan-

teet, joista pitää kertoa eteenpäin ja ne, joista ei pidä kertoa eteenpäin. Joissakin tilanteissa 

opettajan täytyy kertoa huolensa eteenpäin, mutta kaikesta ei tarvitse kertoa eteenpäin, sillä 

ongelmat ja riidat kuuluvat elämään.  

Ongelmatilanteissa reagointi on välttämätöntä, mutta se saattaa olla hyvin vaikeaa. Jokai-

nen haastateltava sanoi kehittyneensä ongelmatilanteiden ratkaisussa työtä tehdessään, mutta 

silti jokainen ongelmatilanne on oma haasteensa myös kokeneelle opettajalle.  
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Esimerkki 28: 

Julia: Ongelmatilanteiden ratkaisussa toivoisi, että olisi hiljaista tietoa. Vaikka kaikenlaista on tullut vas-

taan, ei nyt siis sen kummempaa, mutta perusjuttuja, niin joka kerta mietityttää, että jos joku ongelma on 

ratkaistava. 
 

Julian mukaan ongelmatilanteissa huomaa hiljaisen tiedon tärkeyden ja toivoo, että omaisi hil-

jaista tietoa. Hiljaista tietoa kertyy erilaisten ongelmien ratkaisussa, mutta jokainen ongelma on 

kuitenkin erilainen, joten jokainen ongelmatilanne vaatii myös asioiden pohdintaa. Toisaalta 

kokemus on tuonut opettajille jo ainakin pohjan, miten ongelmatilanteisiin voi reagoida. 

 

Esimerkki 29: 

Aino: Ei niitä päätöksiä ole helppo selittää, ne vain tekee. En tiedä, että miksi tai miten päädyin siihen 

tulokseen sen aika hankalan ongelman suhteen, mutta se (päätös) tuntui heti oikealta. Tiesin vain heti, että 

on tehtävä tuolla tavalla, oon kuitenkin tehnyt samanlaisia päätöksiä ennenkin, ei ole eka kerta enää, on-

neksi ei! 

 

Aino käyttää ongelmiensa ratkaisussa intuitiivista tietoaan (ks. Hakkaraisen & Paavolan 2008: 

63–66), sillä hänen ongelmanratkaisunsa pohjautuu vaistojen varassa toimimiseen. Aino kokee 

vaistonvaraisesti tekevänsä oikein, vaikkei hän osaa välttämättä selittää tarkkoja syitä, joihin 

hänen ongelmanratkaisunsa perustuu. Hän käyttää modaalista verbirakennetta on tehtävä (ks. 

VISK § 1551) kertoessaan, että ”tiesin vain heti, että on tehtävä tuolla tavalla --”, joten Ainon 

toimintaa ohjaa hiljainen kokemusperäinen tieto siitä, että tilanne hoidetaan hyväksi todetulla 

tavalla myös uuden ongelman yhteydessä, eikä hän edes miettinyt muita vaihtoehtoja. Koke-

neiden opettajien ongelmatilanteiden ratkaisukyky pohjautuu siis kokemuksen kautta kerättyyn 

hiljaiseen tietoon ja intuitioon.  

Yhteistä kokeneiden opettajien haastatteluissa on, että työn vaihtelevuudesta ja päivien 

erilaisuudesta huolimatta kokenut opettaja on rutinoitunut työssään, sillä hänellä on tarkka ym-

märrys työssä vaadittavista asioista ja hän osaa työhönsä kuuluvat perusasiat. Ongelmantilan-

teiden sekoittaessa työpäivää kokenut opettaja reagoi tilanteeseen tilanteen vaatimalla tavalla. 

Kokenut opettaja ei siis jää toivottomaksi minkään tilanteen edessä.  

 

Esimerkki 30: 

Julia: Työn kautta huomaa, että työn osaa. Se alkaa tuntua, että ei oikein mikään työhön kuuluva tilanne 

ole enää sellainen, että se olisi sillä lailla jännittävä. Tulee uusia tilanteita vastaan joka päivä jotakin ensim-

mäistä kertaa, mutta kun on tehnyt kaikkea mitä työhön kuuluu jo moneen kertaan. 

Julian edellä olevasta esimerkistä käy ilmi, että vaikka kokenut opettaja joutuu uusiin ja erilai-

siin tilanteisiin päivittäin, on hänellä kuitenkin olemassa jo toimintamallit, sillä hän on joutunut 

ainakin joiltakin osin samanlaisiin tilanteisiin jo aiemminkin. Työn tekemiseen on syntynyt ru-

tiini ja varmuus. Tämä näkyy Julian huomiona siitä, että hän osaa toimia työhönsä liittyvissä 
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erilaisissa tilanteissa. Juliaa työssä vastaan tulevat tilanteet eivät esimerkiksi enää jännitä, vaan 

hän toimii rutiinien kautta automaattisesti.  

 

Esimerkki 31: 

Julia: Vaikka kun opettaa, niin jotenkin ehkä tietynlaiset sisäiset mallit on kehittyneet siihen, että miten 

tunnit menee ja miten ne pidetään. Ei ehkä niin, että miten ne kuuluu tehdä, mutta itsellä on sillein, että 

näin pitää tehdä. Se hiljainen tieto tulee esille, kun joku sanoo tai tekee jotakin sellaista, mikä on ristirii-

dassa sen oman sisäisen mallin kanssa. Kertoo vaikka, että ”Mulla on nyt alkamassa nämä tunnit ja teen 

tällaista ja tällaista”. Minä olen sillein, että okei, ja mietin, että minkä takia, ei sellaista pitäisi niillä tunneilla 

tehdä. Mutta jos otettaisiin OPS esille, niin todettaisiin, että kuitenkin ne molemmat suunnitelmat lankee 

yhteen OPSin kanssa. En tiedä, osa saattaa olla pinttyneitä käsityksiä, mutta just niihin oppisisältöihin liit-

tyy sellaista hiljaista tietoa, eli mikä on olennaista ja miten tämä asia toimii ja miten tämä parhaiten järjestyy 

ja mitä materiaalia tähän kuuluu ja mikä ei kuulu ja ole olennaista. 
 

Esimerkissä 31 näkyy, että Julia on kehittynyt sisäiset mallit hänen oman opetuksensa suhteen. 

Hänelle on muodostunut selkeä kuva siitä, miten hän tuntinsa pitää ja mitä tunneilla tapahtuu, 

kuten näkyy ”– – näin pitää tehdä” -ajatuksessa, joten Julialle on muodostunut käsitys siitä, 

miten tunnit pitää pitää, ja tämä näkemys tulee esille esimerkiksi modaalisen verbin pitää (ks. 

VISK § 1551) käytön yhteydessä, sillä Julian mukaan tuntien tulisi ehdottomasti sisältää tiettyjä 

asioita ollakseen hyviä. Kun toinen opettaja kertoo opettavansa eri tavalla tai tekevänsä jotakin 

eri tavalla, Julia huomaa, että hänelle on muodostunut tietty tapa toimia. Oma näkemys tuntien 

pidosta on Julialle hyvin tiedostamaton ennen kuin hän joutuu kyseenalaistamaan sen. Julia 

kertoo huomaavansa itselleen muodostuneen hiljaisen tiedon oikeastaan vasta sitten, kun hän 

joutuu kyseenalaistamaan sitä, eikä hän pidä oman hiljaisen tietonsa kyseenalaistamista huo-

nona asiana. Julian hiljainen tieto on siis toiminnallista hiljaista tietoa, sillä se perustuu suoras-

taan jo automatioon (ks. Hakkarainen & Paavola 2008: 63–66). 

Rutiinit näkyvät tutkimukseen osallistuneiden opettajien työssä myös työpaikan kautta, 

sillä opettajille on kertynyt hiljaista tietoa työpaikan eli koulun rutiineista, käytänteistä, sään-

nöistä ja toimintatavoista. Käytänteet, toimintatavat ja rutiinit saattavat olla kirjoittamattomia 

tai virallisia. Opettajat ovat omaksuneet työtä tehdessään oman koulunsa toimintatavat, ja tästä 

syystä opettajilla on koulusta niin sanottua sisäpiiritietoa. Omat tietonsa koulusta Aino kiteyttää 

seuraavalla tavalla vahvistaen sanomaansa käyttämällä intensiteettimääritettä kauhean (ks. 

VISK § 664): ”Sitä tietää koulusta jotenkin kauhean paljon, ei siis uutta tule mistään säännöistä 

tai miten toimitaan tai sellaisesta”. Kokemattomalle tai kouluun uutena tulleelle opettajalle ei 

ole kertynyt hiljaista tietoa koulun käytänteistä, joten koulun tavoille tottumiseen kuluu aikaa. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille on muodostunut ongelmatilanteita varten hiljaista 

tietoa, eli opettajat tietävät, miten vaikeissa tilanteissa tulee toimia. Itsetuhoisuuteen viittaavat 

tekstit ovat tämän tutkimukseni mukaan yleisin ongelmatilanne äidinkielen opettajan työssä 
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johtuen haastateltavien mukaan aineen luonteesta, sillä oppilailla on mahdollisuus kertoa mieltä 

painavista asioista esimerkiksi ainekirjoituksissa. Kuitenkin äidinkielen opettajat ovat työtä teh-

dessään huomanneet myös, ettei jokaisesta asiasta tarvitse kertoa eteenpäin, vaan opettaja voi 

hoitaa ongelmatilanteita esimerkiksi vain oppilaan huolia kuuntelemalla. Tutkimukseni perus-

teella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien ongelmantilanteiden ratkaisussa keskeisen roolin 

saa intuitiivinen tieto (ks. esim. Hakkarainen & Paavola 2008: 63–66), sillä opettajat ratkaisevat 

ongelmia vaistonvaraisesti ja automaattisesti hiljaista tietoa käyttämällä.  

 

4.2.5 Hiljaisen tiedon vaikutus hyvään opettajuuteen 
 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljainen tieto tulee tutkimuksessani esille myös tuntien 

pitämisen muutoksissa työuran aikana. Aineenopettajien tuntien suunnittelu, jota käsitellään 

tutkimuksessa kohdassa 4.2.2, on kehittynyt heidän mukaansa työuran aikana. Tuntien suunnit-

telun lisäksi kuitenkin opettajien opetustyyli on muuttunut, samaten pedagogisessa ajattelussa 

on tapahtunut muutoksia hiljaisen tiedon kertymisen myötä (ks. Palomäki & Heikinaro-Johans-

son 2008: 24). Tuntien pitäminen on opettajille helpompaa esiintymisen kannalta ja ohjaamisen 

kannalta, sillä opettajille on kertynyt opetustaitoa. Heillä on siis enemmän hiljaista tietoa opet-

tamisesta ja opetustapahtumasta.  

 

Esimerkki 32: 

Veera: Tajuaahan sen, että sieltä kolmannelta luokalta rupeaa jo niitä sanaluokkia käymään, ja sitten ne käy 

nelosella ja vitosella ja varmaan kutosella ja sitten seiskalla, niin kyllähän sen ite tajuaa, että no ei hyvänen 

aika, kyllähän ne väsähtää, jos aina ja samalla kaavalla. Nyt itse asiassa tänä vuonna otin sitten ihan ne, 

etten puhu yhtään kielioppia, etten edes paljon mainitse, että substanttiivi tai verbi, no ehkä jonkun verran. 

Sitten tehään vaan harjoituksia tyyliin, että miten vaikkapa juosta-verbiä, mitä sillä voisi olla synonyymeja, 

ja minkälaisia kuvailevia sanoja sille löytyy ja miten sitä voi siellä tekstissä sitten käyttää ja niinku tällä 

lailla ihan vaan siitä käytöstä, että miten, tai käydään näitä käytetyimpiä sanoja tai uusia sanoja ja näitä ja 

sitten voi ehkä jollain lailla ne käydään kuitenkin ryhmissä. 

 

Veeralle opettaa myös oppilaiden ehdolla ja oppilaiden kiinnostuksen ehdolla. Hän tiedostaa 

oppilaiden tunteet esimerkiksi sanaluokkien kohdalta, sillä hän on huomioinut, että oppilaat 

ovat opiskelleet sanaluokkia useiden vuosien ajan todennäköisesti melko samantapaisia tehtä-

viä tekemällä. Hän on reagoinut saamaansa tietoon muuttamalla opetustapaansa, joten hän kä-

sittelee sanaluokat nykyään enemmän kielen käytön kannalta eli funktionaalisesti, eikä niinkään 

teoreettiselta kannalta. Oppilaat opiskelevat siis samaa asiaa, mutta eri näkökulmasta ja oppi-

laita enemmän kiinnostavalla tavalla. Veera siis muuttaa tarvittaessa tapaansa opettaa, joten hän 

on joustava. Veeran tavoin Aino on muuttanut opetustapaansa: 

 

Esimerkki 33: 
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Aino: Nyt osaan opettaa esimerkiksi noita tylsempiä juttuja ihan eri tavalla kuin uutena opettajana, kun on 
huomannut, ettei sijamuodot tai pilkkusäännöt niin oppilaita kiinnosta, niin sitten osaan ainakin omasta 
mielestä tehdä kiinnostavampaa niistä asioista. Esimerkkien pitäisi olla kiinnostavia, tehtävien ei tarvitse 
olla kuivia ja yhdessä tekemällä oppii. Jotenkin sitä olen oppinut, vaikkei sitä edes oikeasti mieti, että nyt 
teen kiinnostavan tunnin. 

 

Aino on Veeran tapaan (ks. esimerkki 32) huomannut, että oppilailla saattaa esiintyä motivaa-

tio-ongelmia esimerkiksi pilkkusääntöjen tai sijamuotojen suhteen, joten Aino on muuttanut 

opetustapaansa. Hiljaisen tiedon tiedostamattomuus näkyy Ainon opetuksessa tapahtuneessa 

muutoksessa, sillä hän ei kuitenkaan ole tietoisesti tehnyt päätöstä muuttaa tuntejaan. Hän ker-

too, ettei nuorena opettajana osannut opettaa asioita yhtä kiinnostavasti kuin nykyään. Nykyään 

Ainolla on hiljaista tietoa tuntien pidosta, sillä hän tietää, millä tavalla tunneista tehdään kiin-

nostavia, sillä ”esimerkkien pitäisi olla kiinnostavia, tehtävien ei tarvitse olla kuivia ja yhdessä 

tekemällä oppii”. Ainon mukaan siis olisi tärkeää, kuten modaalinen verbit pitää ja modaalinen 

kielto ei tarvitse (ks. VISK § 1551) osoittavat, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tulisi 

yrittää tehdä tunneistaan mielenkiintoisia käyttämällä tarkoituksenmukaisia esimerkkejä ja eri-

laisia opetusmenetelmiä.  

Opettajien tuntien kehittyminen paremmaksi näkyy myös oppiaineen eri alueiden opetuk-

sen kehityksessä. Veeran sanaluokkien opetus (ks. esimerkki 32) ja Ainon pilkkusääntöjen ja 

lauseenjäsennyksen opetus (ks. esimerkki 33) ovat muuttuneet uran aikana. Opettajat ovat myös 

työuransa aikana huomanneet, että he voivat käyttää omaa osaamistaan tuntiensa apuna, kuten 

seuraavasta esimerkistä on nähtävissä: 

 

Esimerkki 34: 

Aino: Osaan ohjata draamaa ihan eri tavalla kuin uran alussa. Oppilaat kipuilevat ihan eri jutuista ja tiedän 

nykyään, että mikä on vikana tai miksi ei suju. Sitten osaan reagoida nopeasti, kun huomaan heti. Niin ja 

toinen juttu on, että se oma osaaminen, sitä pitää oikeasti käyttää. Mun sukukielten tunnit oli aluksi ihan 

pakkopullaa sekä mulle että oppilaille, mutta sitten tajusin, että tiedän kyllä tosi paljon kun olen viroa opis-

kellut, niin miksi en sitten käyttäisi sitä tietoa opetuksessa. 

 

Ainon draaman ohjaaminen on kehittynyt hänen saadessaan hiljaista tietoa oppilaista. Hän osaa 

nykyään lukea oppilaita paremmin. Oppilaiden lukemista helpottaa Ainon kyky huomata, mistä 

syystä jokin asia ei onnistu. Aino osaa reagoida heti huomaamiinsa ongelmiin. Oman osaamisen 

huomioiminen oli Ainolle tärkeää, sillä tiedostettuaan oman viron kielen osaamisensa hän on 

voinut käyttää sitä hyödykseen sukukielen tunneilla.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljainen tieto näkyy tutkimukseni perusteella esi-

merkiksi vuorovaikutustilanteissa parempana kommunikointina oppilaiden ja kollegojen 

kanssa. Lisäksi hiljaisen tiedon rooli on keskeinen tuntien ja kurssien suunnittelutyössä, sillä 

opettajat käyttävät suunnittelutyössä paljon hiljaista tietoaan. Oppilaiden töiden arvioinnissa 



45 
 

hiljaisen tiedon avittamana opettajat osaavat antaa arvosanoja käyttämällä virallisia ja epäviral-

lisia kriteerejä. Hiljainen tieto auttaa äidinkielen opettajia myös yllättäviin tilanteisiin reagoi-

misessa ja ongelmatilanteiden ratkaisussa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ovat omien 

sanojensa mukaan kehittyneet oppituntien pitäjinä vuosien saatossa. Heille on siis työtä teh-

dessä kerääntynyt hiljaista pedagogista tietoa (ks. esim. Toom 2006) ja he käyttävät saamaansa 

tietoa oppituntien parantamisessa. Äidinkielen opettajat ovat myös pyrkineet tekemään oppi-

tunneistaan kiinnostavampia ja suunnittelemaan ne oppilaiden kannalta paremmiksi.  
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5 ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPETTAJAN HILJAI-

SEN TIEDON JAKAMINEN JA JAKAMISEN ONGELMAT  
 

Tässä luvussa käsittelen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisen tiedon jakamista. Tar-

kasteluni kohteena on hiljaisen tiedon jakaminen äidinkielten opettajien välillä ja hiljaisen tie-

don jakaminen työyhteisössä. Lisäksi tässä luvussa käsittelen äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

tajan hiljaisen tiedon jakamisen ongelmia ja pohdin syitä jakamisen ongelmiin. Työyhteisön 

hiljaisen tiedon jakamista pidetään usein tärkeänä asiana, vaikka jakaminen helposti myös 

unohdetaan. Esimerkiksi Virtainlahden (2009: 108) mukaan hiljaisen tiedon jakaminen paran-

taa organisaation laatua. Lisäksi työn jatkuvuus on turvattu, kun hiljaista tietoa eli hyviä käy-

täntöjä ja onnistuneita kokemuksia välitetään myös nuoremmille työntekijöille. Hiljainen tieto 

ei katoa esimerkiksi työntekijöiden eläköitymisen myötä työyhteisöstä, jos tietoa jaetaan. Hil-

jaisen tiedon jakamisen kautta myös työyhteisön yhteisöllisyys vahvistuu. (Virtainlahti 2009: 

108.) Hiljaisen tiedon jakaminen ei ole kuitenkaan aina ongelmatonta, sillä hiljaisen tiedon ja-

kajan ja vastaanottajan motivaatio hiljaisen tiedon jakamista kohtana voi vaihdella (ks. esim. 

Wenger 1998; Moilanen 2008; Suhonen 2009). Lisäksi kaikki hiljainen tieto ei ole välttämättä 

positiivista, sillä hiljainen tieto voi esiintyä esimerkiksi vallankäytön välineenä (ks. Hakulinen 

2010). Seuraavaksi esittelen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien ja opettajien työyhteisöjen 

hiljaisen tiedon jakamisen tapoja sekä käsittelen hiljaisen tiedon jakamiseen liittyviä ongelmia.  

 

5.1 Hiljaisen tiedon jakaminen äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-

jan työssä   
 

Tutkimukseeni osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat jakavat hiljaista tietoaan työ-

paikoillaan esimerkiksi perehdyttämisen, samanaikaisopetuksen, opettajainkokouksien, kahvi-

pöytäkeskustelujen sekä yhteisen suunnittelun välityksellä. Tämän alaluvun alaluvut on jaettu 

tutkimuksesta esiin nousseiden edellä mainittujen teemojen mukaisesti.  

Hiljaisen tiedon jakamisen sanotaan usein olevan vaikeaa hiljaisen tiedon henkilökohtai-

suuden, muuttuvuuden ja traditionaalisuuden vuoksi, eikä hiljaista tietoa osata aina edes muut-

taa sanalliseen muotoon (Nonaka & Takeuchi 1995; Rolf 1995: 13–14). Hiljaista tietoa voidaan 

jakaa kädestä pitäen mestari-oppipoika -mallia käyttämällä (ks. esim. Virtainlahti 2009: 120–

122; Niiniluoto 1996: 51), mentoroinnin välityksellä kokemuksia jakaen (ks. esim. Heikkinen 

& Huttunen 2006: 204–210) tai hiljaisen tiedon jakamiseen suunniteltua nelivaiheista SECI-

mallia käyttämällä (ks. Nonaka & Takeuchi 1995).  
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5.1.1 Työhön perehdyttäminen 

Tutkimukseeni osallistuneiden äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kokemukset uuteen työ-

paikkaan perehdyttämisestä ovat melko yhteneväisiä, sillä yleisenä näkemyksenä koetaan, ettei 

niin sanottua virallista perehdyttämistä ole kovin paljon tarjolla, mutta esimerkiksi muut ai-

neenopettajat auttavat usein uutta opettajaa uuden työpaikan rutiineihin tottumisessa. Koulut 

eivät tarjoa ainakaan tämän tutkimuksen perusteella uusille opettajille koulua koskevaa hiljaista 

tietoa, vaan koululta saatava tieto koskee lähinnä esimerkiksi turvallisuutta, jota Mirvan seu-

raava esimerkki käsittelee.  

 

Esimerkki 35: 

Mirva: Aika sillein lyhyesti on perehdytetty, ehkä rehtori käynyt näitä niin kuin pelastussuunnitelman ja 

kertonut, et täältä löytyy mapit ja tiedot, mutta silloin on enemmän tarvinnut sitä oma-aloitteisuutta, kysyä 

muilta, että ”Mites teillä tehdään tämä, näyttäisikö joku? 

 

Mirvan kyseisellä koululla saama perehdytys keskittyi lähinnä pelastussuunnitelman läpikäyn-

tiin. Koululla oli myös kansioita, mutta ne sisälsivät pelastussuunnitelmia ja muita hyvin yleisiä 

tietoja. Opettajat saivat koulua koskevia yleisiä tietoa, kuten koulun tuntien alkamisajat, tie-

toonsa rehtorilta tai koulusihteeriltä. Mirvan esimerkistä 35 tulee kuitenkin esille, että kaikki 

koulun muu toiminta pitää useimmiten selvittää itse kysymällä toisilta koulun käytänteistä. Toi-

saalta Aino on joutunut suoraan opettamaan ilman minkäänlaista perehdytystä: 

 
Esimerkki 36: 

Aino: Parissa koulussa on homma, miten sen nyt sanoisi, hoidettu aika surkeesti. Kukaan ei ole sanonut 

yhtään mitään, sanottu vain, että kansiossa on ohjeet tulipalon varalta ja siinä se oli. Kaikki muu piti oppia 

muuten, olin muille opeille riesa ja kyselin koko ajan, mikä oli aika stressaavaa mulle varsinkin ekassa 

työpaikassa, kun en ekoihin viikkoihin tiennyt mitään ja päästin oppilaat ihan väärään aikaan syömään, kun 

eri päivinä oli erilainen lukkari. 

 

Ainon ensimmäisessä työpaikassa ja muutamassa muussa työpaikassa uutta työntekijää ei pe-

rehdytetty työhön paloturvallisuussuunnitelman läpikäyntiä lukuun ottamatta lainkaan, joten 

uuden työntekijän piti ottaa selvää asioista, sillä ”parissa koulussa on homma -- hoidettu aika 

surkeesti. Kukaan ei ole sanonut yhtään mitään --”.  Ainon saama negatiivinen kanta perehdy-

tyksestä näkyy esimerkiksi intensiteettisanan ja kieltohakuisen adverbin käytössä (ks. VISK  § 

658, § 664), joten asiat on hoidettu aika surkeesti ja kukaan ei kertonut yhtään mitään hänelle. 

Aino koki kysymisen hankalaksi, eikä hän osannut ensimmäisinä työviikkoinaan toimia työpai-

kassaan, vaan hänelle esimerkiksi tuntien päättymisajat olivat epäselvät, sillä ne vaihtelivat 



48 
 

koulussa eri päivinä. Aino koki ensimmäisessä työpaikassaan epävarmuutta ja stressiä, kun hä-

nelle ei jaettu tarpeeksi tietoa koulun käytänteistä. Toisaalta joissakin kouluissa uusille aineen-

opettajille jaetaan perehdytyskansioita, kuten Veeran esimerkistä käy ilmi: 

 

Esimerkki 37: 

Veera: Työ opettaa, että kyllä mä muistan, kun on ollut eri kouluissa, niin joskus on uudelle opettajille niitä 

kansioitakin, että mitkä on ne asiat, mitä kannattaa käydä, sellaiset perusjutut, että millä lailla välituntival-

vonta-alue, sellaisia nippelijuttuja, mitä pitää tietää. Mutta sitten taas kylläpä niitä käydään aina syksyisin ja 

kerrataan vanhoille opettajillekin. 

 

Veeran työpaikoissa opettajille on annettu kansio, josta löytyvät ne asiat ”mitä kannattaa käydä, 

sellaiset perusjutut”, joten työnantajan mukaan jotkut asiat ovat niin tärkeitä, että niiden läpi-

käyminen on työuran kannalta hyödyllistä, ja hyödyllisyys näkyy esimerkiksi modaalista mah-

dollisuutta ilmaisevan verbin kannattaa (ks. VISK § 1551) käytössä. Muista haastateltavista 

poiketen Veera mainitsee myös, että hänen nykyisessä työpaikassaan kouluun liittyviä perus-

asioita kerrataan aktiivisesti syksyisin myös vanhoille opettajille, joten työyhteisössä on yhtei-

set toimintaperiaatteet.  

Muut oman oppiaineen opettajat auttavat eniten uuteen työpaikkaan tulevaa äidinkielen 

ja kirjallisuuden opettajaa ainakin tämän tutkimuksen perusteella. Tutkimuksen osallistujat nä-

kevät oppiaineen muiden opettajien tuen tärkeänä perehdyttämisvaiheessa, sillä tuen avulla uu-

tena kouluun tullut aineenopettaja saa tietoa niin kouluyhteisöstä kuin koulun tavoista toiselta 

oppiaineen opettajalta. Mirvan seuraavassa esimerkissä tulee ilmi toisen äidinkielen opettajan 

tarjoaman tuen merkitys. 

 

Esimerkki 38: 

Mirva: En ole varma, oliko mulle nimetty se yksi äikän opettaja joksikin ohjaajaksi tai auttajaksi alkuun vai 

tekikö se sen oma-aloitteisesti ja niin kuin hyvää hyvyyttään, mutta silloin sain tosi hyvät pohjat ja valmiita 

kurssisuunnitelmia valmiiksi ja ohjeita ja istuttiin monta tuntia, kyllä, kattomassa miten homma lähtee käyntiin. 

Niin silloin mä kyllä koin, että sain tosi hyvän tuen omasta aineryhmästä. 

 

Mirvan tultua uuteen kouluun opettajaksi häntä auttoi sama äidinkielen opettaja monissa niin 

koulua kuin ainesisältöjä koskevissa seikoissa. Mirva ei vieläkään tiedä, määrättiinkö kyseinen 

kollega hänen avukseen vai avustiko kollega Mirvaa omasta halustaan, mutta kollega auttoi 

Mirvaa konkreettisesti esimerkiksi kurssisuunnitelmien kanssa. On mahdollista, että opettaja-

kollega auttoi Mirvaa tiedostaen mahdollisuuden jakaa omaa hiljaista tietoa uudelle kollegalle, 

tai on mahdollista, että kollega jakoi hiljaista tietoaan toisten opettajien kanssa tehdyn sopi-

muksen pohjalta tai jopa rehtorin pyynnöstä, mutta joka tapauksessa hän jakoi omaa hiljaista 

tietoaan ilman erillistä pyyntöä. Opettajakollega antoi Mirvalle omia materiaalejaan ja käytti 
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omaa aikaansa perehdyttääkseen Mirvaa. Myös Julialla on samanlaisia kokemuksia kuin Mir-

valla: 

 

Esimerkki 39: 

Julia: Mulla ei ole paljon ollut työpaikkoja, mutta missä itse on ollut pääsääntöisesti töissä, niin nimenomaan 

ainekollegat ovat olleet ne tässä tärkeät. Muistan saaneeni heti ensimmäisenä, ei ollut edes ensimmäinen työ-

päivä, vaan mä aloitin just edellisen jakson lopussa käymisen, niin sitten annettiin puhelinnumero ja sitten 

illalla tuli sähköpostia, että huomenna sulla on tällaista, huomisessa ensi jaksossa. Annettiin tuntisuunnitelmat 

ja kaikki omat materiaalit. Sanottiin, että näin voit tehdä, mutta ei ole pakko, tee mitä haluat. Mulle tuli tunne, 

että tarvittaessa autetaan ja tosi avokätisesti just omia materiaaleja jaettiin. 

 

Julia sai apua uudessa työpaikassa jo ennen kuin ehti aloittaa työntekoa, sillä ainekollega antoi 

Julialle kaikki omat materiaalinsa käytettäväksi. Julialle annettiin kuitenkin mahdollisuus tehdä 

tuntinsa täysin omalla tavallaan, sillä ”sanottiin, että näin voit tehdä, mutta ei ole pakko, tee 

mitä haluat”.  Modaaliset verbit voida, ei ole pakko ja haluta (VISK § 1551, § 1557) ilmaisevat 

Julialle annettuja mahdollisuuksia, sillä Julia saa halutessaan käyttää kollegan aineistoja, mutta 

hän saa myös ehdottomasti pitää tuntinsa omalla tavallaan, sillä hänen ei ole pakko toimia it-

selleen mahdollisesti epäluontevalta tuntuvalla tavalla. 

Hiljaista tietoa voidaan jakaa työpaikoilla uuden työn perehdytyksen välityksellä, kuten 

tähän tutkimukseen osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat kertovat. Uuden työnte-

kijän opettaminen ja perehdytys voivat parhaimmillaan olla työyhteisölle automaattista toimin-

taa, jolloin työyhteisössä työntekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, käyvät 

merkitysneuvotteluita, oppivat toisiltaan asioita ja jakavat omia onnistuneita kokemuksiaan. 

(Wenger 1998: 12–13; Moilanen 2008: 239–241.) Wengerin (1998: 12–13, 100, 156) mukaan 

työyhteisöissä kokeneemmalla työntekijällä on tärkeä rooli uuden työntekijän perehdyttämi-

sessä, sillä kokeneemmat työntekijät voivat siirtää omaa hiljaista tietoaan esimerkiksi työn kan-

nalta tärkeistä taidoista ja tiedoista uudelle työntekijälle. Lisäksi perehdyttämiseen kuuluu hä-

nen mukaansa uuden työntekijän päästäminen työyhteisöön tasavertaisena jäsenenä. Toisaalta 

Wenger huomioi, että vain harvoin hiljaisen tiedon siirtäminen on määritelty virallisesti työn-

tekijöille kuuluvaksi tehtäväksi, joten hiljaisen tiedon jakamisen määrä on usein kiinni koke-

neemman työntekijän aktiivisuudesta. (Wenger 1998: 12–13, 100, 156.) 

Tähän tutkimukseeni osallistuneiden äidinkielen opettajien työpaikoilta saama perehdy-

tys vaihtelee työpaikan mukaisesti, sillä joissakin kouluissa perehdytystä annetaan enemmän 

kuin joissakin muissa kouluissa. Ainekollegojen rooli korostuukin voimakkaasti perehdytyk-

sessä, sillä halutessaan ainekollegat voivat jakaa omaa hiljaista tietoaan ja olla avuksi uudelle 

työntekijälle. Wengerin (1998: 100) mukaan työyhteisöissä hiljaisen tiedon jakaminen jää työn-

tekijöiden omalle vastuulle, ja tämä näyttää ainakin osittain pitävän paikkansa myös kouluissa 
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perehdytyksen suhteen, sillä hiljaista tietoa perehdyttämisvaiheessa uudelle työntekijälle jakoi 

lähinnä ainekollega. Riippuu siis ainekollegan aktiivisuudesta ja uuden työntekijän oma-aloit-

teisuudesta, millaista perehdytystä uusi työntekijä työstään tai työpaikastaan saa.  

 

5.1.2 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisen tiedon jakaminen yhdessä suunni-

tellen 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat jakavat hiljaista tietoaan suunnitellessaan kursseja ja tun-

teja yhdessä. Kurssien suunnittelun tavat vaihtelevat koulukohtaisesti, mutta kuitenkin työyh-

teisössä, jossa on muitakin oman oppiaineen opettajia, oppiaineen tunteja suunnitellaan usein 

yhdessä. Mirvan seuraavan esimerkin mukaisesti kuitenkin yhteissuunnittelun määrä on eri-

laista eri kouluissa: 

 
Esimerkki 40: 

Mirva: Kun olin siellä Norssissa niin siellä suunniteltiin paljon yhdessä johtuen harjoittelusta, koska se 

harjoittelun piti pyöriä ja sulla piti olla suunnilleen samat sisällöt. Ne, joilla oli suunnilleen samat kurssit, 

niin ne katsoi niitä yhdessä, että niissä oli suunnilleen saman verran tekstejä ja millaisia tekstejä ja mitä 

pidettiin millä kursseilla. Silloin jaettiin hiljaista tietoa niitä kursseja suunnitellessa puolin ja toisin, enem-

män kuin muissa kouluissa. Sitten taas muissa kouluissa se on enemmän ollut semmoista, musta tuntuu, 

että enemmän semmoista kahvipöytäjutustelua. Vain kertoillaan siinä, että ”Aijaa, sähän olet tehnyt noin”. 
 

Normaalikoulussa Mirvan mukaan kurssisuunnitelmia tehtiin enemmän yhdessä kuin muissa 

kouluissa. Yhteiseen lopputulokseen pääseminen edellyttää kuitenkin asioista keskustelemista, 

ja keskusteluissa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat jakavat omaa hiljaista tietoaan ehdotuk-

sia tekemällä ja kurssien ja oppituntien sisältöjä suunnittelemalla. Yhteisiin lopputuloksiin pää-

seminen vaatii usein perusteluja, oman näkökulman sanallistamista ja omien tapojen kerto-

mista, jolloin ainekollega saa uusia näkemyksiä, ideoita ja mahdollisuuksia oppituntien ja kurs-

sien suunnitteluun ja pitämiseen. Myös Julialla on kokemuksia yhteisestä suunnittelusta toisen 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kanssa: 

 

Esimerkki 41: 

Julia: Kun oppikirjat vaihtuu, niin silloin esim. yhden kollegan kanssa suunniteltiin ihan asioiksemme yksi 

kurssi niin kuin palasista uudestaan sillein, että kumpikin tavallaan toi siihen nyt ne, meilläkin on hyvin 

samatyyppisiä tunteja, mutta tietyllä tavalla erilaiset painotukset. Ehkä ollaan samantyyppisiä ihmisiä, 

mutta jollakin tavalla erilaisia, niin molemmat toi tavallaan ne omat kokemuksensa ja ne hyvät ja toimivat 

ja toimimattomat tavat siihen pöytään ja sitten suunniteltiin se tavallaan ihan alusta. Paljon siis suunnitte-

lutyössä sitä (hiljainen tieto) jaetaan. 

 

Julian työyhteisössä kurssisuunnitelmia muutettiin oppikirjasarjan vaihtuessa ja Julia kuvaa 

työskentelyä palapelin kokoamiseksi, sillä he ikään kuin kokosivat kurssin jo olemassa olevista 

palasista kokoon hiljaista tietoa käyttämällä. Käytännössä sekä Julia että hänen kollegansa toi-

vat kurssisuunnitteluun mukanaan omia hyväksi havaitsemia toimintatapojaan ja omaa koke-

mustaan, mutta myös huonommin toimivat toimintatavat olivat aluksi keskustelussa mukana. 
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Yhdessä pohtien he loivat yhteiseksi muuttuneen hiljaisen tietonsa pohjalta uuden kurssin. Julia 

kokee olleensa kollegansa kanssa perusasioissa samaa mieltä, mutta hän myös huomasi heidän 

kuitenkin pitävän erilaisia painotuksia tärkeinä. Yhdessä neuvottelemalla he kuitenkin suunnit-

telivat uuden kurssin alusta loppuun valmiista osista niitä toisiinsa yhdistelemällä ja uutta tietoa 

sinne liittämällä. Kollegan kanssa hiljaista tietoa jaettiin sujuvasti suunnittelutyössä pääasiassa 

jopa ilman tietoisista huomiointia.   

Aino ja Veera ovat myös jakaneet hiljaista tietoa suunnittelutyötä tehdessään, mutta yh-

teisiä kurssisuunnitelmia he eivät ole muiden opettajien kanssa tehneet samalla tavalla kuin 

Mirva ja Julia. Yhteisten materiaalien käyttö tuntien suunnittelussa on sekä Veeralle että Ai-

nolle tuttua, mutta kuten Veeran seuraavassa esimerkissä käy ilmi, hänen urallaan suunnittelu 

on koskenut enemmänkin käytännön asioita: 

 
Esimerkki 42: 

Veera: Taas nuo sisällöt, en mä tiedä, että onko siinä (hiljaisen tiedon jakamista), kyllä sitä eri kouluissa 

tehdään aineenopettajien kanssa eri tavoilla yhteistyötä, eli joskus ollaan tosi tiiviisti ja pidetään samat 

kokeet, joskus taas ei hirveesti. Meillä ei nyt sillä lailla, jos aattelee, että uusi joka tuli, tietysti nyt ollaan 

jaettu materiaaleja ja sitten että meillä on ollut, että me käydään yhdessä syksyllä tai jopa jo keväälläkin jo 

puhutaan ensi vuodesta vähäsen, vaihetaanko kursseissa vaikka paikkaa asioille. Kalevalat, runebergit ja 

kivet ja nykykirjallisuutta on nykyään enemmän viimeisessä jaksossa. Yhteisiä pelisääntöjä, eli missä opis-

kellaan mitäkin, mitkä kirjat on seiskoilla luettavissa, mitkä kasilla ja mitkä ysillä ja kuka ottaa missäkin 

kurssissa, ei voida samalla kurssilla kuitenkaan käyttää samaan aikaan, eli tällaisia käytännön juttuja. 

 

Veeran eri työpaikoilla hiljaisen tiedon jakaminen on vaihdellut. Tarkkoja kurssisuunnitelmia 

ei siis tehdä yhdessä Veeran koulussa, mutta kuitenkin yleistä suunnittelua tehdään yhdessä, 

tosin usein enemmän käytännön syistä esimerkiksi kirjojen riittämistä ajatellen kuin hiljaisen 

tiedon jakamisen vuoksi. Hiljaisen tiedon jakaminen ei siis tarkoita Veeran työpaikalla välttä-

mättä hyvien opetusmetodien, materiaalien tai ideoiden jakoa, vaan enemminkin sujuvan kou-

luarjen suunnittelua. Lisäksi välillä suunnittelua tehdään enemmän yhdessä, kun taas välillä 

ainekollegat hoitavat vain omien kurssiensa suunnittelun, jolloin hiljaista tietoa ei jaeta, eikä 

sen jakamiseen koeta luultavasti olevan edes tarvetta. Hiljaista tietoa jaetaan siis silloin, kun 

kouluarkea halutaan saada sujuvammaksi tai jokin ongelma halutaan saada ratkaistuksi. Esi-

merkiksi kurssien asioiden paikanvaihdot joko kurssin sisällä tai asioiden siirtäminen toiseen 

kurssiin pohjaa siihen, että nykyisessä järjestyksessä on olemassa jokin ongelma, jota ratkais-

taan hiljaista tietoa käyttämällä. Ainon työpaikoilla yhteinen suunnittelu jää ainekollegojen vä-

liseksi: 

 

Esimerkki 43: 

Aino: Oppiaineiden integraatio ja yhteissuunnittelu on aikamoinen vitsi, oikeasti, sillä ei sitä ole. Miksi, 

sitä en tiiä, ehkä sitä ajattelee, ettei toisten jutut auta omaa ainetta. 
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Ainon työpaikoilla eri oppiaineiden opettajat eivät jaa suunnittelussa hiljaista tietoa keskenään, 

vaan oppiaineiden välillä on hänen mukaansa selkeät rajat, joiden syntymisen syitä Aino ei osaa 

selittää tarkasti. Ainon käyttää yhteissuunnittelusta ja oppiaineen integraatiosta voimakasta af-

fektiivista ilmausta ”aikamoinen vitsi”, sillä Ainon mukaan integraatio ja yhteissuunnittelu ei 

oikeasti toteudu, vaan jää ehkä enemmän yleiselle tasolle. Aino epäilee, että syynä on saattaa 

olla ajatus siitä, että eri aineiden opettajien hiljainen tieto ei ole sovellettavissa omaan opetuk-

seen. Toisen aineenopettajan hiljainen tieto ei ole Ainon mukaan siirrettävissä suoraan tai kovin 

helposti oman oppiaineen opetusta koskevaksi.  

Tutkimukseni perusteella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat suunnittelevat aineryh-

män sisällä joissakin kouluissa yhdessä kokeita. Erityisesti Ainolla on kokemuksen pohjalta 

syntynyttä hiljaista tietoa kokeiden tekemisestä yhdessä toisen tai toisten äidinkielen ja kirjal-

lisuuden opettajien kanssa, sillä hänen aiemmassa työpaikassaan suunniteltiin jopa kaikki äi-

dinkielen ja kirjallisuuden kokeet yhdessä: 

 

Esimerkki 44: 

Aino: Ehkä jopa eniten kuitenkin hiljaista tietoa jaetaan kun suunnitellaan usein yhdessä kokeita, silloin 

kun mietitään, et miten sitä osaamista voidaan testata järkevästi, se kun on vaikeeta. Ja kun mietitään, mitä 

oikeesti edes kannattaa testata, on huomattu, että ei kaikkea kannata. Jos jonkun ajatus toimii, otetaan se 

kokeeseen. Niin sellaisissa asioissa jaetaan sitä omaa hiljaista tietoa. Yhessä koulussa, missä olin, niin siellä 

suunniteltiin kaikki kokeet aina yhdessä. Siis äikän kokeet tietenkin, se oli musta hyvä systeemi, oppilaat 

saa samat mahdollisuudet (kokeen arvosanan suhteen) opesta riippumatta ja samalla me opet opitaan hir-

veesti toisiltamme. Win-win. 

 

Ainon koulussa äidinkielen opettajat jakavat hiljaista tietoa ”ehkä jopa eniten” suunnittelun 

suhteen kokeita suunniteltaessa, joten Ainon mukaan on mahdollista, että hiljaista tietoa jaetaan 

eniten kokeiden suunnittelussa, ja tätä tukee hänen käyttämänsä modaalinen adverbi ehkä (ks. 

VISK  § 1551). Esimerkistä 45 tulee ilmi, että osaamista aidosti mittaavan kokeen tekeminen 

on vaikeaa, sillä se vaatii opettajalta hyvin paljon kokeiden suunnittelun taitoa, eikä kaikkea 

kannata edes yrittää testata, sillä ”ei kaikkea kannata (testata)”. Ainolle on muodostunut oma 

näkemys hyvästä kokeesta, mitä osoittaa esimerkiksi modaalisen verbin kannattaa käyttäminen 

kielteisenä kaiken testaamisen suhteen, sillä jokaista asiaa ei ole mahdollista tai välttämätöntä 

(ks. VISK  § 1551) kysyä kokeessa. Kokeiden yhteissuunnittelun kautta äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajien hiljainen tieto on kaikkien ainekollegojen käytettävissä ja samalla oppilaat 

saavat samanlaisen kokeen, mitä Aino pitää hyvänä asiana.  

Jokainen haastateltava on jakanut hiljaista tietoa toisen äidinkielen opettajan kanssa yh-

dessä kursseja ainakin jollakin tavalla suunnittelemalla. Tuntien ja kurssien suunnittelussa opet-

tajat vaihtavat keskenään ajatuksiaan ja kokemuksiaan ja saavat toisiltaan uusia ideoita. Tuntien 



53 
 

ja kurssien yhteissuunnittelu ei ole kuitenkaan kaikissa kouluissa yleistä, joten suunnittelussa 

jaettavan hiljaisen tiedon määrä vaihtelee eri kouluissa, joten joissakin kouluissa hiljaista tietoa 

ei jaeta yhtä paljon kuin joissakin toisissa kouluissa. 

 

5.1.3 Hiljaisen tiedon saaminen kysymisen ja avun tarjoamisen avulla muodollisissa ja 

epämuodollisissa tilanteissa  

Tämän tutkimuksen perusteella hiljaisen tiedon jakamista tapahtuu sekä muodollisissa että epä-

muodollisissa tilanteissa, minkä lisäksi hiljaisen tiedon jakamisessa uuden työntekijän kysy-

myksiin vastaaminen ja kokeneen työntekijän avun oma-aloitteinen tarjoaminen ovat avainase-

massa hiljaisen tiedon jakamisen suhteen. Hiljaisen tiedon jakamisessa tärkeää on aikaisempien 

tutkimuksien mukaan sekä uuden työntekijän että kokeneemman työntekijän oma aktiivisuus 

(ks. esim. Wenger 1998: 100; Suhonen 2009). Tämän tutkimuksen osallistujista kolme mainit-

see avun tarjoamisen, avun pyytämisen ja kysymysten esittämisen tärkeänä osana hiljaisen tie-

don jakamista. Aino on kokenut kaikkia edellä mainittuja jakamisen tapoja työelämässä: 

 

Esimerkki 45: 

Aino: Kun miettii, niin kyllähän se meistä kokeneistakin lähtee, se jakaminen, et me oikeesti vapaaehtoi-

sesti kysyttäisiin edes, että miten sillä uudelle menee, tartteeko se apua, osaako se asiat. Ite ainakin muistan 

saaneeni tosi paljon apua, kun kysyin. Kaikki me ollaan aluksi sellaisessa tilanteessa, että ei kaikkea voi 

tietää. Eikä kukaan opi viikossa, ei voi aatella, että viikon ajan kysyn, et sujuuko ja sitten se (uusi työntekijä) 

on jo oppinut ihan kaiken. Eihän mekään osata vielä kaikkea! Tietysti ei me vanhat akat voida toisten 

ajatuksia lukea eikä me osata kertoa heti kaikkea etukäteen, mutta pitäisi olla aktiivisempi, meillä on vastuu 

kuitenkin uudesta (työntekijästä). Joku omien materiaalien jako tai toisen jelppiminen jos uusi ei osaa. 

 

Ainon mukaan kokeneella työntekijällä on vastuu kokemattomasta työntekijästä, sillä jokainen 

on työuransa alussa kokematon työntekijä. Hän korostaa kokeneemman työntekijän oma-aloit-

teisuutta mainitsemalla, että uutta työntekijää auttaisi, jos ”me oikeesti vapaaehtoisesti kysyt-

täisiin edes, että miten sillä uudelle menee, tartteeko se apua, osaako se asiat”, joten ainoastaan 

tiedustelu, onko kaikki kunnossa tai tarvitseeko uusi työntekijä apua, on tärkeää uudelle työn-

tekijälle. Aino käyttää mahdollisesta avuntarpeesta puhuessaan modaalista verbiä tarvita (ks. 

VISK  § 1551). Hiljaisen tiedon jakaminen perustuu Ainon mukaan aitoon auttamishaluun, ku-

ten Ainon käyttämä vahvistava intensiteettimäärite oikeesti vapaaehtoisesti (ks. VISK § 666) 

kuvaa. Aino huomauttaa myös, ettei kukaan voi osata kaikkea, sillä kaikkea olemassa olevaa 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaista tietoa ei kukaan ole voinut omaksua.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat jakavat tämän tutkimuksen perusteella hiljaista tie-

toaan omia materiaalejaan jakamalla. Tämän tutkimuksen osallistujista jokainen mainitsee 

haastattelussa materiaalien jakamisen olevan hyvä tapa hiljaisen tiedon jakamisessa. Äidinkie-

len ja kirjallisuuden opettajat jakavat yleisesti ottaen mielellään materiaaleja toisilleen ainakin 
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tämän tutkimuksen perusteella. Seuraavassa esimerkissä Julia kertoo hiljaisen tiedon siirtymi-

sestä materiaalien välityksellä. 

 

Esimerkki 46: 

Julia: Mutta siis mikä mulle on aina ollut itsestään selvää, niin mä annan omia materiaalejani, musta tun-

tuisi tosi vieraalta sellainen ajatus että nyt löysinpä hyvän kolumnin, mutta en anna muille. Sanon ihan 

suoraan, että olen tottunut siihen, että jos kollegalla on hyvä moniste, niin pyydän, että saanko tän, tai sitten 

tarjoan omaani jos kollega pyytää. En näe, että miksi pitäisi tehdä sama asia, jonka joku on tehnyt hyvin, 

turhaan sitten. 

 

Julia kokee omien materiaaliensa jakamisen hyvin luontevaksi ja hänelle olisi vierasta olla ja-

kamatta omia materiaalejaan, ja hän siksi käyttääkin siitä ilmausta itsestään selvää. Hänen mie-

lestään hyvien materiaalien jakaminen on tärkeää, joten hän antaa omia materiaalejaan kolle-

gojensa käyttöön ja hän kysyy myös kollegoiltaan lupaa käyttää näiden tekemiä materiaaleja, 

jos ne ovat hänen mielestään hyviä. Hänen mukaansa on turhaa tehdä samasta asiasta useita 

erilaisia töitä. Tähän tutkimukseen osallistuneet opettajat suhtautuivat materiaalien jakamiseen 

positiivisesti, mutta muissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että osa ihmisistä ei ajattele samalla 

tavalla. Esimerkiksi Suhosen (2009: 143) tutkimuksessa tulee ilmi, että osa kokeneista työnte-

kijöistä voi olla haluton jakamaan omaa hiljaista tietoaan. Toisaalta aina kokeneempi työntekijä 

ei välttämättä huomaa kokemattoman työntekijän avuntarvetta. Avun pyytäminen voi kuitenkin 

olla joillekin ihmisille vaikeaa esimerkiksi oman hiljaisen persoonan vuoksi tai koulun kulttuu-

rin tai koulun johdon käytöksen vuoksi. Hiljaisen tiedon jakamisen ongelmia käsittelen tarkem-

min tämän tutkimuksen alaluvussa 5.2.  

Hiljaisen tiedon jakaminen on vaikeaa, jos osapuolista toinen tai kumpikaan ei ole kiin-

nostunut jakamisesta (ks. esim. Suhonen 2009: 143), joten jakamisen kannalta olisi tärkeää, että 

sekä kokenut työntekijä että kokemattomampi työntekijä kokevat prosessin mielekkääksi. Tä-

män tutkimuksen osallistujista sekä Mirva että Aino kokevat hiljaisen tiedon jakamisen olevan 

helpointa ilman suuria vaatimuksia, kuten Mirvan seuraavasta esimerkistä on huomattavissa: 

 

Esimerkki 47: 

Mirva: Mä luulen, että hiljainen tieto siirtyy parhaiten tuollaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhdessäole-

mistilanteissa, enemmin kuin että nyt sovitaan keskiviikkona kello 11.15 mä kerron sulle näitä meidän 

koulun juttuja, vaan enemminkin jossain opettajien pikkujouluissa tai äikän opettajien jossain illanistujai-

sissa, niin silloin tulee sellaisia ”Ai jaa, ai niin, tuota en olekaan tiennyt”. Mun mielestä työntekijän kannalta 

tommoiset ovat kauhean tärkeitä, tuommoiset työyhteisön hiljaisen tiedon siirtymisen jutut. 

 

Mirva käyttää modaalista verbiä luulla (ks. VISK § 1551) kertoessaan vuorovaikutustilanteissa 

siirtyvästä hiljaisesta tiedosta: ”Mä luulen, että hiljainen tieto siirtyy parhaiten tuollaisissa vuo-

rovaikutustilanteissa – –”, joten Mirvan mukaan on todennäköistä, että hiljaisen tiedon siirty-
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minen onnistuu parhaimmalla tavalla vuorovaikutustilanteissa kuin että ”nyt sovitaan keski-

viikkona kello 11.15 mä kerron sulle näitä meidän koulun juttuja”. Epävirallisesti hiljaisen tie-

don jakaminen on Mirvan mukaan tärkeää, sillä hän ilmaisee oman mielipiteensä selkeästi sa-

noessaan ”Mun mielestä työntekijän kannalta tommoiset ovat kauhean tärkeitä, tuommoiset 

työyhteisön hiljaisen tiedon siirtymisen jutut”. Mirva käyttää affektiivisävyistä intensiteetti-

määritettä kauhean (ks. VISK § 666) kuvatessaan hiljaisen tiedon jakamisen tärkeyttä.  

Tuntien suunnittelu yhdessä tai kysymysten kysymisen toiselta opettajalta opettajainhuo-

neessa on usein hyvin epävirallista. Hiljaista tietoa voidaan jakaa kouluissa kuitenkin myös 

virallisemmissa tilanteissa, kuten esimerkiksi opettajainkokouksissa tai muissa palavereissa. 

Haastateltavista kolme mainitsee jakaneensa ja vastaanottaneensa hiljaista tietoa opettajainko-

kouksissa ja palavereissa. Tutkimuksen osallistujille tärkeä hiljaisen tiedon jakamisen muoto 

on hiljaisen tiedon jakaminen oppilaista. Veeran seuraavasta esimerkistä tämä ilmenee: 

 
Esimerkki 48:    

Veera: Pitää olla avoin, eli lähinnä myös se, että haetaan tietoa oppilaista. Miten se on vaikka eri tunneilla 

ja taas se, että jos sillä menee vaikka jossain, kun huomaan, että äikässä meni huonosti, niin jos muillakin 

tulee samanlaisia juttuja tai se tekee jotain omituista mun tunnilla, niin tekeekö se jonkun muun tunnilla 

näin. Sitten siihen pystyy kiinnittämään huomiota. 

 

Veeran mukaan hiljaisen tiedon jakamista koskee sääntö, että ”Pitää olla avoin, eli lähinnä myös 

se, että haetaan tietoa oppilaista”, joten Veeran mukaan opettajan tulee aktiivisesti etsiä tietoa 

myös oppilaista. Tätä hän korostaa käyttämällä välttämättömyyteen viittaavaa modaalista ver-

biä pitää (ks. VISK § 1551).  Kun opettaja on jakanut hiljaista tietoaan oppilaasta muiden opet-

tajien kanssa, on mahdollista, että opettaja sitten ”(oppilaan käytökseen) pystyy kiinnittämään 

huomiota”, mitä kuvaa Veeran käyttämä modaalinen mahdollisuutta ilmaiseva verbi pystyä (ks. 

VISK § 1551). On siis Veeran mukaan mahdollista, että oppilaasta saatavan tiedon jakaminen 

auttaa eri opettajia oppilaan kanssa toimimisessa.   

Hiljaisen tiedon jakaminen työyhteisössä voi tapahtua huomaamatta, joten välttämättä 

hiljaista tietoa ei jaeta tietoisesti jonkun ongelman ratkaisemiseksi, vaan hiljaisen tiedon jaka-

minen voi olla keskustelun sivutuote. Veeran seuraavassa esimerkissä näkyy hiljaisen tiedon 

jakamisen tiedostamattomuus, sillä vastaanottaja ei edes ymmärrä heti oppineensa välttämättä 

mitään uutta.  

 
Esimerkki 49: 

Veera: Monesti kokouksissa valitetaan, että mitähän saatiin päätettyä, kun me vaan keskusteltiin. Mun mie-

lestä opettajat kuitenkin sanoo mielipiteitä asioihin ja tällä lailla, että se, että ainakin osaa heijastaa omia 

juttuja, että miten mä teen tän jutun ja miten tuo tekee ja mitä tuo ajattelee siitä asiasta. Niin sellaisia uusia 

näkökulmia, että ehkä ite on pitänyt joitakin asioita oikeina, eikä näe, että asioihin on muutakin näkökul-

maa. Pitää uskaltaa kokeilla niitä asioita. 
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Veeran mukaan kokouksen jälkeen helposti sanotaan, ettei kokouksessa saatu mitään konkreet-

tisia tuloksia tai päätöksiä aikaiseksi, kun kokouksessa vain keskusteltiin. Todellisuudessa Vee-

ran mukaan juuri keskustelun kautta hiljaista tietoa jaetaan työyhteisössä ja samalla vaihdetaan 

näkökulmia. Veeran mukaan ”Pitää uskaltaa kokeilla niitä asioita”, sillä Veeran mukaan opet-

tajan tulisi uskaltaa myös kokeilla uusia asioita eli laittaa vastaanotettu hiljainen tieto käytän-

töön. Siitä osoituksena Veera käyttää modaalista välttämättömyyttä kuvaavaa verbiä pitää (ks. 

VISK § 1551). Toiselta opettajalta voi siis saada apua asioiden näkemiseen uudella tavalla ja 

tätä kautta omia toimintatapoja voi muuttaa.  

Opettajainkokouksien tärkeys hiljaisen tiedon jakamisen välineenä ei liity vain oppilaisiin 

tai oman koulun käytänteisiin, vaan kokouksissa voidaan oppia myös muiden koulujen hyviä 

käytänteitä ja ottaa niitä käyttöön omassa koulussa. Veeran mukaan opettajainkokouksissa saa 

esimerkiksi uusia ideoita muiden koulujen hyvien käytänteiden siirtämisestä omalle koululle 

uusien työntekijöiden välityksellä, mikä näkyy seuraavassa esimerkissä. 

 
Esimerkki 50: 

Veera: Ja sitten ehkä hiljaisen tiedon esiintyminen työyhteisössä, niin en mä tiedä, että onko sitä sitten 

sillä lailla, tää on justiin taas, että jos tulee uusia opettajia ja näkee niiden innon tai kokouksessa ne kertoo, 

miten tehtiin jossakin toisessa koulussa joku asia, niin ehkä nyt sen kaltaiset on ne, kyllä se on kuitenkin 

aika paljon sitä kokemusten vaihtamista. 

 

Veeran työpaikalla uudet opettajat tuovat mukanaan hiljaista tietoa vanhasta työpaikastaan, 

vaikka Veera pohtiikin samalla, että onko kyseinen kokemukseen perustuva tieto hiljaista tietoa 

vai ei, sillä ”Ja sitten ehkä hiljaisen tiedon esiintyminen työyhteisössä, niin en mä tiedä, että 

onko sitä sitten sillä lailla”. Veeran epävarmuus siitä, onko muiden opettajien kertoma koke-

mustieto vanhasta koulusta hiljaista tietoa, näkyy Veeran sananvalinnoissa, sillä hän käyttää 

epävarmuutta ilmaisevaa adverbia ehkä (ks. VISK § 1551) sekä kielteisyyttä osoittavaa en tiedä 

-ilmausta ja epäsuoraa kysymyslausetta että onko sitä sitten sillä lailla. Veera on siis epävarma, 

sopiiko keskustelu vanhojen koulujen käytänteistä hiljaisen tiedon määritelmän alaisuuteen, 

mutta toisaalta hän sanoo, että ”niin ehkä nyt sen kaltaiset on ne, kyllä se on kuitenkin aika 

paljon sitä kokemusten vaihtamista”, joten adverbi ehkä ilmaisee tässä yhteydessä mahdolli-

suutta (ks. VISK § 1551) hiljaisen tiedon jakamiseen tuota kautta, samaten kyllä se on -ilmaus. 

Veera siis hyväksyy mahdollisuuden, että kokemuksista kertominen saattaa olla mahdollinen 

tapa jakaa hiljaista tietoa.  

Opettajainkokouksissa ja palavereissa jaettu hiljainen tieto on tämän tutkimuksen perus-

teella yleisluontoisempaa kuin ainekollegan kanssa jaettu hiljainen tieto, sillä sellainen tieto 

koskee vähemmän oppiaineita ja enemmän esimerkiksi koulun käytänteitä tai koulun oppilaita. 
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Ainekollegan kanssa taas jaetaan esimerkiksi yhteisiä materiaaleja ja omaan oppiaineiseen liit-

tyviä hiljaisen tiedon elementtejä. Ainekollegan kanssa äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 

saattaa olla suorastaan mentorointitilanteessa (ks. esim. Heikkinen & Huttunen 2008: 204–210), 

sillä juuri ainekollegojen kanssa hiljaista tietoa jaetaan paljon esimerkiksi omista kokemuksista 

kertomalla. 

 

5.1.4 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaisen tiedon jakaminen kansainvälisyys-

ohjelmien, samanaikaisopetuksen ja vertaismentoroinnin kautta  

Kansainväliset kontaktit ja opettajavaihdot, vertaismentorointi ja samanaikaisopetus ovat kei-

noja hiljaisen tiedon jakamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella edellä mainittuja keinoja käy-

tetään jo kouluissa yhä enemmän. Useilla yläkouluilla on oma kansainvälisyysohjelmansa ja 

samanaikaisopetus erityisopettajan tai toisen oman oppiaineen opettajan kanssa on yhä useam-

min arkipäivää tämän tutkimuksen osanottajille. Veeran nykyisessä työpaikassa hiljaista tietoa 

jaetaan myös kansainvälisesti: 

 

Esimerkki 51: 

Veera: Toi kansainvälinen vaihto, niin se on semmoinen, mitä on hirveästi, sanotaan, että meillä on koko 

ajan jotain, että viime vuonna oli enempi, oli noita opettajavaihtoja ja oli myöskin tällaisia opiskelijoita, 

mutta ne oli monta kuukautta, saattoivat olla puoli vuottakin. Pari saksalaista, tämmöistä. Ne kävi seuraa-

massa tunteja ja sitten ne halus kuulla enemmän. Enempi ne halus kuulla, että miten täällä tehdään, mutta 

saattoivat ne kertoa, miten heidän koulussa jotain asioita tehdään ja toteutetaan. Ja sitten lähinnä, että jos 

ne ihmettelee vain, että täällä on hyvin tämä asia, niin kyllä se sitten, että voiko se olla jotenkin toisin 

jossakin muualla. Että tällä tavalla. 

 

Koulussa, jossa Veera työskentelee, on paljon kansainvälisiä opettajavaihtoja. Veeran mukaan 

yleensä suomalaiset jakavat enemmän omaa hiljaista tietoaan vieraille, mutta ulkomaalaiset 

opettajat kertovat myös, miten heidän koulussaan toimitaan ja millaista opetus siellä on. Suo-

malainen järjestelmä saa myös kehuja, mikä saa esimerkiksi Veeran huomaamaan, että hänellä 

on toimivaa hiljaista tietoa. Samalla hän saa ikään kuin vahvistuksen sille, että hänen kannattaa 

jatkaa samalla tavalla toimimista edelleenkin tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen opettajista 

Veera on ainut kansainvälisessä vaihdossa hiljaista tietoaan jakanut opettaja. 

Samanaikaisopetuksen hiljaisen tiedon jakamisen käytäntönä mainitsevat sekä Veera että 

Aino. Samanaikaisopetus on siis kahden tai useamman opettajan samassa tilassa samaan aikaan 

tapahtuvaa opetusta. Käytännössä siis vähintään kaksi opettajaa opettaa heterogeenista oppilas-

ryhmää samassa tilassa, eikä osa oppilaista poistu siis esimerkiksi erityisopettajan luokse, vaan 

myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat samassa luokassa muiden kanssa. (Cook & Friend 

1995.) Aino ei ole itse opettanut samanaikaisesti toisen aineenopettajan kanssa, mutta Ainon 

kollegat ovat opettaneet samanaikaisesti: 
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Esimerkki 52: 

Aino: Mun kaksi kollegaa pitivät edellisessä koulussa yhdessä sellaista miten sen sanoisi, sellaista tukiope-

tusta, eli opettivat samaan aikaan yhdessä samassa luokassa tukiopetuksessa tyyliin tusinaa oppilasta. Kum-

pikaan ei siis ole erityisope, vaan ihan äikän opettajia, mutta vetivät sitä yhdessä, eli yhdistivät siis omat 

tukiopetusryhmänsä yhteiseksi ja opettivat yhdessä. En ollut itse siinä mukana, kun opetin eri luokka-asteita 

silloin, mutta hyvin oli mennyt, ne (opettajat) oppi myös toisiltaan ja oppilaat oppi hyvin, kun ne sai kaksi 

eri tapaa oppia. Joku oppilas ymmärti toista opettajaa paremmin ja toinen sitä toista. 
 

Ainon edellisessä työpaikassa kaksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa yhdistivät tukiope-

tusryhmänsä isoksi ryhmäksi ja opettivat yhdessä kyseistä ryhmää samaan aikaan. Äidinkielen 

opettajat oppivat samalla toisiltaan ja opettajien erilainen tyyli auttoi myös oppilaita oppimaan 

paremmin. Oppilaatkin oppivat eri tavoilla asioita, joten toisen opettajan tyyli sopii jollekin 

oppilaalle paremmin ja taas toinen oppilas oppii erilaisen opettajan johdolla paremmin.  

Vertaismentorointi on hyvä tapa jakaa hiljaista tietoa (ks. esim. Heikkinen & Huttunen 

2006: 204–210) ja opettajille on vertaismentorointiryhmiä eri puolella Suomea. Tähän tutki-

mukseen osallistuneilla opettajilla ei ollut omakohtaista kokemusta vertaismentoroinnista, 

mutta Julia nostaa asian kuitenkin esille: 

 
Esimerkki 53: 

Julia: Mä en tiedä, semmoinen on olemassa, sellainen vertaismentorointi, onko se sitten hanke vai mikä, 

mutta toimii. Mua kiinnostaisi, oon kuullut kehuja osallistujilta. Siellä eri ikäisiä ja eri opetusvuosiltaan 

opettajia ja siinä justiin vertaismentorointi ideana. Se kuulostaa musta siltä, että olisi mielenkiintoista. Tom-

moiset mun mielestä vaikuttaa hyvältä, kun ollaan eri koulusta, eli ei siinä välttämättä ne oman koulun 

käytänteet ole ne, mitä opetetaan, eikä niitä tartte muiden opettaa, mutta tulee uutta näkökulmaa. Niin kuin, 

että asiat voi tehdä todella näinkin, eikö tämä ookaan luonnonlaki, että joku tapahtuu tällä tavalla.  

 

Julia on kuullut vertaismentorointihankkeesta ja hän tuntee hankkeeseen osallistuneita opetta-

jia. Julian mukaan eri koulujen käytänteistä kuuleminen antaa opettajille uusia näkökulmia, sillä 

asioiden ei tarvitse välttämättä tapahtua aina juuri tietyllä tavalla. Asioita voi siis tehdä useilla 

erilaisilla tavoilla, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa esimerkiksi opettaa. Samanaikaisope-

tusta, vertaismentorointia ja opettajavaihtoja ei ole kuitenkaan käytetty haastateltavien kouluilla 

vielä kovin paljoa, joten periaatteessa niiden kautta hiljaisen tiedon jakaminen ja vastaanotta-

minen olisi mahdollista ja joidenkin haastateltavien mukaan kiinnostavaa 
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5.2 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaisen tiedon jakami-

sen ongelmat 

 

Hiljaisen tiedon jakaminen ei onnistu aina ilman ongelmia, mikä on nähtävissä myös tässä tut-

kimuksessani esimerkiksi jakamisen unohtumisena tai haluttomuutena hiljaisen tiedon jakami-

seen. Hiljaisen tiedon jakamisen ongelmista suurimpana pidetään usein hiljaisen tiedon hiljai-

suuden ongelmaa, sillä hiljaista tietoa ei saada välttämättä kovin helposti sanalliseen muotoon. 

(Nonaka & Takeuchi 1995; Rolf 1995; Hakkarainen & Paavola 2008: 63–66). Toisaalta jaka-

misen ongelmana saattaa olla myös ihmisten motivaation puute jakamista kohtaan, minkä li-

säksi hiljaisen tiedon jakaminen kokemattomalle työntekijälle jää usein kokeneen työntekijän 

oma-aloitteisuuden varaan (ks. esim. Wenger 1998: 100; Suhonen 2009: 143). Kokeneesta 

työntekijästä oman hiljaisen tiedon jakaminen voi tuntua myös epämukavalta (Moilanen 2008: 

235–236). Toisaalta aikaisemmissa tutkimuksissa on myös huomattu hiljaisen tiedon kautta 

saatavan vallan mahdollisuus, ja tätä valtaa voidaan käyttää väärin (ks. esim. Hakulinen 2010). 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksestani esiin nousseita äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien 

kertomia hiljaisen tiedon jakamisen ongelmia.  

 

5.2.1 Hiljaisen tiedon jakamisen ongelmana kiinnostuksen puute tai jakamisen unohtami-

nen 

Aivan kuten aikaisemmissa tutkimuksissa, myös minun tutkimuksessani tulee ilmi, ettei hiljai-

sen tiedon jakaminen välttämättä kiinnosta kaikkia haastatteluun osallistuneita äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajia yhtä paljon. Hiljaista tietoa ei voi jakaa eteenpäin, jos kokenut äidinkie-

len ja kirjallisuuden opettaja ei halua jakaa hiljaista tietoaan, tai jos kokemattomampi opettaja 

ei ilmaise haluaan tiedon vastaanottamiseen tai jos hän kieltäytyy ottamasta vastaan hiljaista 

tietoa. Hiljaisen tiedon jakaminen voi kuitenkin vain yksinkertaisesti unohtua, sillä työpaikassa 

kauan ollut työntekijä ei enää muista, millaista oli olla aloitteleva äidinkielen opettaja, tai hän 

ei vain muista kertoa joitakin tietämiään asioita, sillä ne ovat hänelle itsestäänselvyyksiä. Mir-

valle moni asia työpaikalla on ehtinyt muodostua itsestäänselvyydeksi, joten hän ei aina muista 

jakaa hiljaista tietoaan, mikä näkyy seuraavassa esimerkissä.  

 

Esimerkki 54: 

Mirva: Monet asiat ovat sisäisillä malleilla, niin sellaisia ei välttämättä edes ymmärrä kertoa toisille eteen-

päin. Kun tulee joku uusi ihminen taloon, niin ei edes tajua, että mitä kaikkea sille pitäisi kertoa, eli saattaa 

vain sanoa, että: ”No niin, huomenna meillä onkin sitten se tapahtuma x”, ja se ei sille uudelle ihmiselle 

sano yhtään mitään, että mikä se sellainen tapahtuma on. Jotenkin ei muista, ettei tätä ehkä olekaan kaikissa 
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kouluissa. Tai jotakin pikkujuttujakin, että ne kirjat on siellä, ite vaan hakee ne sieltä, mutta jossain vai-

heessa vuotta joku uusi kollega kysyy, että onkohan mistään saatavilla jotakin, niin ei ole sellaista listaa 

olemassa, että nämä asiat, on niin paljon sellaista itelle tuttua. 

 

Mirvalle monet asiat ovat kehittyneet automaattisiksi sisäisiksi malleiksi, joten hän ei muista 

kertoa kaikkea eteenpäin, mitä kuvastaa Mirvan esimerkki ”Kun tulee joku uusi ihminen taloon, 

niin ei edes tajua, että mitä kaikkea sille pitäisi kertoa”. Mirvan mukaan uudelle äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajalle pitäisi kertoa asioita, sillä Mirvan mukaan asioiden kertominen olisi 

välttämätöntä, mitä kuvaa modaalisen verbin pitää konditionaalissa oleva muoto pitäisi (ks. 

VISK § 1551). Käytännössä kuitenkin opettaja ”ei edes tajua” mitä kaikkea hän jo koulusta 

tietää, jolloin hän ei huomaa jakaa hiljaista tietoaan koulusta tai koulun tavoista. Koulussa kau-

emmin ollut äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja saattaa Mirvan mukaan havahtua huomaa-

maan jakamisen unohtumisen vasta, kun uudempi työntekijä kysyy jotakin.  

Hiljaisen tiedon jakamattomuus ei siis johdu välttämättä kummankaan osapuolen välin-

pitämättömyydestä, kuten esimerkiksi Suhosen (2009) tutkimuksessa todetaan, vaan kyse voi 

olla yksinkertaisesti siitä, että tiedot koulusta ja koulun tavoista ovat kokeneelle opettajalle au-

tomatisoituneita (ks. esim. Hakkarainen & Paavola 2008: 63–66), eikä hän pohdi niitä enää. 

Automatisoitumisesta johtuen kokemattoman opettajan tulee myös itse huolehtia, että saa tar-

vitsemansa tiedot, tai muussa tapauksessa hän saattaa jäädä yksin, mitä Mirva valottaa seuraa-

vassa esimerkissä: 

 

Esimerkki 55: 

 Mirva: Miettii, että jos on arempi ihminen, hiljainen ihminen, niin kyllä luulen, että näissäkin kouluissa, 

joissa olen ollut, niin olisi saattanut jäädä yksin, jos ei olisi itse ylipäätään uskaltanut mennä kysymään, 

tai aatellut, etten uskalla pyytää. Niin, voi käydä niinkin. Olen pyrkinyt aina jos tulee uusi sijainen niin 

kysymään, että haluatko apua. 

 

Esimerkistä 55 tulee esille kysymisen tärkeys hiljaisen tiedon jakamisen kannalta, sillä ” – – 

näissäkin kouluissa, joissa olen ollut, niin olisi saattanut jäädä yksin, jos ei olisi itse ylipäätään 

uskaltanut mennä kysymään, tai aatellut, etten uskalla pyytää”. Mirvan mukaan siis hänen työ-

paikoissaan olisi saattanut jäädä yksin, sillä kuten konditionaali olisi ja modaalinen verbi saat-

taa (ks. VISK § 1551) osoittavat, ilman kysymistä hiljaista tietoa ei välttämättä saa. Mirva on 

kuitenkin tietoinen ujouden mahdollisesti aiheuttamasta ongelmasta, joten hän kysyy esimer-

kiksi uudelta sijaiselta, tarvitseeko tämä apua jossakin. Hän siis on myös tietoisesti valmis ja-

kamaan hiljaista tietoaan, joten hänen hiljainen tietonsa ei jää jakamatta kovin helposti.  

Kuten Mirvan esimerkistä 55 on nähtävissä, hiljaisen tiedon hankkimiseen vaikuttaa 

myös siis hiljaisen tiedon jakajien ja vastaanottajien persoona. Mirvan on helppoa kysyä, tar-

vitseeko uusi ihminen apua, kun taas Julialle oman hiljaisen tiedon tarjoaminen on vaikeampaa: 
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Esimerkki 56: 

Julia: Jos tulee uusi kollega, niin onhan se aika iso kynnys tulla jakamaan omaa viisautta tai sellaista uu-

delle, niin hankala tulla tuomaan omaa materiaalia. Vaatii sellaista molemminpuolista, ei sitä voi uutena 

työntekijänä odottaa, että autetaan heti. 

 

Julia kokee oman hiljaisen tietonsa jakamisen vaikeaksi, sillä ” – – niin onhan se aika iso kynnys 

tulla jakamaan omaa viisautta tai sellaista uudelle, niin hankala tulla tuomaan omaa materiaa-

lia”. Julia käyttää hankaluuden kuvaamiseen intensiteettimääritteenä partikkelia aika (ks. VISK 

§ 666) kuvatessaan isoa kynnystä, joka hän tulee ylittää ennen kuin hän menee jakamaan mate-

riaalejaan muille. Julia kuvailee jakamista seuraavalla tavalla: ”Vaatii sellaista molemminpuo-

lista, ei sitä voi uutena työntekijänä odottaa, että autetaan heti”. Julian käyttämä modaalinen 

kielto ei voi (ks. VISK § 1551) ilmaisee, ettei uuden työntekijän ole mahdollista vain luottaa 

siihen, että joku auttaa häntä heti, vaan pitää olla myös itse aktiivinen ja kysyä ja pyytää apua. 

Toisaalta Mirvan mukaan on myös mahdollista, ettei uusi työntekijä halua ottaa vastaan hiljaista 

tietoa, sillä hän ei ole välttämättä kiinnostunut työyhteisönsä muiden ihmisten tekemisistä lain-

kaan: 

 

Esimerkki 57: 

Mirva: Voihan opettajan työtä tehdä  niin, että käy pitämässä omat tunnit ja lähtee sitten, hoitaa vain sitä 

omaa palstaansa siellä. Voi olla ihmisiä, joita ei kiinnosta, että mitä muut tekee. Semmoinen jakaminen voi 

olla sellaiselle, joka ei luonteeltaan sellainen, niin tosi raskasta. 

 

Äidinkielen opettaja voi Mirvan mukaan opettaa omat oppituntinsa ja lähteä sen jälkeen ko-

tiinsa, eikä hänen siis tarvitse osallistua työyhteisön toimintaa. Esimerkistä tulee ilmi, että ”Voi-

han opettajan työtä tehdä niin, että käy pitämässä omat tunnit ja lähtee sitten – –” sekä ” Voi 

olla ihmisiä, joita ei kiinnosta, että mitä muut tekee”. Tällainen opettaja hoitaa oman osuutensa 

ja on täysin tyytyväinen siihen, joten hiljaisen tiedon jakaminen ei sopisi hänelle lainkaan, vaan 

hän voisi kokea sen työtaakkaa kasvattavaksi ja hankalaksi, jolloin ”Semmoinen jakaminen voi 

olla sellaiselle, joka ei ole luonteeltaan sellainen, niin tosi raskasta”. Mirvan kolmesti käyttämä 

modaalinen verbi voi ilmaisee mahdollisuuden (ks. VISK § 1551) siihen, että opettaja käy vain 

opettamassa, eikä häntä kiinnosta muiden tekemiset tai hiljaisen tiedon jakaminen. Jos opettaja 

ei ole kiinnostunut muiden tekemisistä, ei hän välttämättä edes koe voivansa oppia toisilta, joten 

hän ei näe mitään syytä hiljaisen tiedon jakamiseen. 

Hiljaisen tiedon jakamisen ongelmana voi olla työympäristön ja työtilanteiden tuttuus 

koulussa kauemmin olleelle äidinkielen opettajalle. Jos työ ja siihen liittyvät asiat ovat todella 

tuttuja ja rutiininomaisia kokeneelle työntekijälle, hän saattaa yksinkertaisesti unohtaa hiljaisen 

tiedon jakamisen, sillä hän ei muista, ettei jokin asia ole uudelle työntekijälle tuttu. Toisaalta 
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omien tietojen jakaminen voi tuntua tungettelulta joidenkin opettajien mielestä, eikä kaikkia 

hiljainen tieto edes kiinnosta. Äidinkielen opettajien persoonallisuuden vaikutusta hiljaisen tie-

don jakamiseen käsittelen seuraavaksi. 

 

5.2.2 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien erilaisuus syynä hiljaisen tiedon jakamatto-

muuteen  

Jaettaessa hiljaista tietoa tiedon jakajan ja vastaanottajan persoonallisuus on tärkeässä roolissa. 

Myös tämän tutkimuksen perusteella hiljaisen tiedon jakajan ja vastaanottajan asenne on tär-

keää jakamisen onnistumisen varmistamiseksi. Hiljaisen tiedon henkilökohtaisuuden vuoksi 

myös jakajan ja vastaanottajan henkilökohtainen suhde vaikuttaa siihen, onnistuuko hiljaisen 

tiedon jakaminen (ks. esim.  Nonaka & Takeuchi 1995: 61, 85). Tämän tutkimuksen perusteella 

henkilöiden keskinäinen ihmissuhde ei ole niin oleellinen hiljaisen tiedon jakamisen onnistu-

misen kannalta, vaan jakamisen onnistumista määrittää enemmänkin vastaanottajan persoonan 

mahdollinen eroavaisuus jakajan persoonaan nähden. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla 

on erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksissa toisten ihmisten kanssa ja kommunikoida esimer-

kiksi luokan kanssa, joten kaikki tavat eivät sovi sellaisinaan automaattisesti kaikille: 

 

Esimerkki 58: 

Julia: Johonkin omaan persoonaan ja omaan opetuspersoonaan ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat on niin 

henkilökohtaisia, se miten ite jonkun kanssa työskentelee tai mitä on huomannut että mikä on sopiva tapa 

toimia jossakin tilanteessa, eli vaikkapa joku harjoitus onnistuu, niin jos toisella on erilainen tyyli tai eri 

ryhmä, niin ei se välttämättä toimi. Ei tartte välttämättä olla kuin pari oppilasta pois niin se ryhmädyna-

miikka on erilainen. Siihen vuorovaikutukseen ja opettamiseen liittyvät, niin niihin ei välttämättä voi niin 

soveltaa sitä toisten ideaa. 
 

Julia huomioi hiljaisen tiedon jakamisen olevan vaikeaa tilannekohtaisuuden ja henkilökohtai-

suuden, sillä hän tekee samoja huomioita, kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (ks esim.. Nonaka 

& Takeuchi 1995; Rolf 1995: 13–15) on tehty. Kuitenkin ryhmien ja opettajien erilaisuus tulee 

esimerkistä ilmi, sillä: ”Niin jos toisella on erilainen tyyli tai eri ryhmä, niin ei se välttämättä 

toimi”, joten on mahdollista, ettei sama harjoitus onnistu jokaisen ryhmän kanssa tai erilaisten 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien johdolla. Samaa Julia kuvaa puhuessaan ryhmädynamii-

kan muutoksista, sillä hiljaisen tiedon jakaminen ei ole aina ehkä edes mahdollista. Julia käyttää 

kolme kertaa ilmaisua ei välttämättä peräkkäisissä virkkeissä, joissa modaalinen adverbi vält-

tämättä (ks. VISK § 1551) kuvaa kieltomuodossa sitä, ettei jokin tapa automaattisesti toimi 

erilaisissa olosuhteissa. Julian mukaan hiljaisen tiedon jakamisen voi estää myös vastaanottajan 

tai hänen ryhmänsä mahdollinen erilaisuus, sillä ”ei välttämättä voi niin soveltaa sitä toisten 

ideaa.”  
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Ihmisten väliset suhteet ja ihmisten erilaisuus on joskus hiljaisen tiedon jakamisen on-

gelma, sillä toisen hyväksi kokema tapa opettaa tai toimia jollakin tavalla ei tunnu toisesta luon-

tevalta. Julian mukaan kommunikoinnilla on tärkeä rooli hiljaisen tiedon jakamisessa: 

 
Esimerkki 59:  

Julia: Ihmisillä voi olla keskenään hyvin erilaiset tavat olla tekemisissä, joten joku jonka kanssa on kom-

munikointi helppoa ja mutkatonta, niin joku voi kokea, että sen kanssa on vaikeaa. Joku saattaa olla sitä 

mieltä, että toinen on muodollinen, kun taas toisen mielestä se on leppoisa kaveri, niin sellaiseen ihmissuh-

teisiin ja kommunikaatioihin liittyviä juttuja on tosi vaikea opettaa, kun ne johtuvat puoliksi itsestä. Enkä 

tiedä sitten, että tarviiko niitä sitten jakaa. 

 

Kommunikointi voi olla mahdollisesti, kuten modaalinen verbi voi (ks. VISK § 1551) ilmaisee, 

erilaisten eri ihmisten kanssa, sillä Julian mukaan jonkun mielestä joku työyhteisön jäsenen 

kanssa on helppoa ja mutkatonta kommunikoida, kun taas toisen mielestä kyseisen ihmisen 

kanssa on hyvin vaikeaa tulla toimeen. Julian käyttämät kuvailevat adjektiivit helppo ja vaikea 

(VISK § 584) kuvaavat opettajien persoonien ja persoonallisuuspiirteiden vaikutusta hiljaisen 

tiedon jakamiseen, sillä joidenkin opettajien on helpompi toimia ja kommunikoida toisen opet-

tajan kanssa kuin toisen. Hiljaisen tiedon jakamisen ehtona pidetään kommunikaatiota (ks. 

esim. Nonaka & Takeuchi 1995: 62–80; Krokfors 2004; Suhonen 2009), joten jos opettajat 

eivät halua kommunikoida, ei hiljainen tieto tule välttämättä jaetuksi. Julia tuo esille ajatuksen, 

tarvitseeko kommunikaatioon ja ihmissuhteisiin liittyvää hiljaista tietoa edes jakaa sanoessaan 

”Enkä tiedä sitten, että tarviiko niitä sitten jakaa”. Julian käyttämä modaalinen verbi tarvita (ks. 

VISK § 1551) osoittaa Julian ajattelevan, ettei kaikkea hiljaista tietoa välttämättä ole tarkoituk-

senmukaista jakaa. Kyseinen pohdinta on tärkeä, sillä hiljaisen tiedon jakamisen yhteydessä 

voidaan miettiä, onko kaikkea hiljaista tietoa edes mahdollista jakaa tai järkevää jakaa.  Esi-

merkiksi Suhosen (2009: 143) tutkimuksessa on saatu samankaltaisia tuloksia, sillä hiljaisen 

tiedon jakamisen esteinä esiintyvät ihmisten haluttomuus hiljaisen tiedon jakamiseen tai hiljai-

sen tiedon vastaanottamiseen, sekä jakajan ja vastaanottajan keskinäinen vuorovaikutus.  

Hiljaisen tiedon jakaminen on helpompaa, jos se on luontevaa sekä jakajalle että vastaan-

ottajalle. On kuitenkin mahdollista, että toinen työntekijä kokee hiljaisen tiedon jakamisyrityk-

sen loukkaavana omien taitojen vähättelynä. Kokeneempi työntekijä ei halua loukata kokemat-

tomampaa työntekijää, joten hiljainen tieto voi jäädä jakamatta tämän takia: 

 

Esimerkki 60: 

Julia: Materiaaleja jaetaan ja tykkään siitä, mutta siinä on ehkä se ristiriita, että ettei sillein ajattele, että 

toinen yrittää päteä omilla ansioillaan tai että tee niin kuin minä olen aina tehnyt. Siinä on se ristiriita, että 

kun jokainen tekee työtä omalla tavallaan ja on monta hyvää tapaa tehdä, että pitää sekin oivaltaa itse 

jossakin vaiheessa, ettei tarvitse tehdä niin, kuin joku muu tekee. Ei se sovi välttämättä itselle tai omalle 



64 
 

jakamiselle tai omalle perusluonteelle. Eli miten yhtä aikaa jakaa omia käytänteitä ilman, että kukaan kokee 

sellaista, että täällä joku tietää paremmin. 

 

Julian mukaan materiaalien jakamisen suhteen on olemassa mahdollisuus, että toinen opettaja 

kokee Julian kehuskelevan omilla taidoillaan tai pakottavan toisen toimimaan samalla tavalla 

kuin itse toimii, vaikkei tarkoituksena ole muuta kuin antaa toiselle opettajalle mahdollisuus 

käyttää hänen materiaalejaan. Julian mukaan onkin vaikeaa miettiä, ” – – miten yhtä aikaa jakaa 

omia käytänteitä ilman, että kukaan kokee sellaista, että täällä joku tietää paremmin”, sillä on 

haastavaa jakaa omaa hiljaista tietoa ilman, että joku kokee sen loukkaavana tai vähättelevänä. 

Luonne- ja persoonallisuuserot vaikuttavat siis ainakin tämän tutkimuksen perusteella 

paljon siihen, miten paljon äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaisesta tiedosta edes on 

jaettavissa suoraan. On siis mahdollista, ettei kokeneen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan 

jakama hiljainen tieto ole käytännössä kokemattoman äidinkielen opettajan käytettävissä, sillä 

toisen opettajan tapa toimia ei joko tunnu itselle sopivalta tai asioiden tekeminen toisen opetta-

jan mallin mukaan voi olla jopa esimerkiksi oman ujouden takia mahdotonta. 

 

5.2.3 Koulujen tavat, ajattelumallit ja liian suuri tai pieni koko hiljaisen tiedon jakamisen 

ongelmana 

Tämän tutkimukseni osallistujien mielestä hiljaisen tiedon jakaminen onnistuu parhaiten opet-

tajien vapaaehtoisuuden kautta esimerkiksi kahvipöytäkeskustelujen ohessa, kuten aikaisem-

missa alaluvun alaluvuissa näkyy. Hiljaisen tiedon jakaminen ei siis välttämättä ole luontevinta 

etukäteen määrättynä aikana, vaan parhaimmillaan hiljaista tietoa jaetaan sosiaalisissa proses-

seissa (ks. esim. Nonaka & Takeuchi 1995: 62–80; Suurla 2001: 43–44). Vaikka tähän tutki-

mukseen osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat eivät halua määrätä hiljaisen tiedon 

jakamisen suhteen pakkoa, haluaisivat he kuitenkin työpaikan osallistuvan hiljaisen tiedon ja-

kamiseen ainakin helpottamalla jakamista. Työpaikoilla on hiljaisen tiedon jakamisen kannalta 

tärkeä rooli: 

 

Esimerkki 61: 

Aino: Työpaikka ei osallistu, siis ole mukana ollenkaan, hiljaisen tiedon jakamisessa. Se tuntuu hölmöltä, 

koska työstä saatua kokemusta me jaetaan toisillemme, joten, tai siis, onhan kaikkia kansainvälisyyssuun-

nitelmia työpaikoilla ja on strategioita ties mistä. Me vaan jaetaan, ei siihen kukaan kehota tai suosittele.  

Kuitenkaan tuntuu, ettei työn osaaminen ole niin tärkeää, ei joku koulutus ole sama asia, ei siellä oikean 

elämän esimerkkejä saa, joku vain puhuu jotakin, minkä olet jo oppinut opintojen aikana yliopistossa. Se 

maksaa, mutta luulisi, että oman talon työntekijöiden juttujen jakaminen olisi helpompaa ja saisi enemmän 

oppia. Myönnän, että mua kiukuttaa! 

 

Ainon mukaan työpaikoilla hiljaista tietoa ei jaeta organisaation tukemana lainkaan, vaan hil-

jaisen tiedon jakaminen jää ainoastaan työntekijöiden vastuulle. Aino kritisoi nykyistä tapaa 
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käyttämällä affektiivista adjektiivia hölmöä, sillä kouluilla on hänen mukaansa esimerkiksi kan-

sainvälisyyteen liittyviä strategioita, mutta työssä kertynyttä osaamista ei jaeta eikä työpaikka 

siihen kannusta, vaikka se olisi periaatteessa ilmaista. Ainon mukaan ” – – luulisi, että oman 

talon työntekijöiden juttujen jakaminen olisi helpompaa ja saisi enemmän oppia”, ja Aino tuo 

esille omia tulevaisuudenideoitaan ja niiden mahdollisuutta käyttämällä modaalista verbiä 

luulla ja konditionaalia muodoissa olisi helpompaa ja saisi, sillä Ainon mukaan hiljaisen tiedon 

jakaminen olisi kaikkien kannalta etu. Ainon voimakas turhautuminen näkyy myös ”Myönnän, 

että mua kiukuttaa!” -esimerkissä, sillä hän käyttää tunneverbiä kiukuttaa. Myös Mirva tuo 

esille työpaikan hiljaisen tiedon käytänteiden puuttumisen: 

 
Esimerkki 62: 

Mirva: Hiljaisen tiedon käytänteitä ei ole sovittuna ollut ainakaan työpaikoilla, enemmänkin se on sitä 

opettajanhuonekeskustelua. Jotenkin varmaan riippuen siitä, ketä ja millaiset persoonat siellä on töissä. Ei 

oo varmaan tehty mitään mappia, tai on varmaan tehty mappi, jossa on just jotkut peruskäytännöt, nämä 

asiat pitää hoitaa ja milloin pannaan arvioinnit käytäntöön, mutta ei semmoista hiljaisen tiedon mappia. En 

tiedä, onko sellaista mahdollista tehdäkään. 

 

Mirvan mukaan työpaikoilla ei ole sovittuna suunnitelmia hiljaisen tiedon jakamisen helpotta-

miseksi, sillä työpaikoilla ei ole yhteisiä toimintasuunnitelmia hiljaisen tiedon jakamisen suh-

teen. Hiljaisesta tiedosta ei ole koottu työpaikoille kansiota, vaikka perussäännöistä saattaa kan-

sio ollakin. Ei siis ole olemassa erikseen koulun hiljaiseen tietoon tai ylipäätään hiljaiseen tie-

toon liittyvää kansiota. Mirva pohtii kansion mahdollisuutta sanomalla: ”En tiedä, onko sel-

laista mahdollista tehdäkään”, jolloin Mirvan ajatus kansion tekemisen ongelmista näkyy Mir-

van käyttämässä ”onko sellaista mahdollista tehdäkään” -ilmaisussa Mirvan käyttäessä adjek-

tiivia mahdollinen ilmaistessaan hiljaisen tiedon kansion tekemisen olevan periaatteessa mah-

dollista, mutta oikeasti hyvin vaikeaa. Ainon ja Mirvan kokemukset työpaikkojen passiivisuu-

desta hiljaisen tiedon jakamisessa ovat tavallisia kokemuksia myös muissa tutkimuksissa, sillä 

kuten aiemminkin olen esittänyt, on Wengerin (1998: 100) mukaan hiljaisen tiedon jakamisen 

ongelmana on usein työyhteisön passiivisuus hiljaisen tiedon jakamisessa, joten jakaminen jää 

työntekijöiden vastuulle ja on siis täten työntekijöiden aktiivisuudesta riippuvainen. 

Työyhteisön toimintasuunnitelman puuttuminen hiljaisen tiedon suhteen voi estää hiljai-

sen tiedon jakamista, mutta yksi syy hiljaisen tiedon jakamisen estymiseen voi olla myös kou-

lun koko. Pienessä koulussa oman oppiaineen opettajia ei ole välttämättä toista, joten koulussa 

ei ole ketään toista oman oppiaineen opettajaa, joka voisi kertoa oppiaineeseen liittyvää hiljaista 

tietoa. Mirvalla on tästä kokemusta: 

 
Esimerkki 63: 
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Mirva: Yksi työpaikka mulla oli sellainen, että olin ainut äikän opettaja, kun oli pieni lukio. Silloin oli niin, 

että oli muita aineen opettajia, mutta ei toista äikän opettajaa, niin ei voinut kysyä, että mites tää. Niin sinä 

vuonna havahtui siihen yo-aineiden korjaamiseen, kun oli yksin, niin ei voinut näyttää kellekään, että ootko 

sä samaa mieltä tästä. 

 

Mirvan kokemus pienessä lukiossa sai hänet huomaamaan hiljaisen tiedon jakamisen olevan 

tärkeää ainakin ajoittain, sillä hän ei voinut keskustella oman intuitionsa oikeellisuudesta, vaan 

hänen tuli vain luottaa omaan osaamiseensa. Toisaalta kyseisessä lukiossa oli luonnollisesti 

muiden aineiden aineenopettajia, joten hän pystyi jakamaan ja vastaanottamaan hiljaista tietoa 

myös kyseisessä koulussa, mutta äidinkielen erityisiin sisältöihin liittyvää hiljaista tietoa ei voi-

nut jakaa kenenkään kanssa. Aino kiteyttää samanlaisen kokemuksensa seuraavasti: ”Silloin 

sitä huomaa todella hiljaisen tiedon jakamisen tärkeyden, kun ei ole töissä ketään äikän opea, 

jonka kanssa sitä voisi jakaa, vaan pitää koko ajan pärjätä yksin”. Aino korostaa yksin selviä-

misen välttämättömyyttä käyttämällä modaalista verbiä pitää (ks. VISK § 1551). 

Koulun pieni koko eli toisten aineenopettajien puuttuminen voi siis haitata hiljaisen tie-

don jakamista. Toisaalta myös koulun liian suuri koko voi vaikeuttaa hiljaisen tiedon jakamista, 

sillä isossa koulussa opettajat eivät välttämättä opi tuntemaan oppilaitaan tai toisia opettajia, 

kuten Mirvan esimerkissä on nähtävissä: 

 
Esimerkki 64: 

Mirva: Jos miettii, niin verrattuna luokattomaan lukioon ja näihin suuriin lukioihin, miten suureksi voivat-

kaan lukiot mennäkään, niin varmaan vähenee hiljainen tieto ja se henkilökohtaisuus ja henkilökohtainen 

vuorovaikutus, niin ei ole enää sitä tuttua ryhmää, että ”hei, mulle tuleekin tämä ryhmä nyt, niiden kanssa-

han tehdään nyt tämmöistä.” Jos samaa nuorta opettaa kauan, niin ihan joku semmoinen vaikka semmoinen 

kirjoitelman palautteen kirjoittaminen, niin siinä saattaa huomata, että tämä on se tyyppi, jolla on tämä 

ongelma tai tämä tapa kirjoittaa näin, niin sitten saattaa huomata myöhemmin, että nyt se on kehittynyt 

tästä ja tästä on enää turha puhua tämän tyypin kanssa. Hiljainen tieto oppilaista ei välttämättä tarkoita sen 

kummempaa, eli sitä, miten tämän tyypin kanssa työskennellään. Hiljaista tietoa myös työssä siinä opetta-

jayhteisössä on toisesta opettajasta ja jos miettii opekokouksia tai koulun yhteisiä tilaisuuksia, niin tietää 

miten kukakin toimii. On hirveä harmi, että jos tulee niin isot erityisesti lukiot, että näkee yhtä ihmistä ehkä 

kerran ja toista toisen kerran. 

 

Mirvan mukaan suurlukioissa ja ylipäätään isoissa kouluissa on ongelmana henkilökohtaisen 

vuorovaikutuksen ja ylipäätään henkilökohtaisuuden puute, sillä opettajat eivät ole ryhmän 

kanssa tekemisissä kauaa, vaan oppilasryhmät vaihtuvat tiheästi. Opettajalle ei ehdi muodostua 

hiljaista tietoa oppilaista, jos oppilas on hänen opetuksessaan vain hetken verrattuna pidempään 

tuntemiseen: ”Jos samaa nuorta opettaa kauan – –  jolla on tämä ongelma tai tämä tapa kirjoittaa 

näin, niin sitten saattaa huomata myöhemmin, että nyt se on kehittynyt tästä ja tästä on enää 

turha puhua tämän tyypin kanssa”. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja saa opiskelijasta koko 

ajan uutta tietoa kurssien aikana, jolloin esimerkiksi ainekirjoituksien palautteesta tulee ajan 

myötä henkilökohtaisempaa. Henkilökohtaisen hiljaisen tiedon avulla äidinkielen opettaja huo-

maa oppilaan edistymisen ja osaa tunnistaa mahdolliset ongelmat helpommin kuin äidinkielen 
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opettaja, joka ei opeta oppilasta kauaa. Mirva käyttää modaalista verbiä saattaa (ks. VISK § 

1551) kuvaamaan äidinkielen opettajalle avautuvia parempia mahdollisuuksia oppilaan palaut-

teenantoon tutun oppilaan kanssa, sillä opettaja saattaa huomata eli tehdä paremmin huomioita 

oppilaan ongelmista ja kehittymisestä. Suurissa lukioissa henkilökohtaisen palautteen antami-

nen ja kehittymisen huomioiminen on vaikeampaa, joten Mirva pitää suuria lukioita huonona 

asiana, sillä opettajille ei muodostu hiljaista tietoa oppilaista tai toisista opettajista. 

Hiljaisen tiedon jakaminen voi estyä myös koulujen ylpeyden takia, sillä jotkut opettajat 

tai rehtorit eivät edes halua kuulla muiden koulujen hyvistä käytänteistä lainkaan. Omaa koulua 

saatetaan pitää hyvin ylivertaisena, eikä oman koulun rutiineja haluta edes pohtia vakavasti, 

sillä koulujen rutiineja ja vanhoja tapoja pidetään ainoina oikeina tapoina toimia. Mirvalla on 

tästä kokemusta: 

 

Esimerkki 65:  

Mirva: Koulut ovat ylpeitä koulustaan, mikä on hyvä asia, mutta että siinä huomaa sellaista, että kun meillä 

on tehty aina näin, niin sitten jos yrittää kertoa näin, että kun olin viime vuonna töissä tuossa koulussa ja 

siellä oli aika hyvä tällainen tapa, niin siinä tulee aina ensiksi vastareaktioita, että ”tehkööt ne siellä niin”, 

vaikka se voisi olla hyvä juttu. Olen ollut niin monessa, niin en ole ollut niin sitoutunut mihinkään, niin 

musta tuntuu, että mä kattelen vähän eri näkökulmista niitä asioita monesti. Jos joku ihminen on ollut siellä 

samassa koulussa neljäkymmentä vuotta, niin ei sille ole välttämättä tullut mieleenkään, että voisi tehdä 

näin. Mä olen tällainen lörpöttelijä, niin tulee olo, että avasinko suuni väärässä paikassa väärään aikaan, jos 

mä menen mainostamaan jonkun toisen koulun hyvää käytäntöä, vaikka mä yrittäisin tehdä sen puolueet-

tomasti. Ihmisiä silti kiinnostaa, että kuitenkin kysytään, että kun olet ollut siellä töissä, niin millaista siellä 

on. On multa myös udeltu kauheasti. 

 

Koulun työntekijät ovat Mirvan mukaan ylpeitä koulustaan, joten työntekijöille tulee Mirvan 

mukaan helposti vastareaktiona se, että muut saavat tehdä asiat omalla tavallaan, mutta tässä 

koulussa asiat tehdään samalla tavalla siksi, ” – – kun meillä on tehty aina näin”, vaikka Mirvan 

mukaan muutos voisi olla jossakin tapauksessa hyvä asia. Kauan koulussa työskennellyt saattaa 

reagoida voimakkaasti ajatukseen muutoksesta, sillä ”Jos joku ihminen on ollut siellä samassa 

koulussa neljäkymmentä vuotta, niin ei sille ole välttämättä tullut mieleenkään, että voisi tehdä 

näin”. Mirvan käyttää mahdollisuudesta siihen, ettei opettaja ole edes ajatellut muita vaihtoeh-

toja, modaalista adverbia välttämättä, joten on mahdollista (ks. VISK § 1551), ettei opettaja ole 

edes miettinyt muunlaisia tapoja hoitaa asioita. Mirvan mukaan siis toisaalta opettajat haluavat 

kuulla toisista kouluista ja vastaanottaa hiljaista tietoa, mutta toisaalta omista tutuista rutiineista 

halutaan pitää kiinni.  

Hiljaisen tiedon jakamisen ongelmana voi olla myös lainsäädäntö. Mirva, Julia ja Aino 

mainitsevat haastatteluissaan vaitiolovelvollisuuden hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvänä 

asiana. Perusopetuslain mukaan rehtorit, opettajat, kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit, 
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koulukuraattorit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa kertoa ulkopuolisille henkilöille työs-

sään kuulemiaan tietoja esimerkiksi opiskelijoista. Opettajilla on oikeus luovuttaa ja vastaanot-

taa opetuksen kannalta välttämätöntä tietoa oppilaasta. (Perusopetuslaki 628/1998, 37§, 40§.) 

Käytännössä iso osa opettajan saamasta oppilasta koskevasta tiedosta ei kuulu edellisen määri-

telmän alaisuuteen, joten esimerkiksi oppilaan mahdollisien diagnoosien tai sairauksien suhteen 

voi haastateltavien mukaan käydä niin, ettei oppilasta opettava opettaja tiedä diagnoosista tai 

sairaudesta lainkaan.  

Aino ja Mirva ovat valmiita vaitiolovelvollisuuden väljentämiseen, jotta tarpeellista hil-

jaista tietoa voitaisiin jakaa enemmän, kun taas Julian mukaan nykytilanne on hyvä. Mirvan 

mukaan vaitiolovelvollisuus on hiljaisen tiedon jakamisen esteenä erityisesti oppilaista jaetta-

van hiljaisen tiedon tapauksessa: 

 
Esimerkki 66: 

Mirva: Opiskelijoista jutteleminen, eli jos joku on ehtinyt jo opettaa vaikka vuoden jollekin äikkää ja sitten 

se tulee omaan ryhmään, niin jos on siis joku erityistapaus, niin sittenhän semmoisesta varmaan helposti 

jutellaan. Mutta se on myös harmillista, että ei välttämättä puhuta, kun ajatellaan, ettei saa puhua, kun on 

vaitiolovelvollisuus. Mä olen sitä mieltä, että se vaitiolovelvollisuus voisi olla väljempi. Tarkoitan, ettei 

mennä huutelemaan minne tahansa, mutta sellainen, mikä on oleellista siinä, että huomaa, että ryhmään 

tulee tyyppi, joka saattaa saada raivareita yläkoulussa, niin mun mielestä olisi ihan kiva tietää etukäteen 

ilman, että ajattelee, että leimaisi sen oppilaan kertomalla. Ei asioista puhuta huvikseen juorutakseen, vaan 

se jos se asia edesauttaisi oppilaan opettamista ja ryhmän toimintaa. Tai jos tietää jonkun kotioloista, että 

joku on tosi huonoista kotioloista, niin ei sitä tarvitse sen tarkemmin kertoa, mutta vaikka vihjata, että häntä 

kannattaa ymmärtää, jos on jotakin, vaikka aamulla väsynyt, eli ei niin, että se uusi opettaja menee läksyt-

tämään jonkun, kun ei tiedä taustoja. Olen sellaisen avoimuuden kannalla, se tiedon jakaminen vaatii vas-

tuuntuntoa ja harkintaa. 
 

Opiskelijoita koskevan hiljaisen tiedon jakaminen olisi Mirvan mielestä luontevaa, jos oppilas 

siirtyy toiselle opettajalle ja jos oppilas on jollakin tavalla erityistapaus. Mirvan mukaan hiljai-

sen tiedon jakamisen ongelmaksi muodostuu joskus vaitiolovelvollisuus: ”Mutta se on myös 

harmillista, että ei välttämättä puhuta, kun ajatellaan, ettei saa puhua, kun on vaitiolovelvolli-

suus”. Mirvan mukaan äidinkielen opettajat saattavat kokea, ettei heillä ole lupaa keskustella 

oppilaiden asioista vaitiolovelvollisuuden vuoksi, kuten Mirva ilmaisee modaalista kieltoa 

käyttämällä, ettei saa puhua (ks. VISK § 1551). Kuitenkin asioista puhuminen olisi oppilaan 

etu, sillä ”Ei asioista puhuta huvikseen juorutakseen, vaan se jos se asia edesauttaisi oppilaan 

opettamista ja ryhmän toimintaa”, vaan oppilas saisi mahdollisuuden parempaan opetukseen ja 

ehkä paremman pääsyn mukaan ryhmään, jos hiljaista tietoa tai ylipäätään tietoa oppilaasta 

jaettaisiin avoimemmin. Mirva peräänkuuluttaa vastuuta ja harkintaa oppilaiden asioista puhut-

taessa. Myös Aino perustelee vaitiolovelvollisuuden väljentämistä hyvin samanlaisilla argu-

menteilla kuin Mirva, sillä myös hiljaista tietoa sekä oppilaista että oppilasryhmistä jää jaka-

matta vaitiolovelvollisuuden takia: 
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Esimerkki 67: 

Aino: Opettajat ei jaa tietoa oppilaista ja ryhmistä kun ei haluta juoruilla. Tietty myös on vaitiolovelvolli-

suus, ei voi edes puhua kaikesta. Monesti olisi kuitenkin paras, et tietäisi, niin ei syntyisi kaikkia väärinkä-

sityksiä, kun olisi sitä hiljaista tietoa oppilaasta tai siitä ryhmästä, mutta nyt sitä ei saa aina jakaa. Mulle 

tuli opettaja sanomaan, et yksi oppilas on kyllä niin laiska että ja mä tiesin, et oppilaalla on diagnoosi, ei se 

oo laiska. Ei se opettaja pahuuttaan niin aatellut, mutta takuulla käyttäytyi oppilasta kohtaan eri tavalla kun 

piti laiskana eikä tiennyt diagnoosista. Mä väitän tunnistavani tosi helposti, et onko oppilas vain kyllästynyt 

vai onko sillä ongelmia, mutta kaikilla ei sitä hiljaista tietoa ole, joten esimerkiksi mä voisin sitä niille 

(muille opettajille) jakaa. Oppilaat on yhä vähemmän erityisopettajan luona, joten meidän pitäisi myös oi-

keesti saada omaa hiljaista tietoa päivitettyä sen suhteen, miten eri diagnoosien kanssa pitää toimia, ei 

kaikki opettajat tiedä, miten vaikka autistista lasta pitää opettaa, ei siinä paljon auta tieto, että autisti vetäy-

tyy, vaan tarvittaisi sitä käytännön tietoa, että miten tavallaan estän sitä oppilasta sulkeutumasta kuoreensa. 

Olisi silloin oppilaalla helpompaa, oppilaan parasta siinä ajateltaisiin eikä juoruttaisi. Pitäisi mun mielestä 

oikeesti väljentää sitä (vaitiolovelvollisuutta), että voisi jakaa, olisi se turvallista myös oppilasta ja oikeus-

turvaa ajatellen. 

 

Opettajat eivät Ainon mukaan jaa hiljaista tietoaan oppilaista tai oppilasryhmistä, koska he ko-

kevat sen juoruiluna tai vaitiolovelvollisuuden rikkomisena, sillä ”Tietty myös on vaitiolovel-

vollisuus, ei voi edes puhua kaikesta”. Myös Ainon kielteisenä käyttämä modaaliverbi ei voi 

ilmaisee samalla sitä, ettei opettajalla ole lupaa ja mahdollisuutta (ks. VISK § 1551) puhua 

asioista vaitiolovelvollisuuden takia. Ainon mukaan kuitenkin väärinkäsitysten estämiseksi 

olisi hyvä, jos esimerkiksi oppilaiden diagnooseista kerrottaisiin avoimemmin, sillä muuten 

opettaja saattaa pitää oppilaan ongelmia vain osoituksena mielenkiinnon puutteesta. Toiset 

opettajat tunnistavat oppilaiden ongelmat helpommin kuin toiset, jolloin opettajat voisivat jakaa 

tietoaan, kuten Aino ehdottaa ” – – mutta kaikilla ei sitä hiljaista tietoa ole, joten esimerkiksi 

mä voisin sitä niille (muille opettajille) jakaa”. Aino olisi siis valmis jakamaan hiljaista tietoaan 

ja hän voisi jakaa tietoaan muille opettajille, mutta Aino näkee jakamisen ongelmana vaitiolo-

velvollisuuden, joten ainakin tapauskohtainen hiljaisen tiedon jakaminen voi olla vaikeaa. Ylei-

sesti esimerkiksi autismista Aino voisi puhua rikkomatta vaitiolovelvollisuuttaan. Ainon mu-

kaan ”Meidän pitäisi myös oikeesti saada omaa hiljaista tietoa päivitettyä sen suhteen, miten 

eri diagnoosien kanssa pitää toimia – –”, joten Ainon mukaan olisi tärkeää jakaa hiljaista tietoa 

diagnooseista, mitä Aino painottaa käyttäessään konditionaalimuotoa modaaliverbistä pitäisi ja 

lisäksi hän käyttää modaalista verbiä saada ja vahvistavaa määritettä oikeasti (ks. VISK § 666, 

§ 1551) osoittamaan diagnooseista saatavan hiljaisen tiedon tärkeyttä.  

Nykyään kouluja kannustetaan inkluusioon eli kaikkien oppilaiden opiskeluun samassa 

oppilasryhmässä, joten oppilaat eivät opiskele enää erityisluokissa, vaan luokassa heikommille 

tarjotaan tukitoimia. Käytännössä siis esimerkiksi erityisopettaja on paikalla luokassa autta-

massa tukea tarvitsevaa oppilasta tai aineenopettaja itse mukauttaa omaa opetustaan. (Saloviita 

2011: 2, 18–21.) Koulu on siis uudenlaisen tilanteen edessä, joten Mirvan ja Ainon mielestä 

vaitiolovelvollisuutta pitäisi tarkastella myös nykytilanteen kautta, sillä usean ongelman synty 
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voitaisiin estää, jos koulussa oppilaan kanssa työskentelevillä opettajilla olisi tietoa sekä oppi-

laasta että hiljaista tietoa siitä, miten oppilaan ongelman kanssa voidaan toimia käytännön ti-

lanteissa eli siis luokassa oppituntien aikana.  

Koulussa hiljaisen tiedon jakamisen ongelmana voi siis olla koulun liian suuri tai liian 

pieni koko. Hyvin pienessä koulussa opettajalla ei ole mahdollisuutta jakaa tai vastaanottaa 

hiljaista tietoa oman aineen opettajien kanssa, jos heitä ei koulussa muita ole. Liian isoissa kou-

luissa taas henkilökohtaisen opetuksen ja oppilaantuntemuksen määrä vähenee, kun sama opet-

taja opettaa oppilasta vain esimerkiksi yhden jakson ajan. Liian isoissa kouluissa myös henki-

lökunta vaihtuu tiheästi tai opettajia on niin paljon, ettei heihin ehdi tutustua, jolloin hiljaista 

tietoa jää jakamatta. Jotkut koulut haluavat myös pitäytyä omissa vanhoissa tutuissa rutiineis-

saan, joten kaikki koulut eivät halua kuulla toisten koulujen hyvistä käytänteistä, puhumatta-

kaan, että omaksuisivat ne omaan kouluunsa. Ylipäätään osa tämän tutkimuksen osallistujista 

pitää koulujen osallistumista hiljaisen tiedon jakamiseen riittämättömänä, sillä hiljaisen tiedon 

jakaminen jää usein opettajien oman aktiivisuuden varaan. Myös liian tiukkaa vaitiolovelvolli-

suutta pidetään esteenä hiljaisen tiedon jakamiselle, joten osa tutkimuksen osallistujista olisi 

valmis harkitsemaan vaitiolovelvollisuuden maltillista väljentämistä.  
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6 PÄÄTÄNTÖ 

 
Tässä tutkimuksessani tutkin neljän yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljaisen 

tiedon ilmenemistä sekä hiljaisen tiedon jakamista ja jakamiseen mahdollisesti liittyviä ongel-

mia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisen tie-

don luonnetta ja sitä, miten äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljainen tieto näkyy. Äidin-

kielen ja kirjallisuuden opettajille on muodostunut käsityksiä esimerkiksi hyvänä opettajana 

toimisesta, joten heidän opetustaan ohjaavat erilaiset käsitykset (ks. esim. Jaakkola 1997). Eri-

tyisesti tässä tutkimuksessani tärkeänä käsityksenä esiintyy äidinkielen opettajien käsitys hil-

jaisesta tiedosta. 

Hiljaisen tiedon määritelmässä kokemusperäisyys ja intuition voimakas läsnäolo aiheut-

taa sen, ettei hiljaisen tiedon erottaminen kokemustiedosta tai intuitiivisesta tiedosta ole help-

poa, ja tässä tutkimuksessani haastateltavat käyttävät käsitteitä kokemustieto ja intuitiivinen 

tieto rinnakkain ja samalla synonyymina hiljaisen tiedon kanssa. Tutkimuksestani ilmenee, ettei 

hiljaisen tiedon määritteleminen ole äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien mielestä helppoa 

käsitteen monimerkityksellisyyden ja hiljaisuuden vuoksi. Hiljaisen tiedon intuitiivisesta luon-

teesta johtuen tutkijat nimeävät joskus intuitiivisen tiedon hiljaisen tiedon synonyymiksi tai 

ainakin lähikäsitteeksi (ks. esim. Dreyfus & Dreyfus 1986; Hakkarainen & Paavola 2008: 63–

66; Toom 2008: 48; Suhonen 2009; Kurtti 2012). Hiljaisen tiedon määrittelyn vaikeus tulee 

esille esimerkiksi epävarmuuden ilmaisujen eli esimerkiksi nollapersoonan tai passiivin käytön 

kautta haastattelutilanteissa. Passiivin käyttö on luontevaa tämän kaltaisen käsitteen määritte-

lyssä, sillä silloin omaa näkökantaa ei tarvitse määritellä henkilökohtaisesti, vaan passiivia 

käyttämällä voidaan saada jokin ajatus koskemaan suurempaa ihmisryhmää, joten kyseessä ei 

ole vain henkilön oma ajatus, vaan yleisesti tunnettu tosiasia (ks. Shoren 1986: 36).  

Haastateltavien äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien mukaan heidän hiljainen tietonsa 

liittyy enemmän kokemuksellisuuteen kuin formaaliin käsitteelliseen tietoon. He kokevat ai-

neenhallinnan tärkeäksi osaksi omaa työtään, mutta samalla hiljaisen tiedon rooli korostuu työtä 

tehdessä opittuna taitona, kun taas aineenhallinta opitaan formaalin koulutuksen kautta. Ylei-

sesti tämän tutkimuksen osallistujien mielestä työssä kehittyy parhaiten työtä tekemällä, joten 

hiljaiseen tietoon liittyy keskeisesti toiminnallisuus ja osallistuminen.  

Hiljaisen tiedon olemassaolo näkyy haastateltavien mielestä yleisesti ottaen nopeana rea-

gointina ja vaikeisiin tilanteisiin puuttumisen taitona. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien 

työssä kaikkien haastateltavien uralla eteen tullut vaikea tilanne on oppilaan itsetuhoiseen ai-
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neeseen reagointi. Haastateltavien mukaan ensimmäisellä kerralla asiaan reagoiminen oli vai-

keaa ja tuntui suorastaan mahdottomalta, kun taas kokemuksen myötä äidinkielen opettaja on 

oppinut toimimaan tilanteissa, joissa huoli herää, tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimukseen 

osallistuneet opettajat eivät antaneet yleensä selkeitä ohjeita eri tilanteisiin reagoimiseen, sillä 

tilanteeseen reagoiminen on erilaista erilaisten ryhmien ja erilaisten persoonien välillä. Toi-

saalta kuitenkin työssään äidinkielen opettajat käyttävät aikaisemmin hyväksi havaitsemiaan 

tapoja toimia vaikeissa tilanteissa, sillä vaikeissa tilanteissa oli kuitenkin samanlaisuuksia, jol-

loin aikaisemman vaikean tilanteen kautta saatu hiljainen tieto oli tärkeässä roolissa ja tärkeänä 

apuna uuden vaikean tilanteen ratkaisussa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien mukaan ai-

nakin tämän tutkimuksen perusteella vuorovaikutustilanteisiin liittyy paljon hiljaista tietoa. Äi-

dinkielen opettajat tietävät, millä tavalla erilaisia oppilaita voidaan kohdata, ja samalla työn 

kautta esimerkiksi opettajien ihmistuntemus on kohentunut vuorovaikutustaitojen ja empatia-

taitojen lisäksi. 

Hiljaisen tiedon vaikutus äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työssä näkyy erityisesti 

suunnittelussa. Kokematon äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja käyttää haastateltavien mie-

lestä oppikirjaa aluksi ainakin heidän omien kokemuksiensa mukaan hyvin voimakkaasti oppi-

tuntien suunnittelussa, kun taas kokemuksen karttuessa äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 

uskaltaa irrottautua oppikirjan vaikutuksesta. Aluksi oppikirja on siis melkein ainoa lähde tun-

tien suunnittelussa, kun taas kokemuksen myötä aineenopettaja tutkii erilaisia kirjasarjoja ja 

tekee huomioita niiden välillä olevista näkemyseroista ja painotuksista. Kokeneempi aineen-

opettaja muokkaa ja soveltaa esimerkiksi valmiita tehtäviä huomattuaan niissä olevia puutteita 

tai keksiessään parempia ideoita, minkä lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja saattaa 

tehdä myös itse tehtäviä. Kuitenkin kokemuksen myötä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 

huomaa myös, ettei tunteja voi suunnitella liian tarkasti, vaan kurssisuunnitelmat muuttuvat 

ryhmien erilaisuuden ja ajankäytön muutoksien vuoksi välillä aika dramaattisestikin. Suunnit-

telun lisäksi arviointi on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työn osa-alueista tärkeä hiljaisen 

tiedon karttumisen kannalta, sillä arvioinnissa aineenopettaja joutuu käyttämään omaa hiljaista 

tietoaan ja soveltamaan esimerkiksi arvosanojen kriteerejä esimerkiksi ainekirjoituksia arvioi-

dessaan. Erityisesti arvioinnin suhteen haastateltavat kokevat, ettei yliopistokoulutus anna 

heille tarpeeksi apua arviointien tekoon, vaan arvioinnin tekemisessä opettaja kerää koko ajan 

hiljaista tietoa ja soveltaa sitä.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien mukaan ainakin tämän tutkimukseni perusteella 

koulujen tarjoama perehdytys uudessa työpaikassa on usein melko riittämätön. Ainekollegan 

rooli korostuu perehdytyksessä ja ylipäätään työpaikalla, sillä työyhteisöjen ei koeta tukevan 
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aktiivisesti hiljaisen tiedon jakamista tai kannustavan opettajia jakamaan omaa hiljaista tieto-

aan. Hiljaisen tiedon jakaminen tapahtuukin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien omien aloit-

teiden ja yhteisten keskustelujen ja tapaamisten kautta. Tämän tutkimuksen perusteella äidin-

kielen ja kirjallisuuden opettajat jakavat hiljaista tietoaan erityisesti yhteissuunnittelussa esi-

merkiksi oppitunteja, kokeita tai kurssikokonaisuuksia yhdessä suunnittelemalla. Suunnitte-

lussa hiljaista tietoa jaetaan oman näkökulman esittämisellä, omien tapojen kertomisella ja pe-

rusteluilla, jolloin aineenopettaja saa jaettua omaa hiljaista tietoaan ainekollegalle. Toisen ai-

neen aineenopettajien kanssa hiljaista tietoa ei tämän tutkimuksen perusteella juuri jaeta, ja yksi 

haastateltavista sanoo, ettei eri aineiden hiljainen tieto ole välttämättä siirrettävissä toiseen ai-

neeseen kovinkaan helposti. Jakaessaan hiljaista tietoaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat 

kokevat, että hiljaisen tiedon jakaminen on helpointa epämuodollisissa luonnollisissa tilan-

teissa, kuten esimerkiksi opettajainhuonekeskusteluissa. Hiljaista tietoa jaetaan ainakin tämän 

tutkimuksen perusteella myös formaalimmissa tilanteissa, kuten opettajainkokouksissa, mutta 

eniten hiljaista tietoa jaetaan luontevasti ilman ennalta sovittua päätöstä. Vertaismentorointi, 

samanaikaisopetus ja kansainväliset opettajavaihdot nähtiin hiljaisen tiedon jakamisen mahdol-

lisuutena, mutta haastateltavien kouluissa niitä ei oltu kauheasti käytetty, vaikka kiinnostusta 

niihin olikin. Toisaalta esimerkiksi kansainvälisten opettajavaihtojen suhteen jo lähtökohtana 

oli, että opettajat tulevat muista maista Suomeen saamaan hiljaista tietoa suomalaisilta opetta-

jilta, joten jo lähtökohtaoletuksen vuoksi saattaa olla, etteivät suomalaiset opettajat välttämättä 

saaneet niin paljon muunmaalaisten opettajien hiljaista tietoa itselleen.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisen tiedon jakaminen ei ole automaattista, 

sillä tämän tutkimukseni perusteella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisesta tiedosta 

ainakin osa jää jakamatta. Hiljaisen tiedon jakamisen yksi ongelma on aineenopettajien halut-

tomuus oman hiljaisen tiedon jakamiseen, sillä haastateltavien mukaan on mahdollista tehdä 

työtä vain niin sanotusti omaa työtä hoitamalla. Aineenopettaja voi käydä pitämässä omat tun-

tinsa ja lähteä sitten pois. Hiljaisen tiedon jakamatta jättäminen liittyykin tutkimukseni mukaan 

usein äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien erilaisiin persooniin, sillä jotkut opettajista eivät 

kokeneet haluavansa jakaa omaa tietoaan puoliväkisin tai tyrkyttämällä, vaan he toivoivat, että 

heille tultaisiin esittämään kysymyksiä, sillä he eivät halunneet itse tehdä ensimmäistä siirtoa 

asian suhteen. Toisaalta on myös mahdollista, että hiljainen tieto jää jakamatta, kun kokemat-

tomampi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ei uskalla pyytää kokeneemman ainekollegan 

apua. Toisin sanoen opettajien väliset henkilökohtaiset suhteet vaikuttavat siihen, jaetaanko hil-

jaista tietoa vai ei. Toisaalta myös kokeneempi aineenopettaja saattaa unohtaa jakaa hiljaista 
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tietoaan, kun hän luulee kokemattoman opettajan tietävän jo asiasta, tai jokin asia on yksinker-

taisesti hänelle itselleen niin selvä.  

Työpaikkojen antaman tuen ja kiinnostuksen puute hiljaisen tiedon jakamiseen näyttäytyy 

ongelmana tutkimukseni perusteella. Kouluissa opettajia ei kannusteta hiljaisen tiedon jakami-

seen, vaikka hiljaisen tiedon jakaminen on ilmaista. Silti kouluilla ei ole toimintasuunnitelmia 

hiljaisen tiedon jakamisen suhteen, vaikka toisaalta haastateltavien mukaan toimintasuunnitel-

mien tai yhteisten linjojen vetäminen hiljaisen tiedon jakamisen suhteen voi olla vaikeaa tai 

jopa mahdotonta. Samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi aineenhallinnan vahvistamiseen liitty-

vien taitojen koulutuksiin opettajilla saattaa olla vapaa pääsy koulun puolesta, vaikka opettajat 

tarvitsisivat enemmän kokemusperäistä tietoa kuin käsitteellistä tietoa parantaakseen opetus-

taan tai selvitäkseen erilaisista ongelmista.  

 Koulujen vanhat totutut tavat saattavat estää hiljaisen tiedon jakamisen, sillä uusia asioita 

ei haluta välttämättä kokeilla. Vanhoissa tutuissa hyviksi todetuissa tavoissa saatetaan pysyä 

tiukasti, vaikka esimerkiksi uusi opettaja kertoisi muiden koulujen hyvistä käytänteistä. Koulun 

fyysinen koko vaikuttaa hiljaisen tiedon jakamiseen, sillä liian pienessä koulussa hiljaista tietoa 

ei voida jakaa ainekollegan kanssa, jos koulussa ei työskentele ainekollegaa, ja taas liian suu-

ressa koulussa henkilökunnan vaihtuvuus voi olla hyvin suurta, eikä samoja ihmisiä tavata 

usein. Samalla tavalla liian suuressa koulussa oppilaista saatava henkilökohtainen hiljainen 

tieto siitä, miten oppilaan kanssa tulee toimia, voi jäädä vähäiseksi, kun oppilas ei ole opettajan 

opetuksessa kauaa, eikä opettaja opi tuntemaan oppilaan tapoja tai tyyliä. Vaitiolovelvollisuus 

tuo oman haasteensa hiljaisen tiedon jakamiseen, sillä kaikista oppilaiden asioista ei lain vuoksi 

saa keskustella muiden opettajien kanssa, jolloin osa hiljaisesta tiedosta jää jakamatta.  

Tutkimukseeni osallistuneen opettajan sanat ”Tän perusteella mulle jotenkin tulee olo, 

että hiljaisen tiedon jakaminen on hirveän tärkeetä. Ehkä en ole miettinyt tätä hiljaista tietoa 

aikaisemmin ehkä aktiivisesti” kuvaavat monen tutkimukseen osallistuneen ajatuksia. Hiljainen 

tieto on osa jokaista tutkimukseeni osallistunutta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa, mutta 

opettaja ei ole ollut välttämättä tietoinen omasta hiljaisesta tiedostaan ennen tutkimusta. Tämän 

näkökulman vuoksi olisi hyvä, jos äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat saisivat lisää tietoa 

hiljaisesta tiedosta käsitteenä, jolloin he voisivat ehkä tiedostaa paremmin omaa osaamistaan ja 

jakaa sitä eteenpäin. Toisaalta voidaan myös pohtia, tarvitseeko kaikkea hiljaista tietoa jakaa, 

sillä hiljainen tieto ei ole automaattisesti siirrettävissä suoraan käytännön työhön, eivätkä sa-

manlaiset tavat sovi kaikille. Oman hiljaisen tiedon kyseenalaistaminen ei ole myöskään tämän 

tutkimuksen perusteella huono asia, vaan sitä kautta äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja voi 

pohtia laajemmin omia tapojaan toimia erilaisissa tilanteissa.  
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Tutkimukseeni osallistuneiden opettajien valinta vaikuttaa edelleen tarkoituksenmukai-

selta, sillä osallistuneilla äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla oli työkokemusta. Juuri työko-

kemus katsotaan yleensä tärkeäksi hiljaisen tiedon muodostumisen kannalta, sillä aikaisempien 

tutkimuksien perusteella (ks. esim. Suhonen 2009; Karri 2014) hiljaista tietoa omaksutaan työn-

teon yhteydessä. Luonnollisesti tutkimukseeni osallistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

tajat edustavat vain omia ajatuksiaan, eikä tämän tutkimukseni perusteella voida tehdä laajoja 

yleistyksiä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaisesta tiedosta, varsinkin, kun haastatel-

tavia oli vain neljä. Myös miesnäkökulma aiheeseen jäi puuttumaan, sillä haastateltavistani jo-

kainen on nainen, joten tulokset olisivat voineet olla erilaisia, jos tutkimukseeni olisi osallistu-

nut miesopettaja. Toisaalta tutkimukseni tavoitteena ei ole yleistettävyys, vaan tämä tutkimuk-

seni on samalla avaus äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hiljaista tietoa koskevassa keskus-

telussa.  

Haastattelukysymykseni tuntuvat edelleen tarkoituksenmukaiselta, tosin joidenkin kysy-

myksien parempi muotoilu olisi voinut auttaa saamaan tarkempia ainespesifiyteen liittyviä vas-

tauksia, vaikka toisaalta vastausten osittainen yleistettävyys kaikkien eri aineiden opettajiin 

koskevaksi voi osoittaa myös sen, että eri aineiden opettajien hiljaisessa tiedossa on yhteneväi-

syyksiä. Lisäksi hiljaisen tiedon hiljaisuuden takia kaikki tutkimukseeni osallistuneet opettajat 

eivät välttämättä juuri haastatteluhetkellä osanneet pukea sanoiksi ainespesifiä hiljaista tietoaan 

ja tarkempi kuvaus olisi voitu saada esimerkiksi havainnoimalla äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajaa oppitunneilla. Olisin voinut esimerkiksi videoita heidän oppituntejaan ja nähdä hetkiä, 

jolloin opettaja käyttää hiljaista tietoaan esimerkiksi ongelmatilanteen ratkaisussa. Sen jälkeen 

olisin voinut haastatella opettajaa näkemieni tilanteiden pohjalta.  

Aineiston analyysissa olen analysoinut aineistoa sekä sisällön että kielen kautta. Kielen 

piirteistä erityisesti modaalisuus on analyysissani keskeisessä roolissa. Hiljaisen tiedon näky-

miseen ja jakamiseen liittyvä osa on saanut huomiota yhdessä haastateltavien tekemien kielel-

listen valintojen kanssa. Luonnollisesti aineiston sisällön ja kielellisten seikkojen laaja analy-

sointi on ollut minulle mahdotonta näin suppeassa tutkimuksessa, joten useiden piirteiden suh-

teen tässä tutkimuksessa olen vasta raapaissut pintaa. Jatkotutkimuksena voitaisiin esimerkiksi 

tutkia lisää haastateltavien hiljaiseen tietoon liittyvää asennoitumista kuvaavaa kieltä. Lisäksi 

oppiaineen sisältöihin liittyvää hiljaista tietoa voitaisiin tutkia tarkemmin tai voitaisiin myös 

tutkia, miten äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan hiljainen tieto eroaa esimerkiksi historian 

opettajan hiljaisesta tiedosta.   
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