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Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on vähähiilinen ja ilmastokestävä kehi-
tys (United Nations, 2015). Energianlähteet ja niiden käyttö ovat tässä ratkaise-
via. Euroopan parlamentti (European Comission 2018) pyrkii uusiutuvien ener-
gialähteiden käytön lisäämiseen. Suomessa hiilineutraaliuden saavuttaminen
vuoteen 2045 mennessä edellyttää energiamurrosta (Hildén ym., 2018). Tarve
on globaali ja vaatii tieteidenvälistä tutkimus- ja kehitystyötä (T&K).

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen BCDC Energia
-konsortiohanke (2015–2021) pyrkii aurinko- ja tuulienergian ratkaisuja kehit-
tämällä edistämään energiajärjestelmän muutosta. Hankkeen T&K-työ tehdään
taloustieteiden, langattomien tietoverkkojen tutkimuksen, ilmatieteen, tietojen-
käsittelytieteiden sekä informaatiotutkimuksen ja viestinnän tutkijoiden sekä
ympäröivän yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa BCDC Energiayhtei-
sön muodostamiseksi. Tutkimuksemme kuvaa hankkeessa Tieteen termipank-
kiin perustetun Puhtaan energian tutkimuksen (Clean Energy Research, CER)
termistön1 kehittämistä tietojohtamisen käsitteistöä ja tieteidenvälisen yhteis-
työn tyypittelyä soveltamalla. Tutkimusongelmat ovat:

1. Millainen on termistötyö tiedon luomisen vuorovaikutteisena prosessina?
2. Voidaanko siinä osoittaa yhteistyön tyyppejä, jotka ilmentävät monitietei-

sen työskentelyn kehittymistä tieteidenväliseksi?

Teoriatausta
Monitieteisen T&K-työn edellyttämä vuorovaikutus on haastavaa. Tutkijat käyt-
tävät käsitteitä, joiden tieteenteoreettiset lähtökohdat eroavat. Tämä on he-
delmällinen tutkimusympäristö, sillä tietojohtamisen käsitteet ja menetelmät
kohdistuvat tiedon luomiseen ja sen edistämiseen innovatiivisten ratkaisujen
löytämiseksi (Scandura, 2016). Yhteisen termistön kehittäminen on vuorovai-
kutuksen edistämisen keino ja tietoa luova prosessi.

Tutkimuksemme perustuu fenomenologiseen ihmiskäsitykseen ja Gadame-
rin (1999) hermeneutiikkaan, joka kuvaa vuorovaikutuksen tapahtuman jaet-
tuna tilana, jossa saavutetaan yhteinen ymmärrys. Määrittelemme tiedon luo-
misen prosessina, jossa tieto käsitteellistetään vuorovaikutuksessa synnyttäen
uusia kytkentöjä ja merkityksiä ihmisten kesken (Tsoukas 2009) sekä työyh-
teisön sisäisten ja ulkoisten informaatioresurssien kanssa (Huotari & Iivonen,

1 http://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean_Energy_Research

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean_Energy_Research


38 Informaatiotutkimus 3(37)

2005). Organisaatioiden “täytyy luoda uutta tietoa ja informaatiota sisältä ulos-
päin, jotta ne voivat määritellä uudelleen kohtaamiaan ongelmia ja niiden rat-
kaisuja ja tässä prosessissa myös luoda uudelleen toimintaympäristöään” (von
Krogh & Grand, 2000, s. 14). (Suorsa & Huotari, 2014, ss. 1043–1044.) Vuo-
rovaikutuksen tarkastelun kytkemme tieteidenvälisen yhteistyön tarkasteluun
soveltamalla sen tyypittelyjä (mm. Andersen & Wagenknecht, 2013).

Menetelmä ja aineisto
Laadullisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan CER-termistön luomisproses-
sia BCDC Energia -hankkeessa. Tutkimusmenetelmä on etnografinen ja autoet-
nografinen, sillä tutkijat ovat olleet mukana laatimassa CER-termistöä. Aineis-
totriangulaatio kattaa videoaineiston hankkeen tapaamisista, sen dokumenttiai-
neistoa ja termistön kokoajien muistiinpanoja. Aineisto käsitellään laadullisella
sisällönanalyysillä.

Oletetut tulokset
Tietojohtamisen käsitteistö yhdessä tieteidenvälisen työskentelyn tyypittelyn
kanssa lisää ymmärrystä monitieteisen termistötyön kehitysvaiheista uuden ter-
mistön rakentumiseksi. Sanaston vuorovaikutteinen kehittäminen on lisännyt
tutkijoiden kognitiivista integroitumista ja keskinäisen ymmärryksen kehitty-
mistä tieteidenväliseksi.

Diskussio ja yhteenveto
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella CER-termistön kehittämistyötä tietei-
denvälisen työskentelyn tyypittelyn valossa tiedon luomisen ja vuorovaikutuk-
sen käsitteistöä hyödyntäen. Esiymmärrys tuloksista antaa viitteitä siitä, että
esitetyn käsitteistön soveltamisella voidaan kuvata termistötyön vaiheet. Tar-
kempi analyysi vahvistaa tätä ymmärrystä tai osoittaa aineistosta esille nousevia
muita seikkoja tieteidenvälisestä työskentelystä tämän tutkimuksen kontekstis-
sa. Tutkimusmenetelmänä autoetnografia mahdollistaa työprosessin tarkaste-
lun mukana olleiden toimijoiden kokemuksia hyödyntäen, ja sallii sellaisten
työvaiheiden tutkimuksen, joita ei olemahdollista videoida tai muuten tallentaa.

Jatkotutkimus voisi kohdistua käsitteiden välisten suhteiden pohdintaan
tieteenalarajat ylittävässä kehittämistyössä, jossa CER-termistö ontologisoidaan
osaksi Yleistä suomalaista ontologiaa FINTOa yhdessä Kansalliskirjaston ja
Tieteen termipankin kanssa. Tieteidenvälisen tutkimuksen ja tutkimustiedon
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lisääntyessä nykyiset tiedon tieteenalakohtaiset luokitusjärjestelmät voivat ra-
joittaa tiedon löytymistä ja käyttöä. Tiedon luokittelu esimerkiksi ilmiön tai
tutkimusmenetelmän perusteella on kiinnostava aihe, joka saattaisi edistää mo-
nitieteisen tiedon löytämistä ja hyödyntämistä. Laajaa yleisöä palveleva po-
pulaarin termistön kehittäminen voisi tarjota uusia aiheita tiedeviestinnän ja
vuorovaikutuksen tutkimukselle.
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