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1 JOHDANTO 
 

 

Terveydenhuoltoala sekä -organisaatiot ovat olleet 2000-luvulla muutostilassa, jonka 

myötä alan organisaatioista on tullut yhä suurempia ja hajanaisempia. Myös tulos-

tavoitteet ja toimintojen tehostaminen ovat muodostuneet yhä olennaisemmaksi 

osaksi terveydenhuolto-organisaatioiden toimintaa. (Kerfoot & Wantz 2005, 131.) 

Sairaanhoitopiirien toimintaan vaikuttavat useat yhteiskunnalliset sekä organisaa-

tioiden sisäiset tekijät, ja organisaatioiden haasteena on vastata niihin toiminnallisiin 

ja taloudellisiin tavoitteisiin, joita niille asetetaan. Terveydenhuolto-organisaatioiden 

haasteena on myös se, että toiminnan hallinnollinen johtaminen on entistä moninai-

sempaa (Landrum & Baker 2004, 13). Suomalaisissa terveydenhuolto-organisaati-

oissa ja niiden hallinnollisissa rakenteissa johtoryhmillä on tärkeä asema. Kuitenkin 

niitä koskevaa empiiristä tutkimusta on vain vähän. (Viitanen, Virtanen, Kokkinen, 

Valkonen, Mikkola & Puolijoki 2011, 373–374.)  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erään sairaanhoitopiirin johtoryhmää, joka työs-

kentelee organisaatiossa toimialuetasolla. Tarkastelun kohteena on johtoryhmän ko-

kouksissa tapahtuva vuorovaikutus, tarkalleen ottaen ryhmän vuorovaikutuksessa 

ilmenevät viestintäfunktiot: tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, minkälaisia funkti-

oita johtoryhmän vuorovaikutus toteuttaa kokouksissa. 

 

Johtoryhmän vuorovaikutuksessa ilmeneviä viestintäfunktioita tarkastelemalla voi-

daan saada kokonaiskuva siitä, mitä johtoryhmän kokouksissa tapahtuu ryhmän vuo-

rovaikutuksen tasolla. Viestintäfunktioita analysoimalla voidaan tehdä arvioita siitä, 

minkälaisia viestintäprosesseja kokouksissa on, ja miten nämä prosessit tukevat ryh-

män toimintaa ja sen tavoitteita. Koska johtoryhmät ovat tehtäväorientoituneita ryh-

miä, on mielenkiintoista tarkastella, minkälaista tehtävätason vuorovaikutusta 

kokouksissa ilmenee: missä määrin johtoryhmätyöskentely on esimerkiksi päätösten 

tekemistä, mielipiteiden esittämistä tai vaikkapa tiedon jakamista, pyytämistä ja kä-

sittelemistä? Kuitenkin tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös toisesta ryh-

mäviestinnän tasosta: sosioemotionaalisen tason vuorovaikutuksesta. Vaikka ryhmä 
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olisi tehtäväorientoitunut ryhmä, tapahtuu siellä aina myös muuta kuin tehtävään 

liittyvää vuorovaikutusta: ryhmässä voidaan esimerkiksi osoittaa tukea, jännittynei-

syyttä tai hyväksyntää. Ryhmän sosioemotionaalisen tason vuorovaikutus voi olla 

ryhmän toimintaa tukevaa tai vastaavasti sen toimintaa heikentävää (ks. esim. 

Keyton 1999). Siksi on tärkeää, että tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös sosio-

emotionaalisella tasolla tapahtuvaa vuorovaikutusta johtoryhmän kokouksissa.  

 

Tämä pro gradu -työ liittyy Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen, Tam-

pereen yliopiston terveystieteiden laitoksen sekä Turun kauppakorkeakoulun johta-

mistieteiden laitoksen yhteiseen tutkimusprojektiin Johtoryhmät johtamisen areenana 

erikoissairaanhoidossa. Tutkimusaineisto koostui tutkimusprojektia varten kerätystä 

videoaineistosta sekä siitä tehdystä litteroinnista. Tutkimuksessa havainnoitiin erästä 

erikoissairaanhoidon johtoryhmää kolmen kokouksen ajan. Viestintäfunktioiden tut-

kimukselle on perinteisesti ollut ominaista se, että tutkimus kohdistuu tutkimusta 

varten koottuihin, ns. laboratorioryhmiin. Tämä tutkimus on siinä mielessä merkityk-

sellinen, että tutkimuksessa tarkastellaan aitoa, todelliseen organisaatioon kuuluvaa 

johtoryhmää, jonka toiminta on jatkuvaa. 

 

Tässä tutkimuksessa sovellettiin Balesin 1950-luvulla kehittämää Interaction process 

analysis -menetelmää (IPA), joka on yksi käytetyimmistä ryhmän vuorovaikutuksen 

analyysimalleista ja joka soveltuu erityisesti viestintäfunktioiden tutkimiseen. IPA-

menetelmässä ryhmän vuorovaikutus luokitellaan eri kategorioihin sen mukaan, 

minkälaisia funktioita ryhmän vuorovaikutuksessa ilmenee. IPA-menetelmää on kri-

tisoitu siitä, että se ei ota huomioon puhumisen sisältöä (Poole, Keyton & Frey 1999, 

104). Jotta tutkimuksen kohteena olleen johtoryhmän vuorovaikutuksesta voitaisiin 

saada kokonaisvaltaisempaa tietoa, tarkasteltiin tässä tutkimuksessa myös sitä, min-

kälaisia puheenaiheita kokouksissa ilmeni. Vuorovaikutusanalyysi toteutettiin siis 

abduktiivisen tutkimusstrategian mukaisesti, niin IPA-menetelmää kuin tutkimus-

aineistoa lähtökohtana käyttäen. 

Työn alaluku 4.3 Tutkimuskohde ja tutkimusaineisto on kirjoitettu yhteistyössä 

Eveliina Pennasen kanssa, jonka pro gradu -tutkielmassa käytettiin samaa aineistoa 

(ks. Pennanen 2010). 
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2 KONTEKSTINA JOHTORYHMÄ 
 

  

2.1 Tehtäväkeskeiset ryhmät ja funktionaalinen näkökulma 
 

Tässä pro gradu -työssä vuorovaikutusta tarkastellaan siitä näkökulmasta, minkä-

laista se on johtoryhmien kokouksissa: tutkielman konteksti on johtoryhmien 

kokoukset. Puheviestinnän tutkimuksessa johtoryhmien vuorovaikutusta on tutkittu 

melko vähän (Zorn & Tompson 2002, 253), kun taas tehtäväkeskeisten ryhmien 

vuorovaikutusta on tutkittu huomattavasti kattavammin. Tässä tutkielmassa johto-

ryhmä nähdään tiettyä tarkoitusta varten koottuna, tehtäväkeskeisenä ryhmänä, 

minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista tarkastella aluksi sitä, miten tehtäväkeskeisiä 

ryhmiä on yleisellä tasolla tutkittu puheviestinnän alalla. 

 

Puheviestinnän tutkimuksessa erilaisten ryhmien toimintaa ja niissä tapahtuvaa 

vuorovaikutusta on tarkasteltu useista eri näkökulmista1. Erityisesti ryhmäviestinnän 

funktionaalinen näkökulma on keskittynyt tehtäväkeskeisten ryhmien tarkasteluun. 

Funktionaaliseen näkökulmaan kuuluu useita teorioita, jotka ovat painotusalueiltaan 

erilaisia. Yhteistä näille teorioille kuitenkin on se, että ne pyrkivät määrittämään 

ryhmän toiminnan sekä sen tuloksellisuuden välistä suhdetta. Hollingsheadin ym. 

(2005) mukaan funktionaalista näkökulmaa määrittääkin neljä eri piirrettä, jotka ovat 

lähtökohtana näissä eri teorioissa. Ensimmäinen funktionaalista näkökulmaa määrit-

tävä piirre on se, että näkökulmassa ryhmä nähdään tavoitteellisesti orientoituvana. 

Se, miten ryhmä suoriutuu tehtävästä, voi näkökulman mukaan kuitenkin vaihdella. 

Toinen lähtökohta funktionaalisessa näkökulmassa onkin se, että ryhmän suoriutu-

mista on mahdollista arvioida. Kolmas piirre on se, että ryhmän sisäisillä vuorovai-

kutusprosesseilla on myös hyötyarvo, ja näitä prosesseja voidaan säädellä. Funktio-

naalisen näkökulman neljäntenä lähtökohtana on se, että ryhmän sisäiset ja ulkoiset 

tekijät vaikuttavat ryhmään vuorovaikutuksen kautta. (Hollingshead, Wittenbaum, 

Paulus, Hirokawa, Ancona, Peterson, Jehn & Yoon 2005, 22–24.) 

                                                
1 Erilaisia ryhmäviestinnän tutkimusnäkökulmia on esitellyt kattavasti esimerkiksi Poole & 
Hollingshead (2005). 
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Funktionaalinen näkökulma voidaan nähdä normatiivisena lähestymistapana tarkas-

tella ryhmän toimintaa (Hollingshead ym. 2005, 22). Lähtökohtana on tällöin se, että 

tutkija pyrkii määrittämään ryhmän onnistuneelle toiminnalle joitakin edellytyksiä: 

tarpeita, haasteita ja tavoitteita. Jotta ryhmä suoriutuisi tehtävästään, sen on kohdat-

tava nämä edellytykset. Jotta voitaisiin määrittää, mitä tehtäviä (tai funktioita) ryhmä 

toteuttaa kohdatakseen nämä edellytykset, funktionaalista näkökulmaa edustavat 

tutkijat ovat analysoineet ryhmän viestintäkäyttäytymistä. (Poole 1999, 42.) Seuraa-

vaksi esittelen muutamia keskeisimpiä teoreettisia jäsennyksiä, jotka edustavat ryh-

mäviestinnän tutkimuksen funktionaalista näkökulmaa usealta eri vuosikymmeneltä. 

 

Ryhmätasapainon teoria (Equilibrium theory). Yksi varhaisimmista funktionaalisen 

näkökulman teorioista on Robert Freed Balesin 1950-luvulla kehittämä ryhmätasa-

painon teoria (engl. Equilibrium theory). Teorian mukaan ryhmän on toiminnassaan 

kohdattava sekä sosioemotionaalisia että tehtävään liittyviä tarpeita. (Bales 1953.) 

Teoria perustuu useisiin tutkimuksiin, joissa havainnoitiin ryhmiä niin laboratorio-

olosuhteissa kuin ryhmien luonnollisessa toimintaympäristössä (Bales 1953, 113). 

Tutkimuksissa ryhmien jäsenten viestintäkäyttäytymistä kategorisoitiin niin tehtävä- 

kuin sosioemotionaalisella tasolla. Jäsenten osallistumista analysoimalla voitiin tä-

män jälkeen määrittää ryhmien tehtävä- ja suhdetason vuorovaikutuksessa erilaisia 

vaiheita (Bales 1953). Balesin tutkimustyön seurauksena keskeinen kiinnostuksen 

kohde onkin tehtäväkeskeisten ryhmien tutkimuksessa ollut se, kuinka ryhmät onnis-

tuvat ylläpitämään tasapainoa ryhmän sosioemotionaalisten tarpeiden ja toisaalta 

tehtävään liittyvien edellytysten välillä (Frey 1999, xiii–xvi). Poolen (1999, 43) mu-

kaan Balesin ryhmätasapainon teorian yksityiskohtainen hyödyntäminen ei ole ollut 

ryhmäviestinnän tutkimuksessa kovin yleistä, vaikkakin teoriaa on laajennettu myö-

hemmin ryhmien jäsenillä olevien roolien määrittämiseksi.  Balesin tutkimustyö on 

vaikuttanut myös erilaisten vuorovaikutusanalyysimallien kehittämiseen. Näistä 

merkittävin on Interaction process analysis (IPA), jota Poole ja Hirokawa (1986, 26) 

ovat kuvanneet ihanteelliseksi funktionaaliseksi malliksi. IPA-menetelmässä ryhmien 

sosioemotionaalisen tason ja tehtävätason vuorovaikutusta analysoidaan kahdentoista 

kategorian avulla. (Bales 1951, 8–9.) IPA-menetelmästä kerrotaan tarkemmin tämän 

työn luvussa 3.3. 
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Ryhmäpäätöksenteon funktionaalinen teoria. Ryhmäviestinnän tutkimuksessa eräs 

maineikkaimmista funktionaalisen näkökulman teorioista on Hirokawan ja Gouranin 

1980-luvulla kehittämä ryhmäpäätöksenteon funktionaalinen teoria (engl. Functional  

theory of group decision making) (Poole 1999, 43). Nimensä mukaisesti teoria kes-

kittyy nimenomaan niihin edellytyksiin, joita liittyy tehtäväkeskeisen ryhmän onnis-

tuneeseen päätöksentekoprosessiin. Teorian mukaan ryhmän tulee suoriutua erilai-

sista toiminnoista, jotta se voisi tehdä laadukkaita päätöksiä. Nämä toiminnot on teo-

riassa nimetty päätöksenteon funktionaalisiksi edellytyksiksi. (Hirokawa & Salazar 

1997, 163–164.) Teorian ensimmäisen version jälkeen sitä on kehitetty useiden labo-

ratorio-olosuhteissa tehtyjen tutkimusten perusteella. Gouranin ja Hirokawan (1996, 

76–77) mukaan ryhmän voidaan katsoa todennäköisimmin tekevän tarkoituksenmu-

kaisia ratkaisuja, jos jäsenet: 

 

1. osoittavat selvästi kiinnostuksensa päätyä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun 

2. tunnistavat ne resurssit, jotka vaaditaan parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun 

3. tunnistavat mahdollisesti kohdattavat haasteet 

4. erittelevät ne toimintatavat, joita aikovat toteuttaa 

5. muodostavat vuorovaikutusta koskevan perussäännöstön 

6. pyrkivät kohtaamaan tehtävänratkaisun perusedellytykset 

a. osoittamalla ymmärtävänsä, mikä on ratkaistava tehtävä 

b. määrittelemällä ratkaisuvaihtoehdoille ne vähimmäisvaatimukset, joiden 

perusteella vaihtoehto voitaisiin hyväksyä 

c. tunnistamalla relevantit ja realistiset ratkaisuvaihtoehdot 

d. arvioimalla ratkaisuvaihtoehtoja huolellisesti sen perusteella, mitkä on määri-

telty hyväksyttävän ratkaisuvaihtoehdon vähimmäisvaatimuksiksi 

e. valitsemalla ne vaihtoehdot, jotka todennäköisimmin täyttävät toivotut 

vaatimukset 

7. ottavat käyttöön tarvittavat toimenpiteet selviytyäkseen niistä kognitiivisista, affi-

liatiivisista ja egosentrisistä rajoitteista, jotka saattavat häiritä tehtävän ratkaisua 

8. arvioivat koko päätöksentekoprosessia ja harkitsevat käsitystensä paikkaansa-

pitävyyttä. 
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TIP-teoria (Time, interaction and performance theory). Joseph McGrathin 1980- ja 

1990-lukujen vaihteessa kehittämä TIP-teoria selittää ryhmän suoriutumista tehtä-

västään ryhmän toimintojen sekä toiminnan ajallisen ulottuvuuden kautta. McGrathin 

mukaan ryhmillä on monta funktiota: ryhmän tuottavuuteen liittyvät funktiot, jäsen-

ten tukemiseen liittyvät funktiot sekä ryhmän hyvinvointiin liittyvät funktiot. Näitä 

toimintoja tarkastellaan TIP-seoriassa neljän ajallisen vaiheen näkökulmasta: alku-

vaihe, ongelmanratkaisuvaihe, konfliktinratkaisuvaihe sekä täytäntöönpanovaihe. 

Teorian mukaan nämä ajalliset vaiheet jättävät jälkensä kaikkiin kolmeen toiminto-

alueeseen ryhmässä. (McGrath 1991, 147–154.) 

 

Funktionaalista näkökulmaa edustavat ryhmäviestinnän teoriat ovat luonteeltaan 

normatiivisia, ja erityisesti ryhmäpäätöksenteon funktionaalista teoriaa on kritisoitu 

siitä, että siinä ryhmän vuorovaikutuksen prosesseja tarkastellaan ainoastaan tehtä-

vässä suoriutumisen näkökulmasta. (Ks. esim. Stohl & Holmes 1993, 617.) Toisaalta 

teorioiden vahvuudeksi voidaan nähdä se, että ne tarkastelevat perusteellisesti on-

nistuneen päätöksenteon reunaehtoja. Tämän pro gradu -työn kannalta ryhmäviestin-

nän funktionaalinen näkökulma tarjoaa näkökulman johtoryhmän toiminnan sekä 

vuorovaikutusprosessien tarkasteluun. Seuraavaksi tarkastelen niitä piirteitä, joita 

liittyy erityisesti johtoryhmien toimintaan. 

 

 

2.2 Johtoryhmä tehtäväkeskeisenä ryhmänä 
 

Johtoryhmän käsitettä on puheviestinnän tutkimuskirjallisuudessa lähestytty eri ta-

voin. Yleisesti käytetty termi englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa on top 

management team. Johtoryhmiin voidaankin liittää toisaalta tiimin käsitteeseen ja 

toisaalta työryhmän käsitteeseen liittyviä piirteitä (Zorn & Tompson 2002, 254). 

Yleisesti tiimin on määritelty olevan pieni joukko ihmisiä, joilla on toisiaan täyden-

täviä taitoja. He ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin tavoitteisiin sekä 

yhteisiin toimintamalleihin. (Katzenbach & Simth 1995, Sivusen 2007, 24 ja 

Huotarin, Hurmeen & Valkosen 2005, 23 mukaan.) 
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Toisaalta myös termi hallinnollinen ryhmä (engl. administrative group) voisi vastata 

sitä, mitä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan johtoryhmällä. Hallinnolliset ryhmät vas-

taavat organisaation toimintaa tukevista resursseista. Hallinnolliset ryhmät eivät 

työskentele operationaalisen tai tuotannollisen tason prosesseissa, vaan niiden toi-

minta on ennen kaikkea tietoperustaista. Hallinnollisiin ryhmiin voi kuulua henki-

löitä organisaation useilta eri tasoilta, ja ryhmien toiminnan vaikutukset myös hei-

jastuvat organisaation eri tasoille. (Pennanen & Mikkola 2012, 1.) Hallinnollisten 

ryhmien vuorovaikutusta käsittelevä tutkimus on viime vuosina keskittynyt pitkälti 

johtoryhmien tarkasteluun (Pennanen & Mikkola 2012). 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena olevaan johtoryhmään liittyy piirteitä, jotka 

voitaisiin siis liittää myös tiimin tai hallinnollisen ryhmän käsitteisiin. Ryhmä on 

kuitenkin itse organisaation taholta nimetty johtoryhmäksi. Pro gradu -työni sisäisen 

johdonmukaisuuden vuoksi käytänkin työssäni johtoryhmän käsitettä viitatessani 

tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevaan ryhmään.  

 

Jotta johtoryhmän viestintää ja vuorovaikutusta voitaisiin tutkia, on otettava huomi-

oon sen erityispiirteet ryhmänä. Zorn ja Tompson (2002) ovat koonneet johtoryh-

mille tyypillisiä piirteitä alan tutkimuskirjallisuuden perusteella. Heidän mukaansa 

johtoryhmille tyypillisiä piirteitä ovat strateginen päätöksenteko, johtoryhmien suh-

teellinen valta sekä politisoitunut ilmapiiri. (Zorn & Tompson 2002, 255). Johtoryh-

mien toiminnalle on ominaista se, että niiden tehtävänä on tehdä strategisia päätök-

siä. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia organisaation toimintasuunnitelmiin ja -

malleihin liittyviä päätöksiä, jotka ovat erityisen moniulotteisia ja joilla on seurauk-

sia organisaation toiminnassa. Strategiset päätökset ovat siten olennaisia koko orga-

nisaation toiminnan kannalta. Strategista päätöksentekoa pidetään erityisen ongel-

mallisena juuri sen moniulotteisen luonteen vuoksi: päätöksillä saattaa olla vaikutuk-

sia organisaation toimintaan useiden vuosien ajan, minkä vuoksi johtoryhmillä on 

myös paineita suoriutua tehtävästään hyvin. Koska johtoryhmät tekevät organisaati-

ossa merkittäviä päätöksiä, on tyypillistä, että niillä on organisaation muihin ryhmiin 

verrattuna eniten vaikutusvaltaa. Johtoryhmät vastaavat visioiden luomisesta ja toi-

mivat ikään kuin puskurina organisaation sekä sen ulkoisen ympäristön välillä. Se, 
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että johtoryhmillä on paljon vaikutusvaltaa, aiheuttaa niiden toimintaympäristön 

voimakkaan politisoitumisen: johtoryhmien jäsenillä saattaa olla toiminnassaan 

omia, henkilökohtaisia tavoitteita ja intentioita. (Zorn & Tompson 2002, 255–266.)  

 

Tässä pro gradu -työssä tarkastelun kohteena on erään terveydenhuolto-organisaation 

erikoissairaanhoidon johtoryhmä. Terveydenhuoltoalalla toimivissa organisaatioissa 

johtoryhmien toiminta voidaan nähdä erityisen haasteellisena siksi, että niiden toimi-

alueeseen kuuluu yleisen terveydenhuollon edistäminen sekä organisaation toimin-

nan kannattavuuden ylläpitäminen (ks. esim. Landrum & Baker, 2004; Crow, 

Hartman, Brockmann & Henson 2002). Sen lisäksi, että erikoissairaanhoidon johto-

ryhmät tekevät päätöksiä usealla eri toimialueella, johtoryhmien jäsenet edustavat 

useita ammattiryhmiä. Ne ovat siis rakenteensa kannalta moninaisia. Myös tämä 

asettaa mielenkiintoisen lähtökohdan ryhmän vuorovaikutuksen tarkastelulle. 

 

 

2.3 Vuorovaikutus johtoryhmässä 
 

Johtoryhmiä koskevassa tutkimuksessa ryhmän vuorovaikutus on usein ollut tois-

sijainen kiinnostuksenkohde esimerkiksi ryhmän tuloksellisuuden tarkastelussa. Eri-

tyisesti taloustieteiden alan tutkimuksessa ryhmän vuorovaikutusta ei ole käsitelty 

johtoryhmien toiminnan kannalta keskeisenä eikä kokonaisvaltaisena prosessina. 

(Zorn & Tompson 2002, 260.) Hallinnollisia ryhmiä käsittelevässä tutkimuksessa 

vuorovaikutusta on tarkasteltu niin ikään pitkälti ryhmän tuloksellisuuden tai toimin-

nan kannattavuuden näkökulmasta (Pennanen & Mikkola 2012). 

 

Zornin ja Tompsonin (2002) mukaan johtoryhmän tehokkuutta tarkastelevasta tutki-

muksesta Aldersonin vuonna 1993 tekemä tutkimus keskittyy erityisesti johtoryh-

mien vuorovaikutukseen. Alderson määritteli tutkimuksensa perusteella kuusi teki-

jää, jotka ovat edellytyksenä johtoryhmän onnistuneelle vuorovaikutukselle. 1) 

Johtoryhmien jäsenten keskinäisten suhteiden on oltava hyvät: heidän on ymmärret-

tävä ja kunnioitettava toistensa arvoperustaa. 2) Ryhmän on oltava halukas avoimeen 

keskusteluun, vaikka aihepiirit saattaisivat olla kiistanalaisia tai helposti konflikteja 
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aiheuttavia. 3) Ryhmän jäsenten on kyettävä myös luottamaan toisiinsa – erityisesti 

siksi, että edellä kuvattu avoin keskustelu olisi mahdollista. 4) Ryhmän on kyettävä 

ottamaan vastaan palautetta ja kritiikkiä ryhmän ulkopuolisilta tahoilta. 5) Ryhmässä 

on oltava riittävä keskinäinen kurinalaisuus, jotta se pystyy toimimaan tekemiensä 

päätösten mukaisesti. 6) Ryhmällä on myös oltava taitoa ja halukkuutta käsitellä sel-

laisia organisaation toimintaan liittyviä aihepiirejä, jotka ovat olennaisia niin lyhyellä 

kuin pitkälläkin aikavälillä. (Alderson 1993, 55.) Toimivan vuorovaikutuksen edel-

lytyksenä voidaan siis nähdä johtoryhmissä ryhmän jäsenten sosiaalisiin suhteisiin 

liittyvä ulottuvuus (Aldersonin määrittämät perustekijät 1, 2 ja 3) sekä toisaalta ryh-

män tehtävään liittyvä ulottuvuus (perustekijät 4, 5 ja 6). 

 

Viime vuosina tehty tutkimus tehtävätason ja sosioemotionaalisen tason viestinnästä 

johtoryhmissä osoittaa, että ryhmien vuorovaikutus on pitkälti ryhmän tehtävään 

liittyvää ja vain vähäisessä määrin sosioemotionaalisen tason vuorovaikutusta (Beck 

& Keyton 2009; Gorse & Emmit 2007). Toisaalta, organisaation eri tasoilla toimi-

vien ryhmien toiminnassa virallisen ja ei-virallisen keskustelun raja on hälvene-

mässä. Hoon (2007) havaitsi, että strategista keskustelua johdon ja hallinnon eri ta-

soilla käydään erityisesti epävirallisissa yhteyksissä. On kuitenkin todettu, että myös 

virallisilla kokouksilla on myönteinen vaikutus organisaatioiden sekä itse johtoryh-

mien toiminnan tuloksellisuuteen (Lovelace 2001). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oleva erikoissairaanhoidon johtoryhmä on 

moniammatillinen ryhmä. Johtoryhmien monimuotoisuudella on havaittu olevan vai-

kutus sen toimintaan sekä jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Lovelacen 

(2001) mukaan moniammatillisten johtoryhmien toiminnalla on myönteinen vaikutus 

terveydenhuoltoalan organisaation toimintaan. Zornin ja Tompsonin (2002, 258) mu-

kaan johtoryhmien heterogeenisuus edesauttaa sitä, että useammat näkökannat tule-

vat otetuksi huomioon ryhmän päätöksentekoprosessin aikana. Johtoryhmien moni-

muotoisuudella on myös todettu olevan yhteys johtoryhmien innovatiivisuuteen 

(Miller & del Carmen Triana 2009). On kuitenkin todettu, että ryhmän monimuotoi-

suus voi olla myös haaste ryhmän toiminnalle: jos ryhmän jäsenten osaamisen ja asi-

antuntijuuden taustat ovat erilaiset, saattaa ryhmissä ilmetä vastakkainasettelua tai 
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epäluottamusta (Zorn & Tompson 2002, 258.). Johtoryhmän jäsenten toimenkuvien 

erilaisuus on havaittu vaikuttavan kielteisesti siihen, kuinka ryhmä suoriutuu strate-

gisten kysymysten käsittelyssä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten aikana. 

Toisaalta, organisaation eri yksiköiden yhteistyöllä havaittiin kuitenkin olevan 

myönteinen vaikutus monimuotoisen johtoryhmän toimintaan. (Auh & Menguc 

2005.) Vaikka johtoryhmän monimuotoisuus ei ole tässä pro gradu -työssä tutkimuk-

sen kohteena, on tärkeää ymmärtää ilmiön merkitys johtoryhmän toiminnassa. 

 

Tässä pro gradu -työssä tarkastelun kohteena ovat johtoryhmien kokoukset, ja vuoro-

vaikutus nähdään ikään kuin toiminnan perustasona ja -edellytyksenä: ilman vuoro-

vaikutusta ryhmän ei olisi mahdollista toimia kokouksissa ryhmänä. Tämän tutki-

muksen kannalta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista määritellä etukäteen, min-

kälaisia elementtejä johtoryhmän jäsenten vuorovaikutukseen oletetaan liittyvän.  

Sitä, minkälaisia tehtäviä eli funktioita vuorovaikutuksella on johtoryhmien kokouk-

sissa, pyritään tässä tutkimuksessa selvittämään. 
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3 VIESTINTÄFUNKTIOT 
 

 

3.1 Viestintäfunktion käsitteen määrittely 
 

Edellisessä luvussa kuvailtiin ryhmäviestinnän funktionaaliseen näkökulmaan liitty-

viä teoreettisia jäsennyksiä. Funktionaaliset teoriat ovat luonteeltaan normatiivisia ja 

niiden vahvuutena on pidetty kykyä selittää ja ennustaa ryhmän suoriutumista 

(Hollingsehead, Wittenbaum, Paulus, Hirokawa, Ancona, Peterson, Jehn & Yoon 

2005; 22, 24.). Tämä tutkielman ensisijaisena tavoitteena ei ole löytää ryhmän toi-

minnassa syy- ja seuraussuhteita, vaan työn tavoitteena on tuottaa kuvailevaa tietoa 

ryhmän jäsenten vuorovaikutuksesta. Viestintäfunktion käsitettä on siksi hyvä tar-

kastella myös erillään ryhmäviestinnän funktionaalisista teorioista. Tässä luvussa 

esittelen viestintäfunktion käsitettä sekä niitä merkityksiä, joita funktion käsite on 

ryhmäviestinnän tutkimuskirjallisuudessa saanut. 

 

Funktion käsite on tullut ryhmäviestinnän tutkimukseen sosiaalitieteiden tutkimus-

kentältä. Käsite viittaa vaikutuksiin ja seurauksiin, joka tietyllä käyttäytymisellä tai 

rakenteella on ryhmään nähden: “Function -- refers to the effect or consequence a 

given behavior or structure has for a group system.” (Skidmore 1979 Poolen 1999, 

42 mukaan.) Funktion käsite on puheviestinnän tutkimuskirjallisuudessa proble-

maattinen, koska sen englanninkielinen vastine voi viitata sekä verbiin (to function) 

tai substantiiviin (a function). Englannin kielen substantiivi function voidaan siis 

nähdä yhtäältä tehtävänä, tarkoituksena tai toimintona, joka edesauttaa jonkin laa-

jemman tehtävän toteutumista. Tämän näkökulman mukaan viestintä siis toteuttaisi 

ryhmän toiminnassa joitakin tehtäviä eli funktioita. Toisaalta englannin kielen verbi 

function viittaa teonsanana jonkin tehtävän suorittamiseen ja toimimiseen. Tästä nä-

kökulmasta viestinnän voidaan nähdä siis toimivan (engl. function) ryhmää edesaut-

tavana tai haittaavana tekijänä. Funktio-käsitteen kaksitahoiset juuret saattavat aihe-

uttaa sen, että termi käsitteellistetään tutkimuskirjallisuudessa epäjohdonmukaisella 

tavalla. (Stohl & Holmes 1993, 602.)  
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Tässä pro gradu -työssä funktion käsite tarkoittaa tehtävää tai tarkoitusta: käsitteellä 

viitataan siis englanninkielisen termin substantiivimuotoon. Sen lisäksi, että 

viestintäfunktion käsite on määriteltävä selvästi, on erotettava viestintäfunktiot ryh-

män toiminnan funktioista. Tässä työssä tarkastelun kohteena ovat nimenomaan 

viestintätehtävät eli -funktiot; tutkimuksessa tarkastellaan niitä tehtäviä, joita vuoro-

vaikutus toteuttaa johtoryhmien kokouksessa. Tässä tutkielmassa viestintäfunktio-

termin sijaan voitaisiin käyttää käsitettä puheviestintäfunktio, koska tarkastelun 

kohteena on nimenomaan kokouksissa tapahtuva vuorovaikutus, eivätkä esimerkiksi 

organisaation sisäiset kirjalliset tiedotteet. Koska termillä viestintäfunktio on kuiten-

kin vakiintunut asema ryhmäviestinnän tutkimuskirjallisuudessa, käytän viestintä-

funktio-termiä myös tässä tutkielmassa. 

 

 

3.2 Erilaisia viestintäfunktioita 
 

Ryhmäviestinnän funktionaaliset teoriat keskittyvät pitkälti tehtäväkeskeisten ryh-

mien ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoprosesseihin. Poolen ja Hirokawan (1996, 

11) mukaan on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että ryhmissä tapahtuu myös muita kuin 

päätöksentekoon liittyviä viestintäprosesseja. Siksi viestintäfunktiot olisi nähtävä 

laajempana kuin päätöksentekoon liittyvänä ilmiönä. (Poole & Hirokawa 1996, 11.) 

Viestintäfunktiolla ei siis voida tarkoittaa ainoastaan niitä päätöksentekoon liittyviä 

tehtäviä, joita vuorovaikutuksella on ryhmässä, vaan on otettava huomioon myös 

viestinnän sosiaalisemotionaalinen ulottuvuus. Seuraavissa kappaleissa esittelen ne 

viestintäfunktiot, joita ryhmäviestinnän tutkimuksessa on määritelty. Käytän jäsen-

nyksenä Poolen ja Hirokawan tekemää koontia erilaisista viestintäfunktioista (Poole 

& Hirokawa 1986, 27–28; 1996, 12).  

 

Sosiaalisen informaation prosessoinnin funktioihin (social information processing 

functions) kuuluvat informaation yhdisteleminen ja analysoiminen. Ne ryhmän vies-

tintäprosessit, joissa uusia ideoita muodostetaan, kehitetään ja arvioidaan, toteuttavat 

tätä funktiota. (Poole & Hirokawa 1996, 12.) Nämä viestinnän funktiot ovatkin tyy-

pillisiä erityisesti ryhmän ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoprosessille. Poolen ja 
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Doelgerin (1986) mukaan ryhmän on mahdollista muodostaa näkemys tehtävän 

luonteesta ainoastaan siten, että ryhmän jäsenet tuovat vuorovaikutuksessa esille 

henkilökohtaiset näkemyksensä tehtävästä. Tämä yhteisen tiedon muodostaminen ja 

prosessointi on välttämätöntä, jotta ryhmä voisi tehdä laadukkaita päätöksiä. (Poole 

& Doelger 1986, 51–53.) 

 

Myös analyyttiset viestintäfunktiot (analytical functions) liittyvät ryhmän tehtävästä 

suoriutumiseen. Analyyttisilla viestintäfunktioilla tarkoitetaan ryhmän tehtävään 

liittyvien olosuhteiden sekä seurausten arvioimista (Poole & Hirokawa 1996, 12). 

Analyyttiset viestintäfunktiot voidaan nähdä limittäisinä sosiaalisen informaation 

prosessoinnin funktioiden kanssa, sillä esimerkiksi ryhmän tehtävän analysoiminen 

edellyttää informaation jakamista ja prosessoimista (Hirokawa & Scheerhorn 1986, 

67). Voidaan kuitenkin katsoa, että analyyttisia viestintäfunktioita määrittävä piirre 

on arviointi: esimerkiksi ne puheenvuorot, joissa ryhmän jäsenet arvioivat eri ratkai-

suvaihtoehtojen positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia, toteuttavat analyyttisia 

viestintäfunktioita.  

 

Toimintansa aikana tehtäväkeskeiset ryhmät määrittelevät toiminnalleen työskentely-

rutiineja ja menettelytapoja. Näihin menettelytavat ovat ikään kuin normeja, jotka 

määrittävät sitä, minkälaista on tarkoituksenmukainen työskentely, keskustelu ja 

johtajuus ryhmässä. Ryhmän menettelytavat ovat siten olennaisessa asemassa ryh-

män työskentelyprosessin toimivuuteen ja toiminnan tuloksien saavuttamiseen näh-

den. (Putnam 1986, 181.) Tehtävän suorittamiseen liittyvien menettelytapojen ja 

sääntöjen määrittelemistä kutsutaan menettelytapoihin liittyviksi viestintäfunktioiksi 

(procedural functions) (Poole & Hirokawa 1996, 12).  

 

Menettelytapojen ja sääntöjen lisäksi ryhmä määrittää toiminnalleen myös tavoitteita 

ja arvoja. Näiden tavoitteiden ja arvojen määrittäminen sekä niiden valvonta ovat 

tavoitteisiin liittyviä viestintäfunktioita (goal-related functions) (Poole & Hirokawa 

1996, 12). Tavoitteisiin liittyvät viestintäfunktiot ovat siinä mielessä menettelyta-

poihin liittyvien viestintäfunktioiden kaltaisia, että ne molemmat liittyvät ryhmä-

identiteetin muotoutumiseen; ryhmäidentiteetti ja -tietoisuus ovat edellytyksenä toi-
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saalta sille, minkälaiseksi ryhmä määrittää arvonsa ja tavoitteensa sekä toisaalta sille, 

minkälaisiksi ryhmän normit ja toimintatavat muodostuvat. Ryhmäidentiteetin muo-

dostuminen tapahtuu ns. dramatisoivassa vuorovaikutuksessa; ryhmän jäsenet identi-

fioituvat ryhmään yhteisesti jaettujen kertomusten, anekdoottien tai sanaleikkien 

avulla. (Bormann 1996.) Esimerkiksi ryhmän ulkopuolisen tahon vähättely tai sisä-

piirivitsi voitaisiin tulkita ryhmän arvoja ja tavoitteita ylläpitäväksi viestinnäksi.  

 

Puheenvuorot, joissa koordinoidaan ryhmän toimintaa tai motivoidaan sen jäseniä, 

toteuttavat synergisyyteen liittyviä viestintäfunktioita (synergistic functions) (Poole & 

Hirokawa 1996, 12). Synergisyyteen liittyvien viestintäfunktioiden voidaan nähdä 

siis tapahtuvan pikemminkin ryhmän jäseniin liittyvissä tai heille kohdistetuissa pu-

heenvuoroissa – ei niinkään koko ryhmän toimintaa määrittävissä puheenvuoroissa. 

Esimerkiksi sellaiset puheenvuorot, joissa kannustetaan jotakin ryhmän jäsentä tai 

tuetaan aiemmin esitettyä puheenvuoroa, toteuttaisivat synergisyyteen liittyviä vies-

tintäfuntioita.  

 

Retorisiin viestintäfunktioihin (rhetorical functions) kuuluvat suostuttelu, vaikuttami-

nen sekä johtajuuden osoittaminen (Poole & Hirokawa 1996, 12).  Vaikuttamisella ja 

suostuttelulla on tutkittu olevan yhteys esimerkiksi siihen, muuttavatko ryhmät te-

kemiään päätöksiä varovaisesti vai riskejä ottaen. Riskejä ottavien ryhmien on osoi-

tettu tuottavan kaksi kertaa enemmän mielipiteitä ja lausumia kuin varovaisten ryh-

mien. Tällaisten ryhmien vuorovaikutuksessa on myös havaittu olevan enemmän 

erimielisyyttä osoittavia puheenvuoroja. Tutkimuksen mukaan ryhmät ovat myös 

taipuvaisia tekemään tuomitsevia päätöksiä sellaisista asioista, joista niillä ei ole tar-

peeksi tietoa; ryhmissä näitä päätelmiä useammin tuetaan kuin kyseenalaistetaan. 

Tämä saattaa haitata ryhmän tekemien päätösten laatua tai johtaa ryhmäajatteluun2. 

(Seibold & Meyers 1986, 143–144.) 

 

 

 

                                                
2 Irwing Janisin määrittelemä ryhmäajattelun ilmiö tarkoittaa ryhmän kollektiivista yksimielisyyden 
tavoittelua, joka haittaa laadukasta päätöksentekoa. (Ks. esim. Hollingshead et al. 2005, 29–30.) 
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3.3 Viestintäfunktiot ja vuorovaikutuksen analyysimenetelmät 
 

Ryhmän vuorovaikutuksen analysoimiseksi on kehitetty useita menetelmiä. Tällai-

silla vuorovaikutuksen analyysimalleilla tarkoitetaan sellaisia menetelmiä, joissa 

ryhmän vuorovaikutusta tarkastellaan jakamalla se osatekijöihinsä. (Valkonen & 

Mikkola 2000, 91.) Robert F. Balesin kehittämäsä IPA-menetelmässä ryhmän jäsen-

ten puheenvuorot jaetaan kahteentoista kategoriaan sen mukaan, mikä on kunkin 

viestintäteon funktio (Bales 1951, 9). Balesin mukaan ryhmän jäsenten viestintä voi 

toteuttaa tehtävään liittyviä funktioita tai sosioemotionaalisia, eli viestintäsuhteen 

tasoon liittyviä funktioita. IPA-menetelmän kahdestatoista kategoriasta kuusi edus-

taakin sosioemotionaalisen tason funktioita ja kuusi tehtävätason funktioita. Seuraa-

vassa jäsennyksessä käytän Valkosen ja Mikkolan (2000) määrittelemää suomen-

nosta eri viestintäfunktioista. 

 

Sosioemotionaalisen tason kuudesta viestintäfunktiosta puolet on positiivisia. Näitä 

sosioemotionaalisen tason myönteisiä viestintäfunktioita ovat: 

  

 Ystävällisyyden osoittaminen: ryhmän jäsen kohottaa toisen asemaa, antaa apua 

tai tunnustusta toiselle. 

 Jännitteiden lievittäminen: ryhmän jäsen nauraa, vitsailee tai osoittaa tyytyväi-

syyttään 

 Samanmielisyyden osoittaminen: ryhmän jäsen osoittaa myöntyväisyytensä 

aktiivisesti tai passiivisesti, ymmärtää tai mukautuu. 

 

Edellä esiteltyjen kategorioiden negatiiviset vastineet edustavat sosioemotionaalisen 

tason kielteisiä viestintäfunktioita. Näitä ovat: 

 

 Erimielisyyden osoittaminen: ryhmän jäsen ilmaisee torjuntaa aktiivisesti tai 

passiivisesti, on kaavamainen tai evää apuaan. 

 Jännittyneisyyden osoittaminen: ryhmän jäsen pyytää apua tai eksyy aiheesta. 

 Epäystävällisyyden osoittaminen: ryhmän jäsen heikentää toisen asemaa tai puo-

lustaa itseään. 
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Ne kategoriat, jotka edustavat tehtävätason viestintäfunktioita, nähdään neutraaleina. 

Ajatusten, vastausten ja mielipiteiden esittämiseen liittyviä funktioita ovat: 

 

 Ehdotusten esittäminen: ryhmän jäsen tuo esille suuntaviivoja. 

 Mielipiteen esittäminen: ryhmän jäsen tuo esille arvionsa, tunteensa tai toiveensa. 

 Tiedon jakaminen: ryhmän jäsen tuo esille tietoa tai toistaa, varmistaa ja vahvis-

taa sanoman. 

 

Ne tehtävätason viestintäfunktiot, jotka liittyvät vastausten, ajatusten tai mielipitei-

den pyytämiseen ovat: 

 

 Tiedon  pyytäminen:  ryhmän  jäsen  pyytää  tietoa  tai  pyytää  sanoman  toistamista  

tai vahvistamista. 

 Mielipiteiden hakeminen: ryhmän jäsen pyytää arviota tai tunteiden ja toiveiden 

ilmaisemista. 

 Ehdotusten hakeminen: ryhmän jäsen pyytää suuntaviivoja tai mahdollisia 

toimintakeinoja. (Bales 1951, 9.) 

 

IPA-menetelmän avulla ryhmän jäsenten osallistumistavoista ja rooleista voidaan 

tehdä päätelmiä. Toisaalta ryhmän vuorovaikutuksessa voidaan myös määrittää eri-

laisia vaiheita. (Ks. Bales 1951; 1953.) Ryhmän toiminnan alkuvaiheelle on omi-

naista se, että tietoa pyydetään ja toisaalta myös annetaan. Toiminnan edetessä, kun 

ryhmä arvioi tai kontrolloi toimintaansa, mielipiteiden esittäminen ja hakeminen 

nousevat toiminnan keskiöön. Päätöksentekovaiheessa samanmielisyyden ja erimieli-

syyden osoittaminen on olennaista, kun taas yhteistyöhön sitoutumisessa tärkeitä 

ovat myös tunteiden ja asenteiden osoittaminen. (Valkonen & Mikkola 2000 93–94.)  

 

IPA-menetelmää on kritisoitu siitä, että se sivuuttaa keskustelun sisällölliset tekijät 

ryhmän vuorovaikutuksessa (Poole, Keyton & Frey 1999, 104). Se on kuitenkin vai-

kuttanut kahden muun analyysimallin, SYMLOG:n (System for the multiple level 

obervation of groups) ja MSA:n (Mutiple sequense analysis) kehittämiseen. Niissä 

tarkastelun kohteina eivät niinkään ole viestintäfunktiot, vaan myös muut ryhmäil-
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miöt. SYMLOG:n avulla voidaan analysoida ryhmien ilmipiiriä ja viestintäsuhteita; 

MSA puolestaan voi tarjota tietoa siitä, minkälaisia vaiheita ryhmän päätöksentekoon 

kuuluu ja minkälaisten topiikkeja keskustelussa ilmenee. (Valkonen & Mikkola 

2000, 96–100.) SYMLOG- ja MSA-menetelmillä voidaan muodostaa ryhmän vuoro-

vaikutuksesta moniulotteisempi kuvaus kuin IPA-menetelmän avulla. Tässä pro 

gradu -työssä IPA-menetelmän tarjoama näkökulma on kuitenkin relevantti. Sen 

taustalla oleva ajatus siitä, että ryhmässä toteutetaan tehtävätason ja sosioemotionaa-

lisen tason viestintäfunktioita, on olennainen myös tämän tutkimuksen tavoitteiden 

kannalta. Näistä tavoitteista sekä tutkimuksen toteuttamisesta kerron luvussa 4. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Sairaalaorganisaatioiden johtoryhmillä on useita tehtäviä, jotka liittyvät toisaalta ter-

veydenhuollon edistämiseen ja toisaalta hallinnollisiin kysymyksiin, esimerkiksi 

budjetointiin (ks. esim. Crow, Hartman, Brockmann & Henson 2002, 16; Lovelace 

2001). Erikoissairaanhoidon johtoryhmien moninaisen tehtäväkentän vuoksi mielen-

kiintoista onkin se, mitä kokouksissa tapahtuu ja minkälaista vuorovaikutus johto-

ryhmien jäsenten välillä on. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on tuottaa tietoa 

erään johtoryhmän työskentelystä ja erityisesti siitä, mikä on viestinnän merkitys 

näissä kokouksissa: minkälaisia tehtäviä kokouksiin osallistuvien henkilöiden väli-

sellä vuorovaikutuksella on. Tutkimustehtävänä on kuvailla ja ymmärtää, minkälai-

sia funktioita vuorovaikutus toteuttaa johtoryhmän kokouksissa. 

 

Tämän pro gradu -työn näkökulma on ryhmän vuorovaikutuksessa, ei niinkään yksi-

löiden viestintäkäyttäytymisessä. Tutkimuksen tavoitteen kannalta merkittävää ei siis 

ole esimerkiksi se, minkälaisia intentioita yksittäisillä henkilöillä on puheenvuorois-

saan, vaan se, minkälaisia tehtäviä eli funktioita puheviestintä toteuttaa näissä pu-

heenvuoroissa. Ryhmäviestinnän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tehtä-

väkeskeisen ryhmän jäsenten välillä tapahtuu vuorovaikutusta sosioemotionaalisella 

tasolla sekä ryhmän tehtävään liittyvällä tasolla (ks. esim. Bales 1951; 1953). Tässä 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita näihin molempiin tasoihin liittyvistä viestintä-

funktioista. Tutkimustehtävää tarkentavat tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälaisia tehtävätason viestintäfunktioita johtoryhmän jäsenten puheen-

vuorot toteuttavat? 

 

2. Minkälaisia sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioita johtoryhmän 

jäsenten puheenvuorot toteuttavat? 
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Tämän tutkimuksen toteuttamista on ohjannut edellä esitelty tutkimustehtävä sekä 

sitä tarkentavat tutkimuskysymykset; työn tarkoituksena on tuottaa kuvailevaa tietoa 

tehtävätason sekä sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioista johtoryhmän ko-

kouksissa. 

 

 

4.2 Vuorovaikutusanalyysi tutkimusmenetelmänä 
 

Tieteellistä tutkimusta on perinteisesti sijoitettu määrällisen tutkimuksen tai laadulli-

sen tutkimuksen piiriin. Positivistiseen paradigmaan usein liitettävä määrällinen tut-

kimus on nähty postpositivistisen tutkimuksen, naturalistisen paradigman vastakoh-

tana. Tämä kahtiajako pitää ehkä yllä turhaa vastakkainasettelua, sillä määrällisen ja 

laadullisen tutkimuksen raja on usein häilyvä. (Ks. esim. Alasuutari 2011, 31–33; 

Eskola & Suoranta 2008, 208; Metsämuuronen 2005, 202–203.) Tämä tutkimus on 

toteutettu vuorovaikutusanalyysina, jossa voidaan nähdä piirteitä sekä positivistisesta 

että postpositivistisesta tutkimustraditiosta. 

 

Ryhmän vuorovaikutuksen tutkimiseen on kehitetty useita eri analyysimenetelmiä. 

Valkonen ja Laapotti (2011, 46) ovat koonneet vuorovaikutusanalyysin lähtökohtia 

seuraavasti: 
”Vuorovaikutusanalyysi perustuu aina havainnointiin, ja analyysiyksiköt määritellään aineisto- 
tai teorialähtöisesti. Havainnointi voi olla yksilö- tai ryhmätason tarkastelua ja kohdistua sekä 
vuorovaikutustoimintaan että sen tuloksiin. Systemaattisesti toteutetun analyysin avulla pyri-
tään tunnistamaan ryhmän vuorovaikutuksessa ilmenevää toistuvuutta sekä ymmärtämään vuo-
rovaikutuksen ominaispiirteitä ja merkitystä yksilö- ja ryhmätasolla.”  

 

Tässä tutkimuksessa havainnoinnin ja aineistoanalyysin taustakehykseksi on sovel-

lettu Robert F. Balesin 1950-luvulla kehittämää IPA-menetelmää. IPA-menetelmää 

on käytetty ryhmäviestinnän tutkimuksessa viestintäfunktioiden tarkasteluun. Siinä 

ryhmää tarkastellaan sosiaalisena kokonaisuutena (systeeminä), jota vuorovaikutus 

pitää koossa. (Mabry 1999, 71–72.) IPA-menetelmässä ryhmän vuorovaikutuksen 

voidaan nähdä toteuttavan seuraavanlaisia toimintoja: 
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 positiiviset, sosioemotionaalisen tason toiminnot 

 tehtäväkeskeiset, ajatusten ja mielipiteiden esittämiseen liittyviä toiminnot 

 tehtäväkeskeiset, ajatusten ja mielipiteiden hakemiseen liittyviä toiminnot 

 negatiiviset, ryhmän jäsenten vastakkainasetteluja korostavat sosioemotionaa-

lisen alueen toiminnot (Valkonen & Mikkola 2000, 92–93). 

 

IPA-menetelmässä viestintäfunktioita tarkastellaan havainnointiaineiston perusteella; 

havaintoja luokittelemalla saadaan määrällistä tietoa ryhmän vuorovaikutuksesta. 

Vuorovaikutuksen analyysimallin avulla saadun tiedon perusteella on perinteisesti 

voitu päätelmiä esim. vuorovaikutuksen vaiheista tai ryhmän jäsenten rooleista. 

(Valkonen & Mikkola 2000, 93.) 

 

Tehtäväkeskeisten ryhmien vuorovaikutuksen analysointi on viimeisen kymmenen 

vuoden aikana kohdistunut ensisijaisesti tutkimusta varten perustettujen ryhmien 

tarkasteluun. Varsin vähän on tutkittu ns. luonnollisia ryhmiä. Tutkimuksessa on 

korostunut määrällisten analyysimallien käyttö. (Valkonen & Laapotti 2011.) Tässä 

pro gradu -työssä voidaan kuitenkin nähdä myös piirteitä, jotka on perinteisesti yh-

distetty laadulliseen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen voidaan katsoa liittyvän 

postpositivistiseen, naturalistiseen paradigmaan (Lincoln & Cuba 1985, 40). Natura-

listiselle paradigmalle on ominaista se, että käsitys todellisuudesta on moninainen ja 

yksilöstä riippuvainen; todellisuuden nähdään rakentuvan sosiaalisesti (Frey, Botan 

& Kreps 2000, 18). Todellisuuden ei siis nähdä olevan yksiselitteinen tai -ulotteinen, 

vaan se muodostuu ikään kuin useista, monitahoisesti rakentuneista totuuksista. Näin 

ollen todellisuutta ei voida kontrolloida tai ennustaa, vaan siitä voidaan ainoastaan 

muodostaa jonkinlainen ymmärrys. (Lincoln & Cuba 1985, 37.) Koska todellisuus 

nähdään moniulotteisena, ei naturalistisen tutkimuksen ole tarkoitus tuottaa yleistyk-

siä ns. vallitsevasta totuudesta, vaan tutkimuksen tarkoituksena on saada kuvailevaa 

tietoa yksittäisistä tapauksista. Voidaankin sanoa, että naturalistinen tutkimus on siis 

myös aina kontekstiin ja aikaan sidonnaista. (Lincoln & Cuba 1985, 37–38.) Myös 

tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa kuvailevaa tietoa ja pyrkiä 

siten ymmärtämään johtoryhmän vuorovaikutusta; tutkimuksessa ei pyritä testaa-
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maan hypoteesia tai luomaan yleistyksiä johtoryhmätyöskentelystä, mikä olisi omi-

naista puhtaasti positivistiseen tutkimustraditioon nojautuvalle tutkimukselle. 

 

Potter (1996) on kuvaillut kolme perusoletusta, jotka määrittelevät naturalistista tut-

kimusta. Vaikka kaikki perusoletukset eivät välttämättä toteudu kaikessa naturalisti-

sessa tutkimuksessa, voidaan katsoa, että tutkimus ei ole naturalistinen, jos mikään 

näistä perusolettamuksista ei ole tutkimukselle luonteenomainen. Näitä perusoletta-

muksia ovat luonnollisuus, tutkimuksen tulkinnallinen luonne sekä fenomenologia. 

(Potter 1996 Freyn, Botanin & Krepsin 2000, 258 mukaan.)  

 

Luonnollisuuden perusolettamuksella tarkoitetaan sitä näkemystä, että ilmiöitä olisi 

tutkittava niiden luonnollisessa ympäristössä. Naturalistiselle tutkimukselle ei siten 

ole ominaista esimerkiksi havainnointiaineiston kerääminen laboratorio-olosuhteissa. 

Naturalistisen tutkimuksen perustekijä on myös tulkinnallisuus. Potterin mukaan 

tutkija ei voi täysin irtautua omista, yksilöllisistä tulkinnoistaan, joita hän väistämättä 

tekee tutkimuksen kohteena olevasta tilanteesta tai ilmiöstä. Fenomenologian perus-

oletuksella Potter viittaa todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen: ilmiöitä tulisi 

tutkia ilman ennakkoon muodostettuja käsityksiä tai hypoteeseja. Sen sijaan feno-

menologian tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään sitä, miten yksilöt merkityksentävät 

omaa käyttäytymistään. (Potter 1996 Freyn ym. 2000, 258–259 mukaan.) 

 

Edellä esitellyistä naturalistisen tutkimuksen kolmesta oletuksesta tälle pro gradu -

työlle ovat ominaisia kaksi ensimmäisenä esiteltyä: luonnollisuus sekä tulkinnalli-

suus. Tutkimuksessa havainnoinnin kohteena olevat ryhmät ovat todellisia työelämän 

tehtäväkeskeisiä ryhmiä eivätkä ns. laboratorioryhmiä, ja havainnointiaineisto on 

kerätty johtoryhmien autenttisissa kokouksissa. Tutkimuksessa ryhmien vuorovai-

kutusta tarkastellaan siis niiden luonnollisessa toimintaympäristössä. Toisaalta tämä 

tutkimus on myös tulkinnallinen. Jotta ryhmien puheviestintäfunktioita on mahdol-

lista kuvailla, on tehtävä tulkintoja siitä, mitä viestintäfunktioita ryhmän jäsenten 

viestintäteot toteuttavat. Tämä edellyttää siis puheenvuorojen tulkitsemista havain-

nointiaineiston perusteella. 
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Vaikka fenomenologian on määritelty olevan yksi naturalistisen tutkimuksen tunnus-

omaisista piirteistä (Potter 1996 Freyn ym. 2000, 258 mukaan), ei se ole relevantti 

näkökulma tässä työssä. Fenomenologiselle tutkimukselle on ominaista se, että siinä 

tarkastellaan yksilöiden käsityksiä tai kokemuksia jostakin ilmiöstä. Mikäli tutki-

muksen tavoitteena olisi kuvailla esimerkiksi johtoryhmän jäsenten käsityksiä ryh-

män toiminnasta, olisi työn näkökulma fenomenologinen. Tämän pro gradu -työn 

tutkimustehtävän kannalta ei olisi tarkoituksenmukaista tutkia johtoryhmien jäsenten 

käsityksiä, koska näin ei välttämättä päästäisi käsiksi siihen, minkälaisia funktioita 

vuorovaikutus toteuttaa kokouksissa. Se, minkälainen käsitys ihmisillä on toimin-

nastaan, ei aina vastaa sitä, miten he todellisuudessa käyttäytyvät. (Frey, Botan & 

Kreps 2000, 98.) Tämän vuoksi johtoryhmien jäsenten käsitykset ryhmänsä toimin-

nasta, esimerkiksi kokouksen etenemisestä tai puheenvuorojen funktioista, saattaisi-

vat olla toisenlaisia kuin ulkopuolisen tarkkailijan havainnot. Jotta tutkimus voisi 

todella tuottaa kuvailevaa tietoa johtoryhmien vuorovaikutuksesta, on tarkoituksen-

mukaista tutkia johtoryhmien kokouksia nimenomaan havainnointiaineiston ana-

lyysilla. 

 

Fisher ja Ellis (1990, 128) ovat määritelleet vuorovaikutusanalyysin olevan pitkä-

kestoista systemaattista havainnointia. Fisherin ja Ellisin mukaan vuorovaikutusta 

analysoitaessa havainnoinnin tulisi olla pitkäkestoista ja jatkuvaa. On esimerkiksi 

todettu, että tutkijan (tai tallennuslaitteen) läsnäolo havainnointitilanteessa vaikuttaa 

havainnoitavien henkilöiden käyttäytymiseen erityisesti lyhytkestoisissa vuorovai-

kutustilanteissa sekä silloin, jos ryhmä on toimintansa tai kehityksensä alkuvai-

heessa. Havainnoijan vaikutus vähenee ajan kuluessa. (Fisher & Ellis 1990, 126.) 

Tässä tutkimuksessa havainnoinnin voidaan katsoa olleen pitkäkestoista, sillä johto-

ryhmän vuorovaikutusta havainnoitiin kolmen peräkkäisen kokouksen ajan, kolmen 

kuukauden aikana. Merkityksellistä on myös se, että johtoryhmän toiminta ei rajoitu 

ainoastaan havainnoinnin kohteena oleviin kokouksiin; ryhmän toiminnalla on histo-

riansa. Havainnoinnin voidaan siis katsoa kohdentuvan jatkuvaan johtoryhmätyös-

kentelyyn. 
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Vuorovaikutuksen analysoinnin tulisi olla paitsi pitkäkestoista, myös systemaattista. 

Vuorovaikutusanalyysin systemaattisuudella tarkoitettaan sitä, että analyysi toteute-

taan jollakin sellaisella menetelmällä, joka on teoreettisesti sekä empiirisesti eheä ja 

perusteellinen. Valitussa menetelmässä pitäydytään koko analyysin ajan. (Fisher & 

Ellis 1990, 128.) Tässä tutkimuksessa havainnoinnissa ja aineistoanalyysissa sovel-

letaan IPA-menetelmää. Siinä ryhmän vuorovaikutuksessa havaittavia piirteitä luo-

kitellaan eri kategorioiden alle (Bales 1953). 

 

Havainnointia on käytetty tutkimusmenetelmänä usein etnografisessa tutkimuksessa, 

jossa on pyritty ymmärtämään jotakin kulttuuria sen omista lähtökohdista käsin. (Ks. 

esim. Dollar & Merrigan 2002.) Mikäli tässä tutkimuksessa olisi pyritty ymmärtä-

mään sairaalaorganisaatiota tai johtoryhmää viestintäkulttuurina, olisi tutkimus voitu 

toteuttaa etnografisena tutkimuksena. Tällöin tutkija olisi esimerkiksi osallistunut 

johtoryhmän toimintaan kokonaisvaltaisesti ja havainnoinut ryhmän jäsenten toi-

mintaa näiden jokapäiväisessä arjessa. Tätä ei kuitenkaan katsottu tarkoituksenmu-

kaiseksi, koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ensisijaisesti niistä funktioista, 

joita ilmenee johtoryhmä kokouksissa. Viestintäfunktioiden katsotaan näyttäytyvän 

kokousten puheenvuoroissa, minkä vuoksi ei ole katsottu tarpeelliseksi, että tutkija 

osallistuisi syvällisemmin johtoryhmän toimintaan. 

 

Laadullista aineistoa voidaan analysoida määrällistä analyysia soveltamalla: myös 

laadullisesta aineistosta on mahdollista tarkastella määrällisiä suhteita (Eskola & 

Suoranta 2008, 164 ja Alasuutari 2011, 203). Tässä pro gradu -työssä viestintäfunk-

tioiden tarkasteluun sovelletaan määrälliseen luokitteluun ja selkeisiin kategorioihin 

perustuvaa vuorovaikutuksen analyysimallia, IPA-menetelmää. Tutkimuksessa on 

kuitenkin pyritty välttämään niitä sudenkuoppia, joita IPA-menetelmän käyttöön 

saattaisi liittyä. Perinteistä viestintäfunktioiden tutkimusta on kritisoitu siitä, että se 

pelkistää ja yksinkertaistaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen moninaisen luonteen. 

Tämä on ongelmana erityisesti IPA-menetelmän kaltaisissa, määrällisissä tutkimus-

menetelmissä, joissa vuorovaikutuksen analysoinnin tukena käytetään tarkkarajaisia, 

ennalta määriteltyjä analyysikategorioita. (Poole, Keyton & Frey 1999, 103; 

Valkonen & Mikkola 2000, 94.) Viestintäfunktioihin keskittyvän tutkimuksen ongel-
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mana on perinteisesti pidetty myös sitä, että keskustelun sisältö on jäänyt vähäiselle 

huomiolle; viestinnän funktioita on tarkasteltu irrallaan sanomien sisällöstä. (Ks. 

esim. Poole, Keyton & Frey 1999.) Tässä tutkimuksessa viestintäfunktioiden tutki-

muksen voidaan katsoa olevan kokonaisvaltaisempaa, koska tarkastelu kohdistuu 

myös kokouksissa esitettyjen puheenvuorojen sisältöön. Näin pyritään siihen, että 

viestintäfunktioita ei irroteta kontekstistaan. Puheenvuorojen sisällön tarkastelu 

mahdollistaa sen, että johtoryhmän vuorovaikutuksen funktioista voidaan saada tut-

kimusongelman kannalta tarkoituksenmukaista tietoa. Koska tämän tutkimuksen ta-

voitteena on saada kuvailevaa tietoa viestintäfunktioista johtoryhmän kokouksissa, 

on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että IPA-menetelmää käytetään tutkimuksessa 

vain soveltuvin osin. 

 

Tässä tutkimuksessa IPA-menetelmää sovelletaan tutkimuksen toteutuksen tausta-

kehyksessä: IPA-menetelmän avulla aineistossa havaitut viestintäfunktiot voitiin 

luokitella kategorioihin. Luokittelu tehtiin ennen kaikkea havainnoinnin ja aineisto-

analyysin systemaattisuuden turvaamiseksi, ja pyrkimyksenä oli saada kuvailevaa 

tietoa – vaikkakin kehyksenä käytettiin perinteisesti määrälliseen tutkimukseen liit-

tyvää analyysimallia. IPA-menetelmän vahvuudeksi voidaan katsoa se, että se on 

vakiintunut analyysimenetelmä: IPA-menetelmä on edelleen yksi käytetyimmistä 

tehtäväkeskeisten ryhmien vuorovaikutuksen analyysimenetelmistä (Valkonen & 

Laapotti 2011). Tämän tutkimuksen aineistoanalyysia toteutuksessa IPA-menetelmän 

koodausjärjestelmää sovellettiin niin, että saatiin selkeä kehys viestintäfunktioiden 

tarkasteluun. IPA-menetelmän soveltamista tässä tutkimuksessa kuvaillaan tarkem-

min alaluvussa 4.4 Vuorovaikutusanalyysin toteutus. 

 

 

4.3 Tutkimuskohde ja tutkimusaineisto 
 

Tässä pro gradu -työssä tarkastellaan erään suomalaisen sairaanhoitopiirin toimi-

aluetason johtoryhmän kokouksia. Työ on osa Jyväskylän yliopiston viestintätietei-

den laitoksen, Tampereen yliopiston terveystieteiden laitoksen ja Turun kauppakor-

keakoulun johtamistieteiden laitoksen yhteistä tutkimusprojektia Johtoryhmät johta-
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misen areenana erikoissairaanhoidossa. Tutkimusprojektin tavoitteena on ”kuvata 

johtoryhmätyöskentelyä yhtenä johtamisen välineenä organisaation eri tasoilla 

erikoissairaanhoidossa” (Viitanen, Virtanen, Kokkinen, Valkonen & Mikkola 2008.) 

Projektissa kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti johtoryhmätyöskentelyn prosessit 

ja laatu erikoissairaanhoidossa. Tämän pro gradu -työn tutkimusaineisto on osa tut-

kimusprojektin laajempaa aineistoa, johon sisältyy haastattelu- ja videoaineistoa 

johtamisen eri tasoilta. Sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmään kuuluu useita, eri 

tasoilla työskenteleviä johtoryhmiä, mutta tämän työn tarkastelukohteena ovat siis 

yhden toimialueen johtoryhmän kokoukset. 

 

Organisaation hallinnollinen rakenne 

Sairaanhoitopiirin ylimmät hallintoelimet ovat valtuusto ja hallitus. Hallituksen alai-

suudessa toimii sairaanhoitopiirin johtoryhmä, jonka alaisuudessa puolestaan toimii 

toimialueita. Toimialueet koostuvat toimintayksiköistä: toimialueen toimintayksi-

köitä voivat olla esimerkiksi lääketieteelliset erikoisalat ja päivystyspoliklinikka. 

Kunkin toimialueen johtajaksi nimetään nelivuotisen valtuustokauden ajaksi joku 

toimialueeseen kuuluvien toimintayksiköiden johtajista. Toimialueen johtoryhmään 

kuuluvat toimialueen johtajan lisäksi myös muut toimintayksiköiden johtajat, halli-

tuksen nimeämä ylihoitaja, taloushallinnon edustaja sekä henkilöstön edustus. Johto-

ryhmän nimeää hallitus. Organisaation hallinnollinen rakenne on kuvattu kuvassa 1 

(seuraavalla sivulla). 

 

Toimialueen johtoryhmä toimii sairaanhoitopiirin valtuuston, hallituksen ja sairaan-

hoitopiirin johtoryhmän alaisena. Toimialueen tehtävänä on sen toiminnallisen, laa-

dullisen ja taloudellisen tuloksen tuottaminen, joka sille on asetettu tavoitteeksi. 

Nämä tavoitteet asettavat sairaanhoitopiirin valtuusto ja hallitus. Toimialueen johtaja 

vastaa toimialueen toiminnan kehittämisestä. Hän laatii talousarvion ja toiminta-

suunnitelman ja vastaa niiden toteuttamiseen liittyvien ohjeistuksien antamisesta. 

Toimialueen johtaja vastaa myös sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä yhteis-

työstä muiden toimialueiden kanssa. Johtoryhmä avustaa toimialueen johtajaa näissä 

tehtävissä. 
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KUVIO 1 Sairaanhoitopiirin organisaatiohierarkia 
 

Tutkimusaineisto 

Tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu erään toimialueen johtoryhmän kolmesta 

kokouksesta, jotka on videoitu ja tallennettu DVD-levyille sekä litteroitu kirjalliseen 

muotoon. Aineisto on kerätty syystalvella 2007 tutkimusprojektin yhteiseen käyt-

töön. Tutkimusaineiston keruusta on vastannut projektissa työskentelevä tutkija, ja 

litterointi on tehty Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Aineistonke-

ruuta on rahoitettu EVO-rahoituksella. Aineistonkeruun aikana toimialueen johto-

ryhmän kokouksia järjestettiin kerran kuukaudessa. Yhden kokouksen kesto on noin 

kaksi tuntia, ja kussakin kokouksessa on paikalla johtoryhmän jäsenet. Osallistujien 

määrä vaihtelee kokouksittain 11–14 henkilön välillä. Kokousten puheenjohtajana 

toimii toimialueen johtaja, joka ohjaa kokouksen kulkua esityslistan mukaan. Esitys-

listat on toimitettu johtoryhmän jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Kokouksissa 

käsiteltävät aiheet liittyvät toimialueen toimintaan ja talouteen sekä toimintayksiköi-

den ajankohtaisiin asioihin. Aineistonkeruun aikana sosiaali- ja terveysalan työsopi-

musneuvottelut olivat kesken, ja työtaistelutoimena hoitajat olivat valmistautuneet 

joukkoirtisanoutumisiin. Kokouksissa käsitellään siis myös työsopimusneuvotteluti-

lannetta ja mahdollisten työtaistelutoimien vaikutuksia toimialueeseen. 

 

VALTUUSTO 

HALLITUS 

SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTORYHMÄ 

TOIMIALUEET, 
TOIMIALUEIDEN JOHTORYHMÄT 

TOIMINTAYKSIKÖT, 
TOIMINTAYKSIKÖIDEN JOHTORYHMÄT 
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Tutkimusraporttia kirjoitettaessa tutkimusaineistosta (litteroinneista) on otettu 

havainnollistamisen vuoksi esimerkkejä johtoryhmän vuorovaikutuksesta. Johtoryh-

män jäsenten anonymiteetin vuoksi näistä sitaateista on häivytetty esimerkiksi sellai-

set murrepiirteet, joiden vuoksi jäsenet olisivat mahdollisesti tunnistettavissa. Sitaa-

teista on luettavuuden helpottamiseksi karsittu myös esimerkiksi toistoa. Puheenvuo-

rojen asiasisältöjä ei kuitenkaan ole muokattu. Sitaatteihin on merkitty se, mistä ko-

kouksesta lainaus on sekä se, onko kyseessä johtoryhmän puheenjohtajan vai jäsenen 

puheenvuoro. Tämä katsottiin aiheelliseksi, jotta kokouksessa käydystä keskustelusta 

voitaisiin sitaattien perusteella muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva. Koska tutki-

muksessa ei kuitenkaan tarkastella yksilötason vuorovaikutusta, esimerkiksi osallis-

tumista ryhmässä, on johtoryhmän jäsenten osalta merkitty sitaatteihin nimike JJ1, 

JJ2 ja niin edelleen. Eri nimikkeitä käytetään vain siksi, että voitaisiin helpommin 

seurata, kuinka monen ihmisen vuorovaikutuksesta kussakin sitaatissa on kyse. 

 

 

4.4 Vuorovaikutusanalyysin toteutus 
 

Vuorovaikutusanalyysi pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman systemaattisesti eri 

vaiheittain sekä video- että litterointiaineistoa apuna käyttäen. Erillisiksi vaiheiksi 

voidaan erotella aineistoon tutustuminen, analyysiyksikön valinta sekä aineiston 

analysoiminen. Varsinaiseen aineiston analysoimiseen kuului useita vaiheita, jotka 

limittyivät toisiinsa. Kuvailen seuraavaksi vuorovaikutusanalyysin vaiheita sekä ai-

neistoanalyysin lähtökohdat ja luokittelun periaatteet. 

 

Aineistoon tutustuminen 

Tämän tutkimuksen aineisto koostui johtoryhmän kolmesta kokouksesta tehdyistä 

videotallenteista sekä tallenteista tehdyistä litteroinneista. Videotallenteet katsottiin 

läpi yhteensä kaksi kertaa. Ensimmäisellä katsomiskerralla pyrittiin tutustumaan ai-

neistoon (ilman erityistä havainnointikehikkoa) ja luomaan johtoryhmän kokouksista 

yleisvaikutelma. Ensimmäisellä katsomiskerralla kokouksen puheenvuoroista tehtyjä 

litterointeja ei käytetty, paitsi ainoastaan silloin, jos videoidusta puheesta ei saatu 

selvää. Tällöin litterointia käytettiin kokouksen seuraamisen tukena. Huomio keski-
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tettiin kuitenkin nimenomaan videoaineiston katseluun, ei litteroinnin lukemiseen. 

Tämä katsottiin tarkoituksenmukaisesti yleisvaikutelman luomisen kannalta. 

 

Analyysiyksikön valinta 

Aineistoon tutustumisen, siis videotallenteen ensimmäisen katselukerran jälkeen 

määriteltiin analyysiyksikkö. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutusanalyysin analyysi-

yksikkö on merkityksen sisältävä lausuma. Jokainen merkityksen sisältävä lausuma 

sijoitettiin siis johonkin luokittelukategoriaan sen mukaan, mitä viestintäfunktiota 

ilmaisun katsottiin toteuttavan. Yksi merkityksen sisältävä lausuma saattoi olla ly-

himmillään yhden sanan mittainen tai toisaalta pidempi ajatuskokonaisuus. Puheen-

vuoro olisi ollut liian laaja analyysiyksikkö, sillä kukin kokouksessa käytetyistä pu-

heenvuoroista saattoi toteuttaa useita eri viestintäfunktioita. Merkityksen sisältävä 

lausuma katsottiin siis tutkimustehtävän kannalta tarkoituksenmukaiseksi analyysi-

yksiköksi. Olennaista oli, että lausuma saatettiin sisältönsä sekä viestintäfunktionsa 

puolesta katsoa kuuluvan vain yhteen kategoriaan. Kuitenkaan saman ilmauksen eri 

osia, esim. eri sanoja, ei sijoitettu eri kategorioihin, vaan yksi merkityssisällöllinen 

lausuma sijoitettiin aina kokonaisena yhteen kategoriaan.  

 

Aineiston analysointi  

Videoaineiston systemaattinen havainnointi toteutettiin toisella katselukerralla. Täl-

löin myös toteutettiin analyysiyksiköiden, siis lausumien luokitteleminen sen mu-

kaan, mitä viestintäfunktioita ne kokouksessa toteuttivat. Toisella katselukerralla 

tallenne pysäytettiin analysoinnin ajaksi. Analysoinnin kannalta problemaattiset koh-

dat voitiin myös tarvittaessa katsoa heti uudelleen. Aineistoanalyysin luokitteluvai-

heessa käytettiin sekä tallennetta että litterointeja. 

 

Varsinainen aineiston analysointi tapahtui siis luokittelemalla. Aineiston luokittelun 

lähtökohtana olivat IPA-menetelmästä tutut kategoriat. Aineistoanalyysi eteni osit-

tain myös aineistolähtöisesti: puheilmaisuja ei koodattu ainoastaan yläkategorioiden 

mukaisten viestintäfunktioiden mukaan, vaan myös puheenvuoron sisällön mukaan. 

Analyysiyksiköitä, merkityksen sisältäviä lausumia, ei ahdettu olemassa oleviin kate-

gorioihin, vaan yläkategorioiden alle tehtiin aineistoanalyysin edetessä uusia alakate-
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gorioita. Esimerkiksi sellaiset lausumat, joissa jaettiin tietoa jonkin yksikön henki-

löstötilanteesta, sijoitettiin eri alakategoriaan kuin lausumat, joissa jaettiin tietoa jos-

takin organisaation päätöksentekoprosessista. Molemmat edellä mainituista alakate-

gorioista sijoittuvat kuitenkin tiedon jakaminen -yläkategorian alle. Mikäli lausumaa 

ei voitu luokitella mihinkään alakategoriaan, uusia kategorioita luotiin aineisto-

analyysin edetessä.  Uusien alakategorioiden luominen ei ollut itseisarvo, vaan lau-

sumat pyrittiin sijoittamaan jo olemassa oleviin alakategorioihin. Luokittelun apuna 

käytettiin havainnointitaulukkoa, johon oli merkitty alkuperäiset, IPA-menetelmän 

perusteella tehdyt yläkategoriat (ks. liite 1). Taulukkoon merkittiin, kuinka moni lau-

suma kuului kuhunkin ylä- ja alakategoriaan. Kun koko aineisto oli luokiteltu, mer-

kityksen sisältämiä lausumia oli yhteensä 1055. Näin suuri joukko tarkasteltavia yk-

sikköjä mahdollistaa sen, että joukosta voidaan tuottaa havaintoja määrällisillä me-

netelmillä (Alasuutari 2011, 214). Tutkimustehtävän kannalta katsottiin aiheelliseksi 

laskea, kuinka monta prosenttia vuorovaikutuksesta toteuttaa kutakin viestintäfunk-

tiota. 

  

Vuorovaikutusanalyysin loppuvaiheessa tapahtui myös luokitteluvaiheessa syntynei-

den alakategorioiden yhdistäminen.  Alkuperäiset, IPA-menetelmän mukaiset ylä-

kategoriat säilytettiin, mutta niiden alaisia kategorioita yhdistettiin sillä perustella, 

minkälaisia kokouksessa esiintyneitä puheenaiheita eli topiikkeja alakategorioihin 

sijoitetut lausumat käsittelivät. Näin aineistosta pystyttiin nostamaan esiin paitsi se, 

minkälaisia viestintäfunktioita vuorovaikutus kokouksissa toteutti, myös se, minkä-

laisiin topiikkeihin nämä viestintäfunktiot liittyivät. Topiikit määriteltiin aineisto-

lähtöisesti ja ne jäsentyvät eri tasoille: osa topiikeista liittyy esimerkiksi koko organi-

saation toimintaan, osa johtoryhmän toimintaan ja osa yksilöiden toimintaan. Osa 

topiikeista saattaa olla jopa limittäisiä keskenään: esimerkiksi resursseja ja hen-

kilöstöasioita koskevat puheenvuorot limittyivät kokouksissa toisiinsa, ja aineisto-

analyysin edetessä jouduttiin tekemään jatkuvaa tulkintaa siitä, miten topiikit mää-

rittyvät. Näin ollen myös toisenlainen topiikkien määrittely olisi voinut olla mahdol-

linen. Kokouksessa ilmenevät topiikit eivät kuitenkaan varsinaisesti olleet tämän 

tutkimuksen keskiössä, vaan niitä tarkasteltiin, jotta voitaisiin saada suuntaa-antavaa 

tietoa johtoryhmän vuorovaikutuksesta. Topiikkeja tarkastelemalla pyrittiin lisää-
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mään ymmärrystä siitä, minkälaista on vuorovaikutus johtoryhmän kokouksissa sekä 

siitä, minkälaisia funktioita vuorovaikutus toteuttaa. 

 

Aineiston luokittelun lähtökohtia 

Tässä tutkimuksessa aineistoanalyysin taustalla vaikuttivat tutkimustehtävä sekä se 

teoreettinen lähtökohta, että ryhmän viestintä toteuttaa sekä tehtäväkeskeisiä että 

sosioemotionaalisia funktioita (Littlejohn 1999; Frey 1996, 24; Valkonen & Mikkola 

2000, 92–93). Näin pyrittiin varmistamaan se, että vuorovaikutusanalyysissa saadaan 

tutkimustehtävän kannalta relevanttia tietoa. Kuvioon 2 on merkitty tutkimus-

tehtävän, sitä tarkentavien tutkimuskysymysten sekä luokittelun apuna käytettyjen 

yläkategorioiden suhde. 

 
 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

TUTKIMUSKYSYMYS 

 

LUOKITTELUKATEGORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoitteena on kuvailla, 
minkälaisia funktioita 
vuorovaikutus toteuttaa 
johtoryhmien kokouksissa. 

 

 

 

Minkälaisia tehtävätason viestintä-
funktioita johtoryhmän jäsenten 
puheenvuorot toteuttavat? 
 

 
Ehdotuksen esittäminen 
 
Mielipiteen esittäminen 
 
Tiedon jakaminen 
 
Tiedon pyytäminen 
 
Mielipiteen hakeminen 
 
Ehdotusten hakeminen 
 
Jotain muuta 

 
 
 
 
 
Minkälaisia sosioemotionaalisen 
tason viestintäfunktioita johto-
ryhmän jäsenten puheenvuorot 
toteuttavat? 

 
Ystävällisyyden osoittaminen 
 
Jännitteiden lievittäminen 
 
Samanmielisyyden osoittaminen 
 
Erimielisyyden osoittaminen 
 
Jännittyneisyyden osoittaminen 
 
Epäystävällisyyden osoittaminen 
 
Jotain muuta 

 

KUVIO 2 Tutkimustehtävä, tutkimuskysymykset sekä luokittelukategoriat  
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Sellaista aineistoanalyysia, jonka etenemiseen vaikuttaa sekä aineisto että aikaisempi 

tutkimustieto, kutsutaan teoriasidonnaiseksi analyysiksi (Eskola 2001, 137). Teoria-

sidonnaisessa analyysissa aikaisemman tiedon merkitys on ”uusia ajatusuria 

aukova”: teoriaa ei siis esimerkiksi pyritä testaamaan samalla tavalla kuin täysin teo-

rialähtöisessä tutkimuksessa. Teoriasidonnaisessa analyysissa on kyse abduktiiviseta 

päättelystä, jossa tutkijaa ohjaa siis sekä aiempi tutkimustieto että aineisto. (Tuomi & 

Sarajärvi 2006, 98–99.) Tässä tutkimuksessa teoriasidonnainen, osittain aineistoon 

perustuva analyysitapa katsottiin tarpeelliseksi, koska IPA-menetelmää on kritisoitu 

siitä, että keskustelun sisältöä ei oteta siinä huomioon (Poole, Keyton & Frey 1999, 

104). Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin juuri viestintäfunktioiden kuvaile-

miseen, minkä vuoksi myös ilmausten sisältö on vaikuttanut puheilmausten katego-

risointiin. Se, minkälaisia topiikkeja johtoryhmän vuorovaikutuksessa on havaitta-

vissa, kuvailee osaltaan sitä, minkälaisia ovat johtoryhmän kokouksissa ilmenevät 

viestintäfunktiot. 

 

Luokittelun periaatteita 

Vuorovaikutuksen systemaattisuuden takaamiseksi luokittelulle pyrittiin määrittä-

mään selkeitä periaatteita. Ensinnäkin, kaikki kokouksissa esitetyt lausumat sijoitet-

tiin johonkin kategoriaan, eikä mitään jätetty analyysin ulkopuolelle. Analyysi koh-

distui siis kaikkeen verbaaliseen vuorovaikutukseen, jota tapahtui johtoryhmän jä-

senten välillä kokousten aikana. Analyysin ulkopuolelle jäivät ainoastaan täysin ko-

koukseen liittymättömät tilanteet, esimerkiksi erään kokouksen alussa esiintyneen 

lauluryhmän kiittely. Toiseksi, kaikki lausumat pyrittiin ensisijaisesti sijoittamaan 

olemassa oleviin kategorioihin, ja uusia kategorioita luotiin ainoastaan tarvittaessa.  

Aineistoanalyysin aikana havaittiin, että tässä tutkimuksessa sovelletun IPA-mene-

telmän mukainen kategoriajaottelu ei ollut riittävä mielipiteiden esittämisen viestin-

täfunktion osalta. Alkuperäinen kategoria mielipiteen esittäminen katsottiin liian 

yleiseksi: jo analyysin alkuvaiheessa havaittiin, että mielipiteiden lisäksi kokouk-

sessa esitettiin sisällöltään positiivisia arvioita sekä kriittisiä arvioita. Siksi alkupeäi-

nen kategoria nimettiin mielipiteiden ja arvioiden esittämiseksi, ja se myös jaettiin 

kolmeen alakategoriaan: mielipiteiden esittäminen, kriittisen arvion esittäminen ja 

positiivisen arvion esittäminen. 
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Kolmas periaate liittyy lausumista sekä viestintäfunktioista tehtyihin tulkintoihin. 

Tulkinta siitä, mitä viestintäfunktiota lausuma toteuttaa ja siis mihin luokittelukate-

goriaan lausuma sijoitettiin, tehtiin lausuman sisällön sekä asiayhteyden perusteella. 

Tulkintaa jouduttiin tekemään erityisesti sisällöltään positiivisten ja kriittisten lau-

sumien esittämisen osalta, koska sisällöltään positiiviset ja kriittiset lausumat liittyi-

vät aineistossa sekä tehtävätason että sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioihin. 

Positiivisten tai negatiivisten arvion tai mielipiteiden katsottiin toteuttavan tehtävä-

tason viestintäfunktiota, jos arviot tai mielipiteet liittyvät käsiteltävänä olevaan asi-

aan eivätkä sisältäneet erityistä tunnelatausta. Kriittisen tai positiivisen lausuman 

katsottiin toteuttavan sosioemotionaalisen tason viestintäfunktiota, mikäli lausuman 

katsottiin liittyvän ensisijaisesti itse johtoryhmään ja mikäli siinä tuotiin positiivisia 

tai negatiivisia tunnekokemuksia esille. Oli myös jossain määrin tulkinnanvaraista, 

määriteltiinkö jokin lausuma mielipiteen esittämiseksi vai esimerkiksi tiedon jakami-

seksi. Luokittelussa otettiin kuitenkin huomioon se konteksti, jossa lausuma sanot-

tiin. Periaatteena oli, että ne lausumat, joissa todetaan jokin asiaintila raportin, taulu-

kon tai jonkin muun dokumentin pohjalta, ovat tiedon jakamista, vaikka ne olisivat 

sisällöltään kriittisiä tai positiivisia. Sen sijaan ne lausumat, joiden katsottiin edusta-

van yksilön omaa näkemystä, sijoitettiin kategoriaan mielipiteen tai arvion esit-

täminen. 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

5.1 Vuorovaikutus johtoryhmän kokouksissa 
 

Tämän pro gradu -työn tutkimustehtävä on kuvailla ja ymmärtää, minkälaisia funkti-

oita vuorovaikutus toteuttaa johtoryhmien kokouksissa. Tavoitteena oli selvittää, 

minkälaisia sosioemotionaalisen tason ja tehtävätason funktioita johtoryhmän vies-

tintä toteuttaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, minkälaisiin puheenaiheisiin 

viestintäfunktiot liittyvät. Aineistoanalyysi toteutettin luokittelemalla johtoryhmän 

jäsenten lausumat kategorioihin Interaction Process Analysis -menetelmän (Bales, 

1951) kategorioita soveltaen. 

 

Johtoryhmän kokouksista tehdyn vuorovaikutusanalyysin perusteella voidaan todeta, 

että johtoryhmän kokouksissa on huomattavasti enemmän tehtävätason vuorovaiku-

tusta kuin sosioemotionaalisen tason vuorovaikutusta: 90 % johtoryhmän jäsenten 

esittämistä lausumista oli tehtävätason ja 10 % sosioemotionaalisen tason vuorovai-

kutusta. (Ks. taulukko 1.) 

 

TAULUKKO 1 Tehtävätason ja sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioita 
toteuttavien lausumien määrä johtoryhmän kokouksissa 
 

Viestintäfunktioiden taso f %    
Tehtävätason viestintäfunktiot 948 90 
Sosioemotionaalisen tason viestintäfunktiot 107 10 

Yhteensä 1055 100   
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Kokousten kulku 

Johtoryhmän kokoukset olivat rakenteeltaan toistensa kaltaisia. Puheenjohtaja, toimi-

alueen ylilääkäri, ohjasi kokouksen kulkua esimerkiksi jakamalla puheenvuoroja. 

Kokouksissa käsiteltiin toimialueen sekä siihen kuuluvien toimintayksiköiden hallin-

nollisia ja taloudellisia asioita ja käytänteitä sekä kokoushetkellä ajankohtaisia asi-

oita. Kokousten eteneminen tapahtui pitkälti ennalta määritellyn esityslistan mu-

kaisesti. 

 

Topiikit 

Johtoryhmän kokouksissa tehtävätason viestinnässä havaittiin selkeitä puheenaiheita. 

Näitä puheenaiheita kutsutaan tässä tutkimusraportissa topiikeiksi. Johtoryhmän vuo-

rovaikutuksessa voitiin havaita seuraavanlaisia topiikkeja: tulostilanne, hallinnolliset 

menettelytavat, ajankohtaiset asiat ja hankkeet, menettelytavat ja yksikön toiminta, 

kokouksen kulku, organisaation päätöksenteko, henkilöstöasiat, resurssit, kokouksiin 

osallistuvien henkilöiden oma työskentely sekä toinen organisaatio. 

 

Havaituista topiikeista eniten käsiteltiin toimialueen ja yksiköiden tulostilannetta (18 

% lausumista). Tätä topiikkia käsitteleviä lausumia olivat esimerkiksi ne, joissa an-

nettiin tietoa toimialueen budjettiin liittyvistä asioista, tai joissa arvioitiin jonkin toi-

minnon kustannusvaikutuksia. Myös hallinnollisia menettelytapoja (18 %) käsiteltiin 

kokouksissa runsaasti. Hallinnollisia menettelytapoja käsittelevät lausumat liittyivät 

erilaisiin raportointi- tai rekisterikäytänteisiin toimintayksiköissä, toimialueessa tai 

koko organisaatiossa. Menettelytapoja ja yksiköiden toimintaa (11 %) käsittelevät 

lausumat puolestaan liittyivät nimenomaan yksiköissä tapahtuvaan operationaalisen 

tason työhön, esimerkiksi päivystyskäytänteisiin. Ajankohtaisia asioita ja hankkeita 

(11 %) käsittelevät lausumat liittyivät meneillään oleviin projekteihin ja niiden ete-

nemiseen. Näissä lausumissa painotus oli organisaation sisäisissä hankkeissa. Siksi 

esimerkiksi terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehyn lakkouhkaa käsittelevien 

lausumien ei katsottu kuuluvan ajankohtaisiin asioihin, vaan joko henkilöstöasioihin 

tai resursseihin. Tulkinta tehtiin sillä perusteella, kumpi näkökulma lausumassa pai-

nottui. Henkilöstöasioiksi (8 %) katsottiin myös ne lausumat, joissa käsiteltiin esi-

merkiksi eläkeasioita. Resurssit-topiikki (7 %) sen sijaan käsitti ne lausumat, joissa 
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käsiteltiin muitakin kuin henkilöstöresursseja, esimerkiksi käytettävissä olevia aika- 

tai tilaresursseja. Johtoryhmän jäsenten työskentelyyn liittyi kaksi topiikkia: kokouk-

sen kulku (11 %) sekä oma työskentely (5 %). Lausumat, joissa johtoryhmän jäsenet 

puhuvat omasta toimenkuvastaan tai asemastaan organisaatiossa, olivat oma työs-

kentely -topiikkiin kuuluvia lausumia. Kokouksen kulkua käsittelevät lausumat liit-

tyivät useimmin meneillään olevan tai tulevan kokouksen hallintaan ja jäsennykseen. 

Tällaisia olivat erimerkiksi lausumat, joissa ilmaistiin kokouksessa etenemistä esi-

tyslistan mukaisesti. Organisaation päätöksentekoprosesseja (10 %) käsittelivät ne 

lausumat, joissa esimerkiksi annettiin tietoa jonkin päätöksen tekemistä tai etene-

mistä koko organisaation tasolla, ei siis tutkimuksen kohteena olevan johtoryhmän 

tasolla. Toisia organisaatioita (0 %) käsitteleviin lausumiin kuuluivat ne, joissa ker-

rottiin esimerkiksi jonkin hankkeen toteutumisesta jossakin toisessa sairaanhoitopii-

rissä. Topiikkien suhteelliset osuudet on kuvattu taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 2 Johtoryhmän kokouksissa havaitut topiikit ja niitä 
käsittelevien lausumien määrä 
   

Topiikki   f  % 
Tulostilanne 164 18 
Hallinnolliset menettelytavat 160 18 
Ajankohtaiset asiat tai hankkeet 102 11 
Menettelytavat ja yksiköiden toiminta 96 11 
Kokouksen kulku 94 11 
Organisaation päätöksenteko 88 10 
Henkilöstöasiat 75  8 
Resurssit 64 7 
Oma työskentely 41 5 
Toinen organisaatio   4  0 
 

 

Alaluvuissa 5.2 kuvailen johtoryhmän vuorovaikutuksessa ilmenneitä tehtävätason 

viestintäfunktioita sekä topiikkeja, joihin viestintäfunktiot liittyivät. Alaluvussa 5.3 

kuvailen puolestaan, minkälaisia sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioita johto-

ryhmän vuorovaikutuksessa ilmeni. 
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5.2 Tehtävätason viestintäfunktiot 
 

Tässä tutkimuksessa tutkimustehtävää jäsennettiin kahden tutkimuskysymyksen 

avulla. Ensimmäinen tutkimustehtävää jäsentävä kysymys oli: Minkälaisia tehtävä-

tason viestintäfunktioita johtoryhmän jäsenten puheenvuorot toteuttavat?  

 

Tässä tutkimuksessa sovelletun IPA-menetelmän mukaan tehtävätason viestintä-

funktiot voidaan ryhmitellä kahteen osakategoriaan: tehtäväkeskeisiin, ajatusten ja 

mielipiteiden esittämiseen liittyviin toimintoihin sekä tehtäväkeskeisiin, ajatusten ja 

mielipiteiden hakemiseen liittyviin toimintoihin (Valkonen & Mikkola 2000, 92–93). 

Johtoryhmän jäsenten vuorovaikutuksessa ajatusten ja mielipiteiden esittämiseen 

liittyviä lausumia oli 743, siis huomattavasti enemmän kuin ajatusten ja mielipiteiden 

hakemiseen liittyviä lausumia, joita oli 125. Lausumia, joita ei voitu luokitella IPA-

menetelmästä sovellettuihin osakategorioihin, oli 80. Tehtävätason funktioita toteut-

tavien lausumien määrät on esitetty kuviossa 3. 

 

 
KUVIO 3 Johtoryhmän kokouksissa esitetyt tehtävätason lausumat. (N =  948) 

 

Vuorovaikutusanalyysin tuloksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että lähes puolet 

tehtävätason vuorovaikutuksesta on tiedon jakamista (460 lausumaa, 49 % tehtäväta-

son funktioita toteuttavista lausumista). Myös mielipiteiden ja arvioiden esittämistä 
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ilmeni kokouksissa runsaasti (248 lausumaa, 26 %). Vajaa kymmenesosa tehtäväta-

son vuorovaikutuksesta oli tiedon pyytämistä (86 lausumaa, 9 %). Mielipiteiden ha-

kemista esiintyi aineistossa ainoastaan 37 lausuman verran (4 % tehtävätason vuoro-

vaikutuksesta).  Myös ehdotuksia esitettiin kokouksissa melko vähän: 35 lausumaa (4 

%) oli ehdotusten esittämistä. Ehdotusten hakemista ei kokouksissa juurikaan ollut: 

ainoastaan kaksi lausumaa (alle 1 %) voitiin sijoittaa tähän kategoriaan. Tehtävätason 

lausumista 80 (9 %) oli sellaisia, joita ei voitu määritellä kuuluvaksi mihinkään ai-

neistoanalyysissa sovelletun IPA-menetelmän kategoriaan. Tällaisia lausumia olivat 

esimerkiksi kokoukseen osallistuvan henkilön nimen lausuminen puheenvuoroa 

myönnettäessä tai ns. minimipalaute. (Taulukko 3.) 

 

TAULUKKO 3 Tehtävätason viestintäfunktiot ja niitä toteuttavien lausumien 
määrä johtoryhmän kokouksissa 
 

Viestintäfunktio f %   
Tiedon jakaminen 460 49 
Mielipiteen tai arvion esittäminen 248 26 
Tiedon pyytäminen 86 9 
Mielipiteen hakeminen 37 4 
Ehdotuksen esittäminen 35 4 
Ehdotusten hakeminen 2 0 
Muut tehtävätason funktiot 80 8 

Yhteensä 948 100   
 

 

Seuraavaksi tarkastellaan johtoryhmän vuorovaikutuksessa ilmeneviä tehtävätason 

viestintäfunktioita tarkemmin. Jotta johtoryhmän vuorovaikutuksesta voitaisiin saada 

kokonaisvaltainen kuva, funktioita tarkastellaan kolmena funktioparina: (1.) tiedon 

jakaminen ja tiedon pyytäminen; (2.) mielipiteiden ja arvioiden esittäminen sekä 

mielipiteiden ja arvioiden hakeminen; (3.) ehdotusten esittäminen ja ehdotusten ha-

keminen. Funktioparit esitellään siinä järjestyksessä, kuinka paljon kunkin funktio-

parin mukaista vuorovaikutusta ilmeni johtoryhmän kokouksissa. Esittelen myös, 

minkälaisia puheenaiheita eli topiikkeja eri funktioihin liittyi. 
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Tiedon jakaminen ja tiedon pyytäminen 

Johtoryhmän kokouksessa tehtävätason vuorovaikutuksesta lähes puolet (49 % tehtä-

vätason vuorovaikutuksesta) oli tiedon jakamista, kun taas tiedon pyytämistä oli vain 

9 % tehtävätason vuorovaikutuksesta. Tietoa siis jaettiin huomattavasti enemmän 

kuin tietoa pyydettiin. Mikään kokouksen topiikeista ei ollut tässä suhteessa poik-

keus: lausumien lukumäärässä mitattuna kaikkiin topiikkeihin liittyi enemmän tiedon 

jakamista kuin tiedon pyytämistä. 

 

Tietoa jaettiin eniten toimialueen ja yksiköiden tulostilanteesta (21 % tiedon jakami-

sesta). Seuraavaksi eniten tietoa annettiin hallinnollisista menettelytavoista (19 %) 

sekä organisaation päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseista (15 %). Seuraavaksi 

eniten tietoa annettiin johtoryhmän kokouksen kulusta (10 %), ajankohtaisista asi-

oista ja hankkeista (9 %), henkilöstöasioista (8 %), johtoryhmän jäsenten omasta 

työskentelystä (7 %), menettelytavoista ja yksiköiden toiminnasta (6 %) sekä resurs-

seista (4 %). Sen sijaan muihin organisaatioihin liittyvää tietoa ei kokouksissa an-

nettu, vaikka tämä oli yksi johtoryhmän vuorovaikutuksessa havaituista topiikeista. 

 

Johtoryhmän kokouksissa tietoa pyydettiin eniten ajankohtaisista asioista ja hank-

keista (34 % tiedon pyytämisestä) sekä hallinnollisista menettelytavoista (20 %).  

Seuraavaksi eniten tietoa pyydettiin henkilöstöasioista (13 %), menettelytavoista ja 

yksiköiden toiminnasta (10 %), tulostilanteesta (9 %) sekä kokouksen kulusta (8 %). 

Kolme prosenttia tiedon pyytämisestä käsitteli organisaation päätöksentekoproses-

seja, ja kaksi prosenttia resursseja. Johtoryhmän jäsenten omasta työskentelystä ja 

toisista organisaatioista tietoa ei pyydetty lainkaan. 

 

Tiedon jakamisen ja pyytämisen määrän suhdetta tarkasteltaessa vuorovaikutuksen ei 

voida katsoa olevan erityisen vastavuoroista, vaan enemmänkin yksisuuntaista, ra-

portoinnin kaltaista. Raportoinnin vaikutelmaa tukee myös se, kokouksissa käytetty 

esityslista määritteli pitkälti, minkälaisista aiheista tietoa pyydettiin ja jaettiin.  
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KUVIO 4 Tiedon jakaminen ja tiedon pyytäminen johtoryhmän vuorovaikutuksessa 

 

Mielipiteiden ja arvioiden esittäminen ja hakeminen 

Johtoryhmän kokouksissa tehtävätason viestinnästä neljäsosa oli mielipiteiden ja 

arvioiden esittämistä (26 % tehtävätason lausumista), ja mielipiteiden hakemista oli 4 

%. Mielipiteitä ja arvioita esitettiin siis runsaasti suhteessa siihen, minkä verran niitä 

aktiivisesti haettiin johtoryhmän kokouksissa.  

 

 Tarkastelen ensin mielipiteiden ja arvioiden esittämistä sekä mielipiteiden hakemista 

yleisesti. Myöhemmin tässä alaluvussa tarkastelen kokouksessa esitettyjen mielipi-

teiden ja arvioiden sisällöllistä luonnetta ja sitä, missä määrin johtoryhmän vuorovai-

kutuksessa ilmeni neutraalien mielipiteitä, positiivisia arvioita sekä kriittisiä arvioita. 
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KUVIO 5 Mielipiteiden ja arvioiden esittäminen sekä mielipiteiden hakeminen 

johtoryhmän kokouksissa 

 

Johtoryhmän kokouksissa mielipiteiden ja arvioiden esittämistä ilmeni huomattavasti 

runsaammin kuin mielipiteen hakemista. Useimpien topiikkien osalta voidaan sanoa, 

että siihen nähden, kuinka runsaasti mielipiteitä ja arvioita esitetään, mielipiteitä 

haetaan vain vähän. Ainoastaan kokouksen kulku on topiikkina poikkeus: kokouksen 

kulkuun liittyvää mielipiteen hakemista oli havaittavissa enemmän kuin kokouksen 

kulkuun liittyvää mielipiteen tai arvion esittämistä. 

 

Mielipiteitä ja arvioita esitettiin eniten toimialueen ja yksiköiden tulostilanteesta (22 

% mielipiteiden ja arvioiden esittämisestä) sekä hallinnollisista menettelytavoista (18 

%). Seuraavaksi eniten mielipiteitä ja arvioita esitettiin menettelytavoista ja yksiköi-

den toiminnasta (16 %) sekä resursseista (15 %). Melko paljon mielipiteitä ja arvioita 

esitettiin myös henkilöstöasioista (11 %), ajankohtaisista asioista ja hankkeista (7 %) 

sekä organisaation päätöksentekoprosesseista (6 %). Johtoryhmän jäsenet esittivät 
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vain vähän mielipiteitä omasta työskentelystään (4 %), ja kokouksen kulusta tuskin 

lainkaan (vähemmän kuin 1 % mielipiteiden ja arvioiden esittämisestä). 

 

Kun tarkastellaan rinnakkain tiedon jakamisen ja mielipiteiden esittämisen viestintä-

funktioita, voidaan havaita, että ne topiikit, joihin liittyi eniten tiedon jakamista, ovat 

samoja kuin ne topiikit, joihin liittyi eniten myös mielipiteiden ja arvioiden esittä-

mistä. Mielipiteiden ja arvioiden esittämistä ilmenikin kokouksissa usein tiedon ja-

kamisen yhteydessä. Esimerkiksi seuraavassa otteessa johtoryhmän puheenjohtaja 

(PJ) sekä johtoryhmän jäsenet (JJ1, JJ2, JJ3) kertoivat omien yksiköittensä tulosti-

lanteesta tietoa antamalla sekä arvioita ja mielipiteitä esittämällä. Tiedon jakamisen 

lisäksi myös mielipiteiden ja arvioiden antaminen on raportoinninomaista. 

 
PJ: Joo. Selvä. Tämä verran mä ajattelin näin yleisellä tasolla, vai onko jotain mitä halutaan 
toimintayksiköistä kommentoida, jos mennään tässä nopeasti kierros. [JJ1:n nimi],  [yksikön 
nimi] tilanne? 

 
JJ1: No ei kommentoitavaa, mutta pahin ongelma on, että erikoistuvia on vähän liian vähän. 

 
PJ: Mutta marraskuun loppuun mennessä olette tehneet todella hyvää tulosta tänä vuonna. Oon 
jo aikaisemmin sanonut eri palavereissa ja voin sen sanoa tässä, että kyllä [yksikön nimi] hyvä 
vuosi pelastaa nyt [toimialueen nimi]:n tänä vuonna sekä toimintalukujen että talouden osalta. 
Että siinä ootte tehny tosi hyvää työtä vaikka vähän on erikoistuvia ollutkin. Mä luulen, että 
[johtoryhmän jäsenen nimi] voi sitä hehkuttaa omassa puheenvuorossaan vähän vielä lisää. 
Mitäs [JJ2:n nimi] haluat kommentoida? 
 
JJ2: No sen, että [--] lukuja ole niitä jonoasioista, mutta uudet potilaat pääsee ihan, noin kolmi-
sen viikkoa on aika. Ja niitä vanhoja on joitakin yksittäin, on muutamien kuukausien päässä ne 
yli. Mutta muuten ei mitään erityistä. Meillä on erikoislääkäripula. 

 
PJ: Mutta [toisen organisaation nimi] kanssa yhteistyö on tänä vuonna toiminut ihan… muka-
vasti, että siitä me voidaan olla tyytyväisiä. Että siitä [--] synty sen verran ainakin että… 

 
JJ2: Sitä väännettiin, mutta tulos on ihan hyvä. Ja [toisen organisaation nimi] saa ilmeisesti ens 
kesänä yhden uuden lääkärin, et sekin on ihan hyvä tieto. 

 
PJ: Joo, kyllä. Mites [yksikön nimi]:n tilanne, [JJ3:n nimi]? 

 
JJ3:  Niin  [yksikön nimi]:ssa  me saatiin  tämä jonon uhkaava  kasvu vähän taitettua  ja  siinä  on  
onneksi tämmöinen loiva laskusuunta nyt menossa. Ja lääkärimiehitys meillä on tällä hetkellä 
ihan kohtalaisen hyväkin. Että lähinnä nyt se [toimenkuva]resurssi [--] edelleen, mutta me ol-
laan yritetty sisäisiä järjestelyitä tehdä niin se tavallaan nyt niitä jonolukemia vähän huonontaa 
siinä… Mutta muuten eletään kohtuullisen hyvässä mallissa. (Kokous 3) 

 

Mielipiteiden hakemisen viestintäfunktio toteutui johtoryhmän vuorovaikutuksessa 

huomattavasti harvemmin kuin mielipiteiden ja arvioinnin esittämisen funktio. Mie-

lipiteitä haettiin selvästi eniten kokouksen kulusta (32 % mielipiteiden hakemisesta) 
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ja seuraavaksi eniten ajankohtaisista asioista ja hankkeista (24 %). Mielipiteitä haet-

tiin toimialueen tulostilanteesta, hallinnollisista menettelytavoista ja resursseista sa-

man verran (14 % kunkin topiikin osalta). Kokousten aikana haettiin mielipiteitä 

jonkin toisen organisaation toiminnasta ainoastaan yhden lausuman verran (3 % 

mielipiteiden hakemisesta). Huomion arvoista on, että menettelytavoista ja yksiköi-

den toiminnasta tai henkilöstöasioista ei kokouksissa haettu lainkaan mielipiteitä, 

vaikka näistä topiikeista annettiin runsaasti mielipiteitä ja arvioita. Myöskään organi-

saation päätöksentekoprosesseista tai johtoryhmän jäsenten omasta työskentelystä ei 

haettu mielipiteitä. Niistä tosin ei myöskään esitetty mielipiteitä eikä arvioita kovin 

suuressa määrin. 

 

Niin tietoa kuin mielipiteitä pyydetään kokouksissa yleisellä tasolla. Mielipiteitä 

kuitenkin esitetään ja tietoa jaetaan yksityiskohtaisemmin. Tämä ilmenee esimerkiksi 

seuraavissa otteissa, joista molemmat on otettu samasta kokouksesta, toimialueen 

taloustilanteesta keskusteltaessa. 

 
PJ: Nopeat kommentit toiminta- ja taloustilanteesta syyskuun lopulla, eli kolme neljästä neljäs-
osavuodesta on eletty. (Kokous 1) 

 
JJ1: [Yksikön nimi]:n puolella ei ole… tietysti meillä on ollut pikkusen ongelmia siinä, että 
meillä ei ole ollut lääkärityövoimaa omaa niin paljon kuin olis ollut toivottavaa, ja me ollaan 
jouduttu käyttämään näitä konsultteja joka näkyy talouspuolessa taas muuten. Me ollaan myös 
jo omassa johtoryhmässä lähdetty pohtimaan sitä, että miten linjoja pitää… pitääkö niitä 
muuttaa. Ja myös ihan tuommoisia laskutuksellisia seikkoja on lähdetty tonkimaan ja sieltäkin 
tulee mielenkiintoisia yllätyksiä, että ehkä meillä myöskään laskutuspuoli ei ole kohdallaan 
tämän talouden suhteen. Että suoritteet ja laskutus ei käy yksissä. Mutta tavallaan sama on-
gelma kun [johtoryhmän jäsenen nimi]:lla, että esimerkiksi meillä on nyt [--] erikoistuva, ja se 
tarkoittaa sitä että kaksi spesialistia pyörittää osastoa ja se tarkoittaa myös että polikliinisistä 
suoritteista jää kohtalaisen paljon tekemättä. Se on semmoinen mikä näkyy. Mutta siinä nyt on 
näkyvissä valoa ja loppuvuosi ja ensi vuoden alkupuoli ainakin näyttää paremmalta siinä suh-
teessa. Eli ollaan myös toiveikkaita. 

 
PJ: Mennäänpäs [yksikön nimi], eli [JJ2:n nimi]. 

 
JJ2: No [yksikön nimi]:lla tietysti suunta on ollut ihan [--] ja jos vertaa sitten tilanteeseen, niin 
nyt tässä todettiin että lääkäritilannehan on ollut parempi. Mutta toki se mikä varmasti vaikut-
taa tähän toimintasuunnitelman toteutumiseen ja myös tähän tulokseen, että nämä on kuitenkin 
molemmat koulutettavia ja erikoistuvia lääkäreitä. Esimerkiksi osallistuvat [toimialan nimi] 
päivystykseen. Tuossahan on ollut tiiviimmillään molemmilla kahta päivystystä per kuukausi, 
että se tietysti vaikuttaa meidän poliklinikkatoimintaan yhtenä osana. Ja sitten toki, meillä on 
näitä kehittämishankkeita, muutakin toimintaa. Meillä on [hankkeen nimi]-hanke esimerkiksi 
ollut syksyllä ajankohtainen, ja sekin on lääkäripanosta toki edellyttänyt. -- (Kokous 1) 
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Mielipiteet, positiiviset arviot ja kriittiset arviot 

Mielipiteiden ja arviointien esittämisen viestintäfunktio voidaan jaotella kolmen-

tyyppiseen alakategoriaan: mielipiteen esittäminen, kriittisen arvion esittäminen sekä 

positiivisen arvion esittäminen. Mielipiteitä ilmaiseviksi lausumiksi tulkittiin ne lau-

sumat, joissa johtoryhmän jäsen esittää näkemyksensä jostakin asiasta. Aineistoa 

analysoitaessa jouduttiin tekemään tulkintaa siitä, mitkä lausumat ovat positiivisia tai 

kriittisiä arvioita ja mitkä puolestaan sävyltään neutraalimpia mielipiteitä. Mielipi-

teiksi luokiteltiin siis sellaiset lausumat, joihin ei voitu tulkita kuuluvan kehua tai 

erityistä positiivista latausta eikä toisaalta myöskään kritiikkiä tai huolestuneisuuden 

ilmausta. Positiivisiksi arvioiksi luokiteltiin ne lausumat, joissa ilmaistiin tyytyväi-

syyttä tai luottavaisuutta johonkin asiaan. Kriittisiksi arvioiksi luokiteltiin ne lausu-

mat, joissa ilmaistiin tyytymättömyyttä tai huolestuneisuutta jotakin asiaa kohtaan. 

 

Puolet mielipiteistä ja arvioista olivat sisällöltään mielipiteitä (13 % kaikesta tehtä-

vätason vuorovaikutuksesta). Sisällöltään kriittisiä ja toisaalta sisällöltään positiivisia 

arvioita ilmeni johtoryhmän kokouksissa saman verran, 25 % kumpiakin (7 % kai-

kesta tehtävätason vuorovaikutuksesta). Se, kuinka positiivisia tai kriittisiä arvioita 

kuhunkin topiikkiin liittyi, ei näytä olevan yhteydessä siihen, kuinka paljon mielipi-

teitä haettiin eri topiikeista. Mielipiteitä haettiin vain vähän topiikeista, joihin liittyi 

positiivisten arvioiden tai neutraalien mielipiteiden antamista ja toisaalta myös niistä 

topiikeista, joihin liittyi runsaasti kriittisten arvioiden antamista. 

 

Mielipiteitä esitettiin lähes kaikista kokouksessa esiintyneistä topiikeista; ainoastaan 

toiset organisaatiot topiikkina oli sellainen, josta mielipiteitä ei esitetty. Selvästi eni-

ten neutraaliksi mielipiteeksi tulkittavia lausumia esitettiin hallinnollisista menette-

lytavoista (24 % mielipiteiden esittämisestä). Seuraavaksi eniten mielipiteitä esitet-

tiin toiminalueen tulostilanteesta (16 %), henkilöstöasioista (15 %) ja ajankohtaisista 

asioista (14 %). Menettelytavoista ja yksiköiden toiminnasta esitettiin neutraaleja 

mielipiteitä saman verran kuin organisaation päätöksenteosta (9 % kummankin topii-

kin osalta). Seitsemän prosenttia (7 %) johtoryhmän jäsenten esittämistä neutraaleista 

mielipiteistä koski omaa työskentelyä, ja viisi prosenttia (5 %). Kokouksen kulusta ei 

esitetty neutraaleja mielipiteitä lähes lainkaan (alle 1 % mielipiteiden esittämisestä). 
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KUVIO 6 Mielipiteiden esittäminen, kriittisten arvioiden esittäminen ja positiivisten 

arvioiden esittäminen johtoryhmän kokouksissa 

 

Kriittisten arvioiden esittämisen voidaan katsoa jakautuneen eri topiikkien osalta 

mielipiteitä epätasaisemmin. Selvästi eniten kriittisiä arvioita esitettiin resursseista 

(37 % kriittisten arvioiden esittämisestä). Resurssit on topiikeista ainoa, jonka osalta 

kriittisten arvioiden määrä on suurempi kuin neutraalien mielipiteiden tai positiivis-

ten arvioiden määrä. Seuraavaksi eniten kriittisiä arvioita esitettiin hallinnollisista 

menettelytavoista (21 %), menettelytavoista ja yksiköiden toiminnasta (16 %) sekä 
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toimialueen tulostilanteesta (13 %). Kriittisiä arvioita esitettiin vain vähän organi-

saation päätöksenteosta (6 %), henkilöstöasioista (5 %) sekä toisista organisaatioista 

(3 %). Kolmesta topiikista ei esitetty kriittisiä arvioita lainkaan. Näitä ovat ajankoh-

taiset asiat, kokouksen kulku sekä johtoryhmän jäsenten oma työskentely. 

 

Kokouksissa oli havaittavissa se, että kriittisen arvion esittäminen tai huolen ilmai-

seminen oli raportoinnin kaltaista: johtoryhmän jäsenet ilmaisevat mielipiteensä tai 

arvionsa samalla kun raportoivat oman yksikköönsä tai vastuualueeseensa kuuluvista 

asioista. Usein kriittisten arvioiden ja huolestuneisuutta ilmaisevien mielipiteiden 

jälkeen kokouksessa siirrytään eteenpäin: kokouksessa joko siirrytään käsittelemään 

seuraavaa aihetta, tai seuraava henkilö raportoi asiasta oman yksikkönsä tai vastuu-

alueensa osalta. Esimerkiksi seuraavassa tilanteessa johtoryhmän jäsen kertoo yksik-

könsä henkilöstötilanteesta ja siihen liittyvistä uhista, mikäli hoitohenkilöstön lakko 

toteutuisi. Huolestuneisuutta ilmaisevan puheenvuoron jälkeen puheenjohtaja ilmai-

see näkemyksensä tilanteesta ja siirtyy kokouksessa eteenpäin. 

 
JJ: -- Ja jos mä nyt ymmärrän oikein, niin meidän sairaalasta ei löydy mitään  korvaavaa 

toimin… korvaavia ammattitaitosia ihmisiä. Ja se ei tosiaankaan tässä ajassa edes onnistu, enkä 

mä luottaiskaan että antaisin niitä hoitoja toteutettavaksi ihmisille, joiden kanssa mä en ole ai-

kaisemmin kunnolla töitä tehnyt. Että se on hyvin spesiaalia… niinku tarkkaa hoitoa, ei sitä, 

käytännössä meillä ei [hoitomuoto]:t olisi kuin ihan joitakin yksittäisiä. Ja toimitettais vain 

tämmöistä normaalia näyttöpoliklinikkaa, saatais meilläkin nuo äskeiset [--] häviämään koko-

naan kun tehtäisiinkin pelkkää näyttöpolia. Että sitä pystytään tekemään. Meille jää osastohoi-

taja, jonka kanssa sitten pystyy poliklinikkatoimintaa tekemään.  [hoitomuoto]poliklinikka ei 

toimi. 

 

PJ: Vaikeuksissa ollaan, se on ilman muuta selvä, jos tämä toteutuu. Kello on niin paljon, että 

me palataan tähän asiaan varmasti moneen kertaan vielä myöhemmin, tässä vaiheessa tämän 

verran. Ja mennään seuraavaan aiheeseen, eli toiminta- ja taloussuunnitelma 2008–2010. 

(Kokous 1) 

 

Kuten kriittisten arvioiden, myös positiivisten arvioiden esittäminen jakautui eri to-

piikkien osalta epätasaisesti. Positiivisten arvioiden esittäminen liittyi selvästi kah-

teen topiikkiin, toimialueen tulostilanteeseen (42 % positiivisten arvioiden esittämi-

sestä) sekä menettelytapoihin ja yksiköiden toimintaan (29 %). Seuraavaksi eniten 



46 
 

positiivisia arvioita esitettiin resursseista (13 %) ja henkilöstöasioista (10 %), kuiten-

kin siis huomattavasti vähemmän kuin niiden topiikkien osalta, joista positiivisia 

arvioita esitettiin eniten. Hallinnollisista menettelytavoista ja toisista organisaatioista 

esitettiin vähiten positiivisia arvioita (3 %). Ne topiikit, joista positiivisia arvioita ei 

esitetty lainkaan, ovat pitkälti samat kuin ne, joista ei esitetty myöskään kriittisiä 

arvioita: ajankohtaiset asiat, kokouksen kulku sekä johtoryhmän jäsenten oma työs-

kentely. Näiden topiikkien lisäksi positiivisia arvioita ei esitetty organisaation pää-

töksenteosta lainkaan. 

 

Koska joihinkin topiikkeihin liittyi vain vähän mielipiteiden esittämistä ja joihinkin 

taas erittäin runsaasti, on vaikeaa ja jopa epätarkoituksenmukaista yrittää vertailla 

sitä, miten eri topiikit asettuisivat toisiinsa nähden positiivisuus–negatiivisuus -akse-

lilla. Jos tarkastellaan topiikkeja yksittäin, voidaan vertailla sitä, kuinka positiivisia, 

neutraaleja tai kriittisiä mielipiteitä tai arvioita kuhunkin yksittäiseen topiikkiin liit-

tyy. Tällöin voidaan havaita, että joihinkin topiikkeihin liittyy erityisesti kriittisten 

arvioiden ja joihinkin positiivisten arvioiden esittämistä. Kokousten topiikeista re-

sursseihin liittyi eniten kriittisiä arvioita ja vain keskimääräisesti neutraaleita mie-

lipiteitä ja positiivisia arvioita. Positiivisia arvioita esitettiin eniten tulostilanteesta, ja 

siitä myös esitettiin runsaasti neutraaleja mielipiteitä. Kriittisiä arvioita tulostilan-

teesta esitettiin keskimääräisesti. Myös hallinnollisista menettelytavoista esitettiin 

runsaasti positiivisia arvioita ja neutraaleja mielipiteitä, mutta tuskin lainkaan kriitti-

siä arvioita. 

 

Ehdotusten esittäminen ja ehdotusten hakeminen 

Ehdotusten esittämistä oli 4 % tehtävätason viestinnästä. Ehdotusten hakemista ei 

johtoryhmän vuorovaikutuksessa juurikaan havaittu: vähemmän kuin yksi prosentti 

tehtävätason lausumista toteutti ehdotusten hakemisen viestintäfunktiota.  
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KUVIO 7 Ehdotusten esittäminen sekä ehdotusten hakeminen johtoryhmän 

kokouksissa. 

 

Ehdotuksia esitettiin johtoryhmän kokouksissa huomattavasti eniten menettelyta-

voista ja yksiköiden toiminnasta (54 % ehdotusten esittämisestä). Seuraavaksi eniten, 

vaikkakin huomattavasti vähemmän, ehdotuksia esitettiin kokouksen kulusta (20 %), 

hallinnollisista menettelytavoista (14 %) sekä ajankohtaisista asioista ja hankkeista 

(11 %). Ehdotuksia ei esitetty tulostilanteesta, organisaation päätöksenteosta, henki-

löstöasioista, resursseista, kokouksiin osallistuvien henkilöiden omasta työskente-

lystä tai jostakin toisesta organisaatiosta puhuttaessa. 

 

Ehdotusten hakemisen funktiota toteuttavia lausumia oli aineistossa todella vähän: 

ehdotuksia haettiin ainoastaan keskusteltaessa ajankohtaisista asioista sekä resurs-

seista, kummastakin yhden lausuman verran. 

 

Ryhmän vuorovaikutuksen ja työskentelyn kannalta on merkityksellistä se, miten 

ehdotuksiin reagoidaan. Tutkimuksen kohteena olevassa johtoryhmän vuorovaiku-

tuksessa on havaittavissa eräänlaista vuorovaikutuksen yksisuuntaisuutta ehdotusten 

esittämisen osalta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi johtoryhmän jäsenistä (JJ1) 

ehdottaa henkilöstöresurssien turvaamiseksi toimintayksiköiden yhteistyötä, esitetty 
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ehdotus ei saa juurikaan vastakaikua. Ehdotuksen esittämisen jälkeen puheenjohtaja 

(PJ) jatkaa keskustelua sävyltään myönteisenä, mutta varsinaiseen ehdotukseen ei 

reagoida eikä linjausta mahdollisesta yksiköiden välisestä yhteistyöstä tehdä. 

 
JJ1: Ihan samaa mitä [johtoryhmän jäsenen nim]. Kun kyselin niin sanottiin, että listat on kyllä 
tehty, [--] että siellä olisi vähän sitä särkymävaraa. Jos nyt joku sairastuu, niin ei välttämättä 
tarvitse sitten heti sijaista. Mutta se toivomus sieltä tuli, että osastot tekisivät nyt yhteistyötä. 
Se tuli nimenomaan esimiesten kannalta nyt, että osastot tekisivät yhteistyötä niin ettei heti en-
simmäisenä lähdettäis ulkopuolelta vaan kysyttäis että pystyykö antamaan toisesta yksiköstä. 
Mitä nyt on yritetty tietysti ajaakin läpi. Sitä ehkä kannattais nyt vielä korostaa, että kaikki oli-
sivat siinä niinku hengessä mukana, että lähdettäis auttamaan. 
 
PJ: Onko [johtoryhmän jäsenen nim]:lla tähän mitään? 
 
JJ2: Ei ole mitään lisättävää, ihan samansuuntaisia tästä. 
 
PJ: Selvä. Eli ihan luottavaisin mielin me aletaan joulun pyhiä viettämään tässä. Että eiköhän 
tästä tavalla tai toisella selvitä. Hyvä. Seuraavana on toimintayksiköiden ajankohtaiset asiat. --  
(Kokous 3) 

 

 
Muu tehtävätason vuorovaikutus 

Johtoryhmän vuorovaikutuksessa havaittiin lausumia, joita ei voitu luokitella mihin-

kään IPA-menetelmän mukaiseen, tehtävätason vuorovaikutusta jäsentävään katego-

riaan. Tällaisten lausumien määrä oli 8 % kaikista tehtävätason lausumista. On huo-

mion arvoista, että suuri osa tähän kategoriaan sijoitetuista lausumista olisi voitu tul-

kita monella eri tavalla. Yli puolet tämän kategorian lausumista (56 % muusta tehtä-

vätason vuorovaikutuksesta) oli niin sanottua minimipalautetta. Tällaista ovat esi-

merkiksi hymähtelyt, joilla keskustelija voi osoittaa kuuntelemistaan, mutta joiden 

sisällöllistä merkitystä on vaikeaa tai jopa mahdotonta tulkita. Toiseksi suurin joukko 

muusta tehtävätason vuorovaikutuksesta ovat kokousta jäsentävät lausumat (25 %). 

Kokousta jäsentävistä lausumista suuri osa oli puheenvuoron antamista nimellä. 

Tällaisista lausumista oli mahdotonta sanoa, annetaanko niissä tietoa kokouksen ete-

nemisestä, vai ilmaiseeko puheenjohtaja mielipiteensä siitä, että kokouksessa men-

nään eteenpäin. Näin ollen puheenvuoron antamista ilmaisevia lausumia ei voitu 

varmuudella luokitella kumpaankaan edellä mainituista tehtävätason kategorioista: 

tiedon antamiseen tai mielipiteen esittämiseen. Lausumat pyrittiin kuitenkin lähtö-

kohtaisesti sijoittamaan jo olemassa oleviin kategorioihin. Näin ollen kategoria Muu 
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tehtävätason vuorovaikutus sisältää vain ne kokousta jäsentävät lausumat, joiden 

osalta selvää tulkintaa ei voitu tehdä. 

 

 
KUVIO 8 Muut tehtävätason viestintäfunktioita toteuttavat lausumat johtoryhmän 

kokouksissa 

 

 

5.3 Sosioemotionaalisen tason viestintäfunktiot 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävää jäsensi kaksi tutkimuskysymystä. Näistä toinen 

kuuluu: Minkälaisia sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioita johtoryhmän jä-

senten puheenvuorot toteuttavat? 

 

Sosioemotionaalisen tason vuorovaikutusta ilmeni johtoryhmän kokouksissa huo-

mattavasti vähemmän kuin tehtävätason vuorovaikutusta: 10 % kokouksessa esite-

tyistä lausumista toteutti sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioita. Lähes kaikki 

sosioemotionaalisen tason vuorovaikutuksesta oli tulkittavissa positiiviseksi. 

 

Suurin osa sosioemotionaalisen tason vuorovaikutuksesta on jännitteiden lievittä-

mistä (54 % sosioemotionaalisen tason vuorovaikutuksesta). Toiseksi eniten ilmeni 

ystävällisyyden osoittamista (25  %)  ja  seuraavaksi  eniten  samanmielisyyden osoit-

tamista (16 %). Negatiivisia sosioemotionaalisen tason funktioita ei ilmene vuoro-

vaikutuksessa juuri lainkaan. Ainoastaan jännittyneisyyden osoittamista havaittiin, 
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kuitenkin vain alle yhdessä prosentissa sosioemotionaalisen tason vuorovaikutuk-

sesta. Sellaista sosioemotionaalisen tason vuorovaikutusta, jota ei voitu luokitella 

IPA-menetelmän mukaisiin kategorioihin, oli neljä prosenttia (4 %) sosioemotionaa-

lisen tason vuorovaikutuksesta. Tähän kategoriaan luokiteltiin sellainen minimipa-

laute, jolla reagointiin esimerkiksi kevennykseen, mutta jolla ei voitu katsoa olevan 

muunlaista sisältömerkitystä. (Taulukko 4.) 

 

TAULUKKO 4 Sosioemotionaalisen tason viestintäfunktiot ja niitä 
toteuttavien lausumien määrä johtoryhmien kokouksissa 
   

Viestintäfunktio f %   
Jännitteiden lievittäminen 58 54 
Ystävällisyyden osoittaminen 27 25 
Samanmielisyyden osoittaminen 17 16 
Jännittyneisyyden osoittaminen 1 1 
Erimielisyyden osoittaminen 0 0 
Epäystävällisyyden osoittaminen 0 0 
Muut sosioemotionaalisen tason funktiot 4 4 

Yhteensä 107 100   
 

 

Vaikka sosioemotionaalisen viestinnän osuus johtoryhmän vuorovaikutuksessa on 

suhteellisen pieni, ei tästä voida tehdä suoria johtopäätöksiä ryhmän jäsenten keski-

näisten vuorovaikutussuhteiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta eikä esimer-

kiksi siitä, vallitseeko ryhmässä luottamuksellinen ja ryhmän toimintaa tukeva vies-

tintäilmasto. On myös otettava huomioon se, että tässä tutkimuksessa runsaasti si-

sällöltään positiivista vuorovaikutusta luokiteltiin tehtävätason viestinnäksi: osa lau-

sumista, jotka luokiteltiin positiivisiksi arvioiksi, olisi voitu luokitella myös ryhmän 

toimintaa tukevaksi sosioemotionaalisen tason vuorovaikutukseksi. Esimerkiksi 

ryhmän puheenjohtajan esittämä lausuma ”-- ihan luottavasin mielin me ruvetaan 

joulun pyhiä viettämään tässä. --” voitaisiin tulkita toteuttavan sosioemotionaalisen 

tason funktiota. Lausuma on kuitenkin luokiteltu positiiviseksi arvioksi, koska lau-

suman sisältö vie olennaisesti ryhmän tehtävätason toimintaa eteenpäin: lausuma on 

esitetty keskustelussa, jossa pohditaan joulunajan henkilöstöresursseja. 
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Ryhmän sosioemotionaalisen tason vuorovaikutuksesta puuttuu lähes kokonaan niin 

sanottu negatiivinen sosioemotionaalisen tason vuorovaikutus, jännitteisyyden, eri-

mielisyyden ja epäystävällisyyden osoittaminen. Ryhmän vuorovaikutuksen tasolla 

ei siis ole havaittavissa konflikteja tai epäluottamusta. Toisaalta, tehtävätason vuoro-

vaikutuksen analyysi osoitti sen, että kriittisiä arvioita ei ryhmässä pysähdytä ana-

lysoimaan. Voisiko siis olla mahdollista, että mikäli samankaltainen käyttäytyminen 

olisi ominaista ryhmälle myös sosioemotionaalisen tason vuorovaikutuksen osalta, 

saatettaisiin mahdolliset jännitteet tai erimielisyydet ohittaa? Voidaan kuitenkin kat-

soa, että ryhmän tehtäväkeskeinen ja sosioemotionaalisella tasolla positiivinen vies-

tintäkulttuuri on ryhmän toiminnan ja jäsenten kannalta tarkoituksenmukainen. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää, minkälaisia funktioita vuo-

rovaikutus toteuttaa johtoryhmän kokouksissa. Tutkimus toteutettiin IPA-menetel-

mää soveltaen. Johtoryhmän vuorovaikutuksessa korostuvat tehtävätason viestintä-

funktiot: sosioemotionaalisen tason viestintä on vähäistä. Johtoryhmässä jaetaan tie-

toa sekä esitetään mielipiteitä ja arvioita runsaasti. Ehdotuksia esitetään ja niitä myös 

haetaan vain vähän. Sosioemotionaalisella tasolla viestintä on enemmän positiivista 

kuin negatiivista. Kokouksissa keskustellaan eniten toimialueen ja yksiköiden tulos-

tilanteesta sekä hallinnollisista kysymyksistä. 
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5.4 Johtopäätökset 
 
 
Erikoissairaanhoidon johtoryhmän kokouksista tehdyn vuorovaikutusanalyysin pe-

rusteella voidaan todeta, että johtoryhmän vuorovaikutus on 

 

 tehtäväkeskeistä 

 suurelta osin tiedon jakamista sekä mielipiteiden ja arvioiden esittämistä 

 raportoinnin kaltaista 

 sosioemotionaalisella tasolla positiivista. 

 

Seuraavaksi pohdin johtoryhmän vuorovaikutuksen piirteisiin liittyviä kysymyksiä 

johtoryhmän toiminnan näkökulmasta. Pohdin myös sitä, missä määrin tässä tutki-

muksessa sovelletun IPA -menetelmän avulla voidaan saada tietoa johtoryhmän vuo-

rovaikutuksesta. 

 

Vuorovaikutuksen funktio ja johtoryhmän tavoitteet organisaatiossa 

Johtoryhmän vuorovaikutuksessa korostuu tiedon jakamisen viestintäfunktio. Tämän 

voidaan katsoa kertovan jotain johtoryhmän kokousten luonteesta: voidaan ajatella, 

että johtoryhmä on ennen kaikkea tiedon jakamisen ja raportoinnin areena. Tutki-

muksen tulokset ovat yhteneväisiä Pennasen (2010) pro gradu -työn tulosten kanssa: 

Pennanen tarkasteli myös tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olleen johtoryh-

män vuorovaikutusta ja havaitsi, että johtoryhmän vuorovaikutuksessa korostuu teh-

täväkeskeisyys, tiedon jakaminen, mielipiteiden esittäminen sekä raportointi. Viime-

aikaisissa IPA-menetelmää soveltaneissa tutkimuksissa on osoitettu, että työryhmien 

strategiakokouksissa on enemmän tehtävätason kuin sosioemotionaalisen tason vuo-

rovaikutusta (Ks. Gorse & Emmit 2007; Beck ja Keyton 2009). Myös tämän tutki-

muksen tulokset tukevat sitä käsitystä, että vuorovaikutus johtoryhmissä on tehtävä-

keskeistä. Myös Viitanen, Virtanen, Kokkinen, Valkonen, Mikkola ja Puolijoki 

(2011) ovat päätyneet tutkimuksessaan samankaltaisiin tuloksiin. Heidän tutkimuk-

sessaan tarkasteltiin niiden johtoryhmien jäsenten käsityksiä, jotka toimivat samassa 

terveydenhoito-organisaatiossa kuin tämän tutkimuksen kohteena oleva johtoryhmä. 
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Viitasen ym. mukaan johtoryhmien tehtävät keskittyvät tiedotukseen ja talouden seu-

rantaan. Sen sijaan strateginen työskentely, ideointi ja innovointi on johtoryhmissä 

vähäistä. 

 

On mielenkiintoista, että tässä tutkimuksessa tarkastellun johtoryhmän kokouksissa 

vuorovaikutus näyttäisi olevan raportointia, ei niinkään päätöksentekoa tai analyyt-

tista keskustelua. Kokouksissa ei tehdä päätöksiä, vaikka juuri päätöksenteon on kat-

sottu olevan yksi johtoryhmää kuvaavista piirteistä (Zorn & Tompson 2002). Toi-

saalta tutkimuksen kohteena olleen johtoryhmän funktio organisaatiossa ei ehkä ole 

sellainen, että se edellyttäisi päätöksentekoa; kyseessä ei ole varsinainen päätöksen-

tekoryhmä. Pohdinnan arvoinen kysymys onkin, mikä tutkimuksen kohteena olevan 

johtoryhmän funktio organisaatiossa oikeastaan on: minkälaiset tavoitteet ovat ryh-

män toiminnan lähtökohtana? Tämä on merkityksellinen kysymys, jotta voitaisiin 

arvioida, onko johtoryhmän vuorovaikutus tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Se, 

onko johtoryhmän vuorovaikutus tehokasta, määrittyy siitä lähtökohdasta, minkälai-

sia tavoitteita kokouksille ja niissä käytävälle vuorovaikutuksille on asetettu. Nämä 

tavoitteet taas voivat määrittyä pitkälti siitä kysymyksestä, mikä on johtoryhmän 

toiminnan tavoite ja tarkoitus organisaatiossa. Katzenbachin ja Smithin (1995, 58) 

mukaan organisaatio voi tukea ryhmien ja tiimien toimintaa ”auttamalla niitä laati-

maan omat tavoitteensa ja ymmärtämään, kuinka tavoitteiden saavuttaminen edistää 

organisaation kokonaistavoitteiden saavuttamista”. Johtoryhmän toiminnalla on vai-

kutuksia koko organisaation tasolle: on havaittu, että ne julkiset terveydenhuolto-

organisaatiot, joissa johtoryhmien toiminta on tuloksekasta, toimivat tehokkaammin 

ja niillä on hyvät yhteydet muihin organisaatioihin ja toimintaympäristöön (Lovelace 

2001).  Niin johtoryhmän kuin koko organisaation tasolla voisikin olla hyvä pohtia, 

mikä on johtoryhmän tarkoitus ja tavoitteet sairaalaorganisaatiossa. Tavoitteiden 

asettaminen on tärkeää paitsi yksiköiden toiminnalle ja tuloksellisuudelle, myös itse 

johtoryhmän toiminnalle ja kokouksissa käytävälle keskustelulle. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että tutkimuksen kohteena olevan 

johtoryhmä toimii organisaatiossa eräänlaisena asiantuntijaelimenä, jossa olisi mah-

dollista analysoida eri yksiköissä esille tulevia ajankohtaisia asioita, toimintatapoja ja 
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kokemuksia. Kuitenkin johtoryhmän vuorovaikutukselle näyttäisi olevan tyypillistä 

se, että analyyttista ja vastavuoroista keskustelua ei juuri synny: vaikka kriittisiä ar-

vioita esitettäisiin, ei näihin arvioihin reagoida eikä mahdollisten ongelmien käsitte-

lyyn syvennytä. Tällaisten kriittisten näkökulmien sivuuttaminen voi haitata johto-

ryhmän toimintaa. Raesin, Glunkin, Heijltjesin ja Roen (2007, 381) mukaan kriittisen 

tiedon käsittelemättä jättäminen voi vaarantaa esimerkiksi sen, kuinka tehtyjä pää-

töksiä toteutetaan käytännössä. Johtoryhmien on myös todettu toimivan tehokkaam-

min, jos ryhmissä on mahdollisuus ilmaista erimielisyyttä tehtävätasolla ja jos tämä 

erimielisyys ei vahingoita sosiaalisia suhteita (Lovelace 2001; Jehn 1997). 

 

Kriittisen keskustelun hyväksyminen osaksi työyhteisön toimintaa voi kehittää työ-

yhteisön ilmapiiriä ja toimintaa demokraattisempaan suuntaan. Avoin vuorovaikutus 

on nähty avaintekijäksi myös siinä, kuinka organisaation hallinnollinen johto ja 

työntekijät saadaan työskentelemään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ford ym. 

(2004) havaitsivat tapaustutkimuksessaan, että terveydenhuolto-organisaation toi-

mintaa ja päätöksentekoprosesseja voidaan muuttaa demokraattisempaan ja osallista-

vampaan suuntaan luomalla organisaation eri osapuolille mahdollisuuksia olla vuo-

rovaikutuksessa keskenään, turvaamalla avoin vuorovaikutus ja ottamalla huomioon 

myös kriittiset tai vaiennetut näkemykset (Ford, Boss, Angermeier, Townson & 

Jennings 2004). Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus voi siis edistää johtoryh-

mien jäsenten sitoutumista organisaatioon ja sen tavoitteisiin. Toisaalta, Leggat 

(2007) on esittänyt, että johtoryhmän jäsenen sitoutuminen organisaatioon voi myös 

edistää itse johtoryhmän toimintaa terveydenhuolto-organisaatiossa. Johtoryhmän 

toimintaa edistävät myös yhteistyöhön sekä työskentelyn laatuun sitoutuminen 

(Leggat 2007). Voidaan siis katsoa, että johtoryhmässä tapahtuva vuorovaikutus ja 

koko organisaation toiminta ovat sidoksissa toisiinsa ikään kuin kehämäisesti: luot-

tamuksellinen ja avoin viestintäilmapiiri edesauttaa johtoryhmään ja organisaatioon 

sitoutumista, ja toisaalta tämä sitoutuminen edistää myös itse johtoryhmän toimintaa.  

Leggatin mukaan terveydenhuoltoalan henkilöstökysymyksissä korostetaankin ehkä 

liikaa yksilöitä tai erityisaloja, ei niinkään yhteistyötä tai ryhmissä toimimista. 

(Leggat 2007.) Ryhmien toiminnan tukeminen olisi tärkeää erityisesti organisaati-

oissa, joissa työskentelee runsaasti erilaisia ryhmiä hallinnon eri tasoilla. 
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Johtoryhmän vuorovaikutus ja toiminnan tuloksellisuus 

Kun tarkastellaan työelämän kontekstissa toimivan ryhmän vuorovaikutusta, on ai-

heellista tarkastella myös toiminnan tuloksellisuutta. Losada ja Heaphy (2004) ovat 

tutkineet ryhmien tuloksellisuutta muun muassa vuorovaikutuksen näkökulmasta. He 

ovat havainneet ryhmän tuloksellisuuden olevan yhteydessä kolmeen tekijään ryh-

män vuorovaikutuksessa. Nämä tekijät ovat: 

 

 positiivisen ja negatiivisen vuorovaikutuksen suhde 

 tiedustelevien lausumien ja omaa mielipidettä perustelevien lausumien suhde 

 itseä ja omaa organisaatiota käsittelevien lausumien sekä ulkoisia tekijöitä 

käsittelevien lausumien suhde. (Losada & Heaphy 2004.) 

 

Vaikka edellä mainitut vuorovaikutuksen piirteet tai ryhmän tuloksellisuus eivät ol-

leet varsinaisesti tämän tutkimuksen keskiössä, näkyvät Losadan ja Heaphyn mää-

rittelemät vuorovaikutuksen piirteet jossain määrin myös tämän tutkimuksen koh-

teena olevassa ryhmässä. Lausumien positiivisuuden ja negatiivisuuden osalta johto-

ryhmän vuorovaikutus on melko tasapainoista, kuitenkin hieman enemmän positii-

vista kuin negatiivista. Sosioemotionaalisella tasolla vuorovaikutus on selkeästi po-

sitiivista, mutta sosioemotionaalisen tason vuorovaikutusta on ryhmässä kuitenkin 

vain vähän. Sen sijaan tehtävätason vuorovaikutus on tasaisesti neutraalia, positii-

vista ja kriittistä. Näin ollen ryhmän vuorovaikutuksen voidaan katsoa olevan melko 

tasapainoista positiivisuus–negatiivisuus -ulottuvuuden osalta. Tiedustelevuuden ja 

perustelevuuden osalta ryhmän vuorovaikutus on enemmän perustelevaa kuin tie-

dustelevaa: mielipiteiden esittämistä havaittiin ryhmän vuorovaikutuksessa huomat-

tavasti enemmän kuin mielipiteiden hakemista. Itseen ja omaan organisaation sekä 

ulkopuolisiin tekijöihin kohdistuvien lausumien osalta ryhmän vuorovaikutus on 

enemmän itseen ja omaan organisaatioon kohdistuvaa: kokouksissa keskusteltiin 

eniten yksiköiden tulostilanteesta, sekä erilaisista menettelytavoista organisaatiossa. 

Ulkopuolisia tekijöitä olivat kuitenkin esim. TEHY:n lakkouhka, josta puhuttiin hen-

kilöstöasioista keskusteltaessa. Kokouksissa keskusteltiin myös muista kuin omasta 

organisaatiosta, mutta vain vähän. 
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Edellä kuvaillun kaltainen vuorovaikutus – siis positiivisuuden ja negatiiviisuuden 

osalta tasapainoinen, enemmän perusteleva kuin tiedusteleva, ja enemmän omaan 

organisaatioon keskittyvä kuin ympäristöön keskittyvä vuorovaikutus – on Losadan 

ja Heaphyn (2004) mukaan tyypillistä ryhmille, jotka suoriutuvat tehtävästään kes-

kitasoisesti, ei niinkään ryhmille, joiden suoriutumisen katsotaan olevan erittäin hy-

vää. Erittäin hyvin suoriutuvissa ryhmissä vuorovaikutus on Losadan ja Heaphyn 

havaintojen mukaan selvästi enemmän positiivista kuin negatiivista. Lisäksi näissä 

ryhmissä vuorovaikutus on tasaisesti perustelevaa ja tiedustelevaa, ja ryhmissä kes-

kitytään tasaisesti niin omaan organisaatioon kuin ympäristöönkin. Sen sijaan hei-

kosti suoriutuville työryhmille on ominaista, että niissä vuorovaikutus on negatii-

vista, perustelevaa ja omaan organisaatioon keskittyvää. (Losada & Heaphy 2004, 

747.) Edellä esitelty yhteenveto tämän tutkimuksen kohteena olevan ryhmän vuoro-

vaikutuksesta näiden kolmen ulottuvuuden näkökulmasta ei ole täysin vertailukel-

poinen Losadan ja Heaphyn tutkimuksen kanssa: tutkimuksen aihe, tutkimusmene-

telmä ja luokittelusysteemi ovat tässä tutkimuksessa erilaisia kuin Losadan ja 

Heaphyn tutkimuksessa. Losada ja Heaphy myös tarkastelivat edellä esitellyn kol-

men ulottuvuuden vaikutusta toisiinsa; pääpaino ei ollut vuorovaikutuksen eri ulottu-

vuuksien havainnoinnissa, vaan ryhmien vuorovaikutuksen dynamiikan mallintami-

sessa. On kuitenkin mielenkiintoista, että johtoryhmän vuorovaikutuksessa voidaan 

selvästi havaita tekijöitä, joilla on todettu olevan yhteys ryhmien tehokkuuteen ja 

tavoitteiden saavuttamiseen yleisesti. Johtoryhmän toiminnan tarkastelussa olisikin 

mielenkiintoista soveltaa Losadan ja Heaphyn kehittämää nonlineaarisen dynamiikan 

mallia. Tämä antaisin uusia mahdollisuuksia ryhmän toiminnan tuloksellisuuden 

tarkasteluun. 

 

Myös Lovelace (2001) on tarkastellut johtoryhmien vuorovaikutusta ja ryhmien tu-

loksellisuutta: tutkimuksessa tarkasteltiin julkisissa terveydenhuolto-organisaatioissa 

toimivia johtoryhmiä sekä niiden toiminnan vaikutuksia koko organisaatioon. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukevat Lovelacen tutkimustuloksia, joiden mukaan hallinnolli-

siin kysymyksiin käytetään johtoryhmissä runsaasti aikaa. Lovelacen mukaan hallin-

nollisiin kysymyksiin keskittyminen ei kuitenkaan välttämättä ole johtoryhmien tu-

loksellisuutta edesauttava tekijä. Sen sijaan merkittävistä kysymyksistä keskustele-
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misen katsottiin edistävän ryhmien tuloksellisuutta. Tällaisia kysymyksiä ovat esi-

merkiksi laajat, julkiseen terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Lovelacen mukaan 

ryhmien toiminnan tuloksellisuutta edistää myös se, jos ryhmässä on mahdollisuus 

syntyä erimielisyyttä tehtävätasolla, mutta ei ryhmän jäsenten henkilökohtaisissa 

suhteissa: kriittinen keskustelu tai jopa konflikti tehtäviin liittyvissä kysymyksissä 

voi siis edesauttaa ryhmän toimintaa. Samoin ryhmien sisäinen diversiteetti eli moni-

muotoisuus katsottiin ryhmän toimintaa ja koko organisaation tuloksellisuutta edistä-

väksi tekijäksi. (Lovelace 2001.) Pohdinnan arvoinen kysymys on, voitaisiinko tässä 

tutkimuksessa tarkastelun kohteena olleen johtoryhmän toimintaa muuttaa niin, että 

painopiste siirtyisi hallinnollisten kysymysten raportoinnista analyyttiseen ja tarvitta-

essa kriittiseenkin keskusteluun. Tällaisessa keskustelussa voitaisiin ehkä pyrkiä rat-

komaan toimialueen mahdollisia ongelmakohtia ja arvioida yksiköiden, toimialueen 

ja koko organisaation toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Tällaisessa keskuste-

lussa johtoryhmän jäsenet voisivat myös hyödyntää oman erityisalansa asian-

tuntijuutta. 

 

IPA-menetelmän rajoitteet vuorovaikutusanalyysissa 

Balesin 1950-luvulla kehittämä IPA-menetelmä on yksi yleisimmin käytettyjä ja so-

vellettuja ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiä. Tässä pro gradu -työssä 

vuorovaikutusanalyysi tehtiin soveltaen IPA-menetelmän mukaista jaottelua tehtä-

vätason ja sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioista. Vaikka IPA-menetelmä 

toimi hyvin vuorovaikutusanalyysin perustana, on aiheellista pohtia myös siinä ha-

vaittuja rajoitteita analyysimenetelmänä. IPA-menetelmän mukaisen jaottelun ha-

vaittiin olevan riittämätön mielipiteiden esittämisen viestintäfunktion osalta ja toi-

saalta myös ryhmän vuorovaikutuksen positiivisuuden ja kriittisyyden tarkastelun 

osalta. 

 

Tässä tutkimuksessa sisällöltään positiivisia ja kriittisiä lausumia havaittiin erityisesti 

tehtävätason viestinnässä, mielipiteiden esittämisen funktiota toteuttavassa vuoro-

vaikutuksessa. Sen sijaan positiivinen ja kriittinen sosioemotionaalisen tason vuoro-

vaikutus oli melko vähäistä. Tämän pro gradu -työn perusteella voidaan perustellusti 

pohtia, sivuuttaako IPA-menetelmä jossain määrin positiivisten ja kriittisten puheak-
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tien merkityksen: vuorovaikutuksen positiivisuus ja negatiivisuus on IPA-menetel-

mässä katsottu ainoastaan sosioemotionaalisen tason vuorovaikutukseen liittyväksi 

ilmiöksi, vaikka ainakin tämän tutkimuksen perusteella myös tehtävätason vuorovai-

kutuksessa on positiivisuuden ja negatiivisuuden ulottuvuus. Olisi myös hyvä pohtia, 

yksinkertaistaako IPA-menetelmän mukainen viestintäfunktiojaottelu mielipiteiden 

ja arvioiden moninaista luonnetta: IPA-menetelmän mukaan positiivisten, neutraalien 

ja kriittisten mielipiteiden esittäminen määrittyy ainoastaan yhdeksi, mielipiteiden 

esittämisen viestintäfunktioksi. Tämä nousee mielenkiintoiseksi kysymykseksi eten-

kin siinä valossa, että vuorovaikutuksen positiivisuuden ja negatiivisuuden on ha-

vaittu olevan yhteydessä ryhmän toiminnan tuloksellisuuteen. (Ks. Losada & Heaphy 

2004.) 

 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia sitä, onko tehtävätasolla ja sosioemotionaalisella 

tasolla tapahtuvalla positiivisella ja kriittisellä vuorovaikutuksella yhteyttä: synnyt-

tääkö esimerkiksi kriittinen tehtävätason viestintä jännitteitä sosioemotionaalisella 

tasolla, tai toisin päin. Tässä tutkimuksessa positiiviset ja kriittiset lausumat liittyivät 

organisaation toimintaan, ei itse johtoryhmään tai ryhmän jäseniin. Sosioemotionaa-

lisen tason viestintä taas oli vähäistä. Beck ja Keyton (2009) ovat kuitenkin toden-

neet, että tehtävätason vuorovaikutus ja sosioemotionaalisen tason vuorovaikutus 

eivät ole niin selkeästi eroteltavissa toisistaan kuin IPA-menetelmässä oletetaan. 

Beck ja Keyton tutkivat vuorovaikutusta erään työryhmän strategisissa kokouksissa. 

IPA-menetelmän lisäksi Beck ja Keyton käyttivät tutkimusmenetelmänä haastattelua: 

ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus kertoa, minkälaiseksi he kokivat vuorovaikutuksen 

kokouksissa. Beck ja Keyton havaitsivat, että ryhmän jäsenet antoivat vuorovaiku-

tussuhteisiin liittyviä (eli sosioemotionaalisen tason) merkityksiä sellaisille ilmai-

suille, jotka IPA-menetelmän mukaan olivat tehtävätason vuorovaikutusta. (Beck & 

Keyton 2009, 241.) 

 

Mielenkiintoinen on myös Beckin ja Keytonin (2009) esittämä näkemys siitä, että 

aivan kuten tutkija voi tehdä tulkintoja vuorovaikutuksen funktioista, myös ryhmän 

jäsenet tekevät tulkintoja toistensa ilmaisuista ja ehkä toimivat tilanteessa oman tul-

kintansa perusteella. Olisi mielenkiintoista selvittää syvemmin, minkälaisia näkö-



59 
 

kulmia haastattelun käyttäminen IPA-menetelmän tukena voisi tuoda ryhmien vuo-

rovaikutuksen tutkimukseen. Tämänkaltainen eri menetelmien yhdistäminen voisi 

tuoda moniulotteisuutta myös esimerkiksi johtoryhmien toiminnan kehittämiseen. 
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6 PÄÄTÄNTÖ 
 

 

6.1 Tutkimuksen arviointi 
 

Tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti arvioitu reliaabeliuden ja validiuden kä-

sitteiden avulla. Tutkimuksen reliaabeliudella eli toistettavuudella tarkoitetaan tutki-

muksen kykyä antaa tutkitusta ilmiöstä ei-sattumanvaraista tietoa. Tutkimuksen vali-

diutta arvioitaessa tarkastellaan taas sitä, onko tutkimuksessa käytetyillä menetel-

millä mitattu sitä, mitä on ollut tarkoituskin mitata. Reliaabeliuden ja validiuden kä-

sitteet ovat syntyneet positivistisen tutkimusparadigman ja määrällisen tutkimuspe-

rinteen piirissä. Niitä ei siis voida yksiselitteisesti käyttää sellaisen tutkimuksen arvi-

ointiin, jossa on piirteitä laadullisesta tutkimuksesta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2009, 231–232.) Koska tässä pro gradu -työssä on piirteitä sekä laadullisesta että 

määrällisestä tutkimuksesta, on työn luotettavuutta arvioitaessa käytettävä myös 

muita kuin reliaabeliuden ja validiuden näkökulmia. Mäkelä (1990) on määritellyt, 

että laadullista tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa olisi hyvä kiinnittää huomiota 

(1) aineiston yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen merkittävyyteen, (2) aineiston riit-

tävyyteen ja analyysin kattavuuteen sekä (3) analyysin arvioitavuuteen ja toistetta-

vuuteen. Arvioin seuraavaksi tutkimukseni luotettavuutta Mäkelän jäsennyksen 

pohjalta. 

 

Aineiston yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys 

Mäkelän (1990, 48) mukaan tutkimuksen arviointiin kuuluu se, että tutkija voi osoit-

taa, miksi tutkimuksen aihe ja aineisto ovat analysoimisen arvoisia. Tämän pro gradu 

-työn merkitys voidaan nähdä merkitykselliseksi ensisijaisesti tutkimuksen kohteena 

olleen johtoryhmän ja organisaation toiminnan kannalta: vuorovaikutusanalyysin 

avulla muodostettiin tietoa siitä, minkälaisia funktioita vuorovaikutus toteuttaa johto-

ryhmän kokouksissa. Näin voitiin tehdä arvioita myös esimerkiksi johtoryhmän vuo-

rovaikutuskäytänteistä ja toiminnan tehokkuudesta. Näen pro gradu -työlläni olevan 

merkitystä myös puheviestinnän tutkimusperinteen näkökulmasta. Tutkimuksessa 

sovellettiin perinteistä ja vakaata analyysimallia, Balesin 1950-luvulla kehittämää 
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IPA -menetelmää. Havaitsin IPA-menetelmän luokittelukategorioiden olevan tämän 

pro gradu -työn tutkimustehtävän kannalta problemaattisia: jos analyysi olisi toteu-

tettu IPA-menetelmän alkuperäisten analyysikategorioiden mukaisesti, viestintä-

funktioista olisi saatettu saada liian yleistä tietoa. Tämä pro gradu -työ antaa siis 

viitteitä siitä, mihin suuntaan IPA-menetelmää ja vuorovaikutuksen analyysimene-

telmiä laajemminkin voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. 

 

Aineiston riittävyys ja analyysin kattavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ai-

neisto on tutkimustehtävän kannalta riittävä. Kun arvioidaan laadullisen aineiston 

riittävyyttä, voidaan tarkastella aineiston saturaatiota eli kyllääntymistä. Tällä tar-

koitetaan sitä, että aineisto on riittävä, kun uudet tapaukset eivät enää tuo tutkimus-

tehtävän kannalta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 62; Mäkelä 1990, 52.) 

Tässä pro gradu -työssä aineistona oli tutkimuksen kohteena olevan johtoryhmän 

kolmesta kokouksesta tehty videotallenne sekä tallenteen perusteella tehdyt litteroin-

nit. Vuorovaikutusanalyysi tehtiin vaiheittain niin, että aineisto luokiteltiin kokous 

kerrallaan. Aineistoanalyysin aikana pyrittiin huomioimaan se, oliko johtoryhmän 

vuorovaikutuksessa eroja kokouksittain tutkimustehtävän näkökulmasta. Eroja ei 

ollut: johtoryhmän vuorovaikutuksessa ilmenneet viestintäfunktiot ja niiden suhteel-

liset erot olivat samanlaiset joka kokouksessa. Ryhmän jäsenten käyttäytymisessä ja 

aktiivisuudessa ei myöskään havaittu kokouskohtaisia eroja. 

 

Analyysin kattavuutta arvioitaessa olennaista tässä pro gradu -työssä on, että kaikki 

vuorovaikutus analysoitiin. Analyysi ei siis kohdistunut vain joihinkin piirteisiin, 

vaan kaikki lausumat luokiteltiin johonkin kategoriaan. Mikäli sopivaa kategoriaa ei 

ollut, tarvittaessa luotiin uusia luokkia. Analyysin voidaan katsoa olevan kattava 

myös siitä näkökulmasta, että analyysin päätyttyä viestintäfunktioita toteuttavia lau-

sumia oli peräti 1055. 

 

Analyysin arvioitavuus ja toistettavuus 

Tutkimuksen arvioitavuus ja luotettavuus ovat olennainen osa laadulliseen aineistoon 

perustuvan tutkimuksen luotettavuutta. Analyysin arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, 
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että tutkimus raportoidaan niin, että lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä. 

Näin lukija voi halutessaan riitauttaa tutkijan tulkinnat. (Mäkelä 1990, 53.) Tässä 

tutkimusraportissa on pyritty kuvailemaan kattavasti kaikki tutkimuksen vaiheet: 

analyysimenetelmän valinta, vuorovaikutusanalyysin luokitteluperusteet ja analyysin 

vaiheet sekä tutkimuksen tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Tässä tutkimuk-

sessa vuorovaikutuksen analyysimenetelmä (IPA) määräytyi tutkimustehtävän sekä 

aiemman tutkimustiedon perusteella. IPA-menetelmää pyrittiin soveltamaan niin, että 

voitaisiin välttää menetelmään kuuluvia riskitekijöitä: aineistoanalyysi toteutettiin 

teoriasidonnaisesti, IPA-menetelmään ja itse aineistoon nojautuen. Vuorovaikutus-

analyysin sattumanvaraisuutta pyrittiin tässä tutkimuksessa vähentämään määrittele-

mällä etukäteen tarkka analyysiyksikkö sekä selkeät luokitteluperusteet. Tutkimuk-

sen tulokset raportoitiin tutkimustehtävän kannalta kattavasti: tulokset on esitetty 

prosenttilukuina, ja aineistosta on esitetty tutkimustuloksia havainnollistavia sitaat-

teja. Tutkimusraporttia kirjoitettaessa litterointeja voitiin myös käyttää aineisto-

analyysin mieleenpalauttamisen tukena. Tutkimusraportissa esitetyt arviot ja johto-

päätökset pyrittiin tekemään ensisijaisesti aiempaan tutkimus- ja teoriatietoon no-

jautuen. Raporttia kirjoitettaessa pyrittiin myös selkeästi osoittamaan mikäli arviot 

tai johtopäätökset ovat tutkijan omia tulkintoja. 

 

Tutkimuksen arvioitavuuden kannalta tämän työn heikkoutena voidaan pitää sitä, että 

en itse kerännyt tutkimusaineistoa, vaan analysoin laajempaan tutkimushankkeeseen 

kuuluvaa, jo aiemmin tallennettua videomateriaalia sekä videotallenteen perusteella 

tehtyä litterointia. Näin ollen minulla ei ole omakohtaista kokemusta siitä, minkälai-

sia kuvaustilanteet olivat, enkä päässyt havainnoimaan johtoryhmän vuorovaikutusta 

itse kokousten aikana. Se, että tutkimusaineistoni kuuluu laajempaan tutkimushank-

keeseen mahdollisti toisaalta sen, että voin verrata tutkimukseni tuloksia samasta 

aineistosta tehtyjen tutkimusten tuloksiin (ks. esim. Pennanen 2010). Tutkimuksen 

toistettavuuden kannalta merkittävin tekijä onkin se, että tässä tutkimuksessa käytet-

tyä aineistoa on käytetty myös muiden pro gradu -töiden ja tieteellisten tutkimusten 

aineistona sellaisenaan tai osana laajempaa aineistoa. (Ks. esim. Pennanen 2010 ja 

Viitanen, Virtanen, Kokkinen, Valkonen, Mikkola & Puolijoki 2011.) Tämän pro 
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gradu -työn luotettavuutta lisää se, että tämän tutkimuksen tulokset ovat samankaltai-

set kuin esim. Pennasen (2010) pro gradu -työn tulokset täysin samasta aineistosta. 

 

  

6.2 Jatkotutkimushaasteita 
 

Tämä tutkimus tuotti yleisellä tasolla kuvailevaa tietoa siitä, minkälaisia funktioita 

johtoryhmän vuorovaikutus toteuttaa. Toteutetun vuorovaikutusanalyysin perusteella 

voitiin tehdä yleisiä arvioita siitä, minkälaista vuorovaikutus on tutkitussa ryhmässä 

ja miten vuorovaikutus tukee ryhmän toimintaa ja tavoitteita. Vuorovaikutusanalyy-

sin aikana nousi kuitenkin myös sellaisia kysymyksiä esille, joihin ei tämän tutki-

muksen puitteissa voitu vastata.  

 

Tämä tutkimus tuotti kuvailevaa tietoa, joka perustuu ulkopuolisen tutkijan tekemiin 

havaintoihin. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tarkastella johtoryhmän vuorovaiku-

tusta myös fenomenologisesta näkökulmasta esimerkiksi haastatteluaineiston avulla. 

Näin voitaisiin saada tutkimuksen kohteena olleen johtoryhmän jäsenten omiin käsi-

tyksiin perustuvaa tietoa siitä, mitä kokouksissa tapahtuu. Olisi myös mielenkiin-

toista ristiinvalottaa havainnointiaineistosta sekä haastatteluaineistosta saatuja tulok-

sia. Näin voitaisiin ehkä tehdä päätelmiä siitä, vastaavatko johtoryhmän jäsenten kä-

sitykset ryhmänsä työskentelystä sitä, minkälaiseksi ulkopuolinen tarkkailija johto-

ryhmän toiminnan havaitsee. 

 

Kuitenkin havainnointiaineisto yksinäänkin tarjoaa mahdollisuuksia myös muita tut-

kimusaiheita varten. Tämän tutkimuksen aikana johtoryhmän vuorovaikutuksessa 

ilmeni tietynlaisia käytänteitä ja toimintatapoja. Tyypillistä näytti olevan esimerkiksi 

se, että tietoa jaetaan paljon, ja tietoa sekä arvioita esitetään myös ongelmallisiksi 

koetuista seikoista organisaatiossa. Tätä informaatiota ja kriittisiä arvioita ei kuiten-

kaan johtoryhmässä analysoida ja prosessoida, vaan keskustelu jää pitkälti raportoin-

niksi. Olisikin mielenkiintoista analysoida syvemmin sitä, miksi nämä kriittiset arviot 

saatetaan johtoryhmässä sivuuttaa. Mikäli tätä kysymystä tarkasteltaisiin havain-

nointiaineiston avulla, edellyttäisi tämänkaltainen tutkimus hienovaraisemman ana-
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lyysimenetelmän käyttöä kuin tässä tutkimuksessa on käytetty. Mahdollista olisi tut-

kia myös sitä, miten kokouksissa esille tuotuja ongelmakohtia käsitteellistetään tässä 

johtoryhmässä sekä koko organisaation tasolla. Tämänkaltainen tutkimus voitaisiin 

toteuttaa haastattelututkimuksena tai järjestämällä ryhmäkeskustelutilanteita, joissa 

organisaation jäsenet saisivat omaehtoisesti keskustella organisaation toiminnan on-

gelmakohdista. Terveydenhuolto-organisaatioiden johtoryhmien tutkimus on tärkeää, 

jotta organisaatioiden erityisluonnetta voitaisiin ymmärtää paremmin ja jotta organi-

saatioiden vuorovaikutuskäytänteitä voitaisiin kehittää. Nykyisen tutkimustiedon 

valossa vuorovaikutuskäytänteiden kehittäminen voi edistää organisaatioiden toi-

minnan tehokkuutta sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemusta työyhteisössä.
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