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1 JOHDANTO

Ihmiskunta on koko historiansa ajan ollut kiinnostunut vallasta ja sen liitännäi-
silmiöistä. Vallan käsitteeseen on liitetty erilaisia näkemyksiä ja arvolatauksia,
joista ensimmäiset välittyvät meille jo lapsena kerrotuissa lastentarinoissa. Sa-
duissa ja tarinoissa valta on liittynyt sekä oikeudenmukaisiin hallitsijoihin että
luopioihin, joista jälkimmäiset ovat pyrkineet hankkimaan valtaa itselleen jopa
viekkaudella tai vääryydellä. Varttuessamme ja yhteiskunnalliseen toimintaan
osallistuessamme omaksumme muun muassa hallintovallan ja sen käytön osak-
si modernin ja järjestäytyneen yhteiskunnan toimintaa. Siten valtaan ja sen
käyttämiseen liittyy positiivisia käsitteitä kuten asioiden mahdollistaminen ja
aikaansaaminen. Samaan aikaan kielemme ja eurooppalainen historiaperin-
teemme tuntevat myös vallan pimeän puolen, josta osoituksena vallan negatii-
visluonteiset ilmenemismuodot kuten tyrannia ja hirmuvalta1. Suomenkielessä
valta ja sen käyttäminen on usein puettu negatiivissävytteisiksi termeiksi, mistä
esimerkkinä poliisivaltuuksien käytön kuvaaminen pakkovallan käsitteenä.
Näyttääkin siltä, että aika-ajoin valtatermin suoranaista käyttämistä vältellään
ja vallan käyttöön liittyvät ominaisuudet kätketään sivuilmauksiin. Tämä ilme-
nee myös valtaan liittyvissä tutkimuksissa, joiden yhteydessä tutkijat ovat erik-
seen perustelleet, miksi heidän tutkimustyössään käytettään usein negatiivissä-
vytteiseksi leimautuneita termejä kuten "vallankäyttäjä" tai "alistettu". Samaan
aikaan suomalaisessa työelämässä keskustellaan termien kuten esimies ja alai-
nen merkityksestä ja niiden soveltuvuudesta tasa-arvoistuvaan työelämään,
tiimityöhön ja jaettuun johtajuuteen. Keskustelu vallasta työelämässä tai työor-
ganisaatioissa ei siten ole päättynyt, vaikkakin kannanottoja suuntaan tai toi-
seen on saatettu tietoisesti pyrkiä välttelemään. Tutkimuksessani lähestyn val-
taa työelämässä tutkimalla vallan käyttöön liittyviä kertomuksia tieteelle omi-
naisella uteliaisuudella ja rohkeudella sekä ilman asiaan kuulumatonta kainos-
telua.

1 Clegg, Courpasson & Phillips (2006) ovat omistaneet kokonaisen luvun (The Heart of
Darkness) mm. toisen maailmansodan ja natsisaksan hirmuvallan käsittelemiselle.



6

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimustehtävä

Tutkimuksessani suhtautuminen valtaan ja sen erilaisiin organisatorisiin ilme-
nemismuotoihin pyritään pitämään tieteelliselle tutkimukselle ominaisesti
mahdollisimman neutraalina. Käytän käsitteitä kuten esimies ja alainen, koska
ne ovat yleisesti käytännössä tunnettuja ja myös tuttuja tutkimuksen kohdeor-
ganisaatiossa, poliisihallinnossa. Tutkimukseni kohteena on valta ja sen käyttö
poliisiorganisaatiossa työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksessani selvite-
tään sitä, kenelle valta kohdeorganisaatiossa kerrotaan ja miten valta ja sen
käyttö havaitaan ja koetaan organisaatiomuutoksen aikana. Tutkimuskysymyk-
seni ovat:

Millaisia tarinoita työntekijät tuottavat kertoessaan vallasta ja sen käy-
töstä organisaatiomuutoksessa?

Miten kerronta vallasta ja sen käytöstä muuttuvat työntekijöiden valta-
tarinoissa pitkittäistutkimuksen aikana?

Tutkimuksessani valtaa lähestytään sekä teoreettisen viitekehyksen että
tutkittavien valtakäsitysten kautta. Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa organisaa-
tion valtaa koskevaan tutkimukseen useilla eri tavoilla. Valtaa ja sen käyttöä
organisaatiossa koskeva tutkimus on harvemmin tarkastellut ilmiötä yksittäis-
ten organisaatiotoimijoiden näkökulmasta. Organisaation sisäisen vallan ja sen
käytön tutkiminen on kuitenkin rajoittunutta, jos ilmiötä ei valoteta yksilötason
näkökulmasta. Mikäli kyseessä olisi puhtaasti ideologiaan liittyvä valtatutki-
mus, saattaisi kollektiivinen tarkastelutapa olla tutkimuksen kannalta toimi-
vampi ja tutkimustulosten kannalta hedelmällisempi. (ks. Gjerstad 2009, 26).
Tässä tapauksessa olen kiinnostunut yksilötasosta ja haluan tehdä tämän vä-
hemmän esillä olleen näkökulman näkyväksi. Yksilötason näkemyksiä tutki-
malla kykenemme ymmärtämään paremmin niitä tekijöitä, joiden perusteella
yksilön valtakäsitykset ja kokemukset muodostuvat. Yhteisön ja tässä tapauk-
sessa organisaation kollektiivisesti muodostetut ja sosiaalisessa konstruktiossa
jaetut valtakäsitykset muodostuvat yksilöllisistä valtakäsityksistä ainakin niiltä
osin, kun ne ovat kollektiivisesti ymmärrettävissä ja jaettavissa.

Vallan tutkiminen on historian ja sosiologisen kontekstinsa vanki, jonka li-
säksi vallan määritelmää tieteellisessä tutkimuksessa on ohjannut eri tieteenalo-
jen toisistaan poikkeavan valtamääritelmän käyttäminen. Gjerstad (2009) huo-
mauttaa osuvasti siitä, että absoluuttisena totuutena pidettävä vallan määrittely
johtaa kieltämään tai marginalisoimaan muut näkökulmat valtaan, jolloin mää-
rittely muuttuu itsessään voimakkaaksi vallankäytöksi (Gjerstad 2009, 11). Täs-
sä tutkimuksessa nostetaan esille vallan määrittelyn monimerkityksellisyys or-
ganisaation työntekijöiden kannalta. Tutkimukseni on tärkeä myös siksi, että
vallan empiirinen tutkimus mahdollistaa vallankäytön näkyväksi tekemisen
konkreettisten esimerkkien avulla. Ihmiset ja ryhmät eivät koe valtaa yhden-
mukaisella tavalla, sillä kokemukset vallasta ja sen konstruktiosta vaihtelevat
ihmisryhmittäin ja tarkastelijakohtaisesti. Tutkimukseni tarkoitus ei kuitenkaan
ole keskittyä arvioimaan vallankäytön oikeutusta tarkastelemalla sitä eettisistä
tai moraalisista näkökulmista.
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Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa organisaatiokäyttäytymisen tutkimuk-
seen tarkastelemalla valtaa ja sen käyttöä organisaatiossa pitkittäistutkimukse-
na. Pitkittäistutkimus rajautuu tutkittuun poliisihallinnon organisaatiomuutos-
vaiheeseen, jolloin organisaatiorakenteet ja siten myös organisaation sisäiset
valtarakenteet ovat muutoksen kohteena. Muutoksen yhteydessä organisaation
sisäiset valtarakenteet muotoutuvat uudelleen, jolloin vallan ja sen käytön ha-
vainnointi muuttuvat myös helpommin havaittaviksi ja arvioitaviksi. Tutki-
mukseni tekee erityislaatuiseksi kenttätyövaiheen ajoittuminen pitkittäistutki-
mukselle ominaiselle pitkälle aikajänteelle, mikä mahdollistaa usein stabiileina-
kin pidettyjen valtarakenteiden ja niiden muotoutumisen tarkastelun organisaa-
tion eri muutosvaiheissa. Tutkimukseni kenttätyövaihe alkoi organisaatiomuu-
toksen valmistelun yhteydessä vuonna 2008 ja päättyi uudistuneen organisaati-
on toiminnan jalkauttamisvaiheeseen vuonna 2012.

 Organisaation valtarakenteita ja niihin liittyviä esimies-alaissuhteita käsit-
televiä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja artikkeleita on runsaasti.
Tutkimusten yhteydessä sekä havaintojen tekijänä että tutkimuksen kiinnostuk-
sen kohteena on lähes pääsääntöisesti ollut yrityksen keskijohto (Mintzberg
1984, 1985; Davis 1974; Tjosvold 1989; Westcott, Baird, Cooper 2006; Hänninen
2002; Mattila 2006; Kuusela 2010). Merkittävä osa tutkimuksista on tehty kvanti-
tatiivisella tutkimusmenetelmällä, jolloin valtarakenteita ja niiden muodostu-
mista on lähestytty ja niiden toimivuutta arvioitu yksin organisaation tehok-
kuusnäkökulmasta (Brown ja Saving 2002, Jobson & Schneck 1982). Viimeaikoi-
na julkaistuja kotimaisia valtatutkimuksia ovat olleet muun muassa Hänninen
(2002), Mattila (2006), Gjerstad (2009) ja Kuusela (2010). Tutkimukseni poikkeaa
edellä mainituista, sillä se tuottaa uutta tietoa organisaation työntekijöiden nä-
kökulmasta organisaation kannalta merkittävän muutoksen eri vaiheissa.

 Olen kiinnostunut valtatarinoista ja niissä tapahtuvista muutoksista aina
organisaatiomuutoksen suunnitteluvaiheesta sen uusien käytäntöjen jalkautta-
misvaiheeseen asti. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää sekä organisaa-
tiomuutosten johtajat että organisaatioiden esimiehet, jotka saavat tieteellisin
menetelmin tuotettua tietoa siitä, miten henkilöstö kertoo valtamuutoksesta sen
eri vaiheissa. Organisaatiomuutosten suunnitteluun ja johtamiseen liittyvän
asiantuntijatyön kannalta toteutettujen organisaatiomuutosten tieteellinen tut-
kiminen luo vakaamman perustan uusien muutosten suunnittelulle ja toteutuk-
selle. Organisaatioon kohdistuvien muutosten yhteydessä henkilöstön suhtau-
tumista muutokseen ja sen läpivientiin korostetaan entisestään, jolloin on loo-
gista ajatella, että sitä on myös syytä tutkia. Erityisen tärkeää tämä on poliisior-
ganisaatiolle, joka tämän tutkimustyön aikana suunnittelee ja sen päätyttyä
valmistautuu toteuttamaan uuden, vuoden 2014 alussa voimaan astuvan polii-
sin hallintorakenneuudistuksen kolmannen vaiheen.
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1.2 Sosiaalinen konstruktionismi tutkimuksen tietoteoreettisena
lähtökohtana

Tieteenfilosofiset kysymykset koskevat tieteellisen tiedon alkuperää ja päte-
vyyttä. Kysymys yleiskäsitteiden olemassaolosta kuuluu ontologiaksi kutsuttuun
filosofian osaan, jossa tarkastellaan todellisuuden peruselementtejä ja rakennet-
ta (Niiniluoto 1980, 125). Ontologia pyrkii antamaan vastauksia kysymykseen
siitä, mitä todellisuus perimmäiseltä luonteelta on eli miten jokin on. Ontologia
on tiedettä olevasta ja toimii siten itse asiassa yhdenlaisena "tietona" tutkimus-
kohteesta. Kyse on kuitenkin ennakkokäsityksestä tai esiymmärryksestä, joka
tekee mahdolliseksi varsinaisen tieteellisiin menetelmiin perustuvan tiedon
tuottamisen (Raunio 1999, 28, 31; Pihlström 1997, 31-32). Tutkijan tuleekin il-
maista kantansa siihen, miten uskoo, että ilmiö tai asia on olemassa. Tämä on
keskeistä erityisesti organisaatiotutkimuksessa sen vuoksi, että usein tutkimuk-
sen kohde on luonteeltaan tai olemistavaltaan abstrakti. (Puusa & Juuti 2011, 13.)
Tässä tutkimuksessa nojaudutaan ontologiseen subjektivismiin, jossa todelli-
suuden olemassaolo riippuu tarkastelijan tajunnasta ja ymmärryksestä.

Filosofian osa-alueena epistemologia tutkii tiedon käsitettä tai siihen liitty-
viä muita episteemisiä käsitteitä, kuten tiedon alkuperää, ja lajeja, tiedon saa-
vuttamisen mahdollisuuksia ja rajoja sekä tiedon luotettavuutta ja varmuutta
(Niiniluoto 1980, 136; Raunio 1999, 29; Audi 2003, 3-4). Dialogisen ja siten inter-
aktiivisen epistemologian mukaan muodostuva sosiaalinen todellisuus on seu-
rausta tutkijan ja tutkittavien vuoropuhelusta ja -vaikutuksesta. Tutkijan tulee
kyetä jakamaan sosiaalinen todellisuus yhdessä tutkittavien kanssa sekä omak-
sua käsitteet ja tulkinnat, jotka tekevät sosiaalisen todellisuuden tutkittavalle
merkitykselliskeksi (Raunio 1999, 89.) Yhteiskuntatieteellisen, kuten myös or-
ganisaatiotutkimuksen, metodologisten suuntausten ideaalityyppejä kutsutaan
objektiiviseksi ja subjektiiviseksi. Jaottelussa on Raunion (1999) mukaan vah-
vasti yksinkertaistettuna kyse siitä, miten todellisuus ja tätä koskeva tieto ym-
märretään suhteessa todellisuutta tiedostavaan subjektiin. Objektiivinen näke-
myksen mukaan tiedostavalla subjektilla ei ole merkitystä todellisuuden ja tätä
koskevan tiedon muodostumisessa. Subjektivistinen näkemys se sijaan todelli-
suuden ja sitä koskevan tiedon perusta on tiedostavassa subjektissa itsessään
eikä todellisuudessa sellaisenaan. (Raunio 1999, 77.) Tutkimuksessani seuraan
subjektiivista suuntausta, sillä sen taustalla on näkemys todellisuudesta sosiaa-
lisesti rakentuneena.

Ihmiskäsitystä voidaan pitää yhtenä näkökulmana tutkittavaan todellisuu-
teen, sillä tutkimuksen kohdistuessa inhimillisiin toimintoihin ja -
elämänkäytäntöihin määrittää ihmiskäsitys keskeisesti tutkimuksen kohteena
olevaa todellisuutta. Kyse on siten determinismin ja voluntarismin välisestä
mittelöstä, jossa determinismi pitää ihmistä ja hänen toimintaansa ympäristön
määrittämänä ja voluntarismi ihmistä autonomisena olentona, jonka toiminta
perustuu tietoisuuteen tai tahtoon (Raunio 1999, 91-92). Oma käsitykseni nou-
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dattaa voluntaristista näkemystä, jossa tiedon kohteena on yhteisön jäsenten
sosiaalisessa konstruktiossa tuottama käsitys todellisuudesta.

Tutkimustyöni on laadullinen tutkimus, jossa yhdistyvät postmodernismi2,
sosiaalinen konstruktionismi ja narratiivien tutkimus. Yhdistävänä tekijänä
toimii kontekstuaalisuuden ja maailman sosiaalisen konstruoitumisen tutkimi-
nen. Postmodernissa organisaatiotutkimuksessa tarkastelun kohteena on vallan
ja tiedon läheinen suhde sekä kielen maailmaa konstruoiva luonne (Juuti 2001,
133). Postmoderni epookki rakentuu objektiivisen todellisuuden kyseenalais-
tamiselle ja sen pyrkimyksenä on osoittaa kaikkien totuusväitteiden kielellinen
ja diskursiivinen suhteellisuus ja manipuloitavuus. Siirtyminen modernista
postmoderniin on samalla merkinnyt siirtymistä kulttuurilliseen imperialismiin
ja tiedon luomaan totalitarismiin. (Gergen 2009, 27; Ahonen 2001, 174; Juuti
2001, 53.) Tie modernista organisaatiosta postmoderniin rakentuu ennen muuta
organisationaalisten ulottuvuuksien varaan, joita edustavat mm. siirtyminen
jäykkyydestä joustavuuteen, rajoittamisesta valtuuttamiseen sekä hierarkiasta
kohti markkinoita (Ahonen 2001, 174 vrt. Bauman 1996, 32–33). Postmodernit ja
siten verkostomaisesti rakentuneet organisaatiot ovat nopeasti yleistyneet ja
niistä on tullut suosittuja sekä organisaatiokirjallisuudessa että organisaatioiden
toiminnassa (Juuti 2006a, 231–232). Organisaatioiden muodostuessa entistä ver-
kostoituneimmaksi ja vähemmän formaalisti säädellyiksi yksiköiksi, on niiden
työntekijöillä entistä suurempia haasteita menestyä organisaatiossa, jossa he
kohtaavat ristiriitaisuuksia, epäselvyyttä ja sekavuutta.  Postmodernin organi-
saatiotutkimuksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä sopeutumaan niihin muu-
toksiin, jotka moderni tiede ja teknologia ovat aikaansaaneet. (Hatch 1997, 45.)

Tutkimukseni taustalla olevan Foucault'n filosofian mukaan tiedon (savoir)
osalta kyse on totuuden ja tiedon rakenteista, joita tutkija ei voi tiedostaa eikä
siten artikuloida, mutta jotka samalla perustuvat tuon tiedon mahdollisuuteen.
Myöskään työssäni käytettävä laadullinen tutkimusmetodi ei tunne puhdasta
objektiivista tietoa, sillä tieto mielletään ensisijaisesti subjektiiviseksi. Tutkija
päättää oman ymmärryksensä varassa mm. tutkimusasetelmasta, jolloin puh-
taan objektiivisen tiedon kerääminen tai analysointi on käytännössä mahdoton-
ta. Foucault kuvaa tätä tietoisuuden tasoa positiiviseksi tiedostamattomuudeksi,
jossa samaa ilmiötä voidaan kuvata lukuisista eri perspektiiveistä ilman, että
analyysillä olisi lopullista tai ehdotonta päätepistettä. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
20; Helén 1994, 272; Alhanen 2007, 115.)

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan vain tietystä teoreettis-
metodologisesta näkökulmasta, minkä lisäksi tarkastelussa huomiota kiinnite-
tään pelkästään siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kysymyksenasette-
lun kannalta olennaista. Tämä mahdollistaa havaintojen pelkistämisen "raaka-
havainnoiksi" ja raakahavaintojen yhdistämisen yhdeksi havainnoksi tai aina-
kin harvemmaksi havaintojen joukoksi. Yhdistämisen lähtökohtana on käsitys
siitä, että aineistossa ajatellaan olevan esimerkkejä tai näytteitä samasta ilmiöstä.
Pelkistämisen tavoitteena ei ole määritellä tyyppitapauksia tai keskivertoyksi-
löitä. (Alasuutari 2011, 40–42 vrt. Eskola & Suoranta 1998, 108.) Tutkimuksen

2 Kuten myös post-stuktualismi (ks. Clegg 1989, 150-153)
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laadullisen aineiston analyysi on toteutettu aineistolähtöisenä sisällön analyysi-
nä siten, että teoria tai aiemmat tutkimustulokset eivät ole tutkimukseni lähtö-
kohtana, vaan pikemminkin toimivat resurssina empirian kuvaamiseen ja tul-
kintaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–96; Eskola & Suoranta 1998, 19). Kuvaan
tutkittavaa valtailmiötä ja sen monimerkityksellisyyttä haastateltavien vuosit-
tain kertomien tarinoiden ja tarinoista tulkittujen kertomusten avulla. Yhdistä-
mällä vuosittaiset kertomukset pitkittäiskertomuksiksi sekä niitä toisiinsa ver-
taamalla muodostetaan kokonaiskäsitys vallan käytön eri muodoista kohdeor-
ganisaatiossa. Suoritettujen vuosittaisten analyysien sekä yhteisen koontiana-
lyysin yhteydessä tutkimustuloksia on tulkittu ja kuvattu suhteessa tutkimuk-
sessa esitettyihin valtateorioihin.

Sosiaalisen konstruktionismin käsitteen mukaisesti todellisuus on sosiaali-
sesti rakentunutta ja tiedonsosiologian tehtävä on tuon rakentumisprosessin
tutkiminen. Sosiaalisen konstruktionismin ja sosiaalisen konstruktivismin käsit-
teitä käytetään vaihtelevasti, mutta tutkimustyössäni todellisuuden sosiaalista
rakentumista kuvataan konstruktion eli rakennelman käsitteen avulla. Sosiaali-
sen konstruktionismin käsite perustuu Alfred Schuttsin oppilaina toimineiden
Bergerin ja Luckmannin teokseen "The Social Construction of Reality" (1966),
jossa ihminen nähtiin kielellisenä, sosiaalisena ja kulttuurillisena olentona ja
jonka käsitys maailmasta rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden
kanssa (Berger & Luckmann 1994). Bergerin ja Luckmannin lähestymistapa laa-
jensi pelkästään yksilöön kohdistuvaa fenomenologista analyysiä pyrkien tar-
kastelemaan erityisesti sitä, miten instituutioita ja sosiaalisia rooleja legitimoi-
daan. Viime aikoina sosiaalinen konstruktionismi on saanut jalansijaa tutkijoi-
den kuten Michael Billig, Rom Harre, Kenneth Gergen sekä John Shotter tutki-
mustöiden ansiosta ja samalla se on enenevissä määrin muokannut näkemyksiä
organisaatiosta yleensä. (Juuti 2001, 22–27.)

Sosiaalisessa konstruktionismissa peruskäsitykset johdetaan suoraan sosi-
aalisista prosesseista kuten kielestä ja ihmisten välisistä suhteista. Tieto ja tie-
täminen eivät löydy ihmisten sisältä vaan ne muodostuvat ihmisten välisissä
keskusteluissa ja neuvotteluissa, joiden tarkoituksena on luoda ja jakaa ympä-
röivää todellisuutta. (Syrjälä 2006, 35.) Sosiokulttuurillinen ympäristö on siten
resurssi, jonka avulla ihmiset ymmärtävät omaa ja muiden käyttäytymistä luo-
miensa intersubjektiivisten merkitysten avulla. Sosiokulttuurillinen todellisuus
ei ole muuttumaton, sillä se konstruoituu ihmisten kielessä, jolloin myöskään
sosiokulttuurilliset konventiot eivät ole muuttumattomia. Ne toimivat dynaa-
misina resursseina, vaikkakin ihmiset kokevat ne itsestäänselvyyksinä niiden
kollektivisoituessa sosiaalisen konstruktionismin prosesseissa. Ihminen ei siten
määräydy sisäisten tai ulkoisten syiden perusteella (anti-essentialismi), vaan
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen prosessien kautta. (Gjerstad 2009, 11;
Ekonen 2007, 33.) Ihmiselämä institutionalisoituu eli muuttuu sarjoiksi rutiineja,
joita niiden säännönmukaisesta toistuvuudesta johtuen aletaan pitää itsestään-
selvyyksinä.

Ajatus sosiaalisesta rakentumisesta on itsessään vapauttava, sillä rakenteet
ovat historiallisten tapahtumien sekä yhteiskunnan ja tässä tapauksessa organi-
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saation vallan, voimien ja ideologioiden tuotetta. Tietovarannon perusteella
organisaation jäsenet mieltävät yksittäisen ihmisen aseman ja samalla sen rajoi-
tukset organisaation kontekstissa. (Berger & Luckmann 1994, 52–57; Hacking
2009, 14, 26–27.) Tieto ei kuitenkaan ole aukotonta ja kaikenkattavaa, sillä tie-
don ja selkeyden taustalle kätkeytyy asioita, joihin ei tavanomaisia asioita käsi-
teltäessä edes kiinnitetä huomiota.  Tutkimukseni kohteena oleva valta sen eri
muotoineen katsotaan ainakin osin kuuluvaksi "normaalin" tietovarannon ul-
kopuoliseen tietoon. Olen kiinnostunut ilmiöstä erityisesti siksi, ettei valtaan
tavanomaisesti osata kiinnittää huomiota ja se saatetaan tietämättä hyväksyä
ikään kuin valmiiksi annettuna ja itsestään voimassa olevana järjestelmänä.

Ihmisen tietoisuus on intentionaalista, jolloin se suuntautuu aina johonkin
tiettyyn kohteeseen. Siten on mahdotonta yrittää tavoitella tietoisuuden kuvitel-
tua perustasoa, sillä tavoitteena on yksin tietoisuus jostakin. Tämä pätee tietoon
sekä ulkoisessa fyysisessä ja havaittavaan maailmassa että yksilöiden subjektii-
viseen todellisuuteen. Lukuisten eri todellisuuksien, sekä subjektien että subjek-
tien välisten, joukosta erottuu arkielämän todellisuus (par excellence). (Berger &
Luckmann 1994, 31–34.) Tutkimuksen kohteena on haastateltavien arkielämän
todellisuus, jota tarkastellaan pitkittäistutkimuksen aikana kerrottujen tarinoi-
den avulla.

Sosiaalinen konstruktionismi rakentuu ennen kaikkea kielen varaan, sillä
kielen ymmärtämisen nähdään olevan välttämätöntä arkielämän todellisuuden
ymmärtämiseksi (Riessman 2008, 8-9). Kieli kykenee tuottamaan merkityksiä,
jotka eivät ole subjektiivisten mielenliikkeiden välittömiä ilmauksia. Kieli yh-
distää jokapäiväisen elämän todellisuuden eri alueet ja nivoo ne yhteen mielek-
kääksi kokonaisuudeksi. (Berger & Luckmann 1994, 48–50.) Esimerkiksi termit
kuten "sosiaalinen rakenne", "tajuton" tai "neuroosinen" ovat sosiaalisesti konst-
ruoitumisen kautta syntyneitä (Clegg 1989, 172). Pitkittäistutkimukseni aikana
sekä haastateltavien käyttämä kieli että heidän havaitsemansa todellisuus
muuttuvat ajan kuluessa, jolloin ihmisen merkityksenanto tietylle asialle haas-
tattelun ensimmäisessä vaiheessa saattaa poiketa huomattavasti merkityksestä,
jonka hän asialle antaa viimeisen teemahaastattelun yhteydessä. Empiiristen
havaintojen ja niiden erojen ohella tarkastelua tuleekin suunnata niihin proses-
seihin, joiden seurauksena yleisesti hyväksytyt todellisuuskäsitykset vakiintu-
vat yksilöihin ja siten yhteisöihin (ks. Berger & Luckmann 1994, 13). Teoreettis-
ten sudenkuoppien estämiseksi Haugaard (2003, 102) esittää, että valtasuhteet
ovat seurausta yksilöiden käytännön toiminnasta, jossa käytännön todellisuus
rakentuu ihmisten välisessä diskurssissa. Todellisuus rakentuu sen varaan, mitä
me siitä valmiiksi tiedämme, mikä puolestaan on jokapäiväisen interaktion seu-
rausta. Todellisuus on siten jokaisen yksilön hiljaista tietoa, joka mahdollistaa
toimintamme jokapäiväisessä elämässämme, ja jossa diskurssin avulla raken-
namme sekä omaa että yhteistä maailmankuvaa. (Clegg ym. 2006, 215–216.)
Tutkimukseni tehtävänä ei ole tarkastella sosiaalisessa konstruktiossa tapahtu-
via käsitteiden muutosta tai vakiintumista, sillä kiinnostuksen kohteena ovat
yksilöt ja heidän tapa kertoa vallasta organisaatiossa.
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Tutkimukseeni oleellisesti liittyvän Foucault'n tietoteoreettisen filosofian
mukaisesti tiedon ja vallan suhde on vahva ja vakiintunut. Se syntyy tiedon
kautta muodostetuista normeista, jotka edelleen ohjaavat yksilöä ja tämän toi-
mintaa. Siten tiedon ohella myös valta muotoutuu ihmisten tavanomaisen
kanssakäymisen yhteydessä, jolloin tieto ja valta ovat sosiaalisesti konstruoituja.
Foucault'n vallan ja tiedon välinen suhde realisoituu ihmisten välisessä sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa ja on siten osa sosiaalista konstruktionismia. Missä
tahansa ihmissuhteessa, olipa kyseessä institutionaalinen tai taloudellinen suh-
de, valta on aina läsnä. Valta ei ole läsnä kaikkialla sen vuoksi, että jollakulla on
sitä tarpeeksi hallussaan määrätäkseen viime kädessä koko yhteiskuntaa, vaan
koska valta tuotetaan jokaisessa yhteiskunnan pisteessä ja suhteessa. Foucault'n
mukaan valtaa on olemassa vain kun se pannaan toimimaan myös silloin, kun
se on integroituneena pysyvien rakenteiden rajaamaan mahdollisuuksien kent-
tään. (Varis 1989, 68–69.)  Organisaatiomuutostilanteessa valta ei ainakaan läh-
tökohtaisesti voi olla integroituneena pelkästään pysyvien rakenteiden rajaami-
en mahdollisuuksien kenttään, joten sitä tarkastellaan erityisesti sen toiminnal-
lisen ulottuvuuden kautta3. Pysyvien rakenteiden muodostumisen tarkastelu
mahdollistuu vasta uudistetun organisaatiorakenteen toiminnan vakiintuessa,
mikä ajallisesti tapahtuu vasta tutkimukseni aikahorisontin loppuvaiheessa.

1.3 Kohdeorganisaation muutos

Tutkimukseni kontekstina on poliisiorganisaatio, tarkennettuna Jyväskylän kih-
lakunnan- ja myöhemmin Keski-Suomen poliisilaitos. Sisäasiainministeriön po-
liisiosaston, poliisiylijohdon, poliisin valtakunnallisten yksiköiden sekä poliisin
lääninjohtojen ohella paikallisia kihlakunnan poliisilaitoksia oli tutkimuksen
alkaessa vuonna 2008 yhteensä 90. Valtioneuvoston 15.11.2007 antaman asetuk-
sen mukaisesti poliisin hallinto järjesteltiin uudelleen vuoden 2009 alusta valta-
kunnallisten yksiköiden lisäksi 24:een paikalliseen poliisilaitokseen poliisin hal-
lintorakenneuudistuksen (PORA) I -vaiheessa. Poliisin hallintorakenneuudis-
tuksen toisessa vaiheessa (PORA II) vuoden 2010 alusta lääninjohdot ja poliisin
ylijohto sulautettiin Poliisihallitukseksi. Hallintorakenneuudistusten (PORA I ja
PORA II) tarkoituksena oli korkeatasoisten poliisipalveluiden saatavuuden tur-
vaaminen ja palveluiden pitäminen lähellä kansalaista (Sisäasiainministeriön
poliisiosaston tiedote 15.11.2007). Hallintorakenneuudistukseen liittyi myös
tuottavuustavoite, joka poliisin osalta käsitti 450 henkilötyövuoden vähennys-
tarpeen vuoteen 2011 mennessä (Tiainen 2008, 7).

Poliisin hallintorakenneuudistuksen PORA I -vaihe (toimeenpano 1.1.2009
alkaen) yhdisti Keski-Suomen maakunnan alueelle sijoittuneet viisi poliisilaitos-
ta (Jyväskylän-, Jämsän-, Keuruun-, Saarijärven ja Äänekosken poliisilaitokset).

3 Toki pysyvänä rakenteena voidaan tässä tapauksessa pitää poliisiorganisaatiota, sillä tut-
kimukseni rajautuu ainoastaan uudistuvan paikallispoliisin ja sen organisaatioraken-
teen sisällä ilmenevään valtaan.
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Keski-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiasema sekä organisaation ylin johto ja
merkittävä osa keskijohdosta sijoittuivat Jyväskylään samalla, kun maakunnan
entisten poliisilaitosten nimikkeet ja statukset muutettiin poliisiasemiksi4. Polii-
silaitoksen henkilöstö siirtyi poliisilaitosorganisaatiosta uuteen poliisiasemaor-
ganisaatioon ilman, että yhdelläkään työntekijällä oli muuta kuin henkilökoh-
taiseen halukkuuteen perustuvaa siirtymisvelvoitetta toimipisteestä toiseen5.
Perustetun poliisilaitoksen henkilöstön kokonaislukumääräksi6 vakiintui noin
360 henkilötyövuotta, joista pääpoliisiasemalla työskentelee keskimäärin 250.
PORA II -vaiheessa (1.1.2010 alkaen) poliisiaseman esimiesvirastona toiminut
Länsi-Suomen läänin poliisijohto lakkautettiin ja Keski-Suomen poliisilaitos
sijoittui suoraan Helsinkiin perustetun Poliisihallituksen alaisuuteen.

Poliisin hallintorakenneuudistusta edeltänyttä vuonna 1996 toteutettua
kihlakuntauudistusta ovat tutkineet mm. Haatainen (2005) sekä Immonen ja
Vuorinen (2005). Poliisin hallintorakenneuudistuksesta ei toistaiseksi ole Heikki
Mansikka-ahon (2012) lisensiaattityön lisäksi julkaistu muita akateemisia tut-
kimuksia. Mansikka-ahon kvantitatiivisella tutkimusmetodilla toteutettu "Polii-
si poraa: poliisin hallintorakenneuudistuksen arviointi tuottavuuden näkökul-
masta" (31.10.2012) on siten sarjassaan ensimmäinen. Narratiivista tutkimus-
otetta sen sijaan on poliisiorganisaatiossa hyödynnetty mm. Vanhalan (2007)
lisensiaattityössä, jossa tutkittiin poliisipäälliköiden uratarinoita.

Organisaatiomuutoksen kannalta on tärkeää tunnistaa poliisin hallintora-
kenneuudistusta koskeva muutostyyppi, sillä kaikki organisaatiomuutokset
eivät ole lähtökohdiltaan samanlaisia. Nadler ja Tushman (1990) jakavat organi-
saatioon kohdistuvat muutokset neljään tyyppiin:

1. Ennakoivaan eli proaktiiviseen muutokseen, jolloin toimintaa kehitet-
tään siten, että voidaan varautua tuleviin muutoksiin.

2. Reagoivaan eli reaktiiviseen muutokseen, jolloin organisaatio reagoi jo
tapahtuneeseen asiaan. Tällainen muutos on usein seurausta organisaation ul-
kopuolisen ympäristön pakotteista ja kykenemättömyys nopeisiin muutoksiin
saattaa merkitä organisaation kuolemaa.

3. Vähittäiseen muutokseen, jossa toimintaa kehitellään vähitellen, ja jossa
tavoitteena on organisaation suorituskyvyn parantaminen tehostamalla toimin-
taa ja kehittämällä henkilöstön osaamista ja teknologiaa.

4. Strategiseen muutokseen, joka vaikuttaa koko organisaatioon, ja joka
määrittää uudelleen organisaation perustehtävän ja toiminnan reunaehdot.
(Lämsä & Hautala 2004, 184–185.)

Poliisin hallintorakenneuudistuksen osalta kyse on ennakoivasta muutok-
sesta, jolla pyritään turvaamaan poliisipalveluiden säilyttäminen lähellä kansa-
laisia poliisikonsernin kehysrahoituksen supistuessa. Organisaatiomuutoksen
tarkoituksena on samanaikaisesti mahdollistaa myös silloisen valtionhallinnon
tuottavuusohjelman mukaiset henkilötyövuosivähennykset ja niistä seuranneet

4 Keski-Suomessa on muutoksen jälkeen yksi poliisilaitos, joka koostuu Jyväskylän pääpo-
liisiaseman lisäksi Saarijärven, Äänekosken, Keuruun ja Jämsän poliisiasemista.

5 Kenenkään konkreettista työhöntulopaikkaa ei muutettu esimiesviraston toimesta.
6 Sisältäen poliisimiesten lisäksi vakituisissa siviilivoissa toimivat henkilöt. Poliisikoulusta

poliisilaitokselle lähetettyjä poliisiopiskelijoita ei ole sisällytetty lukumäärään.
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säästöt, jolloin muutoksessa ainakin osittain on kyse myös organisaation ulko-
puolisessa ympäristössä tapahtuneeseen muutokseen reagoimisesta. Katson
kuitenkin, että tässä tapauksessa tarkoitus oli toimia proaktiivisesti, jolloin ra-
hoituskehyksen supistumiseen pyrittiin varautumaan hyvissä ajoin ennen ke-
hysleikkureiden täytäntöönpanoa. Kyseessä on lisäksi vähittäinen muutos huo-
limatta siitä, että organisaatiomuutos vaikutti samanaikaisesti kaikkiin kohde-
organisaation työntekijöihin riippumatta siitä, mihin tehtäviin tai toimipisteisiin
heidät oli sijoitettu. Organisaation perustehtävä säilyi muutoksesta huolimatta
ennallaan, eikä esimerkiksi toiminnan reunaehtoja säätelevä lainsäädäntö
muuttunut uudistuksen aikana tai välittömästi sen jälkeen. Vaikka vuoden 2009
alussa toteutettu uudistus on kohdeorganisaation kannalta laaja ja merkittävä,
realisoituivat muutoksen vaikutukset päivittäiseen toimintaan ja siten myös
organisaation toimintakyvyn parantumiseen vähitellen ja vasta pitkän ajan ku-
luessa.

Vallankäytön tutkimisen kannalta ennakoivan ja vähittäisen muutoksen
tutkimisen tekee mielenkiintoiseksi se, että organisaation sisäiseen valtajärjes-
telmään kohdistuvat muutokset tapahtuvat pitkällä aikajänteellä. Tällöin ilmi-
öiden sekä syy-seuraussuhteiden tutkiminen mahdollistuu pitkässä aikaho-
risontissa ilman, että organisaatio joutuu reagoimaan nopeasti ja siten ehkä
myös "sokeasti" strategiseen muutokseen. Nopea ja strateginen muutos saattaa
siten rajata valtaan liittyvän organisaatiouudistuksen suunnittelun huomatta-
vasti suppeammaksi kuin mitä se tutkimukseni kohteena olevassa organisaati-
ossa on ollut. Organisaatiomuutoksen toteutuksen ohella myös valtaan liittyvät
uudistukset tulevat tässä tapauksessa helpommin suunniteltaviksi, toteutetta-
viksi ja siten myös helpommin havaittaviksi.

1.4 Etnografinen pitkittäistutkimus

Tutkimustyöni on toteutettu pitkittäistutkimuksena, jossa tutkimus perustuu
poliisin hallintorakenneuudistuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen tarkaste-
luun. Työssäni seurataan ja tutkitaan organisaatioon ja sen valtamuutokseen
liittyviä tarinoita viiden vuoden ajanjaksolta. Pitkittäistutkimukselle on omi-
naista tutkimuksen ajallisen keston pituus, tosin se ei ole ainoa tutkimusta mää-
rittävä tekijä. Ajallisen keston lisäksi määrittävänä tekijänä on ollut mm. tutki-
musprosessin mielenkiinnon keskittyminen siihen, miten ja miksi ilmiö näyt-
täytyy ajan kuluessa, ja miten ajan kuluminen vaikuttaa ilmiön pysyvyyteen tai
sen muuttumiseen. Tämä on korostunut erityisesti käyttäytymistutkimuksessa,
jossa tutkimuksen kohteena ovat joko yksilöt ja heissä tapahtuneen muutoksen
tutkiminen ja perusteleminen tai vaihtoehtoisesti kiinnostus laajemmasta ilmi-
östä ja sen selittämisestä. Yhdistävänä tekijänä pitkittäistutkimukselle ja käyt-
täytymistutkimukselle on ollut vaatimus siitä, että tutkittavaa entiteettiä tark-
kaillaan toistuvasti sen esiintyessä tai muuttuessa ajan kuluessa. (Nesselroade &
Baltes 1979, 3-4.) Pitkittäistutkimuksessani olen kiinnostunut yksilöistä, heidän
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organisaatiomuutokseen ja valtaan liittyvissä tarinoissa esiin nousevista asioista
sekä niiden muuttumisesta organisaatiomuutoksen eri vaiheiden aikana.

Pitkittäistutkimusta on käytetty erityisesti psykologiassa ja sosiologiassa,
missä tutkittavaa kohdetta on seurattu vuosikymmeniä siitä jatkuvasti rapor-
toiden. Organisaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa metodia on käytetty mm.
seuraamalla ja havainnoimalla esimiesten managerointikykyjen kehitystä hei-
dän työuransa aikana. Yksi näistä tutkimuksista toteutettiin American Telepho-
ne and Telegraph Companyssä, missä tutkimus aloitettiin jo vuonna 1956, ja
jonka jatkotutkimuksesta päätettiin väliraportin yhteydessä yli 20 vuotta tutki-
muksen käynnistymisen jälkeen vuonna 1976 (Bray & Howard 1983, 266–312).
Toisena esimerkkinä klassisista pitkittäistutkimuksista on Elton Mayon johtama
Hawthorne-tutkimus, jossa tutkijat halusivat selvittää fyysisten olosuhteiden
vaikutusta työsuoritukseen Illinoisissa sijaitsevassa Western Electric -yhtiössä
1920–30 lukujen taitteessa (Lämsä & Hautala 2004, 27).

Tutkimukseni aikajännettä voidaan pitkittäistutkimuksen kyseessä ollessa
pitää vähintäänkin keskipitkänä. Tutkimukseni mielenkiinto kohdistuu organi-
saatiomuutosvaiheessa kerrottuihin valtakertomuksiin, jolloin tutkimuksen pit-
kittämisellä nykyisestä ei välttämättä olisi saatu merkittävää lisähyötyä. Krii-
tikko saattaisi kuitenkin huomauttaa, että jälkiteollisessa tai neoklassisessa yh-
teiskunnassa muutos on organisaatioille jatkuva olotila. Tyydyn toteamaan, että
mikäli muutos organisaatiossa koettaisiin jatkuvaksi todellisuudentilaksi, me-
nettäisi muutos pelkästään käsitteenä sen organisaation toimintaa muuttavan
merkityksensä. Jos muutos on jatkuvaa, on organisaation toiminta tosiasiallises-
ti keskittynyt muutosten läpivientiin, mistä itsessään on tullut organisaation
toiminnan funktio. Perustuen tutkimuksessani omaksuttuun sosiaaliseen kon-
struktionismiin haluan kuitenkin ajatella, että tutkimuksen kohteena olevassa
muutoksessa on kyse organisaation toiminnan kannalta sekä merkittävästä että
uudesta todellisuudentilan muuttumisesta. Muutoksessa organisaation johdon
toimesta rakennetaan tavoitteellisesti määrättyä konstruktiota, jota tulkitaan
monin tavoin eri organisaatiotasoilla. Kuitenkin voi ajatella, että haluttu kon-
struktio julkilausuttuna tavoitteena muodostaa yleisen ja ainakin osittain orga-
nisaation jäsenille yhteisesti jaetun sosiaalisen resurssin tulkita muutosta ja sii-
hen liittyvää vallankäyttöä. Lisäksi pidän viiden vuoden havainnointiaikaa suh-
teessa neljään pitkittäistutkimuksessa haastateltavaan henkilöön riittävän luo-
tettavana ja laadullisen pitkittäistutkimuksen ehdot täyttävänä.

Organisaation sisäisen muutoksen tutkimiseksi hyödynsin työssäni etno-
grafista lähestymistapaa. Etnografisen tutkimuksen tavoitteena on osallistua
tutkittavien elämään ja kerätä siitä tietoja ilman, että tutkija muuttaa oleellisesti
tutkittavien todellisuutta. Etnografia eroaa puhtaasta osallistuvasta havain-
noinnista siten, että se on ennen kaikkea kokemalla oppimista. (Eskola & Suo-
ranta 1998, 105.) Tutkimustyypin tarkoituksena on inhimillisen ymmärryksen
lisääminen ennustettavuuden tai toimintaa koskevien lainalaisuuksien sijaan
(Syrjälä & Numminen 1988, 77-78). Etnografiselle tutkimukselle, aivan kuten
laadulliselle tutkimukselle yleensä, on tunnusomaista sen ainutkertaisuus (Es-
kola & Suoranta 1998, 109).
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Etnografian juuret ovat vieraita kulttuureja tutkivassa antropologiassa ja
se on havainnoinnin muoto, joka tapahtuu kauttaaltaan sosiaalisen todellisuu-
den luonnollisissa olosuhteissa. Organisaatiotieteissä on alettu käyttää kulttuu-
ritutkimusta yleisemmin vasta 1970 – 1980 luvuilla. (Syrjälä 2006, 40). Etnografi-
seen tutkimukseen sisältyy pitkäaikainen kenttätyövaihe, jonka aikana tutkija
kokoaa aineistonsa pääasiassa osallistuvan observaation ja haastattelujen kautta.
Pitkittäistutkimuksen pitkä ajallinen ulottuvuus puoltaa etnografiselle tutki-
mukselle ominaista pitkähköä kenttätyövaihetta, jota käsittelen tarkemmin tut-
kimukseni luvussa 4.

Etnografisessa tutkimuksessa kaikilla osapuolilla, myös tutkijalla, on ak-
tiivinen ja tutkimusta muokkaava rooli, sillä tutkija pyrkii ymmärtämään eri
tapahtumien merkityksiä osallisten näkökulmasta. Etnografiassa kuvataan eri-
laisia toiminnallisia käytäntöjä näkökulmien ja sisäisen ymmärtämisen kautta.
(Syrjälä & Numminen 1988, 68; Eskola & Suoranta 1998, 105.) Yhteisöön on hel-
pompi mennä sisään sieltä, missä on saman sosiaalisen taustan omaavia jäseniä
ennestään (Tamminen 1993, 95). Tästä huolimatta tutkija saattaa kohdata tutkit-
tavien epäluuloisuutta, jolloin tutkija koetaan uhkaksi tai ainakin vaivaksi. Tut-
kijan on kyettävä hälventämään nämä epäluulot, joskin tässä käytettävät mene-
telmät eivät tutkimuksen kannalta saa olla eettisesti arveluttavia. (Grönfors
1982, 192.) Keskittyminen ilmiöiden havainnointiin organisaation tietyssä osas-
sa ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että kaikki muu organisaatiossa tapahtuva
jää huomiotta. Etnografinen tutkimus ja myös antropologia edellyttävät, että
tutkija on organisaation jäsen sen sijaan, että hän olisi ikään kuin organisaatios-
sa vieraileva turisti. (Alvesson 1996, 41.)

Tutkimustyöni valmistuessa olen palvellut Jyväskylän ja myöhemmin
Keski-Suomen poliisilaitoksen eri tehtävissä lähes vuosikymmenen. Kokemuk-
seni kohdeorganisaatiosta yhdistettynä poliisin peruskoulutukseen sekä työs-
kentelyyn kenttä- ja hälytys- ja tutkintatehtävissä lienee kiistaton osoitus siitä,
etten etnografista tutkimusta tehdessäni ole ollut Alvessonin kuvaama "vierai-
leva turisti". En kuitenkaan voi luotettavasti pois sulkea sitä mahdollisuutta,
ettei omilla kokemuksillani ja käsityksilläni olisi vaikutusta tutkimustyöni to-
teuttamiseen tai sen tuloksiin. Suhtautuminen haastattelijaan ei niinkään tutki-
jana vaan persoonana ja työkaverina on saattanut vaikuttaa siihen, miten haas-
tateltavat ovat vuosien kuluessa tutkimuskysymyksiin vastanneet. Pyrin jo tut-
kimukseni alkuvaiheessa minimoimaan haastattelijan persoonavaikutuksen
jättämällä valitsematta haastateltaviksi henkilöitä, joihin olen tavanomaista työ-
suhdetta läheisemmässä vuorovaikutussuhteessa.

Haastateltavien kertomusten autenttisuuteen vaikuttanee se, että poliisi-
organisaatiossa toimittaessa sekä haastateltavat että haastattelija ovat koulutet-
tuja ja työssään harjaantuneita sekä ihmisten puhuttamiseen että sen havain-
nointiin, pysyykö henkilö kertoessaan totuudessa. Viisivuotisen haastattelujak-
son aikana en haastattelijana tai poliisimiehenä havainnut, että haastateltava
olisi joko oman itsensä tai haastattelijan vuoksi puhunut muunneltua totuutta.
Objektiivisesti arvioiden pidän kuitenkin mahdollisena, että joitakin asioita on
saattanut syystä tai toisesta jäädä pois kerronnasta ja siten haastattelututkimuk-
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sen ulkopuolelle. Toisaalta joitakin yksittäisiä asioita, joista muussa tapauksessa
esimerkiksi organisaation ulkopuolisen haastattelijan kyseessä ollessa, olisi saa-
tettu vaieta, on saattanut tulla osaksi tutkimustyötäni.

Organisaation sisäisiä alaryhmittymiä ja valtakeskittymiä tutkiessani mi-
nulla oli vahva tahto säilyttää ennen kaikkea neutraalisuuteni, mutta sosiaalisen
konstruktionismin mukaan on kuitenkin hyväksyttävä se, että myös tutkija on
tuottamassa tutkittavien kanssa tutkimusaineistoa. Ymmärsin, että on mahdo-
tonta toimia usean ryhmittymän jäsenenä samanaikaisesti, joten haastatteluiden
aikana ja niiden välillä pysyttelin tutkijalle ominaisessa roolissani. Haastatte-
luiden välillä tutkimustani koskevista asioista ei keskusteltu edes tutkittavien
kanssa.

Tutkijana minun tuli huomioida itseni ja haastattelemieni henkilöiden vä-
liseen luottamukseen liittyvä eettinen ongelma. Oikean ja riittävän tiedon saa-
minen edellytti luottamuksen syntymistä haastattelijan ja haastateltavan välillä,
mutta riskinä oli mahdollisuus siihen, että minuun ei suhtauduttaisi kuten tut-
kijaan vaan kuten uskottuun mieheen (ks. Grönfors 1982, 194).  Pitkittäistutki-
muksen aikana toimin yhteistyössä haastateltavien kanssa pääsääntöisesti vain
silloin, kun haastatteluja tehtiin. Siten luottamus on perustunut sekä asemaani
organisaatiossa että "poliisiveljien ja sisarten" väliseen luottamukseen. Tutki-
mukseni aikana en missään vaiheessa havainnut, että minulle olisi uskouduttu
joistakin asioista tutkimustyölleni poikkeuksellisella tavalla. Toinen mielenkiin-
toinen havainto liittyi siihen, etten huomannut kenenkään pyrkivän hankki-
maan hyötyä itselleen tai muille tutkimusprosessiin osallistumisen kautta.

1.5 Tutkimuksen rakenne

Tutkimukseni toisessa luvussa käsitellään valtaan liittyviä peruskysymyksiä
kuten tapoja ja keinoja, joilla valtaa organisaatioissa käytetään. Vallan lähteitä ja
niiden perusteita lähestytään weberiläisen valtakäsityksen avulla, minkä lisäksi
valtaa tarkastellaan organisaatiososiaalisen järjestelmän osana. Luvussa tutus-
tutaan vallan kolmen ulottuvuuden teoreettiseen järjestelmään, joka toimii tär-
keänä havaintovälineenä tutkimuksen analyysivaiheessa.

Tutkimuksen kolmannessa luvussa käsittelen pääpiirteisesti Michel Fou-
cault'n valtaan liittyviä filosofisia näkemyksiä ja käsityksiä. Luvun yhtenä pää-
tehtävänä on selkeyttää tiedon ja vallan välistä suhdetta sekä tapaa, jolla edellä
mainitut näyttäytyvät organisaatiososiaalisessa järjestelmässä. Foucault'n tuo-
tannon laajuudesta johtuen keskitymme pelkästään vallan ja sen käytön kannal-
ta relevanteiksi katsottuihin teoria- ja asiakokonaisuuksiin. Tästä huolimatta
sekä tutkimuksen kolmas luku että Foucault'n valtafilosofian nauttima runsas
sivumäärä saattavat vaikuttaa kohtuuttoman laajoilta. Perustelen tekemääni
valintaa erityisesti sillä, että suurin osa Foucault'n filosofiaan liittyvistä virhe-
tulkinnoista on väitetty syntyneen yksittäisten väärinymmärrysten lisäksi siitä,
että filosofin yksittäinen näkemys tai ajatus on irrotettu laajemmasta valtaan
liittyvästä kokonaisuudesta. Pyrkien tietoisesti minimoimaan tämän riskin
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mahdollisuuden olen työssäni käsitellyt sekä Foucault'n filosofiaa että sen pe-
rusteella tehtyjä tutkimukseen liittyviä johtopäätöksiä erillisissä osioissa.

Tutkimuksen kohdetta ja tutkimuksen toteuttamistapaa kuvataan tar-
kemmin luvussa neljä. Samassa yhteydessä esittelen tavan, jolla olen luokitellut
organisaation sisäiset esimiestasot eri luokkiin ja havainnollistanut luokat esi-
miestasopyramidin muodossa. Toivon menetelmän helpottavan sekä haastatte-
luista poimittujen lainausten että tutkimuksen tulosten analyysin hahmottamis-
sa erityisesti niiden lukijoiden osalta, jotka eivät tunne poliisin organisaatio- ja
palvelusarvohierarkiaa.

Narratiivisen tutkimuksen käsitteistöä sekä haastatteluaineiston käsittely-
ja analyysimetodeja on avattu tutkimuksen viidennessä luvussa. Samassa yh-
teydessä esittelen tutkimustyössäni käytetyt kaksi erillistä tarinoiden ja niistä
johdettujen kertomusten analyysimetodia.

Tutkimuksen luvuissa 6-9 käsitellään ja analysoidaan pitkittäistutkimuk-
sessa kerättyä aineistoa. Tutkimuksen kertojakohtainen analyysi ja siihen liitty-
vä havainnollistava materiaali esitellään kunkin luvun yhteydessä toisistaan
erillisinä osioina. Analyysit on tehty haastateltavakohtaisesti ja toisistaan erilli-
senä kahdesta syystä. Ensinnäkin yksittäiseen haastateltavaan kohdistuva pit-
kittäistutkimusanalyysi mahdollistaa syvällisen käsityksen muodostamisen
haastateltavasta sekä tämän valtaan liittyvästä kerronnasta ja siinä mahdollises-
ti tapahtuvista muutoksista. Toiseksi haastatteluanalyysien kerääminen yhdeksi
luvuksi paisuttaisi työn yhden osan muita merkittävästi suuremmaksi ja muut-
taisi samalla tutkimukseni rakennetta, jonka johtavana perusajatuksena on
pilkkoa sekä laajoja valtateorioita että haastateltavien kertomia tarinoita ja niistä
muodostettuja kertomuksia rajatummiksi kokonaisuuksiksi ja siten helpommin
lähestyttäviksi osioiksi.

Luvussa kymmenen käsitellään analysoitujen haastatteluiden perusteella
johdettuja ja koko pitkittäistutkimusta koskevia tutkimustuloksia sekä jatkotut-
kimusaiheita. Samassa yhteydessä tarkastelen sekä tutkimukseni että sen tulos-
ten luotettavuutta.

Yhteenvedossa kokoan tutkimuksen kannalta keskeiset havainnot ja poh-
din niiden merkitystä organisaatiotutkimuksen ja valtafilosofian näkökulmasta.
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2 TUTKIMUKSEN KOHTEENA VALTA ORGANI-
SAATIOSSA

Valta tarkoittaa kaikkia mahdollisuuksia saada oma tahto läpi sosiaalisen suhteen si-
sällä myös vastarinnankin edessä, samantekevää mihin tämä mahdollisuus perustuu.
(Weber 1989, 212).

Valta käsitteenä on universaali mutta kokemuksena subjektiivinen, jonka lisäksi
se ymmärretään yleismaailmallisena, joskin kulttuurillisesti eroavana ilmiönä.
Käsitys vallasta universaalina ilmiönä sekä toisaalta vallan esiintyminen subjek-
tiivisena kokemuksena johtaa siihen, että vaikka sanaa valta käytetään toisis-
taan poikkeavissa yhteyksissä, oletetaan lukijan tai kuulijan aina tietävän, mitä
sillä tarkoitetaan yksittäisessä asiayhteydessä. Siten vallan arkipäiväistäminen
on mahdollistanut käsitteen käyttämisen määrittämättä sitä tarkemmin. (Gal-
braith 1984, 16.)  Valta näyttäytyy meille sen vaikutusten kautta, aivan kuten
esimerkiksi vetovoima tai sähkö, ja siksi sen seurauksia on sen varsinaista
luonnetta helpompi havaita (Barnes 1988, iv). Valta syntyy ihmisten välisen
toiminnan ja vuorovaikutuksen yhteydessä ja katoaa samalla, kun tämä vuoro-
vaikutus päättyy, jolloin valta voi ainoastaan toteutua, muttei koskaan aineellis-
tua. Siksi vallan käsitteestä pyyhkäistään helposti pois siinä tapahtuneet muu-
tokset ja vaihtuvat viittauskohteet. (Arendt 2002, 203; Hyvärinen 2003, 63.)

Vallan käsite on sosiologisesti kuten myös organisaatiokäyttäytymisen
alalla kiteytymätön, sillä sosiologisessa konseptissa valta-asema tulee määritellä
huomattavasti tarkemmin ja kuitenkin se tarkoittaa ainoastaan mahdollisuutta
siihen, että käskyjä tullaan noudattamaan. Valta-asema (Domination, Herr-
schaft) on mahdollisuus sille, että tietynsisältöinen käsky tulee noudatettavaksi
nimetyssä ihmisjoukossa. Kurin avulla kyseinen käsky johtaa kuuliaisuuteen ja
tottelevaisuuteen. Kurille tunnusomaista on massatottelevaisuus, jolla tarkoite-
taan kritiikitöntä ja vastustelematonta suhtautumista auktoriteettiin. (Weber
1978, 53.)

Valtatutkimuksen suurimmat haasteet liittyvät vallan teoreettisten ja em-
piiristen kysymysten välisiin ongelmiin. Vallan määritelmät voivat olla joko
teoreettisia, empiirisiä tai molempia samanaikaisesti. Yleisesti tunnustettu val-
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tateoria tekee empiirisestä tutkimuksesta entistä haasteellisempaa, sillä se on
monimutkainen ja monitahoinen käsitteellisen, teoreettisen tai metodologisen
konsensuksen aikaansaamiselle (Gjerstad 2009, 7). Valtaa voi olla yksilöllä tai
organisaatiolla, jotka eivät käytä valtaansa, mutta joiden tiedämme omaavan
valtaa. Valta voidaan kuvata sen perusluonteen avulla ihmisten välisiin suhtei-
siin kuuluvana ilmiönä, mihin liittyy kokemus vallasta sen käyttäjänä ja sen
käytön kohteena olemisesta. (Kuusela 2010, 18.)

Vallan käyttäminen ei ole universaalia tai yhteismitallista, sillä vallan
käyttö tai se, mitä vallankäyttäjä tekee toimiessaan aktorina, on mielenkiintoista
itsessään. Se johtaa ihmiskunnan historiassa toistuneeseen kysymykseen siitä,
miksi joku haluaa tavoitella valtaa ja toimia aktorina suhteessa toiseen tai toisiin.
Valta ja sen tavoittelu on Rainion (1968) mukaan seurausta riippuvuussuhteista:
oman riippuvuussuhteensa vähentämisestä suhteessa muihin ja vastaavasti
toisten aktorien riippuvuussuhteen lisäämisestä (Rainio 1968, 34). Valta lisäksi
vahvistaa tätä riippuvuussuhdetta. Riippuvuussuhteen toteennäyttäminen on
ongelmallista, sillä valta ja sen käyttö perustuvat ainakin jossain määrin ihmis-
ten väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään. (Turner 2005, 2-6.)

Vallan käyttämisen käsite ei sisällä vaatimusta siitä, että vallan käyttämi-
nen olisi seurausta vallankäyttäjän tietoisesta toiminnasta. Muutoin tämä joh-
taisi siihen, että niissä tilanteissa, joissa vallankäyttäjä ei tosiasiallisesti miellä
käyttävänsä valtaa, kyseessä ei olisi vallankäyttötilanne. (Lukes 1974, 39, 51.)
Giddens (1968, 24) huomauttaa, että valtaa harjoitetaan aina käyttämällä sitä
jotakin tai joitakin kohtaan, olivatpa vallankäytön lähtökohdat tai tarkoituspe-
rät kuinka jaloja tahansa. Valtaan ja sen käyttöön liittyy valtahierarkia, jonka eri
tasoilla valtaa harjoitetaan joskus ristiriitaistenkin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Valtaa harjoittavien ja sen käytön kohteeksi joutuvien intressit saattavat johtaa
yhteenottoihin, vaikkakin valtaa tosiasiallisesti käytettäisiin yhteisten päämää-
rien tavoittelemiseksi (Clegg ym. 2006, 197.)

Vallan käsite mielletään ensinnäkin valtana jotakin tai joitakin kohtaan
(power over), mutta se on samalla myös kyky aikaansaada vaikutus (power to)
(Ng 1980, 60). Valta itsessään ei ole joko 'power over' tai 'power to', sillä se on
jompaakumpaa tai molempia yhdessä riippuen mm. tilannetekijöistä sekä toi-
mijoiden asemasta ja suhteesta toisiinsa. Parsonsin näkemyksen mukaan valta
'power to' -käsitteenä toimii poliittisessa järjestelmässä vastaavasti kuten raha
markkinataloudessa. Siten valta on luova ja mahdollistava voima, jolloin sitä
voidaan käyttää tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen sijaan valta 'power
over' -käsitteenä viittaa vallan primitiivisimpiin muotoihin, jolloin valtaa käyte-
tään yksilöihin, jotta heidät saadaan tekemään asioita, joita he eivät ilman val-
lan käyttämistä tekisi. (Clegg ym. 2006, 130- 133, 191.)

Power over -termiä pidetään yleisimpänä käsityksenä vallasta, jolloin valta
nähdään a:n kykynä saavuttaa tahtonsa muiden tahtotilasta riippumatta. Se
mielletään yksilön tai ryhmän kykynä alistaa, kontrolloida, manipuloida ja pa-
kottaa toisia toimimaan omien päämäärien mukaisesti. Mitä paremmin vallan
käyttäjä onnistuu omien päämääriensä tavoittelussa, sen suurempi on hänen
valtansa (Galbraith 1984, 16; Gjerstad 2009, 36.) Termi itsessään viittaa siihen,
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että valta vaikuttaa yksilön elämään mm. hierarkkisten sosiaalisten suhteiden
kautta (Wartenberg 1990, 27). Valta ja hierarkkisen sosiaalisen suhteen tarkaste-
lu liittyy oleellisesti tutkimukseeni, jonka kohdeorganisaatiota tavataan usein
kuvata "puolisotilaallisesti" järjestyneeksi. Weber näkee vallan ja sen käytön
olevan seurausta toimijan tahdosta tai intentiosta (will). Tämä perustuu Bert-
rand Russell'in (1986) vallan sosiologiseen analyysiin, jossa valta ja intentio lin-
kitettiin toisiinsa. Russellin mallissa a:lla on valta suhteessa b:hen, mikäli a sosi-
aalisen kanssakäymisen seurauksena saa aikaan useita aiottuja vaikutuksia ja b
ainoastaan muutamia. Valtaa on eniten sillä, joka aikaansaa lukumääräisesti
eniten aiottuja vaikutuksia. Russell'in mallia kritisoinut Dorothy Emmett (1953)
huomauttaa mallin laadullisen ulottuvuuden puutteesta, sillä Russell'in tarkas-
telun kohteena ovat yksin aikomukset ja niistä johdetut seuraukset ilman, että
niiden laadullisia ominaisuuksia tai mittasuhteita (useat pienet saavutukset
versus yksi suuri saavutus) huomioitaisiin (Clegg 1989, 72-73).

Power to -termi liitetään johtamistieteissä käsitteisiin kuten valtuuttaminen
tai voimaannuttaminen (empowerment). Valta voidaan siten nähdä positiivise-
na ilmiönä ja kykynä aikaansaada jokin hyvä ja toivottu tavoite. Termi sinänsä
ei luo toimijalle lisää valtaa, sillä se paremminkin vapauttaa henkilöllä jo olleen
vallan käytettäväksi. Voimaannuttavan vallan käytön seurauksena ihminen
kykenee muuttamaan sekä itseään, toisia että maailmaa. (Gjerstad 2009, 38-39.)

 Viimeaikaisessa valtakirjallisuudessa Rosemary Stewart on käsitellyt
myös power with -valtanäkökulmaa, joka ymmärretään kahden vallankäyttäjän
yhteistyöhön perustuvaksi vallan muodoksi. Aikoinaan jo 1900 -luvun alussa
Mary Parker Follett esitti idean power with -käsitteestä sekä näkemyksen siitä,
ettei valtaa tulisi käyttää perinteisessä mielessä toisten ihmisten hallitsemiseen,
vaan sitä olisi käytettävä yhteisymmärryksessä toisten ihmisten kanssa. Follett
ei hyväksynyt ajatusta pakottavasta vallankäytöstä vaan katsoi, että valta syn-
tyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja että ihmisten tulisi voida vaikut-
taa muun muassa omaan työhönsä kykyjensä ja osaamisensa rajoissa. (Lämsä &
Hautala 2004, 25-26.) Tätä valtateemaa emme käsittele tutkimuksessani, sillä
power with -valtanäkökulman tarkastelu toimisi osuvammin tapauksissa, jossa
tutkisimme useamman kuin yhden valtaapitävän mahdollisuuksia hyödyntää
valtaan liittyviä synergiaetuja esimerkiksi henkilöstöjohtamisessa.

Pelkästään valtakäsitysten terminologiasta voimme havaita valtakäsittei-
den välisen ja toisistaan poikkeavan arvolatauksen. Suomalaisessa valtatutki-
muksessa power over -termistä on käytetty käsitteitä kuten "ylivalta", "herruus"
ja "dominaatio" samalla, kun power to -termi on suomennettu "voimaannutta-
vaksi" ja "mahdollistavaksi" vallaksi. (Gjerstad 2009, 36-38). Valtanäkemys yksi-
puolisena tarkastelukantana ei myöskään kykene käsittelemään moniulotteisia
ja monimutkaisia valtasuhteita. Siksi edellä mainitut valtatyypit tai näkökulmat
eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ne toimivat analyyttisinä välineinä, joiden tar-
koituksena on kuvata tiettyjä vallan piirteitä tietyissä tilanteissa (Allen 1998, 31,
37). Tutkimukseni rajaaminen ainoastaan toisen valtanäkökulman tarkasteluun
johtaisi tilanteeseen, jossa tutkija jo tutkimusta tehdessään määrittäisi toisen
valtatyypin toista merkittävämmäksi. Samalla se saattaisi jättää tutkimuksen
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tulokset latteiksi, mikäli vallan tarkastelu rajoittuisi pelkästään toiseen val-
tanäkökulmaan.

Jeffcut (1993), Boje (1992;1995) sekä Alvesson (1990) väittävät, ettei post-
moderni näkemys ole ensisijaisesti kiinnostunut organisaatioiden "todellisuu-
desta" tai sen muuttamisesta, vaan "todellisuutta" luovasta, ympäröivästä ja
ennen kaikkea sitä peittävästä kielipelistä (Hatch 1997, 43). Wittgensteinilaista
kielipeliä rajoittaa kielen rajallisuus, sillä kielellisen termin käyttö on rajoittunut
kontekstiin, johon se on juurrutettu (Gergen & Gergen 1986, 23). Organisaatios-
sa kielipeli pyrkii vaikuttamaan siihen, miten organisaation jäsenet havaitsevat
ja ymmärtävät ympäröivää todellisuutta sekä omaa asemaansa siinä. Organi-
saation johdon kannalta on mielekästä luoda organisaation ja sen johdon kan-
nalta symbolisia malleja, jotka edesauttavat johdon kannalta suotuisan organi-
satorisen todellisuuden määrittelyn. Organisaation jäsenet tulee totuttaa ja sosi-
aalistaa "oikeaan" olemassaolon tapaan sekä sopeutumaan ympäristönsä yhtei-
siin todellisuuskäsityksiin ja arvostuksiin. Siten vallankäyttö konkretisoituu
erilaisissa kommunikaatiotilanteissa, joiden kautta valtaa ja siten organisaation
todellisuutta luodaan, ylläpidetään ja muutetaan. (Ahonen 2001, 174-177.)

2.1 Vallan lähteet

Vallankäytön indikaattorien määrittäminen on haasteellista, sillä mittarien luo-
tettavuutta on lähes mahdoton arvioida. Valtatutkijoita onkin kritisoitu heidän
kiinnostuksen puutteestaan luotettavan metodin kehittämiseksi (mm. Barnes
1988, 9). Tutkimuksessani käsittelen tunnetun sosiologin Max Weberin käsitystä
vallan lähteistä sekä eri valtateoriamalleista yhtenä määritelmävaihtoehtona
sille, miten valtaa voidaan hankkia ja käyttää organisaation kontekstissa. Alalu-
vuissa tarkennan muutamia muita vallan järjestymiseen liittyviä teoreettisia
malleja.

2.1.1 Weberin vaikutusvallan ideaalityypittely

Weber jakaa vaikutusvallan, josta hän käyttää myös dominanssin käsitettä, kol-
meen ideaalityyppiin: rationaalis-legaaliseen, traditionaaliseen ja karismaatti-
seen. Weberin mielenkiinto kohdistui dominoinnin sofistikoituneempaan muo-
toon, jossa määräysten antaja vakuuttaa muut toimijat siitä, että hänellä on oi-
keus toimia kuvatulla tavalla. Weber halusi ymmärtää prosessia, jonka kautta
dominointi legitimoitui siten, että vallan käyttäjät näkivät itsellään oikeuden
käyttää määräysvaltaa ja toimijat kokivat samalla velvollisuudekseen noudattaa
noita määräyksiä. (Morgan 1998, 262.)

Rationaalis-legaalinen valta rakentuu rationaalisuuden perusteille, joiden
mukaan laillisuus perustuu normatiivisille säännöille ja missä kyseisten normi-
en perusteella ylennetyt henkilöt ovat oikeutettuja antamaan komentoja alaisil-
leen. Rationaalis-legaalisessa järjestelmässä toimivallan rajat ovat määräytyneet



23

tietyiltä osin myös valtaan liittyvän perinteen perusteella. Alistujan tottelevai-
suus kohdistuu esimiehen sijaan laillisesti järjestäytynyttä mutta persoonatonta
valtaa kohtaan, joka ulottuu vain niin etäälle, kun yksittäisen vallan käyttäjä voi
sitä normin perusteella käyttää. Käskijällä on oikeus käyttää valtaa, jota hän ei
varsinaisesti omista, mutta jota hän käyttää organisaation tahdon todellistajana.
Byrokraattisessa järjestelmässä toimiva valtiollinen hallintokoneisto edustaa
puhtaimmillaan rationaalis-legaalista järjestelmää. (Weber 1978, 215, 217- 226;
Ng 1980, 52- 53.)7

Traditionaalinen valta perustuu formaalin järjestelmän sijaan puhtaasti
historian tuotokseen. Siinä, missä rationaalis-legaalisessa järjestelmässä valta on
saatu aseman perusteella, perustuu traditionaalinen valta historiallisena perin-
teenä siirtyvään valtaan. Modernien organisaatioiden rationaalis-legaalisen val-
lan ilmetessä virkoina ja vakansseina, ilmaistaan traditionaalinen määräysvalta
erilaisten hierarkkisten statusten järjestelmänä. Traditionaalisessa järjestelmässä
valta periytyy "isältä pojalle", jolloin sen luovuttaja ja luovutuksen kohde ovat
ennalta määriteltyjä ja ulkopuolisen tarkastelijan tiedossa. Sekä rationaalis-
legaalista että traditionaalista valtaa ilmenee Weberin mukaan erityisesti orga-
nisoiduissa ryhmissä. (Weber 1978, 215, 226-240; Ng 1980, 53.)

Karismaattinen valta on vallankumouksellista valtaa, sillä se muodostuu
institutionaalisen järjestyksen kanssa syntyneen konfliktin kautta. Karisman
usein väitetään kumpuavan yksilön ominaisuuksista, joiden vuoksi häntä koh-
dellaan erityislaatuisena henkilönä tai ainakin henkilönä, jolla on erityislaatui-
sia taitoja tai ominaisuuksia. Weberin karismaattisuuden käsite korostaa eman-
sipaatiota rutiineista sekä asettaa johtajan vastapuoleksi totutulle organisaatiol-
le tai yhteisölle, jossa hän toimii. Karismaattisen johtajan tai vallankäyttäjän
ympärille kasvaa liike, joka sekin tarvitsee päämääränsä ja tavoitteensa. Tällöin
johtajan ympärille muodostuu uusi organisaatio tehtävineen ja vastuineen, jo-
ten johtaja ei enää voi perustaa asemaansa yksin karsimansa varaan. (Weber
1978, 243- 251, 1121- 1123; Ng 1980, 53- 55.)8 Karismaa voidaan siten kuvata
ihanteellistetulla leimalla, jonka saa ihminen, joka kykenee vastaamaan käytän-
nön ongelmiin ja luomaan ajattelumalleja, jotka myöhemmin muodostuvat ih-
misryhmän toiminnan perustaksi (Juuti 2006b, 19).

Weberin (1968) mukaan legitimisyys syntyy ihmisten uskosta legitimiteet-
tiin ja siihen, että sekä alistaja että alistettu uskovat vallan ja siihen liittyvien
syy-yhteyksien olevan todellisia. Beetham (1991) katsoo Weberin määritelmän
olevan virheellinen normatiivisen filosofian kannalta, mutta ennen kaikkea se
rohkaisee huonoon sosiaalitieteeseen. Legitimiteetti ei synny yksin ihmisten
uskomuksesta sen olemassaoloon vaan sen tulee lisäksi perustua ihmisten oi-
keutettuihin odotuksiin. Tätä on pyritty korjaamaan täydentämällä Weberin
auktoriteettiluokittelua ns. asiantuntemusauktoriteetilla, joka perustuu sille, että

7 Vrt. legitiimin vallan käsite (Barnes 1988, 121-125).
8 Weberin neljännes vaikutusvallan ideaalityyppi arvorationalisaatio (Wertrationalität) on

vähemmän tunnettu ja siitä käydään tieteellistä keskustelua yhä edelleen. Koska ky-
seessä ei ole tieteellisessä keskustelussa yleisesti hyväksytty käsite, en tarkastele sitä
työssäni. Enemmän aiheesta ks. Ng (1980) ja Bauman (1974).
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jotkut antavat auktoriteetin jollekin toiselle joko hänen ammattinsa tai asiantun-
temuksensa vuoksi. (Gjerstad 2009, 128 vrt. Mintzberg 1983.)9

2.1.2 Weberin byrokratia

Weberin moderni organisaatiorakenne edellyttää byrokraattista auktoriteettia
ollakseen tehokas ja toiminnoiltaan sujuva. Byrokraattisen auktoriteetin avulla
voidaan korvata mm. karismaattisista suhteista puuttuvaa järjestelmällistä
työnjakoa, erikoistumista ja stabiliteettia. Byrokratia korjaa sosiaalisten yksiköi-
den rationaalisia puutteita tuotannollisessa työssä ja hallinnollisissa prosesseis-
sa. Byrokratiat ovat siten sosiaalisia yksiköitä, jotka sopivat parhaiten rationaa-
liseksi, moderniksi organisaatioksi. Organisaatiojärjestyksenä byrokraattinen
rakennemalli ei itsessään ole houkutteleva sen normien ja sääntöjen vuoksi, jo-
ten se pyrkii muutokseen joko karismaattiseen tai traditionaaliseen suuntaan.
(Etzioni 1973, 80-81.) Weberin 1920 -luvulla kehittämä byrokratiateoria kuva-
taan mm. Taylorismin sosiologisessa mielessä sofistikoituneemmaksi muun-
nelmaksi, jonka alkuperäinen tarkoitus oli kuvata erityisesti julkisia organisaa-
tioita (Ahonen 2001, 206). Kiinnostukseni Weberin byrokratiaa kohtaan on il-
meistä tutkimukseni kohdistuessa valtionhallinnon organisaatioon, jonka ra-
kennetta on perinteisesti totuttu kuvaamaan byrokraattiseksi10.

Byrokraattinen organisaatiorakenne on Weberin mukaan yksityiskohtai-
sesti muotoiltu ja sen tehtävänä on samalla ilmentää rationaalisen rakenteen
muodostumista. Byrokraattista rakennetta kuvaa siten:

1. Sääntöjen sitoma virallisten funktioiden jatkuva organisaatio, jolla tarkoite-
taan satunnaisten ja epävakaiden suhteiden vastakohtaa. Säännöt takaavat jat-
kuvuuden ja säästävät ponnistuksia, kun yksittäistapauksia ei tarvitse ratkaista
tuntemattomina ja ainutkertaisina.

2. Pätevyyden rajoittuminen tietylle alueelle, joka sisältää velvollisuuden suo-
rittaa tehtäviä, jotka ovat osa järjestelmällistä työnjakoa. Viranhaltijalle kuuluu
välttämätön auktoriteetti näiden tehtävien suorittamiseksi sekä vaadittavat
pakkokeinot ja niiden käyttömahdollisuus tietyissä olosuhteissa.

3. Viranhaltijoiden organisaation noudattama hierarkkisuuden periaate, jolla tar-
koitetaan ylempiarvoisten kontrolli- ja valvontaoikeutta. Tehtävien suorittami-
sen valvonnan on oltava jatkuvaa eikä toiminta voi perustua yksin sattumaan.

4. Tietyssä virka-asemassa olevan henkilön toimintaa ohjaavat säännöt, jotka oh-
jaavat vaadittavaa käyttäytymistä. Vain riittävän teknisen valmennuksen saanut henki-
lö voi toimia hallinnollisen henkilökunnan jäsenenä. Weberin auktoriteetin perusta
on erityisesti henkilön teknisissä tiedoissa mutta myös hänen koulutuksessa,
sillä asemalegitimaatio määräytyy tietojen ja taitojen perusteella.

9 Henry Mintzbergin asiantuntijabyrokratia noudattaa osaltaan periaatetta, jossa päätäntä-
ja vaikutusvaltaa jaetaan henkilön tunnustetun osaamisen tai kyvykkyyden perus-
teella.

10 Kuten vallan, myös byrokratian käsite on arkipäiväistynyt, mikä osaltaan vie ainakin
byrokratian käsitettä kauemmaksi sosiologi Weberin tarkoittamasta. Byrokratia esi-
tellään teoreettista taustaansa vasten työn tässä vaiheessa: työn muussa osassa ja eri-
tyisesti haastatteluiden analyysin yhteydessä käsitettä käytettään sen arkipäiväis-
tyneempänä versiona.
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5. Hallintohenkilökunnan erillään pitämisellä tuotannon tai hallinnon välineiden
omistajuudesta ymmärretään organisaatioaseman- ja roolin sekä aseman erillä
pitämisestä esimerkiksi asemasta organisaation ulkopuolella.

6. Organisaation voimavarojen vapaana pitämisellä ulkopuolisesta valvonnasta
tarkoitetaan organisaatiovapauden nimissä sitä, ettei yksikään henkilö voi vaa-
tia itseoikeutetusti jotain tehtävää.

7. Hallinnollisten säädösten, päätösten ja sääntöjen kirjallisella muotoilulla ja tal-
lentamisella saatetaan käsittää, että Weber nimenomaisesti halusi luoda kortisto-
ja ja arkistoja, aivan kuten byrokraattinen toimintamalli usein ymmärretään.
Weber halusi korostaa systemaattisesti tulkittuja ja vahvistettuja normeja, joi-
den aikaansaaminen yksin suullisen kommunikaation avulla ei ole mahdollista.
(Etzioni 1973, 81- 82. vrt. Sjöstrand 1981, 112- 113.)

Weberin täysin kehittyneen byrokratian ihannetyypin perustana on ratio-
naalislegaalinen legitimaatioperusta, jonka päälle on rakennettu auktoriteetti-
pyramidiksi virkojen hierarkia. Organisaatio tunnistaa ja tunnustaa kirjoitettu-
jen sääntöjen olemassaolon, palkattujen ja kokopäivätoimisten virkailijoiden
ammattikunnan sekä viran hallinnan irrottamisen hallinnon välineistön omista-
juudesta. (Clegg ym. 2006, 227.)

Organisaatioiden johtajat eivät Weberin näkemyksen mukaan ole byro-
kraatteja, sillä byrokraatit noudattavat sääntöjä, jotka päämiehet ovat asettaneet.
Byrokraatit eli tässä tapauksessa tehtävään nimitetty hallintohenkilökunta pal-
velee organisaation tavoitteita, jotka tehtävään valittu tai asemansa perinyt
päällikkö on päättänyt. Organisaation säännöt, normit, tavoitteet, päämäärät ja
toimintatavat ovat harvoin samansuuntaiset yksilön normien ja maailmankat-
somuksen kanssa. Organisaatioon on vaikea sitoutua, jonka vuoksi tarvitaan
johtaja, johon on helppo samaistua. Sitoutuminen ja samaistuminen johtajaan
mahdollistavat sitoutumisen organisaatioon, tarjoten samalla konkreettisen si-
toutumisen kohteen organisaation formaalin rakenteen tai kulttuurin sijaan.
(Etzioni 1973, 83.) Byrokraattiseen johtajaan samaistuminen ei liity karismape-
rusteiseen valtaan, joista jälkimmäinen ei ole organisaation legitimoimaa.

Weberin byrokratiamalli- ja käsitys on sittemmin saanut runsaasti kritiik-
kiä osakseen. Byrokratiamallia on kritisoitu erityisesti sen joustamattomuuden
vuoksi, mutta ennen kaikkea siksi, että se käsittelee puutteellisesti yksilöä ja
tämän asemaa organisaatiossa. Sosiologina Weber tiedosti erityisen selvästi
oman teoriansa ambivalentin luonteen. Hänen tunnetun teesinsä (1947; 1978)
mukaan byrokratia on tietyistä ilmeisen epämiellyttävistä piirteistään huolimat-
ta rationaalisin mahdollinen institutionaalinen vastaus modernin kapitalistisen
yhteiskunnan rakenteelliselle monimutkaisuudelle ja operationaaliselle epä-
varmuudelle (Ahonen 2001, 206-209). Byrokratian heikkoutena voidaan pitää
sen rakenteen suuren rationaalisuuden haurautta, jonka vuoksi sitä tulee alitui-
sesti varjella ulkoisia paineita vastaan. Tämä sen vuoksi, että rakenne edellyttää
riippumattomuutta, jota tarvitaan sen omien tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Etzioni (1973) huomauttaa, ettei byrokratia voi olla rakennelma, jossa ra-
tionaalisemmat johtavat vähemmän rationaalisia. Organisaatiossa harjaan-
tuneimmat jäsenet eivät yksiselitteisesti sijoitu korkeimpiin tehtäviin, vaan kes-
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kitason asemiin ja varsin usein tavallisen virkatien ulkopuolelle11. Ihmisten mo-
tivointi sen sijaan toimii organisaatioon sitouttavana sekä työtehoa parantavana
elementtinä siinä, missä säännelty ja joustamaton struktuurikin. Organisaation
jäsenten motivointi sen tavoitteiden suuntaiseen toimintaan on siten myös yksi
organisaation kontekstissa ilmenevä vallankäytön muoto. (Etzioni 1973, 83, 112-
113.)

Byrokratiakäsitteen yhteydessä viitataan usein byrokratian 'rautaiseen
häkkiin', millä yksinkertaistettuna kuvataan teoriaa ja ilmiötä, jossa kaikki riit-
tävän suureksi kasvaneet organisaatiorakenteet alkavat muotoutua weberiläi-
sen byrokratiamallin mukaisesti.  Tämä oli Weberin mukaan osoitus byrokraat-
tisen organisaatiorakenteen ylivertaisuudesta kaikkia muita organisaatioraken-
teita kohtaan. Weberin näkemys tehokkaasta organisaatiosta oli hänen 'iron ca-
ge' -käsitteensä perusteella deterministinen, sillä tehokkuuden maksimoinnin
nähtiin yksiselitteisesti määrittävän tehokkaan organisaation ideaalimuodon
yksilöiden intentioista ja akteista riippumatta. Weber suhtautui silti byrokraat-
tiseen organisaatiorakenteeseen skeptisesti, sillä vaikka se oli teknisesti yliver-
tainen vaihtoehtoisiin hallinnon rakenteisiin nähden, oli se silti ihmisen raken-
tama. Rakenteellisesta laskelmoinnista oli Weberin mukaan tullut hirviö, joka
osaltaan rasitti niitä ihmisten välisiä verkostoja, jotka olivat välttämättömiä ih-
misorganisaation toiminnalle. (Clegg 1991, 29-30; Ahonen 2001, 36.)

Sosiologina Weber oli kiinnostunut erityisesti byrokratian räjähdysmäisen
kasvun sosiaalisista seurauksista organisaatiossa sekä siitä, miten byrokratia
vaikuttaa yhteiskunnan inhimilliseen puoleen. Weberin mukaan byrokraattisel-
la lähestymistavalla oli potentiaali rutinoida ja mekanisoida lähes kaikki ihmis-
elämän aspektit, syövyttäen mm. kyvyn spontaaniin toimintaan. (Morgan 1998,
23.) Weberin byrokratian jatkokehitystä on sittemmin tehnyt mm. Henry
Mintzberg (1983), joka jatkoi weberin byrokratiamallia jakamalla organisaatiot
mekaanisiin byrokratioihin ja asiantuntijabyrokratioihin. (Minzberg 1983, 163-
214 vrt. Morgan 1998, 32-33).

2.1.3 Weberin rationaliteetti

Weberiläiseesä byrokraattisessa järjestelmässä toimivat tekninen ja hallinnolli-
nen auktoriteetti, jotka perustuvat siihen, että esimiehet ansaitsevat asemansa
toimimalla muuta henkilöstöä järkevämmin. Mitä ylempänä henkilö on arvoas-
teikossa, sen rationaalisemmin hänen ajatellaan toimivan. Weber koosti ratio-
naalisen toimintaperiaatteen neljä sosiaalisen toiminnan eri muotoa, jotka ovat:

1. Päätösten tekeminen suunniteltujen tulosten mukaisesti (Zweckra-
tionalität), jolloin aktori tekee valinnan koskien sekä päämäärää että keinoja
siihen pääsemiseksi. Byrokraattisessa mallissa tämä rationaliteetin muoto anne-
taan johtavalle eliitille, joka määrittää päämäärän ja valtuuttavat keinot siihen
pääsemiseksi, ja jonka valta-asema legitimoidaan organisatorisin menetelmä-

11 Etzioni viittaa näillä ekspertteihin, spesialisteihin sekä muuhun erityishenkilökuntaan
(Etzioni 1964, 113).
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säännöksin. Byrokraattisessa valtajärjestelmässä valta muuttuu persoonatto-
maksi, jolloin sitä käyttävä eliitti kokee olevansa subjekti itse valtajärjestelmälle.

2. Päätöksen tekeminen absoluuttisen arvon tai uskomuksen, kuten us-
konnon tai ideologisen sitoumuksen perusteella (Wertrationalität). Tällöin toi-
mijalla on itsestään selvä järjestelmä niistä arvoista ja toimintavoista, jotka vai-
kuttavat hänen valintoihinsa.  Tässä tapauksessa päätöksen tekijä ratkaisee yk-
sin keinovalikoiman tavoitteeseen pääsemiseksi, sillä tavoite itsessään on kir-
kastunut hänelle jo aiemmin.

3. Emotionaalisessa rationaliteetissa päätökset tehdään spesifin affektiivi-
sen toiminnan kautta.

4. Traditionaalinen rationaliteetti, jossa päätöksenteko nojautuu tiettyyn
traditioon ja jatkaa tuon tradition toteuttamista käytännössä. (Clegg et al. 2006,
101.)

Modernille maailmalle ominaisimpia edellisistä vaihtoehdoista ovat kaksi
ensimmäistä, mutta Weber väitti, että teollinen yhteiskunta tuottaisi täysin uu-
den rationaliteetin muodon. Weberin uuden rationaliteetin muotoa kuvannut
George Ritzer (1993) määrittää sen annettuun päämäärään pääsemisen edellyt-
tämien optimaalisten keinojen etsimiseksi. Tämä mahdollistuu tarkastelemalla
niitä sääntöjä ja ohjeita sekä laajempaa sosiaalista struktuuria, jonka avulla an-
nettuun päämäärään halutaan päästä. (Clegg et al. 2006, 101.)  Rationaliteetti
voidaan siten katsoa dominoinnin vertauskuvaksi, sillä rationaalinen toiminta
yritysmaailmassa perustuu tehokkuuden kasvattamiseen ja saattaa siten vahin-
goittaa työskentelevän henkilöstön hyvinvointia (Morgan 1998, 291).

2.2 Valta sosiaalisena järjestelmänä

Valta asema ja vallankäyttö voi perustua mihin tahansa, sillä valtaa voidaan käyttää
aina tavasta ja tottumuksesta aina laskelmoivaan edun tavoitteluun. Kaikki aidot val-
lankäytön muodot edellyttävät toteutuakseen vähäisen määrän vapaaehtoista myön-
tyväisyyttä, joka on ymmärrettävä kuuliaisuuteen sisältyvänä hyötymisintressinä.
(Weber 1978, 212)

Organisaatiostruktuuri viittaa organisaation osien välillä vallitsevaan organisoi-
tuun suhteeseen. Struktuurin konseptia voidaan käyttää kuvaamaan lähes mitä
tahansa, kuten esimerkiksi organisaation eri osastojen fyysistä tai materiaalista
järjestystä. Organisaatioteoriassa sosiaalisella struktuurilla viitataan sosiaalisten
elementtien välisiin suhteisiin kuten ihmisiin, heidän asemaansa organisaatios-
sa tai organisaatioyksiköitä, joihin he kuuluvat (miehistö, alipäällystö, päällystö
jne.). Postmodernissa tutkimuksessa valtaa, organisaation struktuuria tai orga-
nisaatiokulttuuria ei ole mielekästä tutkia toisistaan erillisinä osioina. Siinä,
missä valta-asemat vaikuttavat organisaation formaaliin struktuuriin, saattavat
yksilöiden väliset valtasuhteet ja niiden korrelaatiot muodostaa täysin edellises-
tä poikkeavan organisaatiorakenteen. Valta ja sen käyttö eivät voi olla vaikut-
tamatta organisaatiokulttuuriin, joka heijastaa organisaation todellisuutta, ku-
ten tapaa ajatella ja tehdä eri asioita. (Hatch 1997, 161, 200- 205.)
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Valta sosiaalisena järjestelmänä kuvaa organisaation sisälle muodostunut-
ta valtahierarkiaa, joka konstruoituu sosiaalisen vuorovaikutuksen seurauksena.
Valtahierarkiana sosiaalisten suhteiden verkostoa, johon myös Foucault viittaa
valtaverkostokäsitteessään, on vaikea kuvata tai havainnoida organisaation ul-
kopuoliselle tarkastelijalle. Kyseessä on järjestelmä, joka muuttuu jatkuvasti
ihmisten kokemusten ja käsitysten muuttuessa, mutta joka sosiaalisena järjes-
telmänä on organisaation jäsenille vähintään yhtä todellinen kuin formaali or-
ganisaatiokaavio. Tutkimuksessani kiinnostuksen kohteena on siten myös polii-
siorganisaation sosiaalinen järjestelmä sekä sen välityksellä käytetty valta.

Valta sosiaalisena järjestelmänä edellyttää sekä vallan käyttäjän että val-
lankäytön kohteen tunnistamista. Vallan käyttäjältä ei välttämättä edellytetä
vallan konkreettista käyttämistä, sillä valtaa voi olla myös toimijalla, jolle valta
kerrotaan ilman, että sitä havaitaan tosiasiallisesti käytettävän. Tämä ei kuiten-
kaan saa tarkoittaa sitä, että valta organisaatiossa on jakautunut sattumanvarai-
sesti, tai ettei valtasuhteita tosiasiallisesti ole olemassa ilman, että molemmat
osapuolet ne tunnistaisivat ja tunnustaisivat. Tämä on ratkaistavissa siten, että
valtasuhteen katsotaan syntyvän, jos ja vain jos sekä vallan subjekti että vallan
objekti voidaan edes periaatteessa yksilöidä, ja että valtasuhteen olemassaolo ja
sisältö on sekä vallan subjektin että objektin tiedettävissä. (Virtanen 1994, 143.)12

2.2.1 Vallan eliitti ja oligarkian rautainen laki

Pareto ja Mosca (1965) tekevät kiinnostavan havainnon todetessaan, että jokai-
sessa yhteisössä on valtaa pitävä vähemmistö, joka tosiasiallisesti käyttää valtaa.
Se koostuu tosiasiallisia päätöksiä tekevistä henkilöistä sekä niistä, joilla on
mahdollisuus vaikuttaa päätöksiä tekeviin. Eliitti vaihtuu henkilöiden siirtyessä
kauemmaksi sen ytimestä ja päästessä ydintä lähelle. Henkilöiden vaihtuessa-
kin kahtiajaon pääperiaate pysyy samana: he jotka kuuluvat eliittiin tai sen vä-
littömään läheisyyteen sekä massat, jotka kuuluvat vähemmistön ulkopuolelle.
Erottelu sisältää tällöin myös väitteen siitä, ettei valtaa voisi olla ilman eliittiä.
(Ng 1980, 91; Clegg 1989, 46.)  Sosiologi C. Wright Mills toteaa, että vallan kes-
kittyminen tietyille henkilöille aiheuttaa sen, että valta on viety pois suurelta
joukolta, mikä taas johtaa vallasta vieraantumiseen (Ng 1980, 61).  Elitismi on
osittain seurausta historiallisesta näkemyksestä, jonka mukaan asema organi-
saatiossa perustuu luokkayhteiskunnan mukaiseen käsitykseen siitä, että asema
yhteiskunnallisessa organisaatiossa rakentuu luokkaperusteisesti myös työor-
ganisaatiossa. Luokkaperusteisen eliitin olemassaololle voidaan ainakin joltain
osin hakea perusteita myös modernista Euroopasta, jossa työntekijöiden va-
paalla liikkuvuudella käsitetään oleskelulupien myöntäminen kouluttamatto-
mille ihmisille, jotka siirtotyöläisinä tekevät valtaväestölle kelpaamattomia "toi-
sen luokan" töitä (ks. Morgan 1998, 266- 270).

12 Myös Foucault'n valtafilosofian mukaan valtakonseptio yhtyy intentionaalisiin valtateo-
rioihin siinä, että se näkee vallan luonteeseen kuuluvan tietyn ajallisella ja paikallisel-
la tasolla ilmenevän intentionaalisuuden (Varis 1989, 100).
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Merkittävä osa elitistisestä tutkimuksesta on perustunut oletukseen, jonka
mukaan eliitti on sisäisesti homogeenistä, yhdistynyttä ja itsetietoista (Putnam
1976, 4). Eliitti muodosta "massasta" erillisen joukon, joka erinomaisuutensa
kautta saavuttaa materiaalista, intellektuaalista tai moraalista paremmutta.
Elitismi on siten tapa kasvattaa tiettyä dominanssia ylläpitämällä tapoja, jotka
osaltaan legitimoivat dominanssin. Elitismiä voi ilmetä sekä poliittisena,
korporatiivisena että byrokraattisena, joista viimeisenä mainittua
valtionhallinnon organisaatiot korkea-arvoisine virkamiehineen edustavat.
Elitismi perustuu majoriteetin hyväksyntään sille, että pieni osa yksilöitä
päättää merkittävästä osasta organisaation toiminnasta, ja että suuret massat
voivat osallistua päätöksentekoon vain tiettyinä ajankohtina ja tiettyjen
olosuhteiden ja sääntöjen vallitessa13. (Clegg ym. 2006, 345- 347.)

Postmodernin filosofian yksi organisaatioteoreettinen kulmakivi on
Michelsin klassinen esitys 'Oligarkian rautainen laki'. Michelsin esitys pohjau-
tuu Weberin byrokratiaan, jossa valta ja auktoriteetti kanavoidaan kohti huip-
pua sillä seurauksella, että alemmilla organisaatiotasoilla olevien virkamiesten
toiminnan autonomia vähenee heidän alenevan asemansa suhteessa. (Giddens
1984, 228.) Michelsin mukaan jokaisessa inhimillisessä organisaatiossa on oli-
garkkiset tendenssit eli taipumus harvainvaltaan, joten organisaatiot jakautuvat
ajan kuluessa johtavaan vähemmistöön ja johdettavaan enemmistöön. Organi-
saation jäsenmäärän kasvaessa demokratian toteutuminen on mahdottomuus ja
tällöin tavoitteiden määrittämiseksi muodostuukin erityinen sisäpiiri. Teorian
mukaan samoista peruslähtökohdista liikkeelle lähteneistä työläisistä osa kas-
vaa vallanhimoisiksi johtajiksi, joille oman vallan säilyttäminen ja sen kasvat-
taminen sekä autoritaarinen hallitsemistahto muodostuvat organisaation yhtei-
siä tavoitteita suuremmiksi. (Ahonen 1996, 235-236; 2001, 239-241; Clegg 1989,
47.)

2.2.2 Sosiaalisen vallan perusteet

Frenchin ja Ravenin vuonna 1959 julkaisema artikkeli The Bases of Social Power
toimii edelleen sosiaalipsykologisen valtatutkimuksen yhtenä kulmakivenä.
Artikkelissa tutkijat erottelivat viisi vallan perustaa, joita ovat (French & Raven
1959, 155-164):

1. Palkitseva valta: resurssien ja palkintojen kontrollointi
2. Pakottava valta: rangaistusten ja sanktioiden käyttäminen
3. Legitimoitu valta: muodolliseen auktoriteettiasemaan perustuva
4. Asiantuntijavalta: asiantuntijuuteen perustuva
5. Tarkoitusperusteinen valta: ystävyyteen ja lojaalisuuteen perustuva

13 Siten myös käsitteellä "poliittinen eliitti" on merkittävä valtaulottuvuus. Demokratiassa
muut paitsi poliittinen eliitti voivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
vain tiettyinä ajankohtina sekä tiettyjen olosuhteiden ja sääntöjen vallitessa.
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Jaottelun perustella tutkimuksia on jatkettu tutkimalla eri valtaperustei-
den käyttöä ja vaikutusta organisaatioiden ja niiden työntekijöiden tehokkuu-
teen (mm. Schein 1977, 65). Myöhemmässä tieteellisessä keskustelussa esiin-
nousseen informaatiovallan käsitteen katsottiin sisältyvän asiantuntijavallan
käsitteeseen. Raven julkaisi myöhemmin tutkimustaan käsittelevän artikkelin,
jossa hän tulkitsi legitimoidun vallan käsitteen sisältävän em. lisäksi myös oi-
keudenmukaisuuden, vastavuoroisuuden ja luottamuksen (riippuvuuden) (ks.
Raven 1993).

Frencin ja Ravenin tutkimuksen loppupäätelmänä todetaan, että mitä
vahvempi on vallan perusta, sen vaikutusvaltaisempaa itse valta on. Mikäli val-
taa yritetään hyödyntää näiden perusteiden ulkopuolella, tulee se todennäköi-
sesti heikkenemään. Mitä legitiimimpää tarkoitusperusteinen vallankäyttö on,
sitä pienempää on sitä kohti osoitettu vastustus. (French & Raven 1959, 164-167.)
Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on vallan sosiaalinen perusta sekä sen
merkitys vallan vaikuttavuudelle.  Olen kiinnostunut siitä, millä perusteella
valta annetaan toimijalle ja vaikuttavatko vallan legitimaatioperusteet vallan-
käytön vaikuttavuuteen. Sosiaalisen vallan osalta kiinnostuksen kohteeksi on
valikoitunut myös tarkoitusperusteisen vallan määrittely kohdeorganisaatiossa
sekä vallan vastustamisen tavat ja niihin liittyvät sosiaaliset ilmiöt.

2.3 Vallan neljä ulottuvuutta

Vallan ulottuvuuksien tarkastelu on erityisesti angloamerikkalaisessa valtakir-
jallisuudessa yleisin ja tunnetuin vallantarkastelutapa. Vallan kolmen ulottu-
vuuden mallia on käsitelty laajasti mm. Lukesin (1974) ja Cleggin (1989) teok-
sissa. Valtaulottuvuuksien tutkiminen ei historiallisesti ole uusi asia, sillä ulot-
tuvuuksien ja niiden välisten suhteiden tarkastelu ja analysointi ulottuvat ajalli-
sesti aina 1600 -luvulta nykypäivään. Vallan kolmen ensimmäisen ulottuvuu-
den jaottelua voidaan pitää selkeänä, joskin vallan neljäs ulottuvuus jakaa tutki-
joiden mielipiteitä. Tutkimuksessani esittelen vallan eri ulottuvuudet, minkä
lisäksi perustelen erikseen sen, miksi hylkään ja samalla rajaan vallan neljännen
ulottuvuuden tutkimukseni ulkopuolelle.

2.3.1 Vallan ensimmäinen ulottuvuus

Teoria vallan kausaalisesta ja toimintaa aikaansaavasta elementistä ei ole uusi,
sillä jo 1600 -luvun Englannissa vaikuttanut Thomas Hobbes kehitti minimalis-
tisen valtakäsityksen, joka määritti vallan ja sen käytön ekvivalentiksi sen seu-
raukselle (Hobbes 1651). Valta ja sen seuraukset ovat identtisiä termejä, jolloin
valta ja sen käyttö ilmentyvät havaittavan seurauksen perusteella, jolloin nime-
tyn seurauksen aikaansaanut toimija omaa samalla myös valtaa. (Clegg ym.
2006, 207-209.)

Tunnetussa Robert Dahlin (1957; 1968) valtateoriassa vallan katsotaan ole-
van a:n mahdollisuus vaikuttaa b:n ajatuksiin ja toimintaan siten, että b:n toi-
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minnassa tapahtuneet muutokset, joita ei ilman a:n vaikuttamista olisi tapahtu-
nut, voidaan kuvata termillä a:n valta. Dahlin teoria perustuu b:n toimintojen
havainnointiin, josta a:n valta johdetaan, sillä teorian mukaan valta voidaan
sanoa jollekin toimijalle kuuluvaksi yksin silloin, kun valtaa on havaittu käytet-
tävän. (Clegg 1989, 66-67.) Dahlin mukaan vaikutusvaltaisin toimija on se, jonka
suhde valtapyrkimysten ja niiden tosiasiallisen aikaansaamisen välillä on kai-
kista parhain (Dahl 1970, 336).

Kausaalinen valta on jatkumo, joka ei yksiselitteisesti pysähdy b:n reakti-
oihin vaan jatkuu b:n reaktiona c:hen jne. Dahlin teoria ei kykene havaitsemaan
valtasuhteita tapauksissa, joissa vallan käyttäjän ja vallan käytön kohteena ole-
van välille ei synny konfliktia. Lisäksi pluralistinen malli olettaa, että vallan
käyttäjän intressit ovat aina havaittavissa ja kiistäen samalla sen, että valtasuh-
teet voivat olla havaitsemattomissa, tai että vallan käyttäjät saattaisivat erehtyä
tai olla tosiasiallisesti tietämättömiä omista intresseistään. (Lukes 1974, 14; Gid-
dens 1984, 154.)

Vallan ensimmäinen ulottuvuus ilmenee valtatutkimuksen kannalta erit-
täin tärkeän seikan, sillä ensisijaisesti valta usein ilmenee empiirisesti havaitta-
vissa ja jopa mitattavissa olevina konflikteina ja ristiriitoina. Vallan samaista-
minen pelkästään konflikteihin antaa siitä epäsuhtaisen ja liian yksipuolisen
kuvan, sillä se ei huomioi osapuolten mahdollisuutta pyrkiä ratkaisemaan esiin
nousseita ongelmia mm. mukautumisen, yhteistyön tai kompromissien avulla.
(Gjerstad 2009, 48-50.)

Vallan yksiulotteinen tarkastelu (Lukes 1974, 25):

Tarkastelun kohteena (a) käyttäytymiseen
(b) päätöksentekoon
(c) avainasioihin (ydinasioihin)
(d) havaittaviin konflikteihin
(e) subjektiivisiin intresseihin, jotka paljas-
tuvat poliittisena osallistumisena ja sitou-
tumisena

(--) first, one-dimensional, view of power involves a focus on behavior in the making
of decisions on issues over which there is an observable conflict of (subjective) inter-
ests, seen as express policy preferences, revealed by political participation. Lukes
1974, 15

2.3.2 Vallan toinen ulottuvuus

Amerikkalaiset politiikan tutkijat Morton Bachrach ja Peter Baraz (1970) kriti-
soivat vallan yksiselitteistä teoriaa ja osoittivat, että vallalla on tosiasiallisesti
kaksi ulottuvuutta. Vallan ensimmäisessä ulottuvuudessa, jossa valta on ruu-
miillistunut ja havaittavissa, on kyse konkreettisista päätöksistä tai toiminnasta,
joka on suoraan johdannaista niiden tekemisestä. Bachrachin ja Barazin keskei-
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nen havainto oli, että valtaa käyttävät yksilöt tai ryhmät - joko tietoisesti tai tie-
dostamattaan - käyttävät valtaansa luodakseen rajoja ja esteitä eri poliittisten
näkemysten välille. Elitistiset tahot, jotka positionsa puolesta hyötyvät voimas-
sa olevista valtasuhteista, pyrkivät puolustamaan tai korottamaan omaa valta-
asemaansa. (Bachrach & Baraz 1970, 7, 43-44.) Valtaa voitiin siten käyttää peite-
tyillä ja epäsuorilla tavoilla, joita ei ole mahdollista havainnoida suoraan (Gjer-
stad 2009, 55).

Bachrach ja Baraz jakavat vallan sen kahden ilmenemismuodon perusteel-
la. Ensinnä valta on yleisen tason kuvaus kaikista niistä toimivista kontrollin
muodoista, joilla a pystyy varmistamaan b:n tottelevaisuuden. Toisaalta he
käyttävät valta -termiä myös niissä tapauksissa, joissa b:n kuuliaisuus varmiste-
taan sanktiouhalla. Sekaannus näiden valtatermien välillä voidaan Lukesin
mukaan välttää käyttämällä ensimmäisestä termiä valta ja jälkimmäisestä ter-
miä pakko (coercion). Käsite valta sisällyttää siten seuraavat osat (Bachrach &
Baraz 1970, 24-37; Lukes 1974, 17-18):

1. Pakko (coercion), joka ilmenee silloin kun a varmistaa b:n kuuliaisuu-
den painostamalla tätä ilmeisesti ja ankarasti silloin, kun a:n ja b:n arvoissa tai
toiminnantavoissa on poikkeavuutta.

2. Vaikutusvaltaa (influence) ilmenee silloin, kun a turvautumatta hiljai-
seen tai ilmeisen painostukseen kykenee muuttamaan b:n toimintaa.

3. Tilannekohtaisesti ilmenevä määräysvalta (authority) ilmenee silloin,
kun b alistuu a:n tahtoon mieltäen tämän tahdon olevan omien etujensa mukai-
nen. Vaihtoehtoisesti B:n tulee mieltää legitiimiksi tahdonilmauksen sisältö tai
menettelyjärjestys, jolla valtaa on käytetty.

4. Pakkokeinoja (force) käyttäessään a saavuttaa b:n kuuliaisuuden pois-
tamalla tältä vaihtoehdon olla alistumatta tämän tahtoon.

5. Manipulaatio (manipulation) on pakkokeinojen yksi osa-alue, olematta
kuitenkaan osa pakkoa, vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa, jossa kuuliaisuus on
seurausta kuulijan- tai vaihtoehtoisesti vaatimuksen tekijän eksaktista asemasta.
Manipulaatio yleensä ymmärretään siten, että vallankäytön kohde ei ole tietoi-
nen vallankäytöstä (Auvinen, Lämsä, Sintonen & Takala 2012, 3-4).

Joillekin asioille ei ikinä synny poliittista agendaa tai ne muutoin jäävät la-
tenteiksi, jolloin päätöksiä niiden osalta ei koskaan syystä tai toisesta tehdä. Tä-
tä kuvataan sillä, että vaatimukset avainasioiden (key issues), kuten voimassa
olevan allokaation tai privilegioiden muuttamiseksi yhteisössä, kyetään tukah-
duttamaan ennen niiden esiin nousemista. Tämä mahdollistetaan pitämällä asi-
at salassa, tukahduttamalla asiat ennen niiden saattamista päätöksenteon koh-
teeksi tai viime kädessä romuttamalla koko päätöksentekomekanismi. Tätä kut-
sutaan välinpitämättömäksi tai laiminlyöväksi (neglect) vallankäytöksi. (Bach-
rach & Baraz 1970, 44-47; Clegg ym. 2006, 209- 211.) Vallankäytön havaitsemi-
nen on erityisen vaikeaa silloin, kun vallan käyttäjän ja sen kohteena olevan
välille ei synnyt pluralistiselle näkemykselle ominaista konfliktia. Sen lisäksi
vallan toisen ulottuvuuden osalta toimijoiden intressien tulisi olla jatkuvasti
artikuloituja ja siten myös havaittavissa. (Lukes 1974, 19-20.)
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Vallan toinen ulottuvuus laajensi valtateorian kannalta vallan ensimmäi-
sen ulottuvuuden mahdollisuuksia havaita valtaa ja sen käyttöä. Useiden valta-
teoreetikkojen mukaan vallan toisen ulottuvuuden taustaoletukset ovat edel-
leen varsin behavioristisia (ks. Gjerstad 2009, 59).

Vallan kaksiulotteinen tarkastelu (Lukes 1974, 25):
(osittainen kritiikki vallan behavioristista tarkastelua kohtaan)

Tarkastelun kohteena (a) päätösten tekeminen ja päätösten
tekemättä jättäminen
(b) varsinaiset ja potentiaaliset ongelmat
(c) havaittavat sekä "julkisen" pinnan alla
tapahtuvat konfliktit
(d) subjektiivisen intressit, jotka havaitaan
usein poliittisina mieltymyksinä tai
epäkohtina

I conclude that the two -dimensional view of power involves a qualified critique of
the behavioral focus of the first view "--" and it allows for consideration of the ways
in which decisions are prevented from being taken on potential issues over which
there is an observable conflict of (subjective) interests, seen as embodied in express
policy preferences and sub-political grievances. Lukes 1974, 20

2.3.3 Vallan kolmas, kriittinen ja samalla radikaali ulottuvuus

Lukes pitää vallan toisen ulottuvuuden tukimusta uraa uurtavana. Silti vallan
tarkastelu sen ensimmäisen ja myös toisen ulottuvuuden osalta keskittyy beha-
vioristiseen tutkimukseen, missä konkreettiset ja eksplisiittiset käytännöt näh-
dään varsin pragmaattisina. Tarkasteltaessa valtaa ja sen käyttöä pelkästään
aikaansaannosten kautta on vaarana, että vallan ja sen käytön taustalla vaikut-
tavat asiat jäävät huomiotta. Tämä korostuu erityisesti niissä vallankäyttötilan-
teissa, joissa yksittäiset asiat eivät etene tavanomaisessa valtaprosessissa vallan
käytön areenoille asti ja muuntaudu siten muotoon, joka on myös suuren ylei-
sön havaittavissa. Tässä tapauksessa sekä pluralistit että Bachrach ja Baraz seu-
raavat Weberiä, jolle valta oli yksilön mahdollisuus realisoida tahtonsa riippu-
matta muiden vastarinnasta. Siitä johtuen on hyväksyttävä, ettei valtaa kontrol-
loida politikkojen agendaa ja siten poistaa potentiaalisia ongelmakysymyksiä
tuolta agendalta voida luotettavasti analysoida. (Lukes 1974, 21-22.) Toiseksi
vallan kaksiulotteinen näkemys on puutteellinen siksi, että se edellyttää tosiasi-
allista ja havaittavaa konfliktia. Bachrach ja Barazin analyysin osalta vallan kak-
si sisällöllistä ilmenemistyyppiä, manipulaatio ja määräysvalta, eivät voi sisältää
edellä käsiteltyä konfliktia, sillä ilmenemistyypit pohjautuvat yksittäisestä syys-
tä johdettuun yhteisymmärrykseen. Valta ei Lukesin mukaan ole pelkästään
toisen taivuttamista omaan tahtoon, sillä kyse on ennen muuta kyvystä muova-
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ta toisen tahtotilaa tai intressejä. Lisäksi Lukes kritisoi kaksiulotteista mallia
mm. sen kyvyttömyydestä määrittää erimielisyys, joka varmuudella johtaisi
konfliktiin, mutta joka tulee peitellyksi prosessin yhteydessä. Lukes esittääkin
kysymyksen, miten erimielisyys voidaan määrittää luotettavasti tilanteessa,
jossa aidosti tunteva ihminen ei tunne, että voimassa olevassa tilanteessa on
jotakin väärää tai poikkeuksellista?  (Lukes 1974, 22-23.)

Lukesin mukaan vallan ensimmäisen ja toisen ulottuvuuden kritiikki joh-
taa vallan syvempään eli sen kolmanteen ulottuvuuteen. Ulottuvuus kokosi
yhteen ne kausaaliset relaatiot vallasta, jotka siihen asti olivat määrittelemättö-
miä ja vain osa valtakeskustelua. Kolmannessa ulottuvuudessa ihmisten todel-
lisuudenkuvaa muokataan heidän odotustensa, oletustensa, kognitioidensa ja
mieltymystensä mukaisesti siten, että he hyväksyvät asemansa ja roolinsa val-
litsevassa todellisuudessa. Tämä voi johtua siitä, etteivät muokattavat subjektit
kykene näkemään tai kuvittelemaan toisenlaista todellisuutta14. (Lukes 1974, 24.)

Lukesilainen vallan kolmas ja samalla radikaali ulottuvuus esittää epäsuo-
rasti vallan vääristävän utopiaa ihanteellisesta kommunikaatiosta siten, ettei
toisten todellisista intresseistä ole mahdollista tehdä selkoa. Jokainen voi kom-
munikaation avulla näyttäytyä myös muutoin kuin omien tosiasiallisten intres-
siensä edustajana. Väitteessään Lukes tukeutuu mm. Antonio Gramsin (1971)
käsitykseen siitä, ettei marxismi saanut jalansijaa lännessä juuri siellä vallitse-
van todellisuudenkuvan hegemoniasta johtuen. Vasta kriisitilanteessa, jossa
tämä vallan tuotantoväline järkkyy ja todellisuus uhkaa paljastua sen kätkevän
illuusion alta, pyritään vallan avulla kontrollin säilyttämiseen sekä hegemonian
palauttamiseen. (Clegg ym. 2006, 211-212.)

Lukesin radikaali näkemys pitää sisällään negatiivisen latauksen, joka sa-
malla luo olettaman siitä, että valta ja sen käyttö vahingoittavat ihmistä. Luke-
sin mukaan valta ja siitä johdettu hegemonia estää meitä ajattelemasta ja toi-
saalta tuottamasta diskurssin avulla ihmisten mielen syvimpiä tasoja ja tahtoti-
loja. Lukesin teoriaa kritisoinut T. Benton (1981) huomauttaa vapauden työka-
lujen puutteen johtavan siihen, että ihmiset eivät kykene emansipoimaan itse-
ään vallan käytön kahleista ja jäävät siten iäksi sen vangeiksi. (Clegg ym. 2006,
213.) Tästä johtuen vallan kolmas ulottuvuus nähdään näkymättömimpänä ja
salakavalimpana vallan muotona, johon yhdistyy sosiaalisten prosessien todel-
linen kontrolli. Instituutioita kontrolloiva valta sosiaalistaa ihmisiä tyytymään
epätasa-arvoon, vaikka todellisuudessa siitä hyötyvät vain harvat. (Jarvis 1995,
84.)

Vallan kolmannen ulottuvuuden mukaisesti yksilöitä muokataan sekä
heidän koulutuksensa että esimerkiksi organisaation hyväksymien normien ja
asenteiden kautta. Tutkimuksessa sekä valtaa käyttävät että sen kohteena olevat
ovat lähtökohtaisesti käyneet saman koulutuksen ja toimineet samassa organi-
saatiossa koko virkauransa ajan. Organisaation tapa käyttää valtaa on siten

14 Lukesin näkemys tahtotilan muokkaamisesta ei suinkaan ole ainutkertainen, sillä mm.
Dahl on viitannut teoksessaan Who Governs (1970) mm. median, koulujen ja johtaji-
en soveltamaan indoktrinaatioon sen suhteen, mitä ihmisten on pidettävä tärkeänä ja
merkitysten arvoisena (ks. Dahl 1970, 164, 317)
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muodostunut ainakin osin traditioksi ja siten yleisesti hyväksyttäväksi toimin-
tatavaksi. Tutkimuksessani huomiomme kiinnittyy väistämättä niihin vallan-
käyttötapoihin, jotka eivät kuulu tuon traditionaalisen vallankäytön piiriin ja
ovat siten helpommin haastateltavien havaittavissa. Haastateltavat kertovat
vallasta erityisesti niissä tapauksissa, joissa sen käyttö poikkeaa selvästi siitä
käyttötavasta, johon organisaatiossa on ajan kuluessa totuttu. Samasta syystä
valtaa ja sen käyttöä, joka on omaksuttu luonnolliseksi osaksi organisaation
toimintaa, on lähes mahdotonta havaita. Havainnoinnin tekee entistä vaike-
ammaksi etnografinen tutkimusote sekä erityisesti se, että tutkijana ja samalla
poliisihallinnon työntekijänä olen myös itse kontaminoitunut noilla yleisesti
hyväksytyillä vallankäyttömetodeilla jo poliisikoulutuksen yhteydessä sekä
myöhemmin palvelusvuosieni aikana.

Vallan kolmiulotteinen tarkastelu (Lukes 1974, 25):
(kritiikin kohteena vallan behavioristinen tarkastelu)

Tarkastelun kohteena (a) päätöksenteko sekä poliittisen agendan
kontrolli (ei välttämättä liity poliittisten
 päätösten tosiasialliseen tekemiseen)
(b) varsinaiset ja potentiaaliset ongelmat
(c) havaittavat, "julkisen" pinnan alla
tapahtuvat konfliktit sekä latentit konfliktit
(d) subjektiiviset, todelliset intressit

2.3.4 Vallan neljäs ulottuvuus ja Foucault

Lukesilainen vallan kolmen ulottuvuuden malli ei esisijaisesti pyrkinyt yhdis-
tämään vallan eri ulottuvuuksia, vaan luomaan valtakerrostumien kuvaamisek-
si kolmiulotteisen mallin. Tuota kolmiportaista mallia on sittemmin yritetty laa-
jentaa, kuten mm. Hardy'n ja Leiba-O'Sullivan'in (1998), Fulop'n ja Linstead'n
(1999) sekä Digesserin (1992) toimesta (Clegg ym. 2006, 217, 219). Vallan neljäs
ulottuvuus on liitetty kiinteästi sekä Foucault'n valtafilosofiaan että postmoder-
niin valtanäkemykseen, jonka merkittävimpänä edustajana em. filosofi kiistatta
toimii (mm. Gjerstad 2009, 81).

Hardy ja Leiba-O'Sullivan (1998) väittävät vallan neljännen, postmodernin
ulottuvuuden ilmentyvän Foucault'n kirjoituksissa ja esittävät tuon ulottuvuu-
den ympäröivän kolmea edellä esitettyä. Heidän mukaansa Foucault käsitteel-
listää vallan valtaverkostojen relaatioista ja diskursseista, jolloin aktorien aikeet
eivät verkostojen kautta lähetettyinä toimi välttämättä toivotulla tavalla. Itse
asiassa näyttää siltä, että juuri valtaverkostot ja niiden diskurssit tuottavat tu-
lokset, olivatpa ne toivottuja tai ei-toivottuja. Hardy ja Leiba-O'Sullivan esittä-
vät vallan neljännen ulottuvuuden toimivan taustana sille, miten näemme, mitä
näemme ja miten ihmisinä ajattelemme suhteutettuna kykyymme vastustaa
todellisuuden kuvaa. Valta on siten järjestelmässä, joka saa meidät näkemään ja
ajattelemaan tavalla, jolla olemme tottuneet ajattelemaan. (Clegg ym. 2006, 217.)
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 Clegg'n mukaan Hardy ja Leiba-O'Sullivanin malli ei tee oikeutta Fou-
cault'n sofistikoituneille ajatuksille sen paremmin kuin Lukesin valtadimensi-
oille. Yhteys Foucault'n valtateorian ja intressiperusteisen valtanäkemyksen
välillä on virheellinen, sillä käsitys tosiasiallisista intresseistä, jotka kuitenkaan
eivät ole reaalistuneet, on Foucault'n valtakäsitykselle vieras. Lisäksi vallan nel-
jännen ulottuvuuden nähdään sisältyvän Lukesin kolmanteen valtaulottuvuu-
teen ja Hardy ja Leiba-O'Sullivanin näkemys toimii lähinnä kolmatta valtaulot-
tuvuutta tarkentavana tekijänä. (Clegg ym. 2006, 218 -221.)

Vallan kolmas ja neljäs ulottuvuus toistuvat ikään kuin kritiikkinä toisil-
leen. Clegg kritisoi Hardyn ja Leiba-O'Sullivanin tapaa rajata vallan kolmatta
ulottuvuutta ja laajentaa sitä keinotekoisesti neljänteen postmodernismia ja
Foucault'n valtakäsitystä hyödyntäen. Vaikka käsitystä vallan neljännestä ulot-
tuvuudesta voidaan Cleggin edellä mainituin perustein pitää virheellisenä, on
valtaulottuvuuksien syvällinen analyysi merkityksellistä tutkimustyöni kannal-
ta. Ensinnäkin sen osoittaa Foucault'n filosofian laaja-alaisuuden ja omaleimai-
suuden, johon on mahdollisuus tutustua tarkemmin tutkimukseni seuraavassa
luvussa. Havaitsemme, että Foucault'n lähestymistapa tekee hänen ajatuksis-
taan ja näkemyksistään uraauurtavia, mutta samalla myös vaikeaselkoisia ja -
tulkintaisia. Toiseksi se osoittaa Lukesin kausaalisen vallan kolme ulottuvuutta
riittävän relevantiksi valtakonseptiksi tutkimustyössäni ilman, että sitä pyrittäi-
siin keinotekoisesti laajentamaan.
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3 FOUCAULTIN VALTAFILOSOFIA

Postmodernismin ja siitä johdetun ranskalaisen epistemologian edustaja Michel
Foucault tunnetaan yhtenä aikamme merkittävimmistä valtafilosofeista.
Menestyksestään huolimatta Foucault on tuotantonsa yhteydessä todennut
useaan kertaan, ettei hänen pyrkimyksenään ole kehittää yleistä vallan
tutkimuksen teorian metodologiaa. Sen sijaan hänen työnsä tavoitteena on
tehdä esitys vallan analyysiksi. Tämä ilmenee hänen valtaa käsittelevässä
tuotannossa jonkinasteisena hajanaisuutena ja ajoittaisena
epäjohdomukaisuutena. (Varis 1989, 7, 63.)

Foucault'n ja koko ranskalaisen epistemologian inspiraatiolähteenä toimii
Nietzscen filosofia15 (Ahonen 2001, 50-54; Helén 1994, 270). Nietzsceä mukaillen
myös Foucault yhdistää toiminnan ja ajattelun toisiinsa käytännön käsitteen
kautta, sillä erityisten ja samalla vakiintuneiden käytäntöjen avulla ihmisille
muodostuu yksilöllinen tapa hahmottaa todellisuutta ja itseään. Foucault jakaa
käytäntöjen tutkimisen niiden analyysien näkökulmasta kolmeen eri alueeseen,
joita hän kutsuu tiedon (savoir), vallan (pouvoir) sekä etiikan (éthique)
tutkimusakseleiksi. Tutkimukseni kannalta relevantissa vallan analyysissä
Foucault tutkii, miten ihmiseen kohdistetut hallinnan käytännöt ovat syntyneet,
kehittyneet ja levinneet yhteiskunnassa ja sitä, millä tavoin nämä kytkeytyvät
tietoon. Ihmisten hallinta voi syntyä tietämisen tahdon kautta vain siinä
tapauksessa, että yleinen vallankäytön tekniikka eli ns. dispositif on tehnyt sen
mahdolliseksi. (Alhanen 2007, 32; Ahonen 2001, 61.)

Foucault'n filosofiassa valta tulee "alhaalta", jolloin koko yhteiskuntaa
koskettavat valtasuhteet perustuvat paikallisille valtasuhteille ja muotoutuvat
paikallisissa käytännöissä. Foucaultin kiinnostuksen kohteena teoksessa
Tarkkailla ja rangaista 16  (1975) oli ennen kaikkea 1700-luvulta eteenpäin
kehittyneiden tehtaiden ja armeijoiden, koulujen ja vankiloiden kuritekniikat,
joiden avulla pyritään jatkuvasti ja yksityiskohtaisesti hallitsemaan ihmisten

15 Tämä on havaittavissa mm. Foucault'n vallan genealogian käsitteestä, joka nimeltään ja
sisällöltään perustuu nietzsceläisen moraalin alkuperään (Ahonen 2001,50-54; Helén
1994, 270).

16 Alkuperäisnimeltään Surveiller et punir
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toimintaa (Alhanen 2007, 119). Foucault ei ole kiinnostunut siitä, kenellä on
valtaa, olipa vallan lähde sotilasarvo, karisma, tieototaito tai joku muu. Hän ei
näe valtaa suvereeniin toimijaan kuten kuninkaaseen tai valtaa pitävään eliittiin
sidottuna kauppatavarana, sillä valtaa ei voi paikantaa tai sitoa paikalleen.
Valta toimii koneena, jonka sisällä kaikki toimivat, sekä ne, jotka valtaa
käyttävät että ne joihin valtaa käytetään. Foucault ei siten koskaan tarkalleen
määrittänyt valtaa tai muodostanut siitä selkeää teoriaa. Hän viittaa vallalla
käytäntöjen (practices) järjestelyyn sekä avoimiin valtarakennelmiin jotka
liittyvät eri muodoissaan ihmisten sosiaaliseen toimintaan. Valta ilmenee nyky-
yhteiskunnassa sen merkittävimmän muodon, disiplinäärisen vallan kautta.
(Alvesson 1996, 96-98.)

Foucaultin filosofiaa ymmärtääkseen tulee käsitteellisesti erottaa  voiman
(force) ja vallan (pouvoir) käsitteet. Voimalla Foucault ymmärtää ihmisen
kyvyn toteuttaa asioita, tapahtuipa tämä fyysisenä työnä, kykynä ajatella,
kuvitella tai jopa suostutella ja viime kädessä pakolla. Valta puolestaan
tarkoittaa kykyä hallita näitä edellämainittuja voimia. Esimerkiksi
organisaatiossa esimiehet käyttävät valtaa ohjatessaan työntekijöiden
(työ)voimaa kohti tiettyä tavoitetta tai päämäärää. Tästä johdettuna
valtasuhteet ovat erilaisia tapoja vahvistaa, ohjata ja muokata voimia.
Valtasuhteessa joko molemmat tai toinen toimijoista pyrkii ohjaamaan
toimintaa omien päämäärien mukaiseksi. Valtasuhteet eroavat puhtaasta
väkivallasta, jonka perimmäinen tarkoitus ei ole vaikuttaa toisen toimintaan
vaan tukahduttaa se tarvittaessa jopa voimakeinojen avulla. Valtasuhteet eivät
väkivallan tavoin tukahduta toisen toimintaa vaan ohjaavat sitä ennalta
haluttuun suuntaan. (Alhanen 2007, 119, 122-123.)

3.1.1 Foucault'n genealogia

Foucault'n mukaan perustavaa todellisuutta ei ole olemassa, minkä vuoksi
mahdollista on ainoastaan pinnallisten ja arkisten ilmiöiden tarkastelu.
Genealogi on ennen kaikkea henkilö, joka keskittyy vallan ja tiedon välisen
liiton tarkkailuun, joskin tarkkailija on aina sidottu omaan henkilökohtaiseen
perspektiiviinsä. Foucaultin genealogiaksi kutsuttu tutkimusmetodi etsii
valtaan liittyvien yhteneväisyyksien sijaan epäjatkuvuuksia, mistä johdettuna
genealogian yksi päätehtävä on toisinajattelemisen mahdollistaminen eli
dekonstruktio17. Foucault'n genealogian tarkoituksena on paljastaa tiedon ja
vallan yhteenkytkeytyminen sekä subjektien kytkeytyminen diskursseihin,
joissa kulttuuri ja normalius tuotetaan. (Juuti 2001, 110-14; Juuti 2006a, 254-255.)

Foucaultin genealogisissa tutkimuksissa valtasuhteiden analyysi
muodostui keskeiseksi osaksi subjektien objektivoimisen tutkimista, sillä
mekanismi on kiinteästi yhteydessä vallankäyttöön ja ihmisten hallitsemiseen.
Esimerkiksi vankeinhoitolaitoksessa ja sen dispositiivissa kohtaavat ja
sekoittuvat erilaiset objektivoinnin ja subjektivoinnin muodot. Vangit

17 Genealogian käsitettä edelsi tiedon arkeologia, joka on vanhempi mutta tunnetumpi
Foucault'n tutkimusmetodi (ks. Foucault 2005).
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objektivoituvat lainrikkojiksi ja rikollista taipumusta omaaviksi ja siten
poikkeaviksi henkilöiksi. Vankilaitoksen yhteyteen kehittyi vähitellen
kriminologinen diskurssi, jossa rikoksentekijä objektivoitui rikolliseksi eli
rikollisen taipumuksen kantajaksi.  (Alhanen 2007, 107-111, 116.)

Foucaultin genealogian kolmijalan muodostivat tieto (savoir, knowledge),
valta (pouvoir, power) ja ruumis (corps, body). Määritelmä eroaa muista
valtateorioista, sillä kyseessä ei ole varsinainen teoria vaan osuvammin valta-
analytiikka. Genealogia ei käsittele vallan olemusta siis valtaa yleensä eli
jokaista mahdollista valtasuhdetta, vaan diskursiivisen ja ei-diskursiivisen
erityisiä, rajattuja suhteita ja yhteenlittymiä. (Helén 1994, 275.) Foucault tutki
historiaa erityisesti käytäntöjen (pratiques) kautta. Käytännöillä tarkoitetaan
tapaa, jonka avulla palautetaan tutkittavaa ilmiötä koskevat universaalit
yleistykset partikulaareihin, ja joiden takia ilmiöstä tulee ajattelun ja toiminnan
kohde. Käytäntöjen osalta ollaan kiinnostuneita erityisesti siitä, "mitä ihmiset
tekevät", eikä esimerkiksi historiaa selitetä millään muilla tekijöillä kuin
käytäntöjen tarkastelun kautta18. (Alhanen 2007, 28-29.)

3.1.2 Foucault'n metodologiset lähtökohdat

Foucault korostaa filosofiassaan antropologisten universaalien
kyseenlalaistamista, mikä tarkoittaa ihmisyyttä koskevien yleistysten
hylkäämistä. Foucaultin mukaan esimerkiksi hulluus ei ole kaikkialla yksi ja
sama ilmiö, jonka historialliset ilmentymät voidaan jälkikäteen selittää
nykylääketieteen avulla. Antropologisten universaalien kyseenalaistamisen
lisäksi tulee hylätä konstruoivaan subjektiin perustuva analyysimuoto, jossa
ajattelua ja sen eri muotoja selitetään subjektin olemuksen ja toiminnan avulla.
(Alhanen 2007, 23-25.)

Epistemologialla Foucault tarkoittaa kantilaisittain tiedon apriorisia ehtoja,
diskurssin puhdasta ja sen historiallista järjestystä, sillä tieto vaihtelee aikakau-
sittain mm. sen mukaan, mikä käsitetään tai tunnustetaan tiedoksi (Helén 1994,
272).

Ontologian osalta Foucault kertoo tutkineensa ihmisen kolmea historiallis-
ta ontologiaa: 1) olemistamme suhteessa totuuteen eli muodostumistamme tie-
don subjekteiksi, 2) olemistamme valtakentässä eli muodostumistamme toimi-
viksi subjekteiksi suhteessa toisiin sekä 3) olemistamme suhteessa etiikkaan eli
sitä, miten muovaamme itsemme moraalisiksi subjekteiksi (Helén 1994, 272-273.)
Tutkimuksessamme käsittelemme näistä toista ja samalla Foucault'n varsinai-
seen valtatutkimukseen liittyvää osiota.

Foucault erottelee toisistaan diskursiiviset ja ei-diskursiiviset käytännöt
(pratiques discoursives et non-discoursives). Alhanen (2007) tiivistää Foucaultin
erottelua diskursiivisiin ja ei-diskursiivisiin käytäntöihin seuraavasti:

18 Foucault'n filosofinen analyysi poikkeaa siten yleisesti tunnetusta historiantutkimuksesta,
joka on tottunut etsimään ihmisen toiminnalle syy-seuraus -suhdetta. Foucault ei ol-
lut kiinnostunut ihmisen toiminnan syistä, vaan ainoastaan käytännön toimista.
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Diskursiiviset käytännöt ovat Foucault'n analysoima erityinen käytäntöjen joukko,
jotka ohjaavat ihmisten toimintaa diskurssissa, eli sitä, mitä diskursseissa voi sanoa
ja mitä ei. Ei-diskursiiviset käytännöt ovat puolestaan yksinkertaisesti vain kaikki
muut käytännöt. (Alhanen 2007, 30)

3.2 Foucault'n käsitys vallasta

Foucault jakaa vallan pääsääntöisesti kahteen perusulottuuvuuteen:
disiplinääriseen valtaan ja biovaltaan. Molemmat ovat toisistaan erillisiä
valtamuotoja, jotka yhdistyvät valtion suvereniteetin käsitteen alle.
Ensimmäisellä Foucault ymmärtää yksilöön tai ryhmiin kohdistuvan vallan ja
sen muodot, jälkimmäisellä käsitetään ruumiiden alistaminen ja siten koko
väestön kontrollointi. (Clegg 1989, 154.)

Foucaultille valta ei ole hierarkkinen tai institutionaalinen ilmiö, sillä se ei
lähtökohtaisesti ole kenenkään hallussa ja valta yksin sanana19 korostaa sen
toiminnallisia ulottuvuuksia. Valta on olemassa vain, jos sitä käytetään
toiminnassa, sillä kyse on kyvyistä ja toimivallasta koska kyseessä on a:n ja b:n
välinen suhde, jossa toinen pyrkii vaikuttamaan toisen toimintaan ja
päämääriin. Valtaa voidaan harjoittaa ainoastaan vapaisiin subjekteihin sekä
yksilöinä että kollektiiveina. Vapaudella ei tässä tapauksessa tarkoiteta
pelkästään fyysistä vapautta ja jonka vastakontana on inkapasitaatio, vaan
nimenomaisesti valinnan tai toisin toimimisen vapautta. (Helén 1994, 276-277,
305.) Foucault'n mukaan valta on siedettävää vain sillä ehdolla, että se peittää
olennaisen osan itsestään, jolloin sen menestys on riippuvainen siitä, missä
määrin se kykenee peittämään omat mekanisminsa (Alasuutari 2011, 66).

Foucault erottaa mikro- ja makrotason valtakentät, joissa mikrotasolla
ymmärretään subjektien väliset toimintapyrkimykset ja taktiset asetelmat sekä
makrotasolla yhteiskunnallista valtatasoa, jossa mikrotasot punoutuvat yhteen
tai repeytyvät toisistaan irti.  Tästä vallan yhdentymisestä Foucault käyttää
käsitettä dispositif, joka tarkoittaa tiedonmuodostumien, hallintakäytäntöjen ja
subjektiuksien strategista yhdistymisprosessia. Disposiftif toimii analyyttisenä
geneaologisena työkaluna, joka suuntaa huomion valta-asetelmien
muovautumiseen ja muotoutumiseen, sillä kyseessä on strategisesta tilanteesta,
jossa valta muuttaa jatkuvasti muotoaan. (Helén 1994, 277-278.)

Foucaultin teoriassa valta käsitetään tekniikaksi, jossa strategiset
vaikutukset aikaansaadaan disiplinäärisen luonteen avulla. Erityisesti tarkkailun
ja yksilöiden arvioinnin kautta on syntynyt laaja keinovalikoima ihmisten
järjestyksessä pitämiseksi. Järjestelmät saavat strategisen luonteen silloin, kun
niiden tosiasiallinen tarkoitus on toimia vallan konstituutiona. Vallan
käytännön ulottuvuuksien avulla hallitaan ruumista, ohjataan ajatuksia sekä
johdatellaan emootioita siten, että se tunnustaa organisaation ja sen jäsenille
annetut hierarkkiset arvot. (Clegg 1989, 153.)

19 Ranskankielinen kantasana pouvoir eli osata, voida tai kyetä
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Biovallan ja siten myös biopolitiikan kehittyessä 20  ihmiselämä saatiin
tehokkaan ja pikkutarkan hallinnan alaiseksi, sillä biologinen oleminen heijastui
myös poliittiseen olemiseen. Biopolitiikan tarkoituksen ei ole ihmisen
alistaminen, sillä biopoliittinen vallankäyttö tähtää voimien riistämisen sijaan
niiden lisäämiseen, vahvistamiseen ja ohjaamiseen.  Biopoliittisessa filosofiassa
ihmisruumis objektivoidaan koneeksi, jonka toimintaa on tehostettava ja
ohjattava kohti haluttuja päämääriä. (Alhanen 2007, 139-142.) Foucault kutsuu
biovaltaa vallaksi elämään, sillä modernit hallitsemis- eli valta/tieto -käytännöt
kohdistuvat ruumiisiin ja niiden toimintaan eli "elämään" itseensä. Biovallan
valtakäytännöt eivät kohdistu ensisijaisesti tietoisuuteen tai subjektin
minäkuvaan ja -käsitykseen vaan subjektin tietoisuus maailmasta ja itsestä
syntyy ruumiillisuuden muokkaamisen, määrittämisen ja jäsentämisen
prosesseissa. Foucault pyrki länsimaista ajattelua hallinneen mieli/ruumis-
kahtiajaon yli, sillä ihmisen tietoisuus ja ruumiillisuus muovautuvat toisiinsa
kietoutuneina. (Helén 1994, 290-296.)

3.2.1 Tieto, normi ja valta

Sosiologiaa on viime vuosikymmenet hallinnut Parsonsin normin käsitteeseen
nojautuva funktionalismi sekä marxilainen traditio. Hobbesin ongelman21 mys-
teeri on ratkaistu normiteorian isänä pidetyn Durkheimin teorialla ja olettamal-
la, että yhteisön valvomat ja yksilöiden sisäistämät sosiaaliset normit säätelevät
yksilöiden käyttäytymistä. Sosiaalisessa yhteisössä normit ovat aina olemassa
riippumatta siitä, ovatko ihmiset niitä sisäistäneet, sillä ihmisten tietoisuus
normatiivisesta järjestyksestä on samalla voimassa oleva normatiivinen järjestys.
(Alasuutari 2011, 64; Barnes 1988, 56.)

Foucault on herättänyt keskustelua väittämällä, että tieto ja valta
esiintyvät aina ja kaikkialla yhdessä, sillä valta tuottaa tietoa, eikä pelkästään
hyödynnä sitä. Valta muodostaa tietokentän ja päinvastoin. Foucaultin on
ymmärretty tässä tapauksessa tarkoittavan vallan käsitteellä hallinnollista
valtaa ja tiedolla pääsääntöisesti tieteellisiä diskursseja. Alhasen (2007)
tulkinnan mukaan Foucaultin väitettä siitä, että valta tuottaa aina tietoa, ei tule
tulkita sellaisenaan, sillä valta todella voi tuottaa tietoa, mutta näin ei aina
tapahdu. Samoin hallinnalla on tapana tuottaa tietoa, vaikkei tiedon
tuottaminen ole hallinnan edellytys. Tästä esimerkkinä mielisairaan
hallintokäytännöt, jotka mahdollistivat hulluuden objektivoinnin
mielisairaudeksi. (Alhanen 2007, 133-134, 137-138.)

Foucault'n Moderni valta ei perustu lakeihin, jotka tarvittaessa
vahvistavat oikeutensa väkivallan tai sillä uhkaamisen avulla. Biopolitiikka
pyrkii lakien sijaan normien muodostamiseen, joiden avulla ihmisiä jatkuvasti
sopeutetaan vallalla olevaan tilanteeseen. Ihmistieteiden avulla ihminen
normalisoitiin luomalla käyttäytymisnormit, joiden noudattamiseen

20 Mm. lääketieteen kehityksen myötävaikutuksella
21 Sosiologi Thomas Hobbes (1651) esitti teoksessaan Leviathian perusongelman siitä, miksi

yhteisö joka on rakentunut yksilöiden tarpeiden ja päämäärien varaan ei kaadu omi-
en ristiriitojensa mahdottomuuteen.
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ihmiselämää ohjataan mm. rankaisemalla normista poikkeavia yksilöitä 22 .
Normalisoiva hallinta siten subjektivoi ihmisiä yksilöinä, ja minkä myötä
ihmisten kokema yksilöllisyys ei perustu ihmisen autenttiselle kokemukselle
vaan normalisoivalle hallinnalle, joka asettelee ihmiset tiettyyn hierarkiseen
arvojärjestykseen. (Alhanen 2007, 143-145.)

Käsitys ihmistä koskevan tiedon ja totuuden luonteesta muodostuu yh-
teydessä, jossa Foucault pohtii, millä tavoin yksittäiset kuri- ja hallintakäytän-
nöt yleistyivät ja liittyivät toisiinsa yhteiskunnallisiksi valtamekanismeiksi. Ih-
misiä tutkivia tieteitä on ollut kannattamassa erikoislaatuinen vallan moraliteet-
ti eli tietty ruumiin politiikka, jossa ihmiset kootaan yhteen kuuliaiseksi ja hyö-
dylliseksi joukoksi. Tämä on edellyttänyt erinäisten tietosuhteiden sitomista
valtasuhteisiin sekä alistamisen ja objektivoinnin yhdistämismenetelmää. Ihmi-
nen, josta voidaan saada tietoa, on tämän analyyttisen haltuunoton sekä tämän
hallitsemisen ja tarkkailun seuraus ja kohde23. Hallitseminen "tieteellistyi" eli se
psykiatrisoitui, medikalisoitui, sosiologisoitui. (Helén 1994, 284.)

Foucaultille valta "diskursivoituu", sillä valta on aina katkoksellinen
valta/tieto-verkosto ja tätä vastavuoroisuutta kutsutaan normalisoivaksi eli
normiin perustuvaksi vallan olemukseksi. Valta-tieto-punoksessa oleellisinta ei
ole vallan kohteen eli ihmisryhmän tai yksilön pakottaminen jonkin mallin
mukaiseksi, vaan kriteerien eli normien etsiminen,  määrittäminen ja
tarkentaminen. Normi ei ole ennalta asetettu ja siten järkkymätön, sillä se
muodostuu normalisoinnin myötä ja muuttuu todellisuuden "empiiristen
säännönmukaisuuksien" eli normaalin muuttuessa. Foucaultin käsitteen
gouverne-mentalité (governmentality) taustalla on logiikka, jossa oleellista on
vastata kysymykseen, mitä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle tai väestölle
merkitsee olla hallittu ja hallittavissa. Valtio itsessään ei edustanut Foucaultille
monoliittia, sillä valtiolla ei ole olemusta eikä välttämättömiä ominaisuuksia.
(Helén 1994, 285-290.)

3.2.2 Vallan järjestymismuodot

Foucault'n mukaan teksteistä voidaan erottaa kolme vallan järjestysmuotoa
(Helén 1994, 278-279):

1) Repressiivis-eksklusiivinen, jossa valta on suvereenin omaisuutta ja
näyttäytyy siten rajoitusten, kieltojen ja torjunnan kautta. Valtajärjestys lepää
fyysisen väkivallan ja sen uhan vaarassa.

2) Normatiivisesti integroiva, jossa valta erottelee ja eristää, mutta jossa
toimenpiteet suoritetaan teknis-mekaanisesti kuten vankiloissa ja mielisairaa-
loissa. Oleellista vallassa on se tapa erotella ihmisiä ja muokata heitä toimimaan
jonkin normatiivisen motiivi- tai käyttäytymismallin mukaan. Valta muovaa

22 Esimerkkinä modernista biopolitiikasta Foucault käyttää syntyvyyttä ja perheiden kokoa
ja ihmisten elämäntapoja (mm. Alhanen 2007, 144).

23 Foucault'n näkemys on osuva ajassamme, jossa ihmiset jakavat yksityiskohtaisia tietojaan,
valokuviaan, videoitaan jne. sosiaalisessa mediassa. Tietovaranto, joka ihmisistä on
ollut koottavissa Foucault'n asiaa pohtiessa, on ollut huomattavasti pienempi kuin
mitä sen on esimerkiksi 2000 -luvulla.
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ihmisiä jonkin ihanteen mukaiseksi ulkoisen ruumiinkurin, kuten eristämisen
tai sen uhan avulla.

3) Strategisesti integroiva valta, joka muodostuu taktiikoista, mekanis-
meista ja suhteista, jotka muovaavat itseään hallitsevan ja muokkaavan subjek-
tin. Normien ulkoisuus katoaa, sillä ne ovat sisäsyntyisiä ja viittaavat joko sub-
jektin itsensä muodostumiseen tai subjektien välisiin suhteisiin (eli "sosiaali-
seen") tai erityisiin käytäntöihin tai pyrkimyksiin.

Foucault'n käsitys vallasta ensisijaisesti tuottavana kiteytyy kysymykseen
yksilöstä, sillä kurinpidon (ja myös seksuaalisuuden) verkostojen yksi
oleellinen ulottuvuus ovat pyrkimykset tuottaa yksilösubjekti, joka hallitsee ja
normalisoi itse itseään. Kurinpitojärjestelmässä lapsi on paremmin yksilöity
kun aikuinen, sairas paremmin kuin terve, mielenvikainen tai rikollinen
paremmin kuin normali ja rikkeetön henkilö.  (Helén 1994, 282-83.)

3.2.3 Valtasuhteet

Foucault'lle subjektien välisessä sosiaalisessa suhteen mallissa on kyse valtatais-
telusta, sillä valtarakenteet perustuvat toimintojen ja pyrkimysten törmäyksiin
ja niiden välisiin jännitteisiin. Valta ei siten voi olla staattinen järjestys, vaan
dynaaminen voimakenttä, joka toimii jatkuvassa muutoksessa. (Helén 1994,
277.) Valtasuhteet rakentuvat siten kaiken inhimillisen toiminnan sisään siellä,
misssä inhimilliset käytännöt vaikuttavat toisiinsa. Ne syntyvät ihmisten
välisten kyvykkyyserojen ja eriarvoisten asemiensa varaan, joita ovat sosiaaliset,
yhteiskunnalliset ja taloudelliset asemat. Rakentuessaan eriarvoisuuden varaan
valtasuhteet myös tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. (Alhanen 2007, 121.)
Vankilaoloissa vartijan ja vangin välille syntyy valtasuhde, joka ei ole
mielivaltaista, mutta joka perustuu vankilan vakiintuneille käytännöille.
Vangeilla on vapaus eli tosiasiallinen mahdollisuus vastustaa vartijoiden
vallankäyttöä, mutta pääasiallisesti näin ei kuitenkaan tapahdu. Foucault
ajattelee vallan vastarinnan funktioksi, sillä kyseessä on kahden toimijan
välinen riippuvuussuhde, joka riippuu vallan käytön kohteena olevan ihmisen
toiminnasta. Vallan harjoittaminen käytännössä vakiintuu hallinnaksi, jossa
vallanharjoittajan toiminnan ja vallan kohteen ilmentämän vastarinnan välille
on muodostunut keskinäinen ja pysyvä riippuvuussuhde. Yksilöiden
päämäärät vaikuttavat käytäntöjen muodostumiseen ja muuttumiseen, mutta
ne eivät määrää, millaisia käytännöistä lopulta tulee. (Alhanen 2007, 126-128.)

3.2.4 Hallintokäytännöt ja vallan verkottuminen

Foucault korostaa, että hallinnan tekniikoilla on erityinen vaikutus vallan
tehokkuuteen ja siten sen tuloksiin, jotka korostuvat hänen analyysissään
uuden valvontatekniikan tuottamista vaikutuksista Panopticon -esimerkissä.
Benthamin Panopticon kehittäminen ei itsessään muuttanut vankilan
valtasuhteiden aikaansaamaa jakoa vankeihin ja vartijoihin (hallitsijoihin ja
hallittuihin), mutta se voimisti hallinnan ulottuvuutta ja teki sen laaja-
alaisemmaksi, jatkuvammaksi ja huomaamattomammaksi. Tämä vaikutti ennen
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kaikkea vankien omaan toiminnan säätelemiseen. Jatkuvan valvonnan
tunteesta syntyi korostunut tarve oman toiminnan reflektointiin
kiinnijäämisriskin kasvusta syntyneen rangaistusuhan pelossa. Foucaultin
mukaan modernille ajalle on omaleimaista juuri lisääntynyt
vallanharjoittamisen teknisyys ja anonyymius. (Alhanen 128-129.) Benthamin
Panopitcon -vankilan sovellukset ovat sittemmin levinneet eri instituutioihin
kuten kouluihin, tehtaisiin ja mielisairaaloihin, joissa malli on muovautunut
osin kohdeorganisaation mukaisesti usealla eri tavalla. Siten on mahdollistettu
normalisoivat kurinpitoverkostot, joissa toiminnallistamisen ja järjestyksen
ylläpidon keskeisin toiminto on jatkuva tarkkailu. (Helén 1994, 280-81.)

Yksittäiset valtasuhteet linkittyvä dispositiivissa toisiinsa eri tavoin ja
muodostavat "valtasuhteiden mudostaman järjestelmän" tai "liikkuvien
suhteiden pelin". Valtasuhteiden verkostoituminen ei synny itsestään vaan
osana käytäntöjä ja käytäntöjen funktionaalisten suhteiden ohjaamina.
Foucaultin näkemyksessä mukaan paikalliset hallinnan funktiot edellyttävät
hallinnan ja strategioiden keskinäistä riippuvuutta, sillä paikallisen hallinnan
menestyminen on strategiariippuvainen. Paikalliset valtastrategiat kytkeytyvät
käytäntöjen verkostoiksi, joiden avulla strategioiden päämäärät välittyvät
paikallistason verkostoihin. Foucault pitää vankiloita yhtenä modernien
valtastrategioiden ilmentymänä. (Alhanen 2007, 129-130.)

3.2.5 Vallan vastustaminen

Foucault ei vastusta vallankäyttöä sinänsä, vaan tiettyjä vallankäytön
moderneja ilmentymiä, joita voidaan kutsua normalisoivaksi hallinnaksi.
Modernina aikana subjektien objektivointi on haitallista ja jopa vaarallista24.
Foucault'n valtakritiikki koskee erityisesti valtasuhteiden valtiollistumista sekä
hallinnallistumisen kehittymistä, keskittymistä ja rationalisoitumista valtion
instituutioiden alaisuuteen. Euroopan historiallisissa feodaalivaltioista tunnettu
suvereenivalta on sittemmin korvautunut valtiollisilla hallintamuodoilla.
(Alhanen 2007, 139-142.)

Foucault'n mielenkiinto kohdistuu vallan analysointiin ja siihen, miten
vallan harjoittamisen tavat ja keinovalikoima normalisoidaan tavanomaiseksi
toiminnaksi ja ajatteluksi, jonka jaamme diskurssin kautta. Lisäksi Foucault on
kiinnostunut erityisesti siitä,  miten noita ajattelu- ja toimintatapoja voidaan
vastustaa (vallan dialektiikka). Valta ja siten myös oikeus (justice) voi tapahtua
rankaisemalla joko ruumista tai sielua tai molempia, sillä kyse ei ole yksin
joko/tai valintatilanteesta. Vaikka kurirangaistusten sijaan on siirrytty
käyttämään vapauteen kohdistuvia rangaistuksia, ei tämä ole kuitenkaan
johtanut tilanteeseen, missä ruumis olisi hävinnyt tai poistunut. Cartesilainen
näkemys ihmisen dualismista eli sielusta ja ruumiista ei ole postunut ajan
kuluessa.  (Clegg ym. 2006, 232-234.)

24 Suoranaista vallan käyttämisen vastustamista Foucault on kuitenkin käsitellyt varsin
rajallisesti eikä esimerkiksi paikallistasolla tapahtuvaa vallan vastustamista ollen-
kaan (mm. Alvesson 1996, 106-109).
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Foucault'n näkemys vallan dialektiikasta kietoutuu hänen esittämäänsä
vallan määritelmään. Valtaa ja sen käyttöä sekä sen vastustamista ilmenee siellä,
missä valtaa käytetään. Dialektiikka kietoutuu vallan tavoin eri järjestelmiin ja
ilmenee ajallisesti ja paikallisesti yksilöiden ja ryhmien mobilisaationa. Ne ovat
valtakeskittymiä, jotka liikkuvat pitkin yhteiskunnan portaita muodostuakseen
nopeasti keskittymiksi ja hajautuen vähintään yhtä nopeasti. Foucault'n esi-
merkkejä näistä (artikkelissa "The Subject and Power", 1982) ovat mm. oppositio
miesten vallalle suhteessa naisiin, psykiatrian vallalle suhteessa henkisesti sai-
raisiin ja hallinnon vallalle suhteessa ihmisten elämisen tapoihin. (Varis 1989,
80-81.) Tutkimukseni yhteydessä tarkastelen valtaa ja sen vastustamista Fou-
cault'n vallan dialektiikan avulla. Koska vallan katsotaan olevan osa valtaver-
kostoa ja muuttuvan sen muuttuessa, tulee vallan vastustamisen kohdistua kul-
loinkin voimassa olevaan valtaverkostoon tai sen osaan. Siten Foucault'n filoso-
fian perusteella ei voida johtaa yhtä yksittäistä vallan vastustamisen menetel-
mää, sillä valta samoin kuin sen vastustaminen on kontekstisidonnaista ja poik-
keaa siten laajasti yleistettävistä vallan vastustamisen keinoista.

3.3 Foucault'n valtafilosofiaan kohdistettu kritiikki

Foucault'n valtaa koskevat käsitykset ovat sekä hänen filosofiansa tunnetuin ja
samalla eniten kritisoitu osa. Hänen historiantutkimukseen liittämä
vallankäytön kaikenkattavuuden periaate on johtanut väärinymmärryksiin ja
sekaannuksiin erityisesti siksi, että hän ilmaisee käsityksensä  vallasta varsin
abstraktisti. (Alhanen 2007, 117.) Foucault'n valtanäkemystä on kuvattu "kumi-
seksi", sillä se sallii vallan olemassaolon lähes kaikissa havaittavissa ja ei-
havaittavissa muodoissaan. Samalla, kun se jättää tarkalleen määrittämättä sen,
mitä valta on, se jättää perustelematta, mitä valta ei ole. Jos valta toisaalta on
kaikkea, se toisaalta ei ole mitään. (Alvesson 1996, 104-105.) Foucault'n valtafi-
losofiaa kritisoidaan osin samoista syistä työssäni käsiteltävän postmodernis-
min kritiikin kanssa.

Foucault'n mukaan normalisoiva hallinta on kehittynyt biopolitiikan
myötä, sillä se pyrkii sopeuttamaan yksilöt ja sitä myöten koko väestön
tieteellisissä diskursseissa määriteltyihin normeihin, jotka ulotetaan
kuritekniikan avulla koko väestöön. Foucaultin tunnetuimman kriitikon
Habermasin mukaan teoria on liian yksiulotteinen, eikä se kykene selittämään
ristiriitaa samanaikaisesti kasvaneen hallinnoinnin ja lisääntyneen vapauden ja
ihmisoikeuksien välillä. Foucaultin mukaan modernina aikana juuri vapaus on
tehnyt ihmisten välisistä valtasuhteista hienovaraisempia ja monimutkaisempia.
Foucaul vastustaa normalisoivaa hallintaa, koska se on saanut hallitsevan
aseman ihmisten subjektivoinnista, ja koska se pakottaa ihmiset ajattelemaan
itseään säädetyn mallin mukaisesti ja ohjaa heidän elämäänsä
ennaltanormitetulla tavalla. Foucaultin valtateoria ei silti varsinaisesti tarjoa
vaihtoehtoja modernin hallinnan vastustamiselle. (Alhanen 2007, 147-150.)
Foucault'n kokonaisvataisen pessimistinen näkemys teknologiaa ja tiedon uusia
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muotoja kohtaan on kriitikkojen näkemyksen mukaan kaventanut filosofin
näkemykset yksin vallan ja normalisaation kysymyksen tarkasteluun.
Vähemmän negatiiviset vallan muodot, jotka kätkeytyvät kahden edellä
mainitun taustalle, jäävät huomiotta, mikäli sosiaalista elämää yleensä
tarkastellaan yksin vankilakäsitteen kautta. (Alvesson 1996, 107.)

Foucaultia kritisoinut Habermas väittää, että käsitys siitä, että valta
synnyttää aina sitä vastaavaa tietoa johtaa kestämättömään relativismiin.
Alhanen (2007) asettautuu puolustamaan Foucaultia vedoten tämän
historiantutkimuksen yhteydessä esittämiin näkemyksiin vallan ja tiedon
suhteesta. Jos valtasuhteet vaikuttavat kaikessa inhimillisessä toiminnassa, ne
vaikuttavat myös sosiaaliseen toimintaan perustuviin tiedon diskurseihin.
Tässä suhteessa tieto edellyttää aina valtasuhdetta ja samalla se myös
muodostaa niitä, sillä diskursiivit vaikuttavat siihen, miten ihmiset voivat
ohjata toisten toimintaa. Foucaultin mukaan valtasuhteet eivät määritä sitä,
millaista tieto on, mutta tietoa ei koskaan esiinny ilman yhteyttä
valtasuhteisiin25. Alhasen mukaan diskurssien objektivoinnit muodostavat ja
osoittavat jatkuvasti uusia vallankäytön kohteitan ja alueita. (Alhanen 2007,
135-136.)

Foucaultin valtafilosofiassa valtasuhteet ovat sekä intentionaalisia että ei-
subjektiivisia. Valta on Foucaultin kriitikoiden kuten Charles Taylorin mukaan
jäänyt tarkasti määrittelemättä, sillä ne eivät selitä sitä, miten yksilöiden
toiminnasta ja heidän tietoisista päämääristään päädytään anonyymeihin vallan
strategioihin, joiden päämäärät ovat täysin erilaiset kuin paikallisilla tasoilla
toimineiden. Taylorin mukaan Foucaultin määritelmä tekee vallasta "itsestään
liikkuvan tahdon", jolla ei ole mielekästä yhteyttä yksilöiden toimintaan.
Alhanen (2007) puolustaa Foucaultia Taylorin kritiikiltä esittämällä tavan
jäsentää Foucaultin valtakäsityksiä käytäntöjen näkökulmasta. Alhanen
erottelee valtasuhteet (relations du pouvoir) hallinnasta (gouvernement).
Valtasuhteen keinot, kesto ja lopputulokset voivat vaihdella tilannekohtaisesti,
kun taas hallinta on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja vakiintunutta
vallankäyttöä. Foucaultin mielenkiinto ei Alhasen mukaan kohdistunut
niinkään hetkellisten ja muuttuvien valtasuhteiden analyysiin vaan hallintaan
eli vakiintuneeseen vallankäyttöön. Tätä Alhanen perustelee sillä, että Foucault
esittää vallankäytön vakiintumisen varsinaiseksi hallinnaksi vain silloin, kun
käytännöt synnyttävät ja pitävät yllä suunnitelmallisia ja pitkäjännitteisiä
valtasuhteita. (Alhanen 2007, 123-125.)

Deluze (1988) kritisoi Foucault'n implisististä agnotismia, sillä tämän
käsitys vallasta positiivisena ja aikaansaavana voimana korostuu ennen kaikkea
hänen myöhäisessä kirjallisuudessaan, jossa Foucault käsitteli mm.
seksuaalisuutta. Deluzen mukaan kaikissa Foucault'n edeltävissä töissä valta on
kuvattu eristävänä ja sortavana voimavarana. Deluzen mukaan valtaan on aina
likittynyt vahvoja tuntemuksia kuten intohimo ja toivo, jolloin vallalla itsellään

25 Esimerkiksi kuritekniikoiden hyödyntäminen sairaaloissa mahdollisti kliinisen diskurs-
sin synnyn, mutta kuritekniikat eivät varsinaisesti ole kliinisen diskurssin välttämä-
tön ehto (Alhanen 2007, 136).
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on lähtökohtaisesti positiivinen arvolataus. Clegg (1996) kuitenkin huomauttaa,
että Foucault'n näkemyksen mukaan valta on aina positiivinen voima, joka
pyrkii aikaansaamaan muutosta vallalla olevaan tilaan, vaikkei siinä aina
onnistuisikaan. (Clegg ym. 2006, 249-250.) Cleggin näkemystä on pidettävä ai-
nutlaatuisena erityisesti siksi, että useat muut valtatutkijat ovat pitäneet Fou-
cault'n suhtautumista valtaan ainakin perusluonteeltaan negatiivisviritteisenä.
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4 KUVAUS TUTKIMUSKOHTEESTA JA TUTKIMUK-
SEN TOTEUTTAMISTAVASTA

Luvussa käsitellään tutkimuskohdetta ja tapaa, jolla pitkittäistutkimus kohde-
organisaatiossa toteutettiin. Esittelen samalla myös harkinnanvaraisen näytteen
ratkaisupremissejä ja menettelytapaa, joilla tutkimuksen kohteena olevat haas-
tateltavat valittiin tutkimuksen kohteena olevan organisaation työntekijöiden
joukosta. Aineiston analyysivaihetta valmistellakseni esittelen mallin mekanis-
mista, jolla perinteinen linjaorganisaatio järjestetään ja kuvataan esimiestasopy-
ramidina. Esimiestasopyramidin perimmäinen tarkoitus on vähentää linjaor-
ganisaatiossa tapahtuneen muutoksen merkitystä haastatteluista otettujen lai-
nausten yhteydessä, sillä organisatoristen hierarkiatasojen sijaan haastateltavien
kertomuksissa on viitattu pyramidin mukaisiin esimiestasoihin. Lisäksi esimies-
tasopyramidin eri tasoja kuvaavat viittaukset haastattelu- ja analyysiaineistossa
edesauttavat kerronnan kohteena olevien henkilöiden anonymiteetin säilyttä-
misessä. Organisaatiotutkimuksessa yleensä sen paremmin kuin nyt tehtävässä
tutkimustyössä kiinnostuksen kohteena eivät ole yksittäiset henkilöt tai heidän
tapansa käyttää valtaa. Tällöin analyysin kohdentaminen henkilö-, organisaa-
tio- ja tehtävätason sijaan esimiestasopyramidin tasoille, vaikkakin osin keino-
tekoisille, vastaa paremmin tutkimuksen tarkoitusta.

4.1 Tutkimuksen kohteena oleva organisaatio ja sen muutos

Jyväskylän ja myöhemmin Keski-Suomen poliisilaitoksen organisaation kannal-
ta merkittävin uudistus oli Keski-Suomeen sijoittuneiden viiden kihlakunnan
poliisilaitoksen yhdistyminen yhdeksi poliisilaitokseksi. Tutkimuksen liitteessä
1 esitetään Keski-Suomen alueella toimineet poliisilaitokset vastuualueineen
ennen poliisin hallintorakenneuudistuksen ensimmäistä vaihetta. Liitteessä 2
esitetään samalla karttapohjalla organisaatiouudistuksen jälkeinen Keski-
Suomen poliisilaitoksen poliisiasema- ja palvelupisteverkosto. Organisaatiojär-
jestyksen kannalta merkittävin muutos tapahtui Jyväskylän pääpoliisiasemalla,



49

jonne keskitettiin uuden organisaation keski- ja ylin johto. Organisaatiojärjes-
tyksen muutosta kuvatakseni havainnollistan organisaatiokaavioilla Jyväskylän
pääpoliisiaseman organisaatiotasot ennen organisaatiomuutosta (kuvio 1) sekä
organisaatiomuutoksen jälkeen (kuvio 2):

KUVIO 1 Jyväskylän poliisilaitoksen organisaatio 31.12.2008 asti

Poliisipäällikkö

Ylikomisario

Komisario

Ylikonstaapeli

MIEHISTÖ

Rikosylikomisario

Rikoskomisario

Rikosylikonstaapeli

Yikomisario

Komisario

Ylikonstaapeli

Apulaispoliisipäällikkö
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KUVIO 2 Keski-Suomen poliisilaitoksen organisaatio 1.1.2009 lukien

Poliisilaitoksen kannalta merkittävimpiä muutoksia oli siirtyminen yhden apu-
laispoliisipäällikön järjestelmästä kolmen apulaispoliisipäällikön organisaatioon.
Uudessa organisaatiossa apulaispoliisipäälliköt toimivat samalla oman linjansa
esimiehinä sekä poliisilaitokseen perustetun johtoryhmän jäseninä. Apulaispo-
liisipäällikkötason alapuolelle rakentui rikosylikomisario/ylikomisariotaso.
Ylikomisariotasoa ei ole sijoitettu jokaiselle linjalle, minkä lisäksi kahden yli-
komisarion vastuulle jäi sektorinjohtajan tehtävä. Kyseiset sektorinjohtajat toi-
mivat myös johtoryhmän jäseninä. Komisario- ja ylikonstaapelitasoisia esimie-
hiä on sijoitettuna kaikille linjoille ja sektoreille. Johtoryhmän kokoonpanoon
kuuluu poliisipäällikön, apulaispoliisipäälliköiden sekä kahden sektorinjohta-
jan lisäksi talouspäällikkö (2012 lukien) sekä kaksi henkilöstön keskuudesta
vapailla vaaleilla valittua henkilöstönedustajaa.

Poliisipäällikkö

Apulaispoliisipäällikkö

Ylikomisario

Komisario

Ylikonstaapeli

MIEHISTÖ

Apulaispoliisipäällikkö

Rikosylikomisario

Rikoskomisario

Rikosylikonstaapeli

Ylikomisario

Komisario

Ylikonstaapeli

Apulaispoliisipäällikkö

---------------------------

Komisario

Ylikonstaapeli

Johtoryhmä
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4.2 Haastateltavien valinta

Aloittaessani tutkimustyötäni vuonna 2008 oli poliisin hallintorakenneuudis-
tuksen suunnittelu saatu hyvään vauhtiin. PORA I -vaiheen suunnittelun yh-
teydessä näytti ilmeiseltä, että pääpoliisiasema ja merkittävä osa organisaation
johdosta tulevat sijoittumaan Jyväskylään. Työni kannalta oli mielekästä suorit-
taa haastattelut siinä alueellisessa yksikössä, johon organisaation johto pääosin
sijoittuu, ja jonka kautta poliisilaitoksen strategista ja operatiivista työskentelyä
tullaan johtamaan. Päätin jo tuolloin, että kaikki haastateltavat tullaan valikoi-
maan pääpoliisiasemalla työskentelevän henkilöstön keskuudesta. Myös ratkai-
su, jonka perusteella osa tai vähintään yksi haastateltavista olisi valittu pääpo-
liisiaseman ulkopuolelta, olisi ollut perusteltu erityisesti siksi, että tuolloin ai-
nakin osa organisaation valtamuutokseen liittyvästä näkemyksestä olisi tullut
keskuspaikan ulkopuolelta. Perustelen tekemääni rajausta ennen kaikkea pitkit-
täistutkimuksen luonteen mukaisella haastateltavien rajallisella määrällä sekä
erityisesti poliisihallinnon päätöksellä siitä, että uuden organisaation keski- ja
ylin johto sijoitettiin pääpoliisiasemalle. Johdon toiminnan tarkastelu maantie-
teellisesti etäisestä toimipisteestä ei todennäköisesti olisi antanut luotettavam-
paa kuvaa siitä, miten organisaation johto muutoksessa tai sen jälkeisessä ajassa
toimii.

Tutkimusaineiston keräämisen kannalta oli haastavaa määrittää, kuinka
paljon aineistoa täytyy kerätä, jotta tutkimus olisi tieteellistä, edustavaa ja siten
myös kohdeorganisaatiossa ainakin joiltain osin yleistettävissä. Laadullisessa
tutkimuksessa ei sinänsä pyritä tilastolliseen yleistykseen ja tutkimustyöni ku-
vaakin yksittäistä valtaa ja organisaatiomuutosta, pyrkien antamaan teoreetti-
sesti mielekkään tulkinnan tutkimuskontekstin ilmiölle. Haastateltavien run-
saan pääluvun sijaan huomiota tulee kiinnittää ensisijaisesti siihen, että haasta-
teltaviksi valitaan henkilöitä, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä mieluusti
mahdollisimman paljon ja heillä on siten myös kokemusta organisaation sisäi-
sistä asioista. Haastateltavia valitessa tarkoitukseni ei ollut etsiä ns. "eliittiotan-
taa" eli asiasta eniten tietäviä ihmisiä. Tällöin olisin saattanut valita tutkimuk-
sen kohteeksi sellaisia henkilöitä, joiden olin jo valmiiksi tiennyt osallistuneen
organisaation suunnittelutehtäviin organisaatiotyöryhmien jäseninä. Sen sijaan
halusin löytää haastateltavakseni työntekijöitä, jotka elivät muutoksessa ja ko-
kivat siten kaikki muutosvaiheet henkilökohtaisesti sekä osana organisaatiota.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85-86.)

Edellä kuvattujen premissien perusteella valitsin haastateltaviksi harkin-
nanvaraisesti neljä Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitoksessa työskentelevää ja
myöhemmin Keski-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiasemalle sijoittunutta
miehistötason poliisimiestä, jotka olivat iältään 25-45 -vuotiaita. Organisaa-
tiohierarkkisesti miehistötasoisten haastateltavien valinta oli ehdoton valinta-
kriteeri, sillä valtaa koskevia havaintoja haluttiin tehdä yksin miehistön näkö-
kulmasta ilman, että haastateltavien mielipiteisiin vaikuttaisi heidän kokemuk-
sensa esimiestyöstä tai heidän esimiesasemansa organisaatiossa. Toinen har-
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kinnanvarainen rajaus tehtiin haastateltavien "virkaiän" (palvelusaika) perus-
teella siten, että kaikilla haastateltavista tuli olla poliisitehtävissä laskettua vir-
kaikää vähintään viisi vuotta. Kolmanneksi yksikään haastateltavista ei ollut
jäämässä eläkkeelle organisaatiomuutoksen aikana tai välittömästi sen jälkeen.
Virkaiän osalta haastateltavien tuli tuntea riittävän syvällisesti kohdeorganisaa-
tio ja sen ilmiöt, jotta heidän kokemuksilleen voidaan antaa sille kuuluva pai-
noarvo. Lisäksi henkilö, joka jää eläkkeelle organisaatiomuutoksen aikana tai
lähes välittömästi sen jälkeen, ei välttämättä koe vastaavaa kiinnostusta tai tar-
vetta organisaation analyysiin kuin henkilö, jonka tulevaisuuteen ja viranhoi-
toon organisaatiouudistus tulee vaikuttamaan.  Neljänneksi poliisiorganisaati-
ossa poliisimiesten sukupuolijakauma on karkeasti jaotellen 25/75, jolloin oli
luonnollista noudattaa samaa jakaumaa valitsemalla haastateltavien joukkoon
kolme miestä ja yksi nainen26.

Aineiston saturaation kannalta neljän haasteltavan joukko on mielestäni
perusteltu huomioiden, että haastattelut tehtiin vuosittain koko viisivuotisen
kenttätyöjakson ajan. Tämä mahdollisti tutkittavan ilmiön havainnoimisen
luonnollisena jatkumona ilman, että usean eri haastateltavan mahdollisesti toi-
sistaan poikkeavia valtakäsityksiä olisi pyritty yhdistelemään sekä vuosittain
että yhtenä ajallisena jatkumona. Vaikkei tutkimus laadullisen tutkimuksena
välttämättä kyllääntynyt Eskolan & Suorannan (2008) kuvaamalla tavalla, on
otantaa pidettävä riittävänä kuvaamaan henkilökohtaisena pidettyä valtakäsi-
tystä koko tutkimuksen ja samalla myös organisaatiomuutoksen aikahorisontin
ajalta.

4.3 Kenttätutkimusvaihe ja kenttätutkijan ominaisuuksien arvi-
ointi

Poliisiorganisaatiolle on tunnusomaista organisaatiojärjestys, jossa poliisi- ja
siviilihenkilöstö on jo nimikeperusteisesti erotettu toisistaan. Poliisien ja siviili-
henkilöstön toimenkuvat poikkeavat toisistaan lähinnä koulutuksen ja työteh-
tävien perusteella. Koulutuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa sekä poliisin
peruskoulutusta että erityisesti niitä "siviilipuolen" tehtäviä, joihin ei poliisior-
ganisaatiossa ole järjestetty koulutusta, ja joiden osalta osaaminen hankitaan
organisaation ulkopuolisen rekrytoinnin kautta. Lisäksi henkilöstön toimenku-
vaerot johtuvat osin lainsäädännöllisistä syistä, sillä esimerkiksi poliisivaltuuk-
sia voi käyttää ainoastaan säädettyjen kelpoisuusehtojen perusteella virkaansa
valittu poliisimies.

Poliisin peruskoulutukseen hakeudutaan pääsykokeiden kautta, jonka jäl-
keen poliisimiehistön perusopinnot rakentuvat Poliisiammattikorkeakoululla
suoritettujen lähiopetusjaksojen lisäksi poliisilaitoksissa suoritettavista työhar-

26 Naisten osuus poliisin henkilöstöstä vuonna 2010 oli 29 prosenttia. Poliisihenkilöstön
osalta naisten osuus vuonna 2010 oli 14 prosenttia ja uusista poliiseista naisia on jo
pitkään ollut 20 prosenttia (POLIISI 2020, 28).
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joittelusta ja kenttätyöjaksosta. Nykymuotoinen koulutus kestää noin kaksi ja
puoli vuotta, josta työssä oppimista on noin puolet. Hyväksytysti suoritetun
perustutkinnon jälkeen valmistuneet voivat hakea avoinna olevia poliisin mie-
histötason tehtäviä. Poliisin erikoistumis- ja esimieskoulutus järjestetään kurs-
simuotoisena opetuksena normaalin työnteon ohella. Lähes yhteismitallinen
poliisin miehistötason koulutus yhdistää kaikkia tutkimuksessa haastateltavia
henkilöitä sillä huomiolla, että poliisin perustutkintokoulutus on osittain muut-
tunut vuosien aikana.

Kohdeorganisaatio miehistön, alipäällystön (RJ), alemman päällystön (AP)
ja ylemmän päällystön (YP) tehtävissä työskenteleviä yhdistää yhtenäisen polii-
sin peruskoulutuksen lisäksi käytännön työkokemus poliisin perustehtävistä.
Poliisin operatiivista toimintaa kuvaa parhaiten käsite, jonka mukaisesti poliisi
toimii jatkuvassa kriisiorganisaatiossa, pyrkien estämään ja samalla varautu-
maan valtion sisäisessä turvallisuudessa havaittuihin häiriötekijöihin. Tämä työ
ja sen asettamat vaatimukset sekä kansalaisten luottamus poliisin työtä kohtaan
ovat tehneet poliisikunnasta yhtenäisen ja samalla kenties myös vaikeasti lähes-
tyttävän työyhteisön. Kansalaisten vakaasta luottamuksesta huolimatta hyvin
tehdystä poliisityöstä saa sen onnistuessa vain harvoin kiitosta, kun taas epä-
onnistumiset käsitellään useissa tapauksissa jopa valtakunnallisissa medioissa.
Siten poliisimiehistön lähestyminen, yhteisöön sisälle pääseminen ja poliisi-
miesten luottamuksen ansaitseminen on haasteellista ilman pitkäkestoista työs-
kentelyä poliisitehtävissä ja toisaalta ilman ymmärrystä kohdeorganisaatiosta ja
sen toimintatavoista. Tämä saattaa asettaa haasteita kenttätutkijalle, jolla ei ole
aiempaa kokemusta poliisin koulutuksesta, organisaation henkilöstöstä ja orga-
nisaation tapakulttuurista.

Tutkimuksen alkaessa olin työskennellyt Jyväskylän poliisilaitoksella yh-
täjaksoisesti noin viiden vuoden ajan, joista kolme vuotta vakinaisessa vir-
kasuhteessa. Poliisin peruskoulutuksen sekä Jyväskylän poliisilaitoksessa suori-
tetun työharjoittelun ja kenttätyöjakson myötä minulle oli syntynyt käsitys pai-
kallispoliisin miehistötason eri tehtävistä. Poliisikokemukseni mahdollisti tut-
kimustyöhöni liittyvän haastateltavien rekrytoimisen omassa organisaatiossani,
minkä lisäksi tutkijan ja haastateltavan välinen luottamus lujittui vuosia kestä-
neen haastattelututkimuksen aikana. Työni kannalta luottamus ja sen lujittumi-
nen olivat ensiarvoisen tärkeitä, sillä haastattelututkimus suoritettiin omassa
työorganisaatiossa. Tällöin haastateltavan on voitava luottaa siihen, että hänen
anonymiteettinsä turvataan sekä haastattelujen aikana, niitä käsiteltäessä että
tutkimuksen tultua julkaistuksi. Tutkimustyön yhteydessä hankitut tiedot hen-
kilöistä sekä heiltä kerätty haastatteluaineisto olivat äärimmäisen luottamuksel-
lisia: käsiteltiinhän niissä muun muassa alaisten näkemyksiä heidän omista
esimiehistään. Sanalla sanoen olin osin myös hämmentynyt siitä luottamukses-
ta, jota haastateltavat minulle osoittivat kertomalla kokemuksistaan avoimesti,
suoraan ja kiertelemättä. On sanomattakin selvää, että tutkimukseni ja sen tu-
lokset ovat paljon velkaa siihen osallistuneille poliisimiehille.
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4.4 Haastatteluaineiston kerääminen

Kvalitatiivista tutkimusta tehdään pääsääntöisesti kohdehenkilöitä haastattele-
malla. Siten myös tutkimukseni haastatteluaineisto muodostui vuosittain suori-
tetuista puolistrukturoiduista teemahaastatteluista, joita tehtiin kevättalvisin
(tammi-helmikuussa) vuosien 2008-2012 aikana. Haastatteluja kertyi jokaisen
haastateltavan osalta viisi kappaletta eli viiden vuoden aikajaksolta yhteensä 20.
Puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden etuna voidaan pitää haastateltavan
avoimen kerronnan mahdollisuutta, jolloin esitetyt näkemykset, kokemukset ja
ajatukset voidaan dokumentoida laajasti ja kattavasti niiden analyysia varten.
Tässä aineistonkeruutavassa tutkijan ennakkokäsitykset eivät rajoita merkittä-
vissä määrin käsiteltävää asiakokonaisuutta, jolloin tutkijan ja haastateltavan
välinen yhteinen käsitteenmuodostus mahdollistuu rikastuttaen tutkimusta ja
sen tuloksia. (Alvesson 1996, 33.) Puolistrukturoitu haastattelu on lisäksi struk-
turoitua haastattelua vapaampi, jolloin tutkimuksen avulla on mahdollista saa-
da esiin myös jotain sellaista, mitä tutkija ei ehkä olisi osannut ottaa huomioon
laatiessaan valmiita kysymysvaihtoehtoja (Puusa & Kuittinen 2011, 81).

Haastattelut suoritettiin haastateltavalle luonnollisimmassa paikassa siten,
että ensimmäisenä vuonna haastattelut tehtiin haastateltavan kotona ja tätä seu-
raavina vuosina työpaikalla. Perustelen tehtyä valintaa sillä, että ensimmäisenä
vuonna luottamuksellisen ilmapiirin aikaansaaminen edellytti yksityisempää
haastattelua. Liikkeelle päästyämme oli haastateltavan kannalta helpompaa,
että haastattelut toteutettiin työpaikalla joko vapaapäivänä, ennen työvuoron
alkua tai työvuoron päätyttyä. Tällöin tutkimus ja sen konteksti linkittyivät toi-
siinsa myös tutkimusympäristön osalta.

Teemahaastatteluiden puolistrukturoitu kysymysrunko on liitteenä nro. 3.
Puolistrukturoitu teemahaastattelurunko toimi haastatteluja yhdistävänä ra-
kennusalustana, tosin useimpien haastatteluiden osalta hedelmälliset tarinat
rönsyilivät tutkimusrungon kysymysten ulkopuolelle. Yksin tarinalliselle haas-
tattelututkimukselle ominainen jatkokysymys: "Onko sinulla mielessäsi jokin
tarina, joka kuvaisi tätä ilmiötä/tapahtumaa?" johti keskustelun fokuksen muu-
alle kuin kysymykseen itseensä. Haastattelurunko palautti teemahaastattelun
takaisin kontekstiinsa ja samalla sen kautta muodostui pääosin yhtenäinen ai-
neisto sekä tarinoiden sisällöllistä analyysiä varten että tarinoista myöhemmin
muodostettujen pitkittäiskertomusten laatimiseksi.

Tutkimuksessani ei käsitellä haastattelujen ja haastattelurungon organi-
saatiomuutokseen kuuluvaan osuutta, vaikkakin se on esitetty myös tutkimuk-
sen liiteaineistossa. Tarinoiden haastatteluvaiheessa havaitsin, että useissa ta-
pauksissa valtaan liittyviä tarinoita oli löydettävissä myös organisaatiomuutok-
seen liittyvästä osiosta. Vaikka tutkimuksessa ei varsinaisesti käsitellä tekniseen
organisaatiomuutokseen liittyviä asioita, olen hyödyntänyt teemahaastattelui-
den organisaatiota käsittelevässä osiossa esiin nousseita valtaan liittyviä teemo-
ja tarinoiden analyysivaiheessa.



55

Haastatteluiden aluksi täytettiin haastateltavan seurantalomake (liite 4),
johon keräsin haastatteluiden alussa kerättyjen haastateltavan perustietojen li-
säksi haastattelun aikana tekemiäni havaintoja ja muistiinpanoja. Sekä etnogra-
finen tutkimusmenetelmä että laadullinen tutkimusmetodi suosittelevat henki-
lökohtaisten muistiinpanojen kuten esimerkiksi tutkimuspäiväkirjan pitämistä
erityisesti kenttätutkimusvaiheen aikana (Grönfors, 1982; Eskola & Suoranta
1998; Alasuutari 2011.) Muistiinpanot toimivat apuvälineenä haastatteluaineis-
ton litteroinnissa sekä haastatteluanalyysin tekemisessä. Haastatteluiden kesto
vaihteli 32-55 minuutin välillä. Haastatteluaineisto kerättiin pöytänauhurille,
josta se purettiin litteroimalla ja arkistoimalla litteroidut haastattelut vuosittain.
Suoritin litteroinnin itse, sillä halusin hankkia tietoa tutkittavasta aineistosta
välittömästi sen keräämisen jälkeen. Samalla haastateltavien näkemyksistä syn-
tyi "raakakäsitys", joka myöhemmin ohjasi minua tutkijana mm. aihetta koske-
van teoriatiedon hankinnassa. Litteroituja liuskoja (fontti 10, riviväli 1) muodos-
tui pitkittäistutkimuksen aikana reilusti yli 100.

Tutkija voi joutua ristiriitatilanteeseen pohtiessaan, miten suojella tutkit-
taviansa ja miten toisaalta raportoida rehellisesti. Haastattelijan on ennen haas-
tattelua varmistuttava siitä, että haastateltavalla on selkeä käsitys tutkimuksen
luonteesta sekä siitä, miten tutkija aikoo saamaansa aineistoa käyttää. (Syrjälä &
Numminen 1988, 88). Keskustelimme ennen ensimmäisen haastattelun alkamis-
ta toimintatavoista, joita noudatetaan haastatteluaineistoa käsiteltäessä. Haasta-
teltavien anonymiteetin varmistamiseksi varasin haastateltaville mahdollisuu-
den tutustua omalta osaltaan sekä heistä tekaistulla nimellä laadittuun haasta-
teltavan taustatietojen esittelyyn että niihin tarinoiden suoriin lainauksiin, joita
olen käsitellyt kunkin henkilön tarinoiden analyysivaiheessa. Varsinainen haas-
tateltavien pitkittäiskertomusten analyysivaihe ei kuitenkaan kuulunut ennak-
kotarkastuksen piiriin. Ainoastaan yksi tutkimukseen osallistuneista poliisi-
miehistä halusi muuttaa henkilökuvauksen osiota, tosin sitäkin vain marginaa-
lisesti. Yhdelläkään haastateltavista ei ollut huomautettavaa haastattelututki-
muksen toteuttamistapaan tai tarinoista poimittuihin lainauksiin liittyen.

4.5 Organisaatiorakenteen ja esimiestasojen kuvaaminen

Tutkimuksen analyysivaiheen yhteydessä muodostui haasteelliseksi löytää tapa,
jolla kuvata analyyttisesti ja samalla yhteismitallisesti organisaation sisäiseen
valtaan liittyviä tarinoita ja tapahtumia ilman, että yksittäisten virkamiesten
nimiä tuotaisiin tarpeettomasti esiin. Haastatteluiden yhteydessä havaitsin, ett-
eivät uuden organisaatiorakenteet olleet haastateltaville selkeitä tai organisaati-
on lanseeraamat käsitteet yhteismitallisia, sillä niitä käytettiin joissakin tapauk-
sessa puutteellisesti ja osin jopa virheellisesti. Osa haastateltavista kokikin hel-
pommaksi puhua asioista suoraan ja yksittäisten virkamiesten etu- tai sukuni-
meä käyttäen. Tutkimukseni kohteena ei kuitenkaan ole yksittäisten virkamies-
ten tai heidän toiminnan arviointi, joten haastateltavien anonymiteetin ohella
myös tutkimuksen kerronnan kohteena olevien henkilöiden yksityisyys tuli
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voida turvata. Lisäksi organisaation ja siten myös organisaatiokaavioiden
muuttuminen tutkimuksen aikana vaikeuttaisi organisaatiotasojen havainnol-
listamista tutkimuksen edetessä.

Näiden perusteiden mukaisesti laadin poliisilaitoksen sisäisestä organisaa-
tiohierarkiasta kaavion, jonka toivon selkeyttävän organisaation sisäistä hierar-
kiaa ja arvojärjestystä. Organisaation sisäisen hierarkian esimiestasopyramidi
kuvataan seuraavasti (kuvio 3):

- Poliisipäällikkötaso (PP)
- Apulaispoliisipäällikkötaso (APP)
- Ylempi päällystö (YP) (rikos)ylikomisariotaso
- Alempi päällystö (AP) (rikos)komisariotaso
- Ryhmänjohtajat (RJ) (rikos)ylikonstaapelitaso
- Miehistö

KUVIO 3 Kohdeorganisaation esimiestasot pyramidina

PP

APP

YP
AP
RJ

MIEHISTÖ
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Haastattelujen analyysivaiheessa jokaisen organisaatiotason edustajan osalta on
käytetty esimiestasopyramidin osoittamaa hierarkiatasoa. Organisaatiotaso on
lisätty analysoituun tekstiin tutkijan toimesta samalla, kun yksittäisten esimies-
ten nimet on poistettu tai kun virheellisesti ilmaistu organisaatiotaso on korjat-
tu. Jälkimmäinen koskee tapauksia, joissa esimiestason virheellinen ilmaisemi-
nen vaikuttaisi siihen, mille tasolle toimija sijoittuisi organisaation sisäisessä
esimiestasopyramidissa (esimerkiksi linjan johtajasta käytetty virheellisesti il-
mausta sektorin johtaja jne.). Tehtyjen korjausten jälkeen lukijan on mahdollista
hahmottaa luotettavasti esimiestaso, josta haastateltava kertoo pitkittäistutki-
musten eri haastatteluiden yhteydessä. Menetelmä mahdollistaa esimiestasojen
luotettavan esittämisen aina muutoksen valmistelusta sen läpivientiin. Tämä on
ollut välttämätöntä myös sen selkeyttämiseksi, kuinka organisatoriset valtatasot
ovat muuttuneet, mutta samalla pysyneet ikään kuin vakioina organisaa-
tiomuutoksen eri vaiheissa. Muussa tapauksessa jouduttaisiin erottelemaan or-
ganisatoriset esimiestasot ennen vuotta 2009 ja vuodesta 2009 lukien. Tämä vai-
keuttaisi muun muassa haastatteluaineiston havainnollistamista sen analyysi-
vaiheen yhteydessä ja johtaisi siihen, että organisaatio- ja esimiestasot joudut-
taisiin analysoimaan ja esittämään kahdessa eri formaatissa riippuen siitä, onko
kyseessä vanha vai uusi organisaatiojärjestys.
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5 TUTKIMUSAINEISTON NARRATIIVINEN ANA-
LYYSI

Tutkimusta tehdään tarinoiden ohjaamana, sillä tarina on ymmärryksen perustavan-
laatuinen muoto, jota tiedekään ei voi paeta. (Hänninen 1994, 170)

Narratiivisuuden viimeaikaisen esiintulon nähdään liittyvän tiedon- ja tiedekä-
sityksen murrokseen, jota Cuba & Lincoln (1994) ovat kutsuneet käänteeksi
kohti konstruktivismia. Tietämisen prosessin on havaittu perustuvan kertomus-
ten kuulemiseen ja niiden tuottamiseen. Vaikka narratiivisuutta ja sen lähikäsit-
teitä käytetään laajasti yhteiskuntatieteiden, psykologian, kasvatustieteiden,
taloustieteiden ja terveystutkimuksen alueilla, on käsitteiden käyttö edelleen
suhteellisen vakiintumatonta ja epäyhtenäistä. Tieteenalojen ja koulukuntien
välillä on huomattaviakin eroja siinä, miten narratiivisuus ymmärretään (Heik-
kinen 2001, 118.) Käsitteiden käyttötapojen kirjavuus voi aiheuttaa sekaannuk-
sia ja ohi puhumista. Käsitteen heuristinen käyttö voi lisäksi johtaa siihen, että
käsite muuttuu epämääräiseksi ja niin kaikenkattavaksi, että se menettää jäsen-
nysvoimansa (Hänninen 2002, 19.)

Tarinan kerronnan tarkoituksena on muodostaa kuva todellisuudesta
käyttämällä tarinallisuutta todellisuuden hahmottamisen ja sen välittämisen
apuvälineenä (Gergen 2009, 37-38). Kertomukset toimivat tulkinnan apuväli-
neinä silloin, kun muutoin abstrakteina näyttäytyviä arvoja halutaan muuttaa
organisaation jäsenten kannalta käytännöllisempään ja ymmärrettävämpään
muotoon. Tarinat eivät pelkästään määritä sitä, keitä me olemme, sillä lisäksi ne
kertovat millainen organisaatio on tai millaisia ihmisiä meidän tulisi olla.
(Lämsä & Sintonen 2006, 108.)

Englanninkielinen termi narrative käännetään suomen kielessä usein joko
narratiiviksi, kertomukseksi tai tarinaksi, eikä käsitteelle ole vakiintuneita mää-
ritelmiä suomen kielessä. (Ekonen 2007, 31-32.) Heikkisen (2001) näkemyksen
mukaan narratiivista käsitettä on käytetty ainakin neljällä erilaisella tavalla tie-
teellisessä keskustelussa. Ensinnäkin sillä voidaan viitata tiedonprosessiin sinän-
sä, tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, jolloin narratiivisuus on usein liit-
tynyt konstruktiiviseen tiedonkäsitykseen. Toiseksi sitä voidaan käyttää kuva-
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tessa tutkimusaineiston luonnetta. Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata
aineiston analyysitapoihin ja neljänneksi käsite on usein liitetty narrattiivien käy-
tännölliseen merkitykseen. (Heikkinen 2001, 118.) Narratiivisuudella voidaan ta-
rinankerronnallisuuden ohella viitata myös aineiston käsittelytapaan. Tutki-
muksessani sovellan konstruktiivista tiedonkäsitystä, jonka mukaan ihmiset
rakentavat tietonsa ja identiteettinsä tarinoiden välityksellä. Siten tieto maail-
masta, samoin kun jokaisen haastateltavan käsitys omasta itsestään, on alati
kehkeytyvä tarina, joka rakentuu ja muuttaa muotoaan jatkuvasti. Tutkimuksel-
lani pyrin tuottamaan autenttisen näkökulman viiden haastateltavan todelli-
suudesta organisaatiomuutoksen yhteydessä, mutta samalla hylkään uskomuk-
sen puhtaasti objektiiviseen totuuteen pääsemisestä (ks. Heikkinen 2001, 119.)

Narratiivilla voidaan viitata proosalliseen diskurssiin, joka koostuu mistä
tahansa tekstistä, ja joka sisältää kokonaisia virkkeitä, mitkä johdonmukaisesti
yhdistyvät ilmaukseksi. Narratiivinen tutkimusdata voidaan kategorisoida
kolmeen perusmuotoon: lyhyisiin vastauksiin, numeeriseksi tiedoksi tai ker-
ronnaksi. Kategoriointia voidaan havainnollistaa tietojenkeruulomakkeella, jos-
sa lyhyet vastaukset kuvaavat nimeä tai kansallisuutta, numeerinen formaatti
numeron valitsemista esimerkiksi Likert -asteikolta ja kerronta paragrafia, mis-
sä tiedustellaan, miksi he esimerkiksi ovat kiinnostuneita tietystä työpaikasta
tai tehtävästä. Vaikka kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää tiedon
kaikkea kolmea muotoa, on laadulliselle tutkimukselle ominaista käyttää sen
kerrontaa koskevaa muotoa. (Polkinghorne 1995, 6; Syrjälä 2006, 47.)

Tutkimukseni haastatteluosuus rakentuu puhtaasta kerronnasta, joka syn-
tyy haastateltavan ja haastattelijan välisenä vuoropuheluna puolistrukturoidun
teemahaastattelun ympärille. Ennen haastattelun aloittamista haastateltava
täytti taustatietolomakkeen, jonka täyttämisessä on hyödynnetty lyhyitä vasta-
uksia sekä Likert -asteikkoa. Vaikka kyselylomakkeen avulla kerätään valmiiksi
tekstiasuun tuotettua tietoa tutkimustyössäni hyödynnettäväksi, ei sen sisältöä
ole hyödynnetty varsinaisen tutkimusaineiston analyysissä muutoin kuin taus-
toitusmielessä.

Tarinan laadullisena mittarina toimii sen uskottavuus. Bennett & Field-
man (1981) tutkivat tarinoiden sisällöllisyyttä ja siten myös uskottavuutta ko-
keella, jossa kuulijajoukolle kerrottiin joko tositapahtumiin perustuvia tai vaih-
toehtoisesti keksityistä tapahtumista muodostettuja tarinoita. Tarinoiden kan-
nalta merkitystä ei ollut sillä, oliko tarinassa kerrottu oikeasti tapahtunut vai ei,
sillä kuulijajoukko kiinnitti huomiota tarinan tosiasiallisen sisällön sijaan sen
rakenteelliseen johdonmukaisuuteen. (Gergen 2009, 38). Sama ilmiö toistuu tut-
kimukseni yhteydessä sekä tarinoiden että niistä muodostettujen kertomusten
käsittelyssä. William Labov (1997) kutsuu tilannetta kerrottavuuden paradok-
siksi, sillä kertomuksen tulisi ilmentää samaan aikaan sekä "kerrottavuutta"
(reportability) että uskottavuutta (credibility). Hyvä kertomus on samalla riittä-
vän erikoinen ollakseen kiinnostava, mutta se ei saa olla liian erikoinen, jottei
sen uskottavuus kärsi (Vanhala 2007, 15). Kuulijoiden tunne siitä, mitkä tapah-
tumat olivat tosia ja mitkä epätosia, oli merkittävämpi kuin tarinoiden tai ker-
tomusten varsinainen sisällöllinen anti.
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Tutkimustyössäni organisaatiomuutoksen taustoitus perustuu poliisin
hallintorakenneuudistuksen yhteydessä kerättyyn materiaaliin sekä etnografi-
seen tutkimusotteeseen osalta myös tutkijan itsensä tekemiin havaintoihin ja
muistiinpanoihin. Siten merkittävästi todellisuudesta poikkeavat tarinat, olipa
ne kerrottu miten uskottavasti tahansa, olisi erittäin todennäköisesti kyetty
osoittamaan epätosiksi ja siten ne käsitykseni mukaan ovat haastateltavien toi-
mesta jääneet kokonaan kertomatta. Väitän, että Bennettin ja Fieldmanin tutki-
muksen tulos olisi saattanut olla poikkeava, mikäli kuulijajoukolle olisi kerrottu
tarinoita tapahtumista, joiden taustoista he olisivat olleet tarkemmin selvillä.
Lisäksi pitkittäistutkimuksessa kiinnostuksen kohteeksi valikoituvat tapahtu-
mat, joilla oli toistuvuutta muutoksen eri vaiheissa. Siten yksittäisellä tarinalla
sen vakuuttavuudesta riippumatta ei ole yhtä suura merkitystä pitkittäistutki-
muksessa kuin esimerkiksi tapaustutkimuksessa, jossa haastattelu on tutkimuk-
sen ajallisen jatkumon osalta ainutkertainen.

5.1 Tutkimuksen narratiivinen käsitteistö

Tarinan käsitteen leviäminen useiden eri tieteenalojen jäsennysvälineeksi ker-
too sen potentiaalista tehdä ymmärrettäväksi mitä erilaisimpia ihmiselämän
ilmenemismuotoja. Narratiivisen tutkimuksen moninaisuudesta johtuen tarinan
käsitettä käytetään useissa eri merkityksissä. Tutkimuksessani narratiivi, tarina
ja kertomus on erotettu toisistaan seuraavalla jaottelulla:

Narratiivilla (narratiivinen, narratiivisuus) viitataan tutkimuksen teoreetti-
seen viitekehykseen sekä analyysimetodeihin.

Tarinan käsite tarkoittaa merkityskokonaisuutta, jolla on ajallisesti alku,
keskikohta ja loppu, ja sillä on tietty suunta suhteessa ajan kulkuun. Tarinan
keskeinen elementti, juoni (mythos), muodostaa kokonaisuuden yhdistämällä
tarinan erilliset osat toisiinsa ja antamalla siten niille merkityksen. Kerrottu ta-
rina esittää yleisen totuuden tai mahdollisuuden yksittäistapauksen kautta, sillä
se on konkreettinen tapahtumien muotoon saatettu tarinan juonen ilmaisu. Ta-
rina on abstraktio, jota voidaan soveltaa erilaisiin konkreetteihin sisältöihin ja
joka voi saada erilaisia ilmaisumuotoja. (Gergen & Gergen 1986; Polkinghorne
1995; Jokinen 2000, 132; Hänninen 2002, 19.) Tutkimuksessani tarinalla tarkoite-
taan haastateltavan muodostamaa ja kerronnan yhteydessä kielellisesti kuvat-
tua ja välitettyä eri tapahtumista muodostunutta merkityskokonaisuutta, jolla
on juonen lisäksi alku, keskikohta ja loppu.

Kertomus viittaa tarinan esitykseen merkkien muodossa, esimerkiksi kirjal-
lisesti tai suullisesti tuotettuna. Yksi kertomus voi sisältää useita tarinoita ja se
voidaan siten tulkita monella tavalla. Tutkimuksessani kertomuksella tarkoite-
taan haastateltavan tarinoista muodostettua haastateltavakohtaista vuosittaista
valtakertomusta, josta muodostetaan yhtenäinen pitkittäistutkimuksen mittai-
nen valtakertomus.

Postmodernismiin narratiivisuus liittyy tietämisen kautta, sillä postmoder-
ni ajattelutapa tuo tietämisen kontekstuaalisuuden yhdistämällä tietämisen si-
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dokset aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kenttään. Tietäminen on siten aina jos-
takin perspektiivistä ja näkökulmasta tietämistä. Postmoderni epäily modernia
tiedonkäsitystä kohtaan on rohkaissut muita kuin "suurten tarinoiden sankarei-
ta" luomaan omia tarinoita, joiden avulla he irrottautuvat hallitsevista ja alista-
vista tarinoista. Narratiivisuus liittyy postmodernismiin ja sen tiedonkäsityksen
relativistisuuden ja kontekstuaalisuuden eli tietämisen ajallisen, paikallisen ja
sosiaalisen luonteen kautta. (Heikkinen 2001, 120-121.)

Merkitysrakenteiden ja todellisuuden tuottamisen tutkimusta nimitetään
narratiiviseksi tutkimukseksi. Narratiiviselle lähestymistavalle on luontaista
kuvata sekä omaa että muiden toimintaa: kertoessamme tarinoita omasta elä-
mästä tulkitsemme tarinallisesti myös muiden elämää, jolloin kyse ei ole ainoas-
taan tarinoiden muodossa tapahtuvasta oman elämän kapea-alaisesta tulkin-
nasta. Narratiivien merkitysrakenteiden ja todellisuuden tuottamisen funktiolla
on siten varsin läheinen yhteys sosiaaliseen konstruktionismiin ja sosiaalisen
todellisuuden tuottamiseen diskurssissa. Tutkimukseni kohdeorganisaation
todellisuutta tuotetaan siitä tarinoita kertomalla. Koska tutkimukseni kiinnos-
tuksen kohteena ovat haastateltavien kertomat valtaan liittyvät tarinat, on valta
kohdeorganisaatiossa siten myös valtatarinoiden ja niistä tulkittujen valtaker-
tomusten kerronnan tulos.

5.2 Haastatteluaineiston käsittely

Tutkimuksessani sovellan aineistolähtöisen eli induktiivisen aineiston analyysiä,
joka karkeasti jaetaan kolmeen ryhmään: 1) aineiston redusointiin eli pelkistä-
miseen, 2) aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn ja 3) abstrahointiin eli teo-
reettisten käsitteiden luomiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108).

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa litteroidut teemahaastattelut purettiin
ja teemoitettiin aihealueittain niiden tarkempaa ja syvällisempää analyysiä var-
ten (Eskola & Suoranta 2008, 152). Puolistrukturoidut teemahaastattelut toimi-
vat siten aineiston analysoinnin perusrunkona. Teemoittamisen jälkeisessä ana-
lyysin toisessa vaiheessa suoritettiin aineiston tyypittely, jossa on kyse aineiston
ryhmittelystä tyypeiksi eli selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. Aineiston
tyypittelyssä noudatettiin haastattelujen vuosittaista jaottelua, sillä halusin ha-
vainnoida valtakerronnan vuosittaiset vaihtelut sekä etsiä syitä, jotka mahdolli-
sesti saivat aikaan muutoksia haastateltavien merkityksenannossa valtaan ja
sen käyttöön liittyen. Tyypittelyn avulla halusin tehdä havaintoja organisaa-
tiomuutoksen ajallisuudesta eli siitä, miten ja missä muutoksen vaiheessa hen-
kilöstön valtakäsitykset mahdollisesti muuttuvat, miten ne muuttuivat ja miksi.
Hylkäsin tietoisesti tavan tyypitellä aineisto yhdistetyksi vastaukseksi, sillä
tuolloin riski henkilökohtaisilla näkemyksillä kontaminoituneiden tulkintojen
tekemiselle olisi saattanut kasvaa liiaksi. (Eskola & Suoranta 2008, 181-182.)

Huolimatta siitä, että tutkimukseni on ensisijaisesti laadullinen tutkimus,
sovelsin siinä myös määrällistä analyysiä (ks. Eskola & Suoranta 2008, 167-167;
Tuomi & Sarajärvi 2009, 107). Analyysivaiheessa keräsin ja vertasin eri haasta-
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teltavilta kerättyjä vastauksia sekä vastauksissa tapahtumiin vaikuttaneita teki-
jöitä. Luokittelin ja osin myös laskin numeraalisesti vastaukset sekä havainnol-
listin tarinoihin liittyviä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia erillisen laskenta-
taulukon avulla. Perusmuotoinen laskentataulukko on esitetty liitteenä nro. 5.
Määrällisen analyysin perusteella laaditut taulukot eivät itsessään olleet tutki-
mustulos, mutta ne osaltaan helpottivat tarinoiden ja niistä muodostettujen ker-
tomusten analysointia erityisesti taulukossa esitettyjen aihealueiden numeraa-
lista toistuvuutta tarkastelemalla.

Tyypittelyn ja määrällisen analyysin jälkeen tarkastelin haastateltavien ta-
rinoita sekä heidän vuosittaisista valtatarinoista muodostettua valtakertomusta
yhtenä kokonaisuutena. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tehtyjä havain-
toja verrattiin tutkimuksen alussa esiteltyihin valtateorioihin. Abstrahoinnin
tarkoituksena on osoittaa tutkimustulosten sekä taustateorioiden yhtäläisyyksiä
ja eroavaisuuksia ilman, että pyrkimyksenä olisi tehdä aihealuetta koskevia laa-
ja-alaisia yleistyksiä.

 Pitkittäistutkimuksessa kerätyt aineistot jaettiin Gergenin & Gergenin
(1986) jaottelun mukaisesti progressiivisiin, staattisiin ja regressiivisiin tarinoi-
hin. Aineiston kokonaishahmoon perustuvaa analyysiä syventääkseni sovelsin
aineistoon Frankin dialogisten narratiivien analyysiä (DNA). Analyysin tulok-
sena kerrotuista tarinoista oli mahdollista luoda karkeita kertomusten lajityyp-
pejä, joita käsittelen sekä yksittäisten kertomusten että koko tutkimuksen tulos-
ten tarkastelussa.

Tutkimuksen viimeisessä luvussa tarkastelen viiden pitkittäistutkimuk-
sessa tuotetun valtakertomuksen tuloksia yhtenä kokonaisuutena. Tässä yhtey-
dessä tehdään sekä tutkimustulosten koonti että niiden tarkastelu tutkimuksen
taustateorioita vasten. Foucault'n valtafilosofinen analyysi suoritetaan tässä
vaiheessa kootusti ja kaikkia valtakertomuksia tarkastellaan samanaikaisesti.
Foucault'n filosofian jalkauttaminen sen paremmin vuosittaisiin valtakerto-
muksiin kuin yksittäisiin pitkittäiskertomuksiin ei olisi palvellut tutkimukseni
tarkoitusta.

5.3 Haastatteluaineiston analyysi

Pitkittäistutkimuksen kannalta kertomusten sisällöllinen analyysi on haasteel-
lista, sillä tarinat kuvaavat kertojan käsitystä todellisuudesta niiden esittämis-
hetkellä. Tutkimuksen haastattelujen kautta on siten muodostunut kuva haasta-
teltavien todellisuudesta vuosien 2008-2012 aikana, mutta samalla tarinat muo-
dostavat kunkin haastateltavan osalta sekä vuosittaisen että koko pitkittäistut-
kimuksen mittaisen kertomuksen ajallisine ja asiallisine muutoksineen. Pitkit-
täistutkimuksen perusteella muodostetun valtakertomuksen analysointi on
haasteellista ja siihen on vaikea soveltaa useimpia sisältöanalyysejä. Havaitsin
tämän mm. yrittäessäni sovittaa Labovin & Waletskyn (1967) mallia tarinoiden
kertomuksellisesta rakenteesta oman tutkimustyöni aineistoon. Tarvitsin mene-
telmän, joka kykenee käsittelemään suuren määrän eri ajankohtina muodostet-
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tua informaatiota sekä mahdollistaa niiden muokkaamisen yhdeksi analysoita-
vaksi kokonaisuudeksi. Näiden premissien perusteella valitsin tarinoiden sekä
niiden muodostamien kertomusten analyysimenetelmäksi kertomusten koko-
naishahmon analysointiin perustuvan Gergenin & Gergenin (1986) narratiivisen
konstruktion menetelmän. Menetelmän rajoituksena voidaan pitää sitä, että se
analysoi kertomusten henkisiä kehityssuuntia yleisellä tasolla, eikä siten ole
kiinnostunut aineostojen varsinaisista yksityiskohdista. Siten sillä, että kyseessä
on juuri valtaa ja organisaatiomuutosta koskeva tarina tai kertomus, ei sovelta-
mismallin mukaan ole merkitystä. Tämän vuoksi täydensin Gergenin & Gerge-
nin menetelmää Arthur W. Frankin (2012) dialogisella narratiivien analyysillä
(DNA). Frankin malli syventää Gergenin & Gergenin tarinoiden kokonaishah-
moon perustuvaa analyysiä tarkentamalla tarinoiden ja niistä muodostettujen
kertomusten analyysiluokkia yleisistä lajityypeistä kohti aineistooni perustuvia
jäsennyksiä.

5.3.1 Narratiivien konstruktio

Gergenin & Gergenin (1986) näkemyksen mukaan jokaisella onnistuneella tari-
nalla on lopputulos tai vaihtoehtoisesti tavoiteltu päätepiste. Siten tarinan jokai-
sen yksittäisen tapahtuman tarkoituksena on osaltaan luoda pohja ymmärryk-
selle tarinan seuraavalle tapahtumalle, jatkuen aina edellä kuvattuun päätepis-
teeseen tai lopputulokseen, joka päättää tarinan. Tarinan kerronnan olennaisin
merkitys on sen kyky strukturoida eri tapahtumia siten, että ne demonstroivat 1)
yksittäisten asioiden tai tapahtumien kytkeytymistä osaksi kokonaisuutta ja 2)
tunnetta aikakontekstissa tapahtuvasta liikkeestä tai ohjauksesta, joka suuntau-
tuu aika-akselilla pääsääntöisesti alusta kohti loppua. Lopputuloksen tai pääte-
pisteen määrittämisen jälkeen tarinan tulee valita ja järjestää tapahtumat siten,
että tavoitepäämäärä on esitetty enemmän tai vähemmän mahdolliseksi. (Gergen &
Gergen 1986, 25-26.)

Pitkittäistutkimuksen lukuisten teemahaastatteluiden yhteydessä haasta-
teltavat joutuivat vuosittain valitsemaan ja järjestämään tapahtumat siten, että
ne kuvaisivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä vallitsevaa todellisuudentilaa
että toivottua päämäärää, joka tässä tapauksessa oli ainakin lähtökohtaisesti
organisaatiomuutoksen jälkeinen aika. Tämä riippumatta siitä, katsoivatko
haastateltavat organisaatiomuutoksen päättyneen jo pitkittäistutkimuksen ai-
kana vai vasta sen jälkeen. Pitkittäistutkimuksen etuna on se, että em. seikat
jouduttiin määrittelemään vuosittain, jolloin niissä tapahtuvien muutoksien
analyyttinen tutkiminen mahdollistui. Mikäli valtatarinoiden muodostama pit-
kittäinen valtakertomus olisi muodostettu ja sitä tulkittu ainoastaan yhtä ker-
tomusta tai viime kädessä pelkkiä yksittäisiä tarinoita hyödyntäen, olisi valta-
kertomuksessa tapahtuvien ajallisten muutosten määrittäminen ja kohdentami-
nen aikajanalle ollut käytännöllisesti katsoen mahdotonta.

Narratiivien ajallinen konstruktio perustuu tarinassa tapahtuvien ilmiöi-
den tutkimukselle. Ilmiöt jaetaan niiden perusteiden mukaisesti kolmeen eri
ryhmään. Mikäli tapahtumat ovat järjestyneet siten, että ne kulkevat vakaasti
kohti toivottua päämäärää, voidaan ilmiöstä käyttää termiä progressiivinen tarina
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ja mikäli suunta on päinvastainen, termiä regressiivinen tarina. Kolmannessa
vaihtoehdossa eli stabiilissa tarinassa tapahtumat pysyvät muuttumattomina
tavoitepäämäärään nähden. (Gergen & Gergen 1986, 25-27. vrt. Jokinen 2000,
133.) Progressiivinen ja regressiivinen narratiivi esitetään graafisesti kuviossa 4
(Gergen & Gergen 1986, 27):

KUVIO 4 Progressiivinen ja regressiivinen narratiivi

Tarinoiden kolmen perusmuotoa käsittelevät kertomuksen suhdetta lop-
putulokseen, eivätkä sen sisäisiä ja toisistaan mahdollisesti poikkeavia lii-
kesuuntia, jotka mahdollistavat moniulotteisten tarinoiden luomisen. Perus-
muodot eivät siten voi toimia tarinoiden varsinaisen analyysin välineinä, jolloin
ne toimivat rakennusalustoina moniulotteisille tarinankuvauksille (Gergen &
Gergen 1986, 27-28.) Moniulotteiset tarinankuvaukset erotellaan Gergenin &
Gergenin mallissa esimerkkien mukaisesti (Gergen & Gergen 1986, 29; Gergen
2009, 39-40.):

Tragediaan, mikä kertoo esimerkiksi korkean aseman saavuttaneen henki-
lön surkeasta kohtalosta hänen asemansa nopeasti romahdettua. Tragediassa
progressiivista tarinankerrontaa seuraa nopea regressiivinen vaihe.

Komedia-melodraamaan, joka toimii tragedian vastakohtana, ja jossa regres-
siivistä tarinaa seuraa progressiivinen. Elämäntapahtumista tulee ongelmallisia,
kunnes onnellisuus palautuu nopeasti ennen loppuratkaisua.

Onnelliseen loppuun (happily ever after) progressiivista tarinaa seuraa sta-
biili tarina, joka näyttää jatkuvan myös tulevaisuuteen.

Heroistisessa saagaan progressiiviset ja regressiiviset tarinat seuraavat toi-
nen toisiaan ilman, että mittelylle olisi selvää näkyvää loppua kummankaan
eduksi.

Tragedia ja komedia-melodraama esitetään graafisesti kuviossa 5 (Gergen
& Gergen 1986, 27) sekä onnellinen loppu ja heroistinen saaga kuviossa 6 (Ger-
gen & Gergen 1986, 29; Gergen 2009, 39-40):
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KUVIO 5 Tragedia ja komedia-melodraama

KUVIO 6 Onnellinen loppu ja heroistinen saaga

Tutkittaessa ihmisten kertomia tarinoita ja niistä muodostettuja kertomuksia
edellä kuvatulla tavalla tulee samalla tunnustaa ja hyväksyä se, että olemme
aina ja kaikkialla sitoutuneita yhteiskunnallisen arvonantamisen kontekstiin.
Esimerkiksi kertomusta ihmisen ajallisesta kehittymisestä lapsesta vanhukseksi
voidaan yhteiskunnallisesta arvonannosta riippuen kuvata lopputulokseltaan
kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla. Ensinnä kyse voi olla progressiivisesta
kertomuksesta, mikäli lapsen "tyhjän taulun" nähdään karttuvan ajan kuluessa
eri tiedoilla, saavuttaen lopulta vanhuusiän ja siten "viisauden". Samaa kerto-
musta saatetaan kuvata sen lopputuloksen osalta regressiiviseksi, mikäli arvos-
tuksen kohteena on nuoruus ja esimerkiksi ruumiinvoima. Tutkimukseni kan-
nalta on esiarvoisen tärkeää, että tarinoiden ja niistä muodostettujen kertomus-
ten kehitysvaiheet sekä haastateltavien arvostuksen kohteet ovat tulleet haastat-
telujen yhteydessä myös tutkijan tietoon, jottei vuosittaisten kertomusten tai



66

pitkittäistutkimuksen mukaisen kertomuksen lopputuloksesta muodostu vir-
heellinen yksin tutkijan omien oletusten tai arvostusten vuoksi. Narratiivisen
konstruktion analyysissä korostetaan, että behavioristinen tutkimus on kiinnos-
tunut ihmisen toiminnasta hänen näkyvän käyttäytymisensä havainnoinnin
sijaan (Gergen & Gergen 1986, 38). Näiden syvimpien merkitysten havainnointi
ja ymmärrys korostuvat erityisesti kertomusten pitkittäisessä analyysissä.

5.3.2 Dialoginen narratiivien analyysi

Gergenin & Gergenin malli kuvaa tarinoita ja kertomuksia yleismaailmallisena
ilmiönä, jolloin niiden sisällöllinen analyysi saattaa huonoimmassa tapauksessa
jäädä ainoastaan haastateltavien yleisten elämänkatsomusten tai -asenteiden
kuvaamiseksi. Kertomusten kokonaishahmoon perustuvaa analyysiä voidaan
syventää olennaisesti silloin, kun analyysin luokat eivät ole yleisiä lajityyppejä,
vaan kyseiseen aineistoon perustuvia jäsennyksiä. Arthur W. Frankin (1995)
julkaisema The Wounded Storyteller -tutkimus on hyvä esimerkki lähestymis-
tavasta, jossa Frank jakaa sairaiden ihmisten kertomukset kuulemansa perus-
teella kolmeen luokkaan: toipumistarinoihin, kaaostarinoihin ja etsintätarinoi-
hin. (Hyvärinen 2003, 18.)

Frankin työssään hyödyntämä DNA -analyysi perustuu tarinan viidelle
perustavanlaatuiselle käsitykselle, jotka on johdettu venäläisen kirjallisuuskrii-
tikon ja filosofi Mikhail Bakthin (1895-1975) näkemyksistä. Teoria perustuu kä-
sitykseen, jonka mukaan tarinan kertoja kertoo aina omaa tarinaansa, vaikka
tarina ei koskaan voi olla hänen omansa. Kerrottu tarina koostuu edeltävien
tarinoiden ja myös muiden henkilöiden kertomien tarinoiden palasista, jotka
kertoja taiteellisesti uudelleen muotoilee, mutta jotka itsessään eivät ole ori-
ginelleja. Toisena kerrottu tarina on aina monologi, sillä kertoja ei voi puhtaasti
sulkea itseään pois tarinasta. Kolmantena tarinat elävät vain tilapäisesti itsenäi-
sinä, sillä ajan mittaa ne sekoittuvat toisiinsa kerrottuina tarinoina. Neljänneksi
ainoastaan tutkijalla on velvollisuus viedä tarina päätökseen: tarinan kertojan
kertomukset yleensä jatkavat elämäänsä ajassa. Viimeiseksi tarinan analyysin
tarkoituksena ei ole tehdä yhteenvetoa havainnoista, jolloin kyse olisi keskuste-
lun päättämisestä ja eristäytymistä sen ulkopuolelle havaintojen tekemiseksi.
Analyysin tarkoituksena ei ole tehdä ahtaita johtopäätöksiä vaan parantaa ih-
misten mahdollisuuksia sekä tehdä selkoa kuullusta tarinasta itselleen ja muille.
(Frank 2012, 34-37.)

Ihmiset kertovat todellisuudestaan siten, kun heidän on tarpeellista siitä
kertoa ja samalla he tulevat kertoneeksi tavalla, jolla ajattelevat kuulijan halua-
van siitä kuulla. Tutkija kerää mielellään tarinoita, jotka ovat kiinnostavia ja
siten kiinnittävät hänen huomionsa. Siksi on tärkeää, että tutkija on kiinnostu-
nut mahdollisimman monesta asiasta, sillä koskaan ei voi tietää, mikä tarinoista
on tutkimuksen kannalta käyttökelpoisin. Frankin analyysimenetelmän kannal-
ta olennaista on kyetä erottamaan tarina muusta kerronnasta, kuten esimerkiksi
teknisestä kuvauksesta, jotka muistuttavat tarinoita mm. ajallisen järjestyksen
tai jäsentymisensä perusteella. Frank (2012) nojaa Charles Tilly'n (2006) määri-
telmään, jonka mukaan tarinat, toisin kuin tekniset kuvaukset, eivät itsessään
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edellytä käsiteltävän asiakokonaisuuden tuntemusta. Tekninen kuvauksen pe-
rustuessa asiantuntijuuteen perustuu tarina lähinnä kertojan mielikuvituksen
hyödyntämiseen. Lisäksi tarinoissa toimija dispositio liittyy suunnitelmallisuu-
teen, eikä esimerkiksi tuuriin tai sattumaan. (Frank 2012, 38-41.)

Kaikkia taltioituja tarinoita ei voida valita analysoitavaksi eikä niistä siten
voida muodostaa edes vuosittaista kertomusta, jolloin DNA -metodi suosittelee
tutkijaa kirjaamaan avoimia kysymyksiä, joihin hän haluaa vastauksen. Tarinoi-
ta valittaessa tutkijan tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa aineistonsa
kanssa ja nostaa siitä esiin analyyttisen kokemuksen kautta praktinen tieto. Ta-
rinoiden ja niistä muodostettujen kertomusten tulisikin ensi sijassa valita kirjoit-
tajansa eikä päinvastoin. Tarinat kertovat ensisijaisesti eletystä elämästä: tutkija
muodostaa tarinoista vasta toissijaisesti kertomuksen ja siten vastauksen tutki-
muskysymykseensä. Tarinoiden yhdistäminen ja yhteen liittäminen ovat Fran-
kin mukaan kertomuksen muodostamisen ja sen analysoinnin olennaisin osa.
(Frank 2012, 43-44.)

Narratiivisessa tutkimuksessa kerrottujen tarinoiden tyyppi vaihtelee niitä
kertovien henkilöstöryhmien mukaan. Erityisesti etnografisessa tutkimuksessa
tulee huomioida tarinankerrontaryhmien väliset eroavaisuudet sekä tarinoita
kertovien henkilöstöryhmien että tarinoiden sisällöllisten ominaisuuksien välil-
lä27. Merkitystä on erityisesti sillä, kenet kertoja sisällyttää tarinoissaan "meihin",
ja ketkä hän sulkee tuon ryhmän ulkopuolelle "muiksi". Siten tarina toimii sekä
kertojan että kerrottavien identiteetin muodostajana. Kertoja muokkaa omaa
identiteettiään tarinaa kertoessaan ja samalla hän täydentää myös kerronnan
kohteena olevien henkilöiden identiteetit käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. Tari-
na tasapainoilee kahden todellisuuden välillä. Ensinnäkin se kuvaa kertojansa
subjektiivista kokemusta todellisuuden tilasta ja eri asiayhteyksien välisistä
merkityksistä. Toiseksi se pyrkii täydentämään, usein mielikuvituksen ja pää-
telmien avulla, kertojansa mielikuvaa niistä asioista, joista hänellä ei ole koko-
naisuuksien kannalta riittävää tietoa. (Frank 2012, 45-46.)

Frakin DNA -analyysin ytimenä toimii typologia, jossa tietyssä kontekstis-
sa kerrotut tarinat analysoidaan niiden syvempien merkitysten havaitsemiseksi
ja niiden löytämiseksi. Tutkimuksessaan Frank (1995) jakoi yli kaksi vuotta kes-
täneen etnografisen haastattelututkimuksen ja sen tuloksiin perustuneet haasta-
teltujen kertomukset omasta sairastavuudestaan kolmeen ryhmään. (Frank 2012,
46-47.) Omassa tutkimuksessani pitkittäiskertomuksen juonena (plot) toimii
valta organisaatiomuutoksessa, sen suunnittelussa, aloittamisessa, läpiviennissä
ja osan haastateltavien osalta jopa varsinaisen muutoksen päättymisessä ja tu-
levaisuuden ennakoimisessa. Kertomuksen pääasiallisina aktoreina toimivat
haastateltavat itse, heidän työtoverit, lähimmät esimiehet, organisaation keski-
johto, ylin johto ja poliisipäällikkö sekä erikseen muodostetut työryhmät. Tut-
kimukseni on kiinnostunut haastateltavien tarinoista, miten he ovat matkanneet

27 Toki tarinoita kerrotaan myös henkilöstöryhmien välillä, mutta kaikista merkitykselli-
simmiksi tarinoiksi koetaan usein juuri ne tarinat, jotka on kerrottu oman henkilöstö-
ryhmän sisällä (Frank 2012, 45).
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muutoksen mukana ja millainen on heidän "selviytymiskertomuksensa" tai
"sankarikertomuksensa" valtamuutokseen liittyen.

Frank tunnustaa, että William Labovin tarinan struktuuri on itsessään
merkittävä havainto tarinoiden analyysissä (mm. Riessman 2008, 81-86). Labo-
vin malli huomioi tarinan horisontaalin koostumuksen, mutta unohtaa samalla
sen vertikaalisen merkityksen, kuten kertojan näkökulman, jännityksen ja epä-
varmuuden sekä ennen kaikkea kertojan mielikuvituksen. Kerronta, joka sisäl-
tää Labovin kaikki tarinallisuuden elementit ja täyttää siten tarinan tunnusmer-
kistön, ei kuulijan mielestä välttämättä muistuta tarinaa juuri sen mielikuvituk-
sellisuuden puuttumisen vuoksi. Siten Frank esittää ratkaisuksi yksinkertaistet-
tua "iltasatutestiä". Mikäli lapsi haluaa kuulla ennen nukkumaanmenoa iltasa-
dun, ei pelkkä kerronnassa tapahtuva asiayhteyksien liittäminen yhteen täytä
lapsen edellyttämää tarinan tunnusmerkistöä, sillä toimijoiden oma vaikutus ja
tulkinta asioiden etenemisestä jää puutteelliseksi. Lisäksi lapset haluavat kuulla
saman tarinan kerta toisensa jälkeen, jolloin tarinan tulee jokaisella sen kerron-
takerralla poiketa alkuperäisestä sen mielenkiinnon säilymisen vuoksi, mutta
samalla sen tulee olla tunnistettavissa aiemmin kerrotuksi tarinaksi. (Frank 2012,
42-43.)

Työssäni hyödynsin Frankin (2012) typologian mallia haastateltavien ker-
tomuksia analysoidessani. Typologian muodostaminen on tutkimustulos, mut-
tei sen päätepiste. Varsinaisen lopun sijaan se palaa takaisin alkuun, mahdollis-
taen kertojille ja kuulijoille tarkemman analyysin siitä, mitä he ovat kertoneet ja
miksi. Tämä analyysi mahdollistaa uudistuneiden tarinoiden kertomisen, jotka
osaltaan perustuvat Frankin teorian mukaisesti kerrottujen tarinoiden ja niistä
muodostettujen kertomusten palasille täydennettynä tutkimuksen tuloksilla ja
havainnoilla. Haastateltavat ovat kertoneet tutkimuksen aikana tarinoita vallas-
ta organisaatiomuutoksessa, jolloin tutkimuksen tuloksena voimme kertoa
myös haastatelluille heidän kokemastaan organisaatiomuutoksesta pitkittäis-
kertomuksen muodossa.

5.3.3 Tarinoiden analyysin haasteet

Tarinoideni analyysitapa saattaa herättää kysymyksiä siitä, miksi tulkitsen ai-
neistoani sekä Gergenin & Gergenin että Frankin kokonaishahmoon perustuvil-
la metodeilla. Erityisesti ensimmäisten analyysimetodia on käytetty lähinnä
elämäntarinoiden analyysiin: voidaanko siten viiden vuoden pitkittäistutki-
muksen aikana kerättyjä tarinoita käsitellä kuten elämäntarinoita, tai osuvam-
min elämänkertomuksia?

Elämäntarinan tai elämän tarinan käsite sisältää oletuksen tarinasta tai
kertomuksesta, joka käsittelee kertojansa elettyä elämää. Ahtaasti tulkittuna
elämäntarinan kertominen sanan varsinaisessa merkityksessä on mahdotonta,
sillä tiedettävästi kukaan ei ole palannut tuonpuoleisesta kertomaan kokonai-
sen eletyn elämänsä mittaista kertomusta. Elämän tarinan tai elämän kertomuk-
sen käsite sen sijan on armeliaampi ja periaatteellisesti se katsoo ihmiselämän
koostuvan eripituisista ajanjaksoista ja niistä muodostetuista kertomuksista. Jos
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Gergenin & Gergenin mallia on voitu soveltaa esimerkiksi armeija-ajasta muo-
dostetun kertomuksen tai väkivaltaisesta parisuhteesta toipumisen kertomuk-
sen analysointiin, miksei sitä voitaisi soveltaa viiden vuoden pitkittäistutki-
mukseen? Kyse ei siten voi olla yksin kertomuksen ajallisesta kestosta, vaan
paremminkin niiden sisällöstä ja intensiteetistä.

Käytän kertomuksen sisällöllisen intensiteetin havainnoimiseen edellä
esittelemiäni esimerkkejä armeija-ajasta ja väkivaltaisesta parisuhteesta. Esi-
merkit sisältävät varmuudella negatiivisia mutta mahdollisesti myös positiivi-
sia tai neutraaleja tuntemuksia. Molemmissa tapauksessa kyse on ajanjaksosta,
joka jossakin määrin poikkeaa siitä, mitä olemme tottuneet pitämään "normaa-
lina" tai "tavanomaisena". Siten myös valtatutkimukseni sisältää haastateltavas-
ta riippuen joko positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja tuntemuksia tai kaikkia
niitä yhdessä. Myös valtatutkimuksessani kyse on samalla organisaatiomuutok-
sesta, joka käsitteenä ja tapahtumana poikkeaa siitä, mitä olemme organisaation
tai työuran kannalta pitäneet "normaalina" tai ainakin "tavanomaisena"28. Inten-
siteetti ilmenee haastatteluissani tavalla, jossa kertomus kerrotaan organisaa-
tiomuutosta edeltäneestä ajanjaksosta jatkuen aina organisaatiomuutoksen jäl-
keiseen ennalta määrittämättömään tulevaisuuteen. Huomaamme tutkimuksen
analyysivaiheessa, että tosiasiallisesti kertomuksen ensimmäinen vaihe alkaa
organisaatiomuutosta edeltävien tapahtumien eli historiallisten käsitysten
muodostamisesta. Tutkimuksen viimeisen haastattelun osalta havaitsemme,
kuinka muutosta ja sen vaikutusta valtaan ja sen käyttöön ennustetaan myös
pitkälle tulevaisuuteen. Kertomuksellinen ajanjakso on siten huomattavasti pi-
tempi kuin haastatteluihin käytetty viiden vuoden ajanjakso. Siten tutkimus
ulottuu, ainakin kerronnallisesti, huomattavasti laajemmalle kuin mitä tutki-
muksen viiden vuoden aikahorisontti sallisi meidän ennalta olettaa.

28 Toki postmodernissa organisaatiossa ja post strukturaalisessa maailmassa organisaa-
tiomuutoksia pidetään aikaisempaa tavanomaisempana tai normaalimpana.
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6 REIJON KERTOMUS

Haastattelututkimuksen alkaessa Reijo on neljäkymppinen mies, jonka virkaura
poliisissa on kestänyt viitisentoista vuotta. Reijo on ylioppilaaksi valmistumisen
jälkeen aloittanut kolmannen asteen opinnot, mutta hakeutunut sittemmin 90-
luvun alussa poliisikouluun. Työuransa aikana hän on palvellut useissa
poliisilaitoksissa sekä lukuisissa eri poliisin miehistötason tehtävissä. Reijo on
suorittanut poliisin perustutkinnon lisäksi mm. poliisin alipäällystötutkinon,
minkä lisäksi häntä on poliisityön ohella koulutettu erityistehtäviin.
Pitkittäistutkimuksen aikana haastateltavan palvelustehtävä vaihui muutaman
kerran.

6.1 Reijon vuosittainen kerronta

6.1.1 Organisaatiomuutoksen valmisteluvaihe 2008

Reijon kertomuksen alkaessa valta on jakautunut kahtia yksittäisten poliisimies-
ten ja toisaalta organisaatiota johtavan päällikön ja sitä kautta ulkoisen vallan-
käyttäjän eli ministeriön välille. Valta nähdään ministeriötasoisena, kaukaisena
ja etäisenä asiana ja poliisipäällikön valta liittyy yksin organisaatiomuutoksen
toimeenpanovaltaan. Organisatorinen valta, kuten myös organisaatiomuutok-
sen toimeenpanovalta, on keskittynyt poliisipäällikölle.

Kyllähän se varmasti on näistä asioista päättävällä ministeriöllä ja kai sieltä tulee
aika tiukat ne linjaukset, millä pohjalla ja millä aikataululla tämmöinen uudistus, ja
miten se viedään läpi. Ainoastaan sitten tämä toteuttaminen ja suunnittelu täällä Jy-
väskylän alueella on annettu meidän poliisipäällikölle, joka sitä projektia nyt sitten vie
eteenpäin. H1_1/2008

Poliisilaitoksen sisällä valta on jakautunut poliisipäällikön ja hänen alai-
suudessa toimineiden ylikomisarioiden (YP) kesken siten, että poliisipäällikkö
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päättää suurista linjauksista, kun taas poliisitoimintaan liittyvä päätöksenteko
nähdään yksin ylemmän päällystön vastuualueeseen kuuluvaksi.

Kyllähän se valta on jaettu sillai sektoreittain, eli meidän koko laitoksen päällikkö,
se päättää isoista linjoista, mutta tota, sitten niin kun tuota näitten osastojen päälliköt
niitten omien osastojen toiminnasta. H1_2/2008.

Ylemmän päällystön valta perustuu weberläisen rationaalisen auktoritee-
tin lisäksi henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja pitkään poliisikokemukseen sekä
siihen, että poliisipäällikön nähdään omalla toiminnallaan legitimoivan ylempi-
en esimiesten toiminnan.

(--)molempien osastojen päälliköt (YP) on vahvoja pitkän linjan poliisimiehiä, joil-
la on omat ja järkkymättömät mielipiteet ja johtavat aikalailla tiukasti sitä (osastoa). Mä
en sitten tiedä sitä, mutta (PP) antaa heille varmaan melko vapaat kädet siinä omalla
sektorilla toimimiseen ja sitten käyttää sitä valtaa siellä. H1_3/2008.

Alemman päällystön toimenkuvat eivät haastateltavan kertomuksessa
vaikuta kovinkaan selkeiltä. Sen sijaan ryhmänjohtajatason valta tunnustetaan
ja sen käytössä havaitaan persoonakohtaisia eroja.

Mä olen itse kokenut, että he (AP) ovat vähän sellaisia väliinputoajia, joilla ei oi-
kein sitä… pienissä asioissa on jotain valtaa, mutta pääsääntöisesti nää (YP:t) kyllä
sanelee sen, miten mennään. Sitten mennään (RJ) -tasoon niin, siellä on, voisi sanoa,
että on niin monta tapaa käyttää valtaa kuin on (RJ):a, että se vaihtelee kyllä ihan per-
soonittain. Toiset käyttää sitä heille suotua valtaa aika laillakin ja toiset on sitten
enemmänkin sellaisia syrjään vetäytyviä ja ei niin haluakkaan tehdä sellaisia päätöksiä.
H1_4/2008.

Kun kysytään syitä siihen, miksi valta ei ole jakautunut organisatorisen
hierarkian mukaisesti, ilmenee, että erityisesti yksilöiden ominaisuuksissa ole-
vat erot ovat aikaansaaneet tilanteen, jossa samalla hierarkkisella tasolla olevien
henkilöiden valta vaihtelee heidän henkilökohtaisten ominaisuuksien mukai-
sesti.

Tietty organisaatio jossa on (YP, AP), (RJ) ja miehistö, niin senkin mukaan sitä
valtaa on jakautunut. Sitten on varmaan sellaisia vahvoja persoonia, jotka ehkä käyttää
sitä valtaa organisaatiossa enemmänkin kuin missä tasolla ne siinä organisaatiossa on.
Se on sitten taas varmaan niin kun.. pitkät perinteet laitoksessa, ja että niistä on nous-
sut sellaisia yksilöitä. Toisia kuunnellaan enemmän kuin toisia, ja vaikka ovatkin virka-
asteikolla samassa arvossa. H1_5/2008.

Yhdistävänä tekijänä vallassa ja vallan käytössä on tunnustettu organisa-
torinen asema, joka voi syntyä virka-aseman lisäksi myös tehtävän kautta, ja
joka mahdollistaa vallan käyttämisen organisaation sisäisessä toiminnassa.



72

Mutta kyllä tuossa meidän organisaatiossa tietty tehtävä pitää kuitenkin olla, jot-
ta pääsee käyttämään valtaa, että ihan ei peruskonstaapeli, niin tosi vaikeaa on nousta,
vaikka kuinka vahva persoona olisi tai haluaisi kehittää ja viedä asioita eteenpäin.
H1_6/2008.

Haastateltavan suhtautuminen organisaatiomuutokseen ja sen valtasuh-
teiden vaikutukseen on toisaalta alavireisesti neutraali…

Tietysti sitten, jos ihan radikaaleja muutoksia tulee, että tietyltä päälliköltä valtaa
otetaan huomattavasti pois, niin sittenhän se tulee vaikuttamaan. Mutta tota en usko
että näin tulee kuitenkaan käymään. Nää vahvat (YP:t), jotka meillä on, niin ne tulee
pysymään ja saattaa vain vähän muuttua, että mikä heidän nimike tulee olemaan, mut-
ta sitä kautta mää uskon kyllä, että se vallan käyttö pysyy kyllä ihan samana. Kuitenkin
laitoksessa pyysyy nää vahvat persoonat, niin vaikka se organisaatiokaaviossa näyttäis
että heitä tiputetttais jollekin vähän alemmalle tasolle, mutta tota, kyllä he niin vahvoja
persoonia on, että ne tulee sillä omalla persoonallaan vaikuttamaan jatkossakin.. ja käyt-
tämään sitä valtaa. H1_7/2008.

..ja toisaalta osin jopa pessimistinen.

Jos päälliköt vain sijoitellaan uudestaan, niin ehkä asioiden eteenpäin vieminen
tulee vaikeammaksi, koska yhteen taloon tulee enemmän päälliköitä, joista jokaisella on
varmaan halu vaikuttaa asioihin. Nykyiseen verrattuna mä pelkään, et se vähän vaikut-
taa päätösten tekemiseen. H1_8/2008.

6.1.2 Uuden organisaation ensimmäinen vuosi 2009

Haastateltavan tapa käsitellä valtaa ja siihen liittyviä asiayhteyksiä on muuttu-
nut merkittävästi. Ennen etäisenä pidetty valtakäsitys on muuttunut käytännön
toimenpiteiksi, joiden yhteydessä valtaa käytetään organisatoriseen esi-
miesasemaan perustuen.

Valta on tietysti yks keino, että pystyy vaikuttaan toisiin ihmisiin ja valta tuo tie-
tysti vastuuta ja valtaa on varmasti monenlaista, että se perustuuko se sitten hierarkki-
seen asemaan tai sitten muuten hankittuun asemaan, niin se on sitten eri asia.
H1_1/2009.

Uuden organisaation aloittaessa toimintaansa valta kuuluu ensinnäkin yk-
sinomaan poliisipäällikölle.

Tää on päällikköorganisaatio. Siihen päällikköorganisaatioon vois tulla semmoi-
nen että tota on paljon toimiryhmiä ja toimikuntia ja alatyöryhmiä, joissa suunnitellaan
ja tehdään kaikenlaista, mutta sen lopullisen päätöksen tulee kuitenkin tekemään pääl-
likkö, et mikä se sitten tulee olemaan, oli se asia mikä tahansa, että esittää ja suunnitella
voi, mutta päällikkö päättää, että mikä se sitten on loppujen lopuksi. H1_2/2009.
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Uutena ulottuvuutena valtakeskusteluun on tullut muuhun kuin esi-
miesasemaan perustuva, mutta jonka perusteella valtaa voidaan tosiasiallisesti
käyttää. Valta liittyy johtajuuteen, mutta valtuutus johtajuuteen ei ole syntynyt
yksin organisaation mandaatin eli hierarkkisen aseman perusteella. Kyseessä
ainakin osittain saattaa olla weberiläinen karismaattinen vallankäyttö. Haastat-
telusta ei yksiselitteisesti ilmene, onko kyseessä ns. nollasummavalta, vai onko
kyseessä valtuutuksen perusteella annettu vallankäyttöoikeus.

(--)esimiehet käyttää valtaa, pystyy tekemään niitä päätöksiä, mitkä heidän toi-
meen kuuluu ja sitten on tietysti vahvat persoonat, käyttää valtaa, vaikka se ei välttä-
mättä kuulu siihen heidän mihinkään esimiesasemaan vaan se kuuluu, se on joltain
muuten hankittua valtaa sitten. H1_3/2009.

Hmm… valta on vahvoilla johtajilla ja se ei välttämättä liity mitenkään esi-
miesasemaan. H1_4/2009.

Osin jopa karismaattisia piirteitä muistuttavaa valtakäsitystä tukee aina-
kin osittain haastateltavan kerronta, jossa haastateltavan oma mielipide ohjaa
vallan jakamiseen henkilöille, jotka ovat legitimoineet asemansa ja johtajuuten-
sa organisaatiossa.

Niin, mun mielestä pitäis sen vallan jakamisen niille henkilöille, joiden katsotaan
koko työyhteisössä, tai no suurimmassa osassa työyhteisöä, katsotaan, että he olis päte-
viä ja he on jotenkin ansainnut sen asemansa ja heille sitten antais sitä valtaa.
H1_5/2009.

Vasta tämän jälkeen ja erikseen suoritetun pätevöitymisen kuten vir-
kanimitysten tai tehtäväkiertojen kautta organisaation johto osoittaa henkilölle
tälle kuuluvan vallan.

Mitä kautta se sitten tulee, tuleeko se vakanssien kautta, vai tuleeko se tehtävä-
kiertojen kautta, tehtäväsiirtojen kautta, se on ehkä se ainut keino, millä niin kun pääl-
liköt pystyy niin kun näyttämään sen henkilöille, että hekin luottaa ja jakaa vastuuta
kautta valtaa tekijöille. H1_6/2009.

Varsinaisen esimiesvallan lisäksi valtaa käytetään myös käytännön toi-
mintojen kautta kielellisesti ja oman esimerkin myötä. Valta ja sen käyttäminen
näyttäytyvät ennen kaikkea vaikuttamisen kautta, jolloin valtaa voidaan käyt-
tää horisontaalisen ulottuvuuden lisäksi myös vertikaalisesti. Vallalla vaikut-
taminen liittyy luonnollisena osana työpaikoilla käytävään "valtapeliin" ja se
nähdään siten luonnollisena osana organisaation toimintaa.

Niin, no se (valta) tosiaan ilmenee siihen, että se on joko esimiesasemaan liittyvää
vallankäyttöä tai sitten se on siihen vahvaan persoonaan liittyvää vallankäyttöä. Eli
tota se voi olla, mun mielestä vallankäyttö voi olla ihan sitäkin, että jos sitä ihan puhu-
malla niin omalla toiminnallaan käyttää sitä valtaa ja pystyy sitä kautta vaikuttamaan
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toisiin ja jopa päällikköihinsä tai näinkin päin mutta.. sitä valtapeliähän käydään koko
ajan työpaikalla. H1_7/2009.

Vallankäyttö liittyy vallan hankkimisen lisäksi myös vallan säilyttämiseen
ja nostaa esiin vallasta luopumisen vaikeuden. Vallan jakamatta jättäminen
nähdään siten myös vallan käyttönä.

(--)jos henkilöillä on jotain tiettyjä asioita, jota ne on hoitanut, niin se luopumi-
nen niistä on hirveen vaikeata, koska he käsittää silloin, että he joutuu tietystä vallasta-
kin luopumaan ja halutaan sitten pitää hirveen paljon naruja omissa käsissään ja sitä
kautta pystyy sitten vaikuttamaan asioihin, ja ei sitten anneta ehkä muitten tehdä niitä
asioita. Se voi olla yks, joku yksittäinen asia. Et mä oon tän tehnyt aina, niin tätä ei
kukaan muu tee, enkä tästä luovu. Se on semmoista omanlaista vallankäyttöä.
H1_8/2009.

Hierarkkisessa organisaatiossa mm. esimiesasema ja siten myös palkkaus
liittyvät valta-asemaan ja sen säilyttämiseen. Tällöin vaikeus valta-asemasta
luopumiseen ei liity yksin vallan ja sen omistamisen henkiseen ulottuvuuteen.

No sä oot kerran tietyn aseman saanut ja myöskin ihmiset kokee kuitenkin jon-
kunlaista menetystä siitä, jos he luopuu niistä jo saavutetuista esimies kautta tehtävistä
kautta valta-asemasta. Sitä kautta. Ja ehkä se voi vaikuttaa jollain asteella myös palkka-
ukseenkin. H1_9/2009.

Organisaatiomuutoksen vaikutus valtasuhteiden muutokseen nähdään
erittäin neutraalina, samoin kuin haastateltavan odotukset valtasuhteessa ta-
pahtuville muutoksille.

No onhan se teoriassa mahdollinen, mutta tuota kyllä sitä niin kun sitoo niin mo-
net asiat että tuota.. en usko, että siinä ainakaan minkäänlaista suurta muutosta tulee
olemaan tän organisaatiomuutoksen myötä. Kuitenkin samat henkilöt tulee pysymään
organisaatiossa ja vakansseja on tietyt määrät ja niihin ei tuu muutosta, niin tuota, sen
takia mä en usko, että siihen tulee sitten muutosta. H1_10/2009.

Valtasuhteiden negatiivinen ulottuvuus liittyy haastateltavan mainitse-
miin organisaatiohierarkiassa esimiesasemaan sijoittuneisiin vahvoihin persoo-
niin. Haastateltavan kertomuksesta käy yksiselitteisesti ilmi toive tämän per-
soonasidonnaisen valtasuhteen muuttumiselle.

Pieniä viilauksia varmaan tulee tuolla päällikkötasolla vallan hierarkiassa, mutta
tuota edelleen ne niin kun, kuten tossa jo sanoinkin, ne persoonat, jotka on ennen ollu
niin on jatkossakin. Ei heiltä sitä valtaa saada. Vaikka se paperilla näyttäisikin, että
heillä on nyt vähän vähemmän vastuuta kautta valtaa, uskon, että ei tuu kuitenkaan
muuttumaan käytännössä. H1_11/2009.
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Kuitenkin samat henkilöt tulee pysymään organisaatiossa ja vakansseja on tietyt
määrät ja niihin ei tuu muutosta, niin tuota, sen takia mä en usko, että siihen tulee sit-
ten muutosta. H1_12/2009.

Niin, mulla ei oo semmoista asemaa tässä organisaatiossa, että pystyisi siihen vai-
kuttamaan. H1_13/2009.

6.1.3 Uuden organisaation toinen toiminnallinen vuosi 2010

Organisaatiomuutoksen toisen toiminnallisen vuoden käynnistyessä käsitys
vallasta ja sen käyttäjistä on huomattavasti laajempi. Valta ilmenee erityisesti
sen tosiasiallisena käyttämisenä, jota kuitenkaan ei haluta tarkemmin määrittää.

No.. ihmiset käyttää tietysti valtaa, valtaa monella eri taholla ja eri tasolla. Se voi
olla itse ansaittua, toisen sulle antamaa tai sit se voi olla jonkun lain myötä sulle tullut-
ta. Että.. se on ehkä valtaa, mikä voi.. sitä voi käyttää tietysti monella tavalla.
H1_1/2010.

Valta kerrotaan lähes samalla tavalla, kun se määritetäänkin. Tämä koros-
taa valtakäsityksen muotoutumista subjektiivisesta valtahavainnoinnista käsin.
Vahvojen persoonien kyky vaikuttaa päätöksentekoon ilmenee erityisesti hei-
dän kykynä vaikuttaa muuhun työyhteisöön, syrjäyttäen samalla yhteisön nuo-
rempia ja heikompia jäseniä. Valta keskittyy juuri näihin vahvoihin persooniin,
joilla toisaalta on pitkä kokemus sekä organisaatiosta että toimialasta, ja joita
samalla kuvaa tahto osallistua organisaation toimintaan ja myös omalta osal-
taan hallita sitä. Samalla haastateltava erottelee vallan itselleen ottaneet henkilöt
niistä, joille se on organisaation legitimoimana annettu (esimiehet).

Hmm… tietysti vahvat persoonat, niin tuota, sitä kautta, että ne on pitkään toi-
minut täällä tai ovat semmoisia henkilöitä, johon luotetaan ja sitä kautta varmaan pää-
sevät vaikuttamaan niihin päätöksiin, joita tehdään ja sitä kautta käyttävät sitä valtaan-
sa, vaikka se ei perustuisikaan mihinkään hierarkkisuuteen, niin semmoista vallankäyt-
töä tietysti on ja… voihan se tietysti olla jollakin tavalla negatiivistakin, että semmoiset
vahvat persoonat sillä omalla vallankäytöllään polkee sitten näitä ehkä, ehkä nuorempia
tai vähän hiljaisempia niin sitten sivummalle ja se vaan tiettyjen ihmisten äänestä hel-
posti vaan kuuluu, että se on ehkä semmoinen negatiivisempi puoli sen vallan käytössä.
H1_2/2010.

Vois sanoa, että jollakin sektoreilla (valta keskittynyt) henkilöihin, vahvoihin per-
sooniin, jotka on pitkään toiminut siellä, jotka haluaa hallita, olla monessa mukana,
joskus jopa kaikessa mukana, niin semmoisia keskittymiä tietysti on. H1_3/2010.

Ja sitten tietysti.. niin.. öö, tietysti näille päälliköille, joille se kuuluu tietysti vir-
kansa puolesta. H1_4/2010.
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Niin tietyllä henkilöllä on, se että se on siihen virkaan sidottua valtaa.
H1_5/2010.

Organisaatiomuutoksen tässä vaiheessa valtaan liittyvät kysymykset ovat
osittain hahmottumattomia suhteessa organisaatioon ja esimiesasemaan. Hie-
rarkkista esimiesorganisaatiota korostetaan erityisesti silloin, kun kyse on pää-
tösten tekemisen kautta tapahtuvasta vallan käyttämistä. Siten valta vahvojen
persoonien osalta nähdään päätöksentekoon ja päätöksentekijöihin vaikuttami-
sena, mutta lopullinen vallankäyttö ilmenee vasta vaiheessa, jossa tosiasiallinen
ja vaikuttava päätös tai ratkaisu tehdään.

No kyllähän tää on tämmöinen esimiesorganisaatio, jossa on hierarkkinen järjes-
telmä niin, kyllähän sen siinä näkee, että tietyt henkilöt, jolla on, jolla on tätä valtaa,
niin pystyvät tietysti tekemään päätöksiä ja viemään asioita sitä kautta eri lailla eteen-
päin. Lopullinen päätösvalta on niillä, joilla on sitä valtaa. H1_6/2010.

Siten vahvojen persoonien tapa vaikuttaa päätöksentekoon ilmentää val-
takäsityksen toista ulottuvuutta, jossa vallan käyttäminen esiintyy asioina, jotka
nostetaan päätöksenteon keskiöön ja asioihin, jotka jäävät sen ulkopuolelle.
Vahvojen persoonien tarkoituksena voi yhtä hyvin olla ensimmäisen ulottu-
vuuden mukainen halu vaikuttaa suoraan päätöstä tekevään esimieheen tai or-
ganisaation yleiseen ilmapiiriin sen suhteen, mitä asioita tulisi päättää ja mitä
jättää päättämättä. Haastateltava ei suoraan kerro, onko vahvojen persoonien
tapa vaikuttaa juuri edellä kuvattua, mutta toisaalta haastattelun yhteydessä ei
missään vaiheessa tuoda esiin vaihtoehtoa sen suhteen, että vallan käyttäminen
olisi yksittäisen työntekijän halu vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti yhteen ni-
mettyyn esimieheen.

6.1.4 Uuden organisaation kolmas toiminnallinen vuosi 2011

Organisaatiomuutoksen jälkeinen valtakäsitys sitoo vallan tiukasti yksittäisiin
henkilöihin, jotka toiminnallaan vaikuttavat muihin organisaation jäseniin ja
käyttävät siten valtaa suhteessa muihin. Valta on sinänsä saatu viran, tehtävän
tai toimen perusteella tai vaihtoehtoisena toisten yhteisön jäsenten henkilöä
kohtaan osoittaman luottamuksen perusteella. Tämä valta ei kuitenkaan ole
yksiselitteistä tai sellaista, jota voisi luokitella ja lokeroida. Paremminkin se kä-
sitettään yksittäistapauksina, joiden perusteella valta ilmenee ilman, että vallan
määrällisiä tai laadullisia ominaisuuksia voidaan tarkemmin erotella.

Henkilöt, joilla on valtaa niin… ne pystyy vaikuttamaan toisiin tietyllä tavalla ja..
viemään ehkä asioita sitä kautta sinne haluamaansa suuntaan. Ja mitähän, valtaa voi
saada niin kun jonkun tittelin tai toimen mukana tai sitten sä oot henkilönä semmoinen,
johon ihmiset luottaa kautta tukeutuu, niin sitäkin kautta voi jonkunlaista valtaa käyt-
tää. H1_1/2011.
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Se, kenelle valta organisaatiossa kerrotaan, jakautuu neljään jaotteluluok-
kaan. Ensinnäkin henkilöihin, jotka ovat pitkän virkauransa ja työkokemuksen
avulla legitimoineet asemansa päätöksiä tekevinä henkilöinä. Valta voi olla si-
dottuna toimenkuvaan, joskin em. perusteilla toimenkuvan mukainen päätök-
sentekovalta voidaan ylittää.

(--)on semmoisia henkilöitä, jotka on tehnyt pitkään tiettyä hommaa ja sitä kautta,
niin tota, on totuttu siihen, että he ne päätökset tekee ja käyttää sitä valtaa, jotkut ehkä
enemmänkin, kun mitkä siihen toimenkuvaan liittyisi, toiset ehkä sitten vähemmän,
mitä voisivat sitten käyttää. H1_2/2011.

Toisaalta valta ja vallan käyttö nähdään tehtävien kautta hankittujen vas-
tuualueiden hallinnointina. Tässä tapauksessa valta on summaarista, sillä se
perustuu vastuualueiden lukumäärään ja sitä kautta yksilöityyn traditioon
päättää jokaisessa yksittäistapauksessa omaan vastuualueeseen kuuluvista spe-
sifeistä asioista. Siten eniten valtaa on sillä, joka on hankkinut eniten vastuualu-
eita itselleen ja kykenee siten soveltamaan laajamittaisimmin omaa päätöksen-
tekomahdollisuuttaan.

Ja sitten semmoiset pitkään töissä olleet niin, vuosien varrella ehkä kerryttäneet
itselleen sitä semmoista päätösvaltaa ja paljon erilaisia tehtäviä ja sitä kautta tekevät
niitä päätöksiä sitten, kun on vaan, organisaatiossa on totuttu, että tää henkilö on se,
joka ne lopulliset päätökset tai tietyissä asioissa tekee. H1_3/2011.

Kolmantena ryhmänä ilmenevät edelleen mielipidevaikuttajat, joilta puut-
tuu edellä mainitut kokemus tai virkaikä ja samalla myös vastuualueet. Heillä
ei siten ole tosiasiallista mahdollisuutta päättää asioista, jolloin päätöksenteon
sijaan he pyrkivät vaikuttamaan suoraan päätöksiä tekeviin toimijoihin. Haas-
tatteluaineiston perusteella ko. henkilöillä tulee olla ainakin jonkinasteinen his-
toria kyseisessä organisaatiossa, jotta heistä voidaan käyttää käsitettä 'luotto-
henkilöt'. Vaikuttaminen on siten esimiesten päätöksentekoon vaikuttamisen
ohella myös massoihin ja heidän mielipiteeseensä vaikuttamista.

Ja sitten on tietyt luottohenkilöt, vaikka ei ois niin kun hierarkkisestikaan kovin
korkealla organisaatiossa, niin käyttää ehkä jonkunlaista valtaa sillaiten, että vaikuttaa
toisiin henkilöihin ja mielipiteisiin ja sitä kautta ehkä pystyy vaikuttaan sitten niihin
päätöksiin, joita sitä kautta tehdään. H1_4/2011.

(--)niin nää mielipidevaikuttajat niin on sitten se toinen puoli, vie niitä, vie sitä
isomman massan mielipiteitä tiettyyn suuntaan, ja se ei voi olla vaikuttamatta sitten
päälliköiden ratkaisuihin, et sitä kautta. H1_5/2011.

Neljännen ja tässä tapauksessa viimeisen jaotteluluokan muodostavat
henkilöt, jotka tekevät päätöksiä ja käyttävät valtaa yksin hierarkkisin perustein.



78

No se jotenkin liittyy hyvin paljon sitten päätöksentekoon se valta. Että semmoi-
set, sen tietyn tason henkilöille on sitä annettu ja he pystyy sitten lopullisia päätöksiä
tekemään ja.. et semmoinen hierarkkisuus tähän niin kun vallankäyttöön liittyy.
H1_6/2011.

 No kyllä kai se, kuitenkin on se että kuinka paljon rähmää sulla on olkapäällä,
niin kyllähän se jonkun verran, eli se sun virka-asema niin vaikuttaa siihen.
H1_7/2011.

Uutena ulottuvuutena valtakeskustelussa ovat taloon siirtyneet uudet
henkilöt (apulaispoliisipäälliköt), joiden toiminta on alkanut vakiintua ja toi-
minnan seuraukset ilmetä myös kenttätason työntekijöille. Tässä tapauksessa
on huomattava, että kyseessä on organisaatiomuutoksen jälkeinen kolmas toi-
mintavuosi. Organisaation huipulla tapahtuneiden muutosten ilmeneminen
kenttätason toimintaan vie aikaa ja siten yksin yhtenä tai kahtena toiminta-
vuonna tehty teemahaastattelu saattaisi osaltaan antaa väärän kuvan siitä, mi-
ten organisaation huipulla tapahtuneet muutokset ilmenevät kenttätyötä teke-
vien henkilöiden kertomuksissa. Organisaation huipulla tapahtuvissa henkilö-
muutoksissa koetaan korostuvan erityisesti tarve hankkia valtaa mm. oma ase-
ma ja siitä johdettu tehtävä vakiinnuttamalla. Valta ilmenee myös johdon osalta
halukkuutena osallistua vallan ensimmäisen ulottuvuuden mukaiseen toimin-
taan eli päätösten tekemiseen.

Ja sitten tuntuu sekin että jos taloon tulee uutta johtoa, niin heilläkin on tarve sit-
ten saada sitä valtaa käytettyä ja ainakin siinä alkuvaiheessa, niin kun tuntuis siltä, että
onko se sitten jonkunlaista taistelua siitä omasta paikasta vai mistä se on, mutta alku-
vaiheessa on ainakin tämmöistä kovaa halua olla mukana päätöksenteossa. H1_8/2011.

Haastateltavan suhtautuminen organisaatiomuutokseen on pääsääntöises-
ti positiivisesti latautunutta. Positiivinen suhtautuminen ilmenee organisaation
sisäisten prosessien vakiintumisena (johtoryhmätyöskentely) sekä siinä, että
organisaation sisäiset toimijat ovat ymmärtäneet organisaatiomuutoksen vai-
kuttaneen myös heidän tehtäviinsä. Organisaation muututtua esimiestahot ei-
vät ole voineet suhtautua omaan tehtäväänsä tai vastuualueeseensa tavalla, jol-
la siihen on suhtauduttu organisaatiossa ennen muutosta. Vastuun jakaminen ja
sen jakautuminen on havaittu miehistössä, ja se koetaan pääsääntöisesti positii-
visena muutoksena. Positiivissävytteinen suhtautuminen ilmenee myös näky-
vän vastarinnan vähentymisenä.

(--)ehkä tää organisaatiomuutos on pikkasen sitä muuttanut, että asioita pitää
viedä eteenpäin tietyn kaavan mukaan ja sitten toi Johtoryhmän asema on ehkä koros-
tunut sitten siinä viimekädessä päätösten tekijänä. H1_9/2011.

(--)tässä muutoksen aikana niin kovasti varmasti semmoiset henkilöt, jolla oli eh-
kä enemmän ollut sitä valtaa ennen sitä organisaatiomuutosta, niin koitti pitää kiinni
siitä että heilläkin säilyisi nää samat, voisiko sanoa oikeudet kun ennen muutosta, mut-
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ta tuota nyt, kun tää aika on jo kulunut, niin ehkä hekin on sitten pikkuhiljaa ymmär-
tänyt sen että heidän tehtävänsä on muuttunut ja sitä kautta tiettyjen asioiden päätök-
senteko on siirtynyt muualle. H1_10/2011.

Tässä on tasaantunut monet asiat ja mennyt niin sanotusti kohdalleen, eikä oo
koko ajan niin paljon semmoista toimikuntaa ja työryhmää ja mitä pitäisi niin kun asi-
oita. Että nyt on se vaihe, että katsotaan, että onko nää niin kun tehty oikeita asioita ja
toimiiko tää näin vai pitäisikö sitten jotain vielä muuttaa, mutta nyt on semmoinen
vähän tasaisempi vaihe menossa. H1_11/2011.

Ja ei ehkä enää semmoista niin näkyvää vastarintaa oo näissä päätöksenteoissa,
kun aikaisemmin. H1_12/2011.

Muutoksen kannalta negatiivisena nähdään ainoastaan vallan tarkoituk-
senmukainen jakautuminen uudessa organisaatiossa. Valta koetaan edelleen
vahvasti henkilöön sidotuksi, jolloin muutokset vallassa voivat ilmetä vasta
silloin, kun valtaa käyttävä henkilö on siirtynyt pois organisaation palvelukses-
ta. Tähän asiaan ei edes odoteta tulevan muutosta.

No en usko, koska mää luulen, että se tulee sitten vasta muuttumaan kun nää tie-
tyt vahvat persoonat ja henkilöt niin jää eläkkeelle tai siirtyy sitten pois tästä organisaa-
tiosta, niin sen jälkeen varmaan niitä muutoksia. Että kyllä ne muutokset ois varmaan
jo tullu nyt näkyviin tässä vaiheessa, jos ne olis tullakseen. H1_13/2011.

6.1.5 Haastattelututkimuksen viimeinen vuosi 2012

Haastateltavan valtakäsityksessä korostuu vallan linkittyminen vahvasti työyh-
teisön kontekstiin. Organisaatio mahdollistaa tunnustetun vallan antamisen
asemavaltuutuksen perusteella esimiehille, mutta samalla se luo areenan muu-
hun kuin esimiesvaltaan perustuvalle vaikuttamiselle, joka kuvataan vahvasti
persoonalähtöiseksi. Persoonaan liittyvällä vallalla on yhteyksiä weberiläiseen
karismaattisen vallan käsitteeseen, joskin haastatteluiden perusteella kyseinen
vaikuttaja ei pyri muutokseen tai vallankumoukseen organisaation sisäisessä
toiminnassa. Kyse on lähinnä "uskotusta miehestä" tai "naisesta".

(--)ihmisillä on työyhteisössä asemanmukaista valtaa ja voi käyttää sitä, sitä
sen…niin kun viran puitteissa tai sitten on valtaa, että voi käyttää niin kun.. tai se tu-
lee sulle se valta sen kautta, et minkälainen sä olet ihmisenä, että vaikka se ei niin kun
suoranaisesti liittyisi siihen sun työhön, niin se voi olla, että muut sun työyhteisössä
toimivat niin on sitä mieltä, että ne päätökset ja sä oot ihmisenä semmoinen, että sulle
voidaan antaa sitä valtaa niin sitä vaan niin kun joillekin ihmisille tulee ilman sitä, että
ne ois niin kun siihen niitten virkaan sidottu se vallankäyttö. H1_1/2012

No kyllä tässä meidänkin organisaatiossa varmaan on semmoisia henkiöitä, jolla
sitä valtaa on ehkä enemmänkin, mitä siihen heidän, niin tota niin kun, organisaatiossa
ehkä pitäisikään olla, mutta he on sitten sitä saaneet työyhteisössä vuosien varrella ja
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siihen on totuttu, että he käyttää sitä valtaansa ehkä enemmänkin, kun vois olla tarkoi-
tus.  H1_2/2012

Vallan ja päätöksenteon hierarkiassa korostuu uudella tavalla päätöksen-
tekoon liittyvien työryhmien ja toimikuntien merkitys. Ne toimivat valmistele-
vana elimenä ylintä päätösvaltaa käyttävälle poliisipäällikölle. Tämä on en-
simmäisiä kohtia, jossa haastateltava nostaa esiin vallan toiseen ulottuvuuteen
liittyvän yhtymäkohdan. Päätöksentekoon liittyvien valintojen kartoittajana
toimivat työryhmät käyttävät siten valtaansa valmistelemalla esitykset suoraan
ylintä päätösvaltaa käyttävälle poliisipäällikölle. Valmisteluvaiheessa työryh-
millä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä asioita ja missä
muodossa ne valmistellaan lopullista ja sitovaa päätöksentekoa varten. Haasta-
teltava korostaa ensimmäistä kertaa poliisipäällikön periaatteellista mahdolli-
suutta lopullisten päätösten tekemisessä.

(--)jos lähdetään ihan niin kun päälliköstä, niin hänhän niin kun periaatteessa te-
kee kaikki lopulliset päätökset. Että on työryhmiä ja toimikuntia ja kaikenlaisia, jotka
valmistelevat asioita ja vievät eteenpäin ja sitten päällikkö on se, joka niin kun lopulli-
sen päätöksen kuitenkin tekee asioissa. H1_3/2012

Vallan käyttäminen organisaation sisäisessä toiminnassa on saanut piirtei-
tä sen suhteen, kenelle esivalta on annettu organisaation toimesta sekä niihin,
jotka sitä myös työntekijöiden luottamuksen perusteella nauttivat ja myös käyt-
tävät. Organisaatiomuutoksen seurauksena virka-asemaperusteinen valta on
osassa tapauksissa kyseenalaistettu organisaatiossa työskentelevien henkilöiden
toimesta. Tosiasiallisen vallan puuttuminen, joka tässä tapauksessa ilmenee val-
lalla vaikuttamisen puuttumisena, ilmenee esimiesaseman ja määräysten ky-
seenalaistamisena. Haastateltava korostaa erityisesti vallan ja siihen liittyvän
luottamuksen merkitystä. Juuri luottamuksen puuttuminen on tässä yksittäises-
sä tapauksessa indikaattorina sille, ettei vallan avulla voida tosiasiallisesti vai-
kuttaa organisaation työntekijöihin - ainakaan ilman näkyvää vastarintaa.

No meillä on henkilöitä, jotka asemansa puolesta tosiaan on oikeutettu siihen val-
lankäyttöön ja sitä ei niin kun kyseenalaisteta siinä mielessä,  mutta sitten meillä on
kyllä myös sellaisia henkilöitä, jotka niin kun on saaneet sen vallan liittyen siihen hei-
dän toimenkuvaansa, mutta tota.. he eivät henkilöinä oo kuitenkaan semmoisia niin
vahvoja kautta miten sen nyt sanois… luotettavia, että heidän sitten tekemisiään työyh-
teisössä joskus jopa kyseenalaistetaan. H1_4/2012

Että tää on vähän niin kun asemaan liittyvää, mutta myös siihen henkilöön liitty-
vää, että kuinka sitä valtaa käytetään ja miten sitä, miten siihen sitten työyhteisössä
suhtaudutaan. H1_5/2012

Haastateltavan suhtautuminen valtasuhteiden muuttumiseen sisältää sekä
positiivisia, neutraaleja että negatiivisia näkemyksiä. Positiivisena koetaan or-
ganisaatiomuutoksen jälkeinen tilanteen stabilisoituminen, joka ilmenee sekä



81

toimintojen normalisoitumisena että johtamisjärjestelmän vakiintumisena. Esi-
miesasemissa ja tehtävissä tapahtuneet muutokset on osaltaan hyväksytty ja
organisaatiossa toimivat vallankäyttäjät ovat alkaneet löytää asemansa uudessa
organisaatiossa.

No.. osaltaan on eli just niin kun sanoin, niin mun mielestä nyt on selkeesti se et-
tä…tää kokonaisuus on yhtenäisempi ja selkeesti on yks päällikkö, joka johtaa koko tätä
laitosta ja nyt, kun tässä on jo useampi vuosi tää muutos kestänyt, niin ehkä se on ta-
saantunut sekin, että ne entiset päälliköt, jotka nyt sitten ehkä vähän menetti sitä val-
taansa, niin on löytänyt sen oman paikkansa ja semmoinen isompi näkyvä muutosvas-
tarinta niin rupee oleen niin kun voitettu, että, että he ehkä ovat löytäneet tosiaan sen
paikkansa organisaatiossa. H1_6/2012

Negatiivissävyinen suhtautuminen valtasuhteissa liittyy edelleen vallan
jakautumisen asteeseen. Organisaation johdossa tilanne on vakiintunut, mutta
ylemmän johdon (YP) osalta koetaan, että valta ei ole jakautunut oikeassa suh-
teessa YP:n ja AP:n välillä. Vallan jakautuminen ei sinänsä ole organisaatio-
struktuuriin liittyvä kysymys, jolloin se nähdään lähinnä henkilöiden väliseen
tehtävien- ja vastuiden jakamiseen liittyvänä haasteena.

(--)pääsääntöisesti katsoisin ainakin, että ihan tuossa organisaation yläpäässä niin
varmasti on, mutta sitten jos tullaan vähän niin kun alemmas, niin siellä ehkä voisi
niin kun miettiä, että pitäisikö sitä valtaa jakaa ehkä vähän useammille päällystön edus-
tajille. Mutta ne on semmoisia pitemmän aikavälin ehkä kysymyksiä ja henkilökysy-
myksiä enemmänkin kun organisaatioon liittyviä kysymyksiä. H1_7/2012

Neutraali käsitys liittyy organisaatiomuutoksen läpivientiin ja tilanteen
stabiloitumiseen. Organisaatiossa tapahtuneet merkittävät muutokset ovat vai-
kuttaneet henkilöstöön, joka osaltaan toivoo muutoksen päättyvän ja organisaa-
tion siirtyvän takaisin normaaliin toimintaansa. Tulevaisuuteen on helpompi
tähystää tilanteessa, jossa alusta on vakaa.

(--)jatkuva muutostila, niin se on ehkä vähän semmoinen, että kaikki vähän odot-
taa vaan, että mitä tuleman pitää, mutta nyt ainakin musta tuntuu, että on löytynyt
semmoinen jo jonkunlainen päätepiste ehkä hetkeksi aikaa, että tää muutos on nyt ta-
pahtunut ja nää, tää mikä organisaatio on nyt, niin sen nyt on jonkun aikaa ollutkin,
että, että uskoisin, että se on kaikille niin kun henkilöstölle selkeämpi tilanne, että ei
tarvii koko ajan miettiä sitä tulevaa. H1_8/2012

Organisaatiomuutoksen päättyminen on siten ainakin osin vakiinnuttanut
myös valtaan ja sen muutokseen liittyvät kysymykset.

No mä oikeastaan katsoisin, että se ei tuu enää niin paljoo muuttumaan tässä, et
sillä ois vaikutusta siihen vallan jakautumiseen. H1_9/2012
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6.2 Yhteenveto ja havainnot Reijon kertomuksesta

6.2.1 Pitkittäiskertomuksen valtatutkimuksellinen tarkastelu

Haastateltavan käsitys organisaatiossa ilmenevästä vallasta perustuu ensisijai-
sesti dominaatioon, missä organisaatio on virka-aseman ja palvelusarvon perus-
teella antanut yksittäiselle esimiehelle legitiimin mahdollisuuden vaikuttaa
muihin päättämällä heitä koskevista asioista. Periaatteellisesti ylin päätäntäval-
ta on poliisipäälliköllä, mutta valtaa on organisaation toiminnallisista syistä
johtuen siirretty alemmille esimiestasoille. Vallan ensimmäinen ulottuvuus ko-
rostuu tavalla, jossa valta ilmenee sen käytön perusteella. Siten valtaa ei organi-
saatiossa, poliisipäällikköä lukuun ottamatta, tunnusteta sellaiselle henkilölle,
joka ei sitä käytä. Valta ilmenee ja osin myös annetaan sen käytön perusteella,
minkä vuoksi haastateltava kuvaa tilanteita, joissa organisaatioon tulleet uudet
henkilöt ovat halunneet ottaa osaa päätöksentekoon tehdäkseen valta-asemansa
todelliseksi ja vakiintuneeksi. Haastateltavan käsitys vallasta perustuu lähes
pääsääntöisesti vallan ensimmäisen eli toiminnallisia tuloksia suosivan ulottu-
vuuden ympärille. Esimerkkejä muista vallan käytön ulottuvuuksista ei ole
löydettävissä hänen tarinoistaan.

Voimaannuttavan vallan osalta mielenkiintoista on tapa, millä haastatel-
tava kertoo yksilöiden hankkineen valtaa itselleen ilman, että organisaatio on
sitä heille tunnustanut. Haastateltava kuvaa ilmiötä mielipidevaikuttamisella,
missä yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa työtovereidensa ja siten "massojen"
mielipiteeseen ja millä koetaan olevan vaikutusta myös päälliköiden päätöksen-
tekoon. Toisaalta kertomuksessa korostuu tapa, jolla yksittäiset henkilöt hank-
kivat valtuutuksensa ensin yhteisöltä ja vasta tämän jälkeen myös organisaatio
valtuuttaa henkilön toiminnan antamalle tälle vastuualuetta koskevia tehtäviä
ja vastuita. Mielenkiintoista voimaannuttavan vallan osalta on tapa, millä se
haastaa organisatorisen vallan. Haastateltava kuvaa tilanteita, missä organisaa-
tio antaa henkilölle hierarkkisen vallan, mutta valtuutus vallan käyttöön tulee
toisaalta työyhteisöstä käsin. Henkilö, johon hierarkkisesta valta-asemasta huo-
limatta ei luoteta, ei siten omaa kokonaan sitä valta-asemaa, joka hänelle hie-
rarkian perusteella kuuluisi.

Vallan lähteenä poliisiorganisaatiossa toimii pääsääntöisesti rationaalis-
legaalinen valta, mihin liittyy traditionaalisia perinteitä yksittäisten toimijoiden
osalta. Tiettyjen henkilöiden on koettu laajentaneen valta-asemaansa laajem-
malle, kun mitä se rationaalis-legaalisesti tarkasteltuna voisi olla. Tämän katso-
taan johtuvan persoonakysymyksistä sekä siitä traditiosta, mikä on osaltaan
seurannut organisaatiossa sen muutosta edeltäneestä vaiheesta aina muutok-
seen ja sen jälkeiseen aikaan. Tätä ominaisuutta kuvaa mm. tiukka johtamisote,
joka osaltaan edesauttaa valta-aseman käyttämisessä ja säilyttämisessä. Merkil-
lepantavaa on tapa, millä haastateltava kuvaa traditionaalista tehtäväperusteis-
ta valtaa ja sen käyttämistä. Yksittäisille henkilöille tehtävien perusteella synty-
nyt traditionaalinen valta on vaikeasti muutettavissa, sillä henkilöt eivät halua
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luopua tehtävistään ja niiden kautta hankitusta valta-asemastaan. Haastatelta-
van valtakertomuksissa korostuvat tarinat liittyvät osin weberiläiseen karis-
maattisen johtajuuden käsitteeseen. Karismaattista valtaa ilmenee erityisesti
mielipidevaikuttajien toiminnassa, vaikka kyseessä ei olekaan suoranainen ja
avoin konflikti institutionaalisen järjestyksen kanssa. Karismaattisuus korostuu
henkilön erityislaatuisten ominaisuuksien ja kykyjen kautta, jotka osaltaan il-
menevät kuvatulla mielipidevaikuttamisen tasolla. Siten henkilön ympärille
syntyy tietty liike, joka aikaansaa sen, että liikkeen ja viime kädessä karismaat-
tisen johtajan mielipiteet on otettava huomioon päätöksiä tehtäessä. Mielenkiin-
toista on myös tapa, jolla karismaattisten johtajien toiminta organisaatiossa legi-
timoidaan ensin muun henkilöstön ja vasta sitten organisaation kautta. Haasta-
teltava kertoo, kuinka organisaatio huomatessaan yksittäisten henkilöiden ky-
vykkyyden osoittaa heille korostuneen hierarkkisen aseman uusien tehtävien ja
vastuiden perusteella. Siten weberiläinen käsitys siitä, että karismaattisen johta-
jan ympärille muodostuu uusi organisaatio tehtävineen ja vastuineen pitää
paikkansa, tosin siten, että poliisiorganisaatiossa tehtävät ja vastuut eivät synny
itse perustettuina vaan organisaation muodostamina. Haastateltavan kerto-
muksen perusteella on pääteltävissä, että karismaattisen johtajan aseman ei or-
ganisaation antaman mandaatin jälkeen tarvitse perustua yksin karisman ym-
pärille. Siten Weberin käsitys karismaattisen aseman lakkaamisesta todentuu
myös omassa tutkimuksessani, tosin ei tavalla, millä Weber asiaa hahmotti.

Haastateltavan kertomuksessa sosiaalinen valta ei saa merkittävää asemaa.
Pääsääntöisesti valta perustuu legitimoituun valtaan ja muodolliseen auktori-
teettiin ilman, että valtakäsitystä laajennetaan tämän pidemmälle. Palkitsevaa
valtaa, ainakin epäsuorasti ilmaistuna, voidaan nähdä käytettävän edellä käsi-
tellyn karismaattisen johtajuuden perusteella.

6.2.2 Tarinoiden kertomuksellinen analyysi

Narratiivisen konstruktion käsitteen mukaisesti Reijon valtakertomus on pitkit-
täistutkimuksen alkuvaiheessa vuosien 2008 ja 2009 aikana stabiilista negatiivi-
sesta tilasta. Tutkimuksen alussa haastateltava suhtautuu varsin skeptisesti val-
taan liittyviin muutoksiin ja katsoo, että tilanne muutoksen päätyttyä on yhtä
huono kuin tilanne muutoksen alkuvaiheessa. Organisaatiomuutoksen ensim-
mäisessä vaiheessa haastateltava ei näe tilanteessa muutosta. Vuoden 2010 ai-
kana kertomuksessa kuvastuu positiivinen progressio, mikä ei kuitenkaan riitä
viemään kertomusta puhtaasti positiiviselle puolelle. Kertomus jää ikään kuin
neutraaliin stabiiliin tilanteeseen, mitä kuviossa 7 kuvataan aaltoilevana liik-
keenä pelkästään asian havainnollistamisesta johtuen. Vuosien 2011 ja 2012 ai-
kana stabiilissa tilanteessa tapahtuu asteittainen progressiivinen muutos, joka
vuoden 2011 aikana on tulkittavissa positiiviseksi, jatkuen stabiilina vuoteen
2012 ja edelleen tulevaisuuteen. Missään vaiheessa haastateltavan kertomusta
muutos ei ole ollut vahvasti progressiivinen ja näkemykset ovat siirtyneet nega-
tiivisesta positiiviseen asteittain ja neutraalin vaiheen kautta.

Moniulotteisen tarinankuvauksen näkökulmasta haastateltavan kertomus
kuvaa Gergenin ja Gergenin määritelmän mukaisesti lähinnä "onnellisen lopun"



84

kuvausta. Poikkeuksena Gergenin & Gergenin mallinnukseen positiivisessa
lopussa progressio ei näytä noudattavan unilineaarista kehityssuuntaa vahvasti
negatiivisesta kohti vahvasti positiivista. Kuvausta yhdistää positiivinen kehi-
tyssuunta, joka haastattelun päättyessä jää voimaan kuvaten Gergenin & Ger-
genin englanninkielistä vastinetta "happily ever after", jolloin uutta regressiivis-
tä vaihetta ei vuoden 2012 aikana ole nähtävissä.

Reijon valtakertomuksen ajallista jatkumoa havainnollistetaan graafisesti
kuviossa 7:

KUVIO 7 Reijon valtakertomus ajallisena jatkumona

Frankin typologiaperusteisen analyysimetodin kautta tarkasteltuna kuvaan Rei-
jon kertomusta käsitteellä "kohti parempaa huomista". Kertomuksen alkuvai-
heessa korostuu skeptisyys valtamuutosta kohtaan, mikä osaltaan on seurausta
organisaation historiallisista lähtökohdista ja organisaation sisäisestä kulttuuris-
ta. Pitkittäistutkimuksen aikana tarinaan syntyy positiivinen vire, mikä voimis-
tuu hiljalleen mutta jatkuu samansuuntaisena ilman, että se alkaisi noudattaa
aaltoliikemäisyyttä. Kertomus etenee vakaana kerrontana, missä positiivinen
lopputulos syntyy hitaasti ja ilman yksilöitävää tai "käänteentekevää" muutosta.
Tarinassa kuvastuu positivismi, joka löydetään kertomuksen aikana, ja jonka
voidaan historiansa perusteella odottaa jatkuvan vielä tulevaisuudessakin.
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7 MARKON KERTOMUS

Haastattelututkimuksen alkaessa Marko on alle neljäkymppinen mies, jonka
virkaura poliisissa on kestänyt noin kuusi vuotta. Hänellä on pitkä työhistoria
muualta kuin poliisin palveluksesta. Marko on lyhyestä poliisivirkaurasta
huolimatta työskennellyt useissa eri poliisilaitoksissa sekä hankkinut
erityiskoulutusta ja tehtäviä virkauransa aikana. Pitkittäistutkimuksen aikana
haastateltavan työtehtävät eivät ole muuttuneet.

7.1 Markon vuosittainen kerronta

7.1.1 Organisaatiomuutoksen valmisteluvaihe 2008

Organisaatiomuutoksen valmisteluvaiheessa haastateltavan käsitys ja suhtau-
tuminen valtaan oli varauksellista. Tämä ilmeni erityisesti tavassa, jolla hän ku-
vasi valtaa käytettävän omassa organisaatiossaan tai oikeastaan sen käyttämi-
seen oman organisaation kontekstin ulkopuolelle ihmisten yksityiselämään asti.
Valta ja sen käyttö ovat aiheuttaneet sekaannusta haastateltavan osalta sen suh-
teen, miten valtaa käyttävä esimies suhtautuu alaisiinsa. Esimies tekee aseman-
sa perusteella päätöksiä ja antaa henkilöstöä sitovia määräyksiä, mutta toisaalta
vallankäyttäjä koetaan työntekijän kannalta varsin läheiseksi henkilöksi, jonka
kanssa voidaan käydä keskusteluja muussakin kuin virallisessa mielessä. Siten
haastateltava ei tiedä, miten hänen tulisi suhtautua valtaa käyttävään esimie-
heen: ystävänä vai esimiehenä. Käytännössä esimiesroolin sekavuus aiheuttaa
haastateltavassa suurempaa hämmennystä kuin se tosiasiallinen tapa, jolla esi-
mies valtaa käyttää.

Valta meidän organisaatiossa, meidän talossa, niin se tarkoittaa tietyllä tavalla si-
tä, että sitä käytetään tietyllä tavalla väärin, koska siinä jopa puututaan niin kuin ih-
misten yksityisiin asioihin ja olemisiin. Eli tarkoitan tällä sitä, että tota meillä on x ku-
ka käyttää valtaa, hän kertoo miten asiat tehdään, mutta seuraavana päivänä hän tulee
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pöydän ääreen keskustelemaan näistä asioista. Niin se aiheuttaa mulle sen hankaluuden,
että tota hei, että tuleksä nyt keskustelemaan niin kuin YP:nä vai N.N:nä? Onko siinä
kaveri vai onko siinä mun esimies? Se on mulla niin kuin, se on hämärtynyt täällä Jy-
väskylässä todella paljon. H2_1/2008

Merkillepantavaa haastateltavan kerronnassa on lisäksi se, että valta ker-
rotaan edellisen lainauksen mukaisesti lähes yksinomaan esimiehelle. Tämä
voimistaa käsitystä haastateltavan ja hänen esimiehensä välittömistä väleistä
sekä tavasta, jolla esimies tosiasiallisesti käyttää valtaansa kyseistä alaista koh-
taan. Samaan aikaan haastateltava näkee kyseisen esimiehen edustavan koko
organisaatiota.

Onhan se juuri näin, että kun puhutaan Jyväskylän poliisilaitoksesta, niin se on
yhtä kuin puhutaan N.N:stä (YP). H2_2/2008

Tapa, jolla valta on jakautunut organisaatiossa on liittynyt organisaation
historialliseen toimintaan, missä poliisipäällikkö on johtanut organisaatiota ja
YP:t organisaation käytännön toimintaa. Siten työntekijöille näyttäytynyt val-
lankäyttö on liittynyt suoraan YP:n direktio-oikeuden käyttämiseen ilman, että
esimiehen yläpuolisen organisaation toiminnasta on voitu tehdä luotettavia ha-
vaintoja. Poliisipäällikön roolin on kuitenkin nähty korostuneen organisaa-
tiomuutoksen kynnyksellä. Merkillepantavaa seuraavassa sitaatissa on tapa,
jolla haastateltava kertoo poliisipäälliköstä ikään kuin organisaatioon juuri saa-
puneena henkilönä, vaikka tosiasiallisesti istuva poliisipäällikkö on haastatte-
lun alkaessa ollut tehtävässään yhtäjaksoisesti kuusi vuotta. Poliisipäällikön
toiminnan aktivoituminen tai ainakin sen havainnoinnin lisääntyminen on ai-
kaansaanut haastateltavassa tunteen siitä, että toiminnan muutos on aiheutta-
nut hämmennystä erityisesti organisaation johtosuhteissa.

Aikaisempi organisaatio on ollut sellainen, että siellä on ollut nää PP:t ketkä ei
varmaan ole juurikaan ottaneet kantaa asioihin vaan nää kaikki käytännön asiat ja nii-
den asioiden eteenpäin viemiset ja kehittämiset, ne on jätetty/annettu YP:lle. Siellä on
PP ollut vain nimellinen johtaja, muttei todellinen johtaja. Ja nyt, kun sinne on tullut
tehokas ja pätevä uusi PP, joka rupee ottaankin näitä asioita omalle pöydälleen, niin se
aiheuttaa varmaan omalla tavalla hämmennystä. H2_3/2008

Vahva YP -organisaatio on haastateltavan mukaan saanut aikaan epäsel-
vyyttä esimiestason välittömässä alaisuudessa. Organisaatiomuutoksen jälkeen
ko. esimiestason toiminnan odotetaan selventyvän samalla, kun organisaation
ylemmän johdon toimenkuvat tulevat tarkemmin määritellyiksi. YP:n ja miehis-
tön välille toivotaan jopa organisatoriseen käskyvaltaan ja toimintaan liittyvää
etäisyyttä, jotta AP ja RJ -tason toiminta selkeytyisi.

Tällä hetkellä Jyväskylän laitoksen AP:t, ketä siellä töissä on ja AP:t, monella on
varmaan hyvin epäselvä kuva siitä, mitä nää ihmiset todella siellä tekee ja touhuaa, kos-
ka tuntuu, että kaikki asiat menee vain YP:n kautta. Nää AP:t, nää on vain sivutettu
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tässä asiassa. Nyt mää toivon, että kun tää muutos tulee, että AP:t, me ollaan enemmän
niiden kanssa tekemisissä ja RJ:t myös. H2_4/2008

YP:n vallan käyttöön nähdään liittyvän myös elementtejä, missä esimies-
tason välittömässä alaisuudessa sijaitseva esimiestaso AP ohitetaan ja valtaa
siirretään esimiestason yli RJ:lle. Kannanotto on mielenkiintoinen havainto, to-
sin joissakin tapauksissa kyse saattaa liittyä näkyvän vallankäytön "optiseen
häiriöön". Sillä tarkoitetaan tässä tapauksessa miehistötason kykyä havaita lä-
himpään esimiestasoon RJ liittyvä toiminta sekä tarve päätellä, mitä kautta esi-
miestaso saa toimeksiantonsa ja valtansa. RJ:n esimiestason AP:n toiminta ei
välttämättä ole kovin helposti havaittavissa, jolloin vahvan YP:n toiminnan
nähdään ulottuvan suoraan RJ -tasoon. Tämä osaltaan aiheuttaa miehistötasos-
sa sekaannusta, sillä vallan ei koeta siirtyvän linjaorganisaatiolle ominaisella
tavalla esimiesportaittain.

Nykyään se valta on täysin YP:llä, ja hän antaa näitä vallan siemeniä ja paloja
sitten RJ:lle. Musta tää meidän paketti loppupeleissä tällä hetkellä, se on aika pirun se-
kava. H2_5/2008

Haastateltavan käsityksen valtasuhteiden muuttumiselle ovat varovaisen
odottavaiset. Haastateltavan käsityksen mukaan organisaatiomuutos tulee vai-
kuttamaan oleellisesti myös valtasuhteisiin ja siten aiheuttamaan hämmennystä
organisaation toiminnassa. Valtamuutoksen seurauksena organisaation ylem-
pään johtoon siirtyy uusia henkilöitä, jolloin alemman johdon vallan koetaan
kaventuvan samassa suhteessa.

Varmaan aiheuttaa hämmennystä myös siinä mielessä, että nyt tässä uudessa or-
ganisaatiomallissa tulee näitä ’lisälaatikoita’, niin siellä tietyt henkilöt voi ruveta pel-
käämään että mikä heidän oma toimenkuvansa uudessa organisaatiossa tulee olemaan.
Eli ei enää pystykään olemaan niin vaikutusvaltaisessa asemassa että heidän käsiensä
kautta menevät kaikki asiat. He ovat tottuneet siihen, että joka ikinen asia tulee hänen
pöydän kautta. H2_6/2008

Haastateltava odottaa, että organisaatiomuutoksen tapahtuessa myös or-
ganisaatiossa käytettävä valta muuttaa muotoaan linjaorganisaatiomaisempaan
suuntaan. Valtaa koetaan käytettävän väärin niissä tapauksissa, joissa vallan-
käyttö ylittää linjaorganisaation mandaatin. Haastateltava ei kuitenkaan osaa
kertoa syytä tai tapaa, joka mahdollistaa valtamandaatin ylityksen. Varmaa kui-
tenkin on se, että näitä ylityksiä tapahtuu ja se koetaan vallan väärinkäyttönä.

Mä luulen, että valtasuhteet tulee muuttumaan, ne tulee muuttumaan tota
enemmän tälleen selkeämpään suuntaan. Mä toivon, että tota, kun meillä nyt on tämä
linjaorganisaatio, että se valta on niillä ihmisillä, joilla on oikeus päättää asioista. Tar-
koitan sitä, että koska meillä on paljon sellaisia henkilöitä, jotka kuvittelee ja luulee, että
heillä on enemmän valtaa kun mitä todellisuudessa on, sitä käytetään tavallaan myös
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sitä valtaa väärin. Itse sitten unohdetaan, että ollaan linjaorganisaatiossa, vaikka siitä
paljon puhutaan, mutta toimitaan aivan kuitenkin eri tavalla. H2_7/2008

7.1.2 Uuden organisaation ensimmäinen vuosi 2009

Varsinaisen organisaatiomuutoksen jälkeinen ensimmäinen toimintavuosi vai-
kuttaa haastateltavan valtakäsitteen muotoutumiseen. Valtaan liittyy sen konk-
reettisuuden ulottuvuus, joka käsitetään sekä mahdollistavana päätösten teke-
misenä että toiminnan rajoittamisena. Valtakäsitteeseen liittyy lisäksi mahdolli-
suus valtaulottuvuuden siirtämiseen eli vallan antamiseen toiselle henkilölle.
Tunnetasolla valtaan liittyy sekä oikeudenmukaisuus että väärinkäytettynä
suoranainen diktatuuri.

Se on.. valta tehdä päätöksiä. Öö.. se on valta rajoittaa toimintaa. Se on valta an-
taa jollekin lisää valtaa. Valta on hyvissä käsissä, se on hyvä asia.. se on myös oikeu-
denmukaisuutta. Mutta väärissä käsissä, niin, se on diktatuuria. H2_1/2009

Haastattelua tehtäessä virallisen organisaatiomuutoksen tekemisestä oli
kulunut vasta toista kuukautta. Silti haastateltava koki valtaan liittyvien muu-
tosten tapahtuneen lähes välittömästi organisaatiomuutoksen seurauksena. Ai-
emmin YP:lle kerrotun vallan koetaan jakautuneen, erityisesti organisaation
ylimpään johtoon kuten PP ja APP -tasolle, mihin organisaatiomuutoksen seu-
rauksena on siirtynyt uusia henkilöitä. Valta on siirtynyt organisaatiossa ylös-
päin sen seurauksena, että organisaation APP -taso on saanut itse määritellä
tehtävänsä ja siihen liittyvän vallankäytön vastuualueidensa kautta.

Mä uskon, että valta.. öö.. se on keskittynyt johtoon, johtoportaaseen ja PP:n. En
usko, että se valta on enää niin yhden henkilön käsissä kokonaisuudessaan. H2_2/2009

(--)no kaippa johtajallakin on oma tää johtoporrasjärjestelmä. Eikös.. nää on var-
maan itse määritelleet omat toimenkuvat ja tehtävät ja vastuualueet. Eikös sitä kautta
tule myös sit se valta. APP:llä on varmaan enemmän valtaa kun YP:llä. H2_3/2009

Vallankäyttö ennen organisaatiouudistusta, niin valta on ollu keskittynyt yhdelle
ihmiselle, joka on käyttänyt sitä valtaa omalla johtamistavallaan, joka ei aina ole ollut
tasapuolista (--) Mutta organisaatiouudistuksen jälkeen, niin kyllähän edelleen näillä
henkilöillä on valtaa, mutta valta on jakautunut. H2_4/2009

Vallan jakautumiseen on liittynyt myös organisaation käyttöön ottama ta-
pa, jossa organisaation toimintaa suunnitellaan toimikunnissa ja työryhmissä.
Työryhmiin nimetyille henkilöille annetaan tehtäväksi valmistella ja jopa toi-
meenpanna organisaation toiminnan kannalta merkittäviä projekteja ja hank-
keita. Haastateltavan mukaan valta on toisaalta siirtynyt YP -tasosta kohti or-
ganisaation huippua, mutta samalla vallan käyttämisen on keksitty uusia tapoja.
Koska päätöksentekovaltaa on siirretty organisaatiossa ylemmäksi, on vallan
vaikuttamisen välineeksi katsottu toimikuntiin nimettävien henkilöiden valin-
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takysymykset. Tässä tapauksessa vallan ensimmäisessä ulottuvuudessa ilmen-
nyt este on korvattu vallan toisen ulottuvuuden mukaisen mahdollistamisen
(enablement) kautta. Toimikuntiin nimettävät henkilöt toimivat haastateltavan
mukaan vallankäyttäjän etuvartiossa, jolloin valtaa käytettään sekä toimikun-
nan käsittelemien asioiden että sen antamien suositusten ja lausuntojen kautta.
Edelleen haastateltava kokee, että valta on sidottu esimiesasemaan, sillä toimi-
kuntiin ei hänen mukaansa ole sisällytetty miehistötasoisia edustajia. Lisäksi
toimikuntatyöskentelyä leimaa ajallinen kiire.

Muodostetaan toimikuntia, tulokset on hyviä tai huonoja, mutta et meidän, musta
tuntuu, että meille on annettu tosi vähän aikaa. Ja myös niin kuin se, että mahdollisuus
päästä vaikuttamaan niihin asioihin, niin pidän sitä rajallisena vaikkakin on toimikun-
tia niin sehän on meidän YP:n kutsumat henkilöt, ketkä sinne toimikuntaan on tullut.
Hän on ottanut itselleen toimikuntaan sellaiset henkilöt, ketkä tietysti, hän katsoo, että
ne tavallaan ajaa myös hänen asioitaan. Ei siellä ole yhtään vanhempaa konstaapelia
miettimässä näitä juttuja vaikka me kuitenkin se työ tehdään. H2_5/2009

Organisaatiomuutos on ainakin jossakin määrin aikaansaanut tilanteen,
missä toiminnan suunnat eivät ole selvillä tai kaikkien havaittavissa. Päätöksiä
tehtäessä toimintaa rakennetaan uusien suunnitelmien varaan, jolloin haastatel-
tava kokee, että uudet ideat hyväksytään sellaisinaan riippumatta niiden asial-
lisesta sisällöstä.

(--)jotenkin tällä hetkellä tuntuu että, tällä hetkellä mennään niin, että kaikki käy,
kaikki asiat mitä esittää niin kaikki käy. Et mistä se johtuu… H2_6/2009

Haastateltavan suhtautuminen valtasuhteiden muutokseen on kahtiaja-
koinen. Kuten edellä olemme havainneet, vallassa tapahtuneet muutokset ovat
olleet välittömiä ja ilmeisiä. Valtaa on siirtynyt kohti organisaation huppua, jo-
ka osaltaan on heikentänyt YP:n asemaa suhteessa ylempään johtoon. Ylempien
esimiesportaiden lisääntyminen on tältä osin koettu hyväksi, sillä vallan ei ole
koettu keskittyvän yhdelle tasolle. Samaan aikaan vallan koetaan lisääntyneen
merkittävästi erityisesti RJ -tasolla, jotka haastateltavan mukaan toimivat henki-
löstön edustajina työryhmätyöskentelyssä. Miehistön ensimmäisen esimiesta-
son valtasuhteen voimistuminen ei ole herättänyt pelkästään positiivisia tunte-
muksia.

Rupee oleen liian paljon johtajia ja päälliköitä. Mun huolen aiheeni on kohta, että
kuka sen työn tekee? Eli työntekijäpuolella niin tuntuu, että sille RJ:lle laitetaan ihan
liikaa valtaa, koska he eivät päätä pidättämisestä, eivät ole pidättämiseen oikeutettuja
virkamiehiä. Aina me ne asiat kuitenkin kysytään johtovastuussa olevalta APlta, niin
aikaisemmin niin kun nytkin. Siitä huolimatta RJ:t on nostanut omaa valtaansa.
H2_7/2009

K: Mihin sitä pitäisi sitten siirtää?
V: Valtaa pitäisi enemmän siirtää.. öö.. AP -tasolle.
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K: Eli vielä ylemmäs?
V: ...kyllä
K: Miksi?
V: AP-tasolle ja sinne APP- ja PP:lle asti, koska he johtaa toimintaa ja antaa

suuntaviivat ja tavoitteet. Meillä liikaa yksittäiset poliisimiehet.. pääsee liian paljon
vaikuttamaan näihin tavoitteisiin, suunnitelmiin ja siihen toimintaan. Jos kerran koko
ajan puhutaan ja sanotaan, että tää perustuu tällaiseen johtamisjärjestelmään, tää mei-
dän toiminta, niin minkä takia meidän työtätekevät ihmiset, esim. RJ:t, jatkuvasti ohit-
taa heidän omat esimiehensä (AP), menee seuraavalle tasolle (YP). Sen takia, koska heil-
le on annettu liikaa valtaa. Heillä on sumentunut ajatus vallasta ja vallan käytöstä. He
kuvittelee, että heillä on AP:n natsat olkapäillä, vaikkei niillä ole, koska heille on taval-
laan suullisesti annettu tällainen valta ennen organisaatiouudistusta. H2_8/2009

Valtaa toivotaan siirrettäväksi lähimmältä esimiestasolta (RJ) seuraavalle
eli AP -tasolle. Tämän jälkeen seuraava taso eli YP halutaan kuitenkin sivuuttaa
ja siirtää valta suoraan APP ja PP -tasoille. Erityisesti lähimmällä esimiestasolla
havaitut valtamuutokset on koettu kaikista negatiivisimmalla tavalla. Valta on
liitetty varsin vahvasti sen toiminnalliseen ilmenemismuotoon eli johtamiseen,
joka myös on koettu vastakohdaksi varsinaisen poliisityön tekemiselle.

Niin tarkoita tällä sitä, että esimerkiksi meidän RJ:t, kun he itse saa miettiä sitä
omaa uutta työkuvaansa, niin hekin haluaa niin kun itsensä, niin kun, vetää pois siitä
normaalista työnteosta: että hekin haluaa nyt johtaa. Tuntuu, että nyt joka puolella ja
joka tasolla halutaan vaan johtaa. H2_9/2009

7.1.3 Uuden organisaation toinen toiminnallinen vuosi 2010

Haastateltavan valtakäsitys liittyy päätöksentekoon sekä mahdollisuuteen ohja-
ta organisaation sisäisiä ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä. Valtaan liittyy sen
mahdollistava ja vaikutuksia aikaansaava ulottuvuus, tosin samassa yhteydessä
haastateltava muistaa mainita myös vallan negatiivisen ulottuvuuden, joka täs-
sä tapauksessa kuvataan hallitsemisen termin kautta. Valta nähdään positiivi-
sena ilmiönä sen oikeansuuntaiseksi koetun käytön perusteella. Negatiivinen
käsite liittyy hallitsemisen käsitteeseen (sovereignty), joka valtatutkimuksessa
viittaa vallan laajaan ulottuvuuteen ja laajoihin vaikutusmahdollisuuksiin.

Valta…hmmm.. …. oikeutta päättää asioita.. ööö… pystyt ohjaamaan… organi-
saatiossa ryhmiä jopa yksittäisiä henkilöitä. No joo. Kellä on valtaa, sillä on myös valtaa
tehdä hyviä asioita. Toteuttaa hyviä ajatuksia, viedä asioita eteenpäin. Valta on sitä, että
jokainen sitä tavoittelee, jollakin sitä on, jollakin ei. Valtaa voi myös käyttää väärin,
jolloin valta muuttuu, se on enemmän hallitsemista. H2_1/2010

Valta kerrotaan organisaatiossa ensinnäkin niille, joille organisaatio on
asemavaltuutuksen perusteella valtaa jakanut. Haastateltava tunnustaa vallan
kuuluvan mm. poliisipäällikölle, vaikkei hän suoranaisesti ole nähnyt päällikön
käyttävän valtaa sen paremmin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä. Ko-
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konaiskäsitys organisaation ylimmästä vallasta ja sen käyttämisestä on positii-
vinen.

No se ilmenee nimenomaan juuri niin että, et… että mitä enemmän nappulaa
siellä olkapäällä on, sitä enemmänhän sitä valtaakin myös on. Kyllä se selkeesti niin on.
(--).. mä tiedän, että meidän poliisipäälliköllä on valtavasti valtaa, mutta en mä näe sitä
sillä tavalla, että hän käyttäisi sitä valtaa sumeilematta tai väärin. Mielestäni hän käyt-
tää sitä valtaa hyvin. H2_2/2010

Vallan jakautuminen Keski-Suomen poliisilaitoksen kokoisessa organisaa-
tiossa on samalla kuitenkin henkilökysymys. Organisaation kasvaessa vallan
jakautuminen ei haastateltavan näkemyksen mukana ole edennyt hänen odot-
tamallaan tavalla. Valta on alkanut keskittyä tietyille toimijoille, eikä vallan
nähdä jakautuneen oikeassa suhteessa toimijoiden välillä. Vallan keskittymisen
perustana nähdään organisaation pitkät perinteet, jotka legitimoivat valtaapitä-
vien aseman organisatorisessa hierarkiassa.

Tällä hetkellä vielä näen vallan keskittyneen, mutta toivon, että sitä uudistuksen
myötä, se valta sieltä lähtisi siirtymään.. niille henkilöille, kelle se kuuluu. Ei kaikki
valta voi olla yhdessä huoneessa. H2_3/2010

Se on varmaan hyvin pitkälti henkilökysymys. Henkilö, joka on käytännössä aina
johtanut toimintaa, vaikkei olekaan PP, mutta kaikki toiminnat menee hänen kauttaan
ja kukaan ei uskalla kyseenalaistaa hänen valtaansa missään asioissa. Niin, tästähän se
täysin johtuu. Kukaan ei halua tökkiä sormella nukkuvaa leijonaa. H2_4/2010

Valtakysymyksen osalta uusi organisaatio on edelleen muodostumisvai-
heessaan. Vastuualueet on määrätty, mutta henkilöiden valta-asema organisaa-
tion kontekstissa on edelleen hahmottumaton erityisesti AP ja YP -tasolla. Haas-
tateltava odottaa, että vallan ja sen jakautumisen osalta saattaa vielä olla tulossa
muutoksia.

Se on selkeesti välillä kysymysmerkki, että kuka vastaa ja mitä vastaa, koska välil-
lä tuntuu AP ja YP -tasoilla näiden vastuualueiden muuttuvan. Mitkä ne perusteet
siellä sitten, on että miks nää aina muuttuu, niin niistähän minä en tiedä mitään. Mut-
ta tällä hetkellä, millä tavalla vastuualueet on jaettu, meillä on tullut organisaatiouu-
distuksia niin toivon, et tämä nyt on se malli, miten jatkossakin tulee olemaan ja sitä
kautta tiedän että toiminta tulee myös tehostumaan. Tällä hetkellä ollaan vähän kysy-
mysmerkkejä edelleen monissa asioissa. En minä ole ollenkaan tällä hetkellä varma, että
nyt tehdyt päätökset tai organisaatiomallit, mitä tulee vuoden lopussa, että eikö siihen
olisi jotain muutoksia taas tulossa. H2_5/2010

Vallan käyttämisen osalta haastateltavan näkemykset jakautuvat sekä po-
sitiivisiin että negatiivisiin esimerkkeihin. Positiivisena nähdään henkilöstön
hyvinvoinnin huomioon ottaminen päätöksenteon yhteydessä.  Negatiivisena
koetaan erityisesti tapa, jolla valtaa käyttävät puhuvat muunneltua totuutta, ja
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miten he valikoivat suullisen viestintänsä kohderyhmän mukaan.  Juuri muun-
neltu totuus ja kohdennettu viestintä koetaan vallan väärinkäyttönä ja jopa ma-
nipulointina. Vallan kahtiajako on haastateltavan mukaan varsin ehdoton.

Minusta se on hyvää vallankäyttöä, et henkilöstöä kuunnellaan ja pyritään sen
jälkeen mahdollisesti ehkä tekemään muutoksia asioihin. Mutta sitten taas on henkilö,
joka käyttää valtaa väärin, selkeesti. Joka jää, jos tän näin voi sanoa, jopa jää valehtelus-
ta kiinni. Toiselle ihmiselle puhuu toista ja toiselle toista. Silloin se valta menee mani-
pulointiin ja väärinkäyttöön. Meillä on hyvin kahdentyyppistä tapaa käyttää sitä tapaa
ja jälleen kerran tää yksilöityy yhteen henkilöön. H2_6/2010

Valtasuhteiden muutoksen osalta haastateltavan kanta on positiivinen ja
odottava. Vallan keskittymien odotetaan häviävän samalla, kun organisaatio
muuttuu kohti haastateltavan ajattelemaa tavoitetilaa. Varsinaisena motivaatto-
rina nähdään toimivan henkilöstön hyvinvoinnin lisääntyminen, jonka osaltaan
odotetaan vaikuttavan organisaation työpanoksen kasvamisena.

K: No miten sitten kun tää muutos on valmis, niin onko tää valta sillonkin jakau-
tunut tarkoituksenmukaisesti edelleen?

V: Minun täytyy uskoa, että on.
K: Miksi sun täytyy uskoa?
V: Koska eihän tällä ole muuten, tässä organisaatiouudistuksessa muuten ole mi-

tään järkeä. Asiat eivät saa jäädä sananhelinäksi, vaan täytyy tulla konkreettisia tekoja,
niiden täytyy konkreettisesti näkyä. Ja sit, kun se näkyy, niin silloin se sitten rupee
myös näkyyn henkilöstön työtyytyväisyytenä, motivaation lisääntymisenä, työpanoksen
lisäyksenä. Sillä selkeesti, uskoisin, et porukat haluaa enemmän antaa organisaatiolle
kun mitä tällä hetkellä. H2_7/2010

K: Onko tilanne organisaatiomuutoksen jälkeen parempi kuin tän organisaa-
tiomuutoksen aikana?

V: On. Ja perusteena se, että koska edelleenhän koko ajan toiminta hakee omia
uomiaan. H2_8/2010

Merkittävimpänä esteenä organisaation kehittymiselle nähdään traditio-
naaliset valta-asemat, jotka osaltaan ovat sokeuttaneet organisaation valtaapitä-
vät näkemästä heidän ympärillään tapahtuvaa muutosta. Muutokseen liittyy
sekä rationaliteetti-illuusion rikkoutuminen sen suhteen, että esimiehillä olisi
viime kädessä paras tieto organisaation menestyksen kannalta olennaisista asi-
oista. Työntekijöiden oppineisuus sekä käsitys modernista johtamistavasta hor-
juttavat tätä näkemystä. Uusista suuntauksista huolimatta esimiesten valta-
asema koetaan kuitenkin niin vahvaksi ja vakiintuneeksi, että siitä irtautuminen
on mahdollista ainoastaan henkilöiden eläkkeelle siirtymisen kautta.

Mutta kun on kolmekymmentä vuotta ja yli tehnyt sitä samaa hommaa, niin sii-
hen ovat itse tietysti henkilöt ovat sokeutuneet. Kuvittelevat olevansa tehokkaita, mutta
tehokkuus ja suunnitelmallisuus ovat siitä kautta. Ja miksi näin sanon, johtuu täysin
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ihan siitä, että tänä päivänä kenttähenkilökunta se on valveutunutta, se on opiskellut
paljon ja tietää hyvin pitkälti myös johtamisesta ja miten asioita tulisi kehittää ja viedä
eteenpäin. Tää toiminta ei enää ole sitä, että käydään kolmen kuukauden kurssi ja sen
jälkeen ruvetaan tekemään hommia. Sukupolvenvaihdoksen myötä, ehkäpä se on sitten
se viimeinen piste, kun sitten voi todeta, että et nyt tää organisaatiouudistus ja muutos,
nyt tää on valmis. H2_9/2010

Merkittävin valtakeskittymä näyttää kuitenkin painottuvan edelleen YP -
tasolle, missä voimakkaiden persoonien koetaan tekevän koko organisaatiota
koskevia päätöksiä. Vallan keskittyminen koetaan negatiivisena ja stressaavana
asian erityisesti organisaatiomuutosvaiheessa, jossa organisaatiorakennetta
muokataan uudelleen ja työntekijöitä sijoitetaan uusiin tehtäviin myös esimies-
tasoilla. Haastateltavan kertomuksen perusteella negatiivinen valtakäsitys ei
liity suoranaisesti voimakkaaseen esimieheen vaan siihen, että odotus vallan
jakautumisesta ja uudelleen muodostumisesta ei tapahtunut toivotulla tavalla.
Siten lopputulos on saattanut jäädä odotusarvoa pienemmäksi, jolloin yksittäi-
nen työntekijä kokee pettymystä. Koska varsinaista muutosta tilanteeseen ei ole
nähtävissä muutoin kuin eläkkeelle siirtymisen kautta, koetaan tilanne rasitta-
vaksi ja stressaavaksi.

Ei PP vaan YP. Sit kun hän siirtyy pois, niin silloin tämä tulee tapahtumaan vas-
ta täysin. Siitä huolimatta, vaikka meille tulee organisaatiokaavio, jos siellä on vastaa,
tietyt henkilöt vastaa toiminnasta, niin kuitenkin sieltä taustalta on tämä yhden henki-
lön varjo, kuka sanoo, että hän kuitenkin loppupeleissä päättää nämä asiat. Se on hyvin
rasittavaa ja stressaavaa. H2_10/2010

Organisaatiomuutoksen läpivieminen näkyy myös yksittäisten työnteki-
jöiden henkisessä jaksamisessa. Muutokseen ja uuteen toimintamalliin tottumi-
nen vie aikaa ja organisaation hakiessa muotoaan uusien organisaatiomallien
soveltaminen käytäntöön herättää haastateltavassa turhautumisen tunnetta.
Hän toivoo, että käytössä oleva organisaatiomalli jäisi toimivaksi ja perustelee
tätä mm. sillä, että organisaatiomallin stabilointi tehostaisi toimintaa. Suhtau-
tuminen nykymallin säilyttämiseen on kuitenkin varauksellista.

Se on selkeesti välillä kysymysmerkki, että kuka vastaa ja mitä vastaa, koska välil-
lä tuntuu AP ja YP -tasollakin nää vastuualueet muuttuvan. Mitkä ne perusteet siellä
sitten on että miks nää aina muuttuu, niin niistähän minä en tiedä mitään. Mutta tällä
hetkellä, millä tavalla vastuualueet on jaettu, meillä on tullut organisaatiouudistuksia
niin toivon, et tämä nyt on se malli, miten jatkossakin tulee olemaan ja sitä kautta tie-
dän että toiminta tulee myös tehostumaan. Tällä hetkellä ollaan vähän kysymysmerkke-
jä edelleen monissa asioissa. En minä ole ollenkaan tällä hetkellä varma, että nyt tehdyt
päätökset tai organisaatiomallit, mitä tulee vuoden lopussa, että eikö siihen olisi jotain
muutoksia taas tulossa. H2_11/2010
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7.1.4 Uuden organisaation kolmas toiminnallinen vuosi 2011

Vallan merkitys ja käsite liittyvät edelleen suvereniteettiin ja hallintaan. Vallan
osalta korostuu sen mahdollisuus toimia positiivisena, kehittävänä ja asioita
eteenpäin vievänä voimana, mutta samalla myös negatiivisena ja asioita hait-
taavana. Valta käsitteenä liitetään korkeaan asemaan ja päätösvaltaan, tosin
käytännön esimerkit vallan konkreettisesta käyttämisestä löytyvät miehistö-
tasoisen poliisipartion sisäisestä toiminnasta. Vaikka valta saadaan korkean
aseman perusteella, se kasvaa tai ainakin etenee organisaatioportaittain esimies-
tasojen mukaisesti. Haastateltavan käsityksenä tai teesinä on vallan olemassa-
olo ja se, että kaikki sitä osaltaan haluavat. Jos valtaa on ja sitä halutaan, kenelle
valta viime kädessä kuuluu. Haastateltavan käsitys vallasta ilmenee ensimmäi-
sen ulottuvuuden toimintana, mutta siirtyessään kohti vallan toista ulottuvuut-
ta valta ikään kuin verhoutuu ja siirtyy havaitsemattomaksi, tuntemattomaksi
asiaksi.

Valta on hyvä asia.. ööö.. se on keino, jolla voidaan hallita.. asioita, viedä niitä
eteenpäin. Valta, sillä voidaan kehittää asioita, sillä voidaan myös haitata asioitten
eteenpäin viemistä. Valta on varmaan henkilöillä, ketkä on korkeassa asemassa, heillä on
valta päättää asioita. Valta on hyvä asia oikeissa käsissä. H2_1/2011

No sehän (valta) ilmenee jo ihan tossa partiossa työskennellessä, koska siellähän
on partionjohtaja, hänellähän on valtaa päättää, miten asia viedään eteenpäin. Sitten
tulee ryhmänjohtaja, kenellä on valtaa ja hänen esimiehensä. Jokaisella tasolla löytyy
henkilöitä, kellä on aina tietty määrä valtaa. Tänä päivänä sitä valtaa tuntuu olevan, tai
jokainen sitä haluaa. Mutta kenellä se loppupeleissä on, niin, siinä on kysymys.
H2_2/2011

Organisaatiomuutoksen jälkeen valta kerrotaan ja se näyttää palaavan yk-
sittäisille henkilöille organisaation ylempään keskijohtoon.

Nää kaikki (valtaan liittyvät asiat) menee yhteen huoneeseen, YP:n, joka haluaa
hallita kaikkea asiaa, riippumatta, ihan riippumatta siitä, mitä asia koskee. Kukaan ei
uskalla tehdä minkäänlaisia päätöksiä, ellei hän siihen ota kantaa tai ole jollain tavalla
mukana. H2_3/2011

Valtaan liittyvänä muutoksena haastateltava kuvaa valtaa pitävien tapaan
hankkia ympärilleen piirin, jonka kesken valtaa jaetaan. Tarkempaa kuvausta
siitä, miten valtaa tosiasiallisesti jaetaan piirin sisällä, ei kertomuksesta ilmene.
Haastateltava korostaa tapaa, jolla valtaa pitävän lähipiiri saa tosiasiallisen
mahdollisuuden osallistua työryhmätyöskentelyyn ja pääsee sitä kautta vaikut-
tamaan organisaation sisäisiin toimintatapoihin. Valtaapitävän nähdään harjoit-
tavan vallankäyttöään juuri näiden työryhmien kautta ja saavan samalla tietoa
työyhteisön sisäisistä asioista eliitin välisissä keskusteluissa.

Haastateltavan tapa kuvata "polvella istumista" liittyy organisaatiokult-
tuurisesti käsitteeseen, missä ihmiset käyvät kahdenkeskisiä keskusteluita esi-
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miesten kanssa. Kyseisiä keskusteluita käyvät henkilöt muodostavat siten val-
lan eliitin. Huomionarvoista haastateltavan näkemyksissä on tapa, jolla suuren
yleisön nähdään suhtautuvan vallan eliittiin. Eliitti ei haastateltavan mukaan
nauti suuren yleisön arvostusta.

Se on jakautunut sillä perusteella, että miten se on aina sieltä 80-luvulta lähtien
ollut. Kenellä on valtaa, kuka "istuu eniten polvella", niin hänellä on myös valtaa. Eli
tarkoitan sillä, sitä että on tietty pieni piiri, niin kellä on valtaa, mutta myös näillä hen-
kilöillä ei valtavan isoo arvostusta oo kyllä sitten kenttähenkilökunnankaan silmissä
koska tietää, että minkä takia he sen vallan ovat saaneet. Pahasti sanottu. H2_4/2011

K: Puhuit niistä "polvella istujista", onko se niillä myöskin se valta?
V: Tietyllä tavalla on koska, ne tietyt "polvella istujat" on myös niitä henkilöitä,

ketkä istuu siellä työryhmissä, heidän mielipiteitään kuunnellaan ja kun sitten taas tie-
detään, että heidän mielipiteensä on sama myös kun YP:n mielipiteet. Taas myös tiede-
tään sitä, että heidän kautta myös menee kaikki asiat sinne YP:n korville, myös henkilö-
kohtaisia asioita. H2_5/2011

Haastateltavan negatiivissävytteinen suhtautuminen valtasuhteen muut-
tumiseen ilmenee erityisesti tavalla, miten hän kokee linjaorganisaatiomaisen
organisaatiorakenteen epäonnistuneen vallan jakamisessa. Linjaorganisaation
olemassaolo tunnustetaan ja samalla sen nähdään toimivan ylhäältä alaspäin
ikään kuin lineaarisessa suhteessa. Linjaorganisaation nähdään toimivan ylhääl-
tä alaspäin, mutta päinvastoin edetessä yksittäisillä henkilöillä nähdään olevan
mahdollisuus käyttää valtaa asioiden pysäyttämiseksi. Haastattelun perusteella
ei yksiselitteisesti voida yksilöidä, onko kyseessä ongelma valtasuhteen ensim-
mäisessä tai toisessa ulottuvuudessa tai mille organisaatiotasolle ko. veto-
oikeus sijoittuu. Joka tapauksessa organisaatiossa on tunnistettavissa valtaa,
jonka käyttämisen yhteydessä voidaan tehdä päätöksiä siitä, mitkä asiat etene-
vät kohti organisaation huippua ja siellä kuvattuja päätösvaltaa omaavia henki-
löitä, ja mitkä asioista pysäytetään "välille". Pettymys kuvastuu  kertomuksessa
käytettyinä voimakkaina ilmauksina, kuten esimerkiksi diktatuurin käsitteen
käyttämisenä.

No se ilmenee juuri niin, että sanotaan, että tää on johtosuhdeorganisaatio vai
mikä se oikea sana on, linjaorganisaatio, niin tämä on linjaorganisaatio, tätä aina toito-
tetaan. Että asiat pitää selkeesti tulla ylhäältä alaspäin. Sehän on selkeesti vallan käyt-
töä. Jos vaikka haluaa edetä tän linjaorganisaation mukaisesti, niin sekään ei ole hyvä
asia, sillä silloin henkilö, jolla on valtaa, jyrähtää, että näin ei saa tehdä. Se on semmois-
ta vääränlaista valtaa, se on diktatuuria. Jotenkin valta on kääntynyt diktatuuriksi.
H2_6/2011

Kysyttäessä, tulevatko valtasuhteet muuttumaan ja tuleeko valta jakautu-
maan tarkoituksellisesti organisaatiomuutoksen jälkeen, ovat vastaukset varo-
vaisen positiivisia. Mitään varsinaista muutosta valtasuhteissa ei ole koettu ta-
pahtuvan koko organisaatiomuutoksen aikana.
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K: No miten sitten organisaatiomuutoksen jälkeen?
V: Toivottavasti on muuttuneet. H2_7/2011

K: Tuleeko tää valta jakautumaan tarkoituksenmukaisesti tän organisaatiomuu-
toksen jälkeen?

V: Toivottavasti tulee jakautumaan, toivon sitä. H2_8/2011

K: No ovatko nämä valtasuhteet muuttuneet organisaatiomuutoksen aikana?
V: Ei ole. H2_9/2011

7.1.5 Haastattelututkimuksen viimeinen vuosi 2012

Viimeisen haastattelun osalta käsitys vallasta on saanut huomattavan positiivi-
sia piirteitä. Käsite näyttäytyy sen positiivisten merkitysten kautta ja valta koe-
taan mahdollistavana työkaluna.

Valta, se on hyvä työväline, hyvä työkalu. Se antaa mahdollisuuksia, se antaa vas-
tuuta, se on luottamusta, se on arvostusta, se on kunnioitusta oikeissa käsissä.
H2_1/2012

Haastateltavan kerronnasta ei yksiselitteisesti ole pääteltävissä, kenelle
valta organisaatiossa kerrotaan. Sen sijaan vallan nähdään jakautuneen organi-
satorisen aseman perusteella, mihin myös on liitetty vastuulauseke vallan käyt-
tämisestä. Organisaatiomuutoksen aikana hahmottumattomana ollut organisaa-
tiohierarkia näyttää palautuneen entistä vahvempana.

Se (valta) ilmenee sillä hierarkialla, kun on vahva hierarkia niin siinähän se valta
näkyy. Et tuota, mitä enemmän on arvomerkkiä hartioilla, niin sitä enemmän myös
tulee valtaa. Mut valta on myös vastuuta. H2_2/2012

K: No millä perusteella tää valta on jakautunut täällä organisaation sisällä?
V: Se on varmasti tän organisaatiokaavion myötä. Kenellä se laatikko on ylempä-

nä niin hänellä on enemmän valtaa. H2_3/2012

Organisaatiorakenteen stabiloituminen on samalla jakanut vallan tasai-
semmin eri hierarkkisten tasojen välille. Tämä on koettu organisaatiorakenteen
madaltumisena, kun päätöksentekovaltaa on tuotu organisaatiorakenteessa
alaspäin.

No mutta ehkä se on vähän muuttunut, ehkä se on madaltunut se valta minusta
ylöspäin. Että enää ei tarvii lähtee sinne YP:lle vaan se valta löytyy jo niin kun hänen
lähemmiltä alaisiltaan (AP), ketkä pystyy päättämään ja tekemään päätöksiä. Ehkä siltä
osin se hierarkiakin on madaltunut eli sitä valtaa on myös enemmän jaettu, mikä on
hyvä asia. H2_4/2012
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No se on parempi koska, tota hierarkia on nyt, on kuitenkin mun mielestä se on, se
on matalampi, vaikka johtajia on paljon. H2_5/2012

Vaikka valtarakenne on madaltunut, nähdään vallan lisääntyneen varsin-
kin AP -tasolla. Oman esimiestason (RJ) valtaan haastateltava ei sen tarkemmin
ota kantaa.

No päivittäistoiminnassa, jos mulla on jotain asiaa, niin mä otan mun lähimpään
esimieheen, AP:hen yhteyttä joka sitten vie asiaa eteenpäin. Eli mun ei tarvii suoraan
niin kun PP:n puheille.. ehkä. H2_6/2012

Valtasuhteen muutoksen voidaan havaita vaikuttaneen positiivisesti haas-
tateltavan näkemyksiin. AP -tason valtasuhteen muutos heijastuu positiivisesti
erityisesti siksi, että YP:n valtatason koetaan vähentyneen tai vallan ainakin
jakautuneen alemmalle organisaatioportaalle. Positiivisena nähdään myöskin
valtakeskittymien poistuminen tai ainakin niiden väistyminen.

No kyllä se on parempi kun vuosia takaperin. Et selkeesti AP-tason päällystöllä,
heillä on minun näkökulman mukaan heillä on enemmän valtaa, heille on annettu
enemmän vastuuta kun aikaisemmin. Niin on siinä selkeästi sitä muutosta tapahtunut.
H2_7/2012

Mutta tietyllä tavalla se on vaikuttanut positiivisesti, koska mä tiedän, että nyt
täällä talossa on myös henkilöitä, ketkä myös näistä asioista päättää. Että se ei niin kun
ei liikaa ole, niin kun tässä olen tuonut esiin, et se ei liikaa henkilöidy yhteen henkilöön.
H2_8/2012

Kysyttäessä, milloin valtasuhteeseen tapahtuneet muutokset ovat tapah-
tuneet ja organisaatio saavuttanut normaalin valtatasapainonsa, korostuu edel-
leen vahva YP:n vaikutus. Vaikka edellä kerrotun perusteella valtaa on jaettu,
koetaan historiallinen valtakeskittymä edelleen taakaksi organisaation toimin-
nalle. Valtakeskittymää saattaa haitata historiallinen tendenssi, missä tosiasioi-
den muuttuminen havaitaan vain yhdessä osassa, mutta toisesta osasta kerro-
taan ikään kuin historiaan vedoten. Henkilöstön näkemys vallassa tapahtuvista
muutoksista perustuu heidän miehistötasoiseen subjektiiviseen kokemukseensa,
jolloin "historiataakan" vaikutusta ei kerronnan osalta voida täysin pois sulkea.

(--)mutta kyllähän se varmaan tulee tapahtumaan sitten vasta, vaikka organisaa-
tiomuutos olis jo loppunut tai saatettu päätökseen, mutta, kyllähän se niin kun se suu-
rin muutos tulee myös tässä vallan jakautumisessa, tulee sitten vasta sitten sen eläköi-
tymisen, YP:n eläköitymisen jälkeen. Sen jälkeen vasta sitten ehkä voidaan sitten oike-
asti katsoa, että miten se valta jakaantuu ja kenellä se valta ja kenellä se pitää olla.
H2_9/2012
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7.2 Yhteenveto ja havainnot Markon kertomuksesta

7.2.1 Pitkittäiskertomuksen valtatutkimuksellinen tarkastelu

Haastateltavan käsitys vallasta koostuu sekä dominaatiosta että voimaannnut-
tavasta vallasta. Dominaatio käsittää tavan, millä tiukasti hierarkkisessa organi-
saatiorakenteessa esimiehellä on mahdollisuus tehdä päätöksiä siten vaikuttaa
suoraan joko alaiseen itseensä tai tämän työtehtäviin. Tämä dominanssi jatkuu
koko pitkittäistutkimuksen ajan muutoksetta. Haastateltavan mukaan valta il-
menee organisaatiossa myös voimaannuttavana valtana. Voimaannuttava valta
liittyy esimiehen mahdollistavaan valtaan erityisesti työryhmiä perustettaessa,
jolloin työryhmiin valituille jäsenille annetaan tosiasiallinen mahdollisuus vai-
kuttaa valmistelemalla organisaation asioita ja niihin liittyvää päätöksentekoa.
Dominaatio vaikuttaa osin myös voimaannuttavaan vallankäyttöön, sillä haas-
tateltavan mukaan esimiehet ovat omalla päätäntävallallaan kyenneet vaikut-
tamaan siihen, kenelle on mahdollistettu osallistuminen em. työryhmien työs-
kentelyyn. Siten valtaa on siirretty alaisille, mutta vain sellaisille, joiden on kat-
sottu esimiesten näkökulmasta olleen soveliaimpia vallan käyttämiselle.

Vallan lähteenä toimii osin rationaalis-legaalinen valta, osin traditionaali-
nen valta. Organisaatio noudattaa pääsääntöisesti ensimmäistä käsitystä, tosin
jälkimmäinen korostuu kahdessa poikkeuksessa. Ensinnäkin vahvan YP:n ase-
man katsotaan olevan osa organisaation traditionaalista perinnettä, joka osal-
taan on heikentynyt organisaatiomuutoksen kautta. Samoin organisaation esi-
miesten käsitys modernista johtamisesta kuvataan vanhanaikaiseksi, sillä sen
nähdään nojautuvan yksin organisaation traditioiden perustalle. Weberin vai-
kutusvallan ideaalityypittelyn avulla ei yksiselitteisesti pysty kuvaamaan ker-
ronnassa esiintyvää ylempään keskijohtoon keskittynyttä valtaa, sillä kyseinen
valtakeskittymä ei ole rakentunut pelkästään traditionaalisen tai esimerkiksi
karismaattisen vallan ympärille. Vaikka valta on esimiehelle tullut rationaalis-
legaalisen vaikutusvallan kautta, on tuota vaikutusvaltaa paisutettu henkilö-
kohtaisten ja osin traditionaalisten muuttujien kautta. Traditionaalista valtakä-
sitystä kuvaa lisäksi tapa, jolla haastateltava kertoo organisaation muuttumisen
mahdollisuuksista. Kaikki organisaation sisäiset valtamuutokset tapahtuvat
pääsääntöisesti vasta henkilöiden eläkkeelle siirtymisen kautta. Valtaa pitävien
asemia pidetään vahvoina ilman, että heidän tarvitsisi odottaa tai pelätä muu-
tosta omiin valta-asemiinsa.

Sosiaalinen valta perustuu palkitsevaan valtaan, mihin osittain yhdistyy
myös tarkoitusperusteisen vallan käytöstä. Haastateltava kuvaa, kuinka lojaalit
työntekijät käyvät kahdenkeskisiä keskusteluita valtaapitävän kanssa, jolloin
tieto organisaation sisäisistä asioista siirtyy suoraan valtaapitävälle. Vastavuo-
roisesti kyseisiin neuvotteluihin osallistuville henkilöille tarjotaan mahdollisuus
osallistua mm. työryhmätyöskentelyyn, jolloin asioiden valmisteluun ja esitte-
lyyn liittyvä valta siirretään esimieheltä alaisille.
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Merkittävä huomio haastateltavan valtakertomuksessa liittyy vallan ja-
kaantumisen funktioon. Ylemmän keskijohdon valta-aseman toivotaan heiken-
tyvän, mutta selvää suuntaa siitä, mihin vallan tosiasiallisesti tulisi siirtyä, ei ole
osoitettavissa. Erityisesti vuoden 2009 haastatteluissa vallan kuitenkin odotet-
tiin jakaantuvan kohti organisaation huippua, tosin haastateltavan näkemyksen
mukaan tosiasiassa tapahtui päinvastoin. Valta siirtyi organisaatiossa alaspäin,
osin alempaan keskijohtoon ja myös ryhmänjohtajatasolle, mitä haastateltava ei
kokenut positiivisena piirteenä. Valtamuutos johti tilanteeseen, missä ryhmän-
johtajatasolle siirtynyt valta koettiin heille suotuna vapautuksena normaalista
työn tekemisestä. Haastateltava liittää vallan ja johtamisen vahvasti toisiinsa,
sillä ryhmänjohtajatason siirtyessä johtamaan toimintaa heidän koettiin samalla
hankkineen oikeutuksen siirtyä pois tavanomaisten työtehtävien hoitamisesta.
Siten tapa, jolla valtaa siirretään organisaatiossa alemmaksi ja lähemmäksi haas-
tateltavan omia esimiehiä, ei koettu sopivaksi. Kenties tästä johtuen vallan toi-
vottiin tosiasiallisesti siirtyvän kohti organisaation huippua.

7.2.2 Tarinoiden kertomuksellinen analyysi

Tutkimuksessa käytetyn narratiivisen konstruktion käsitteistön mukaisesti
Markon valtakertomus lähtee liikkeelle stabiilista vaiheista vuosien 2008 ja 2009
aikana. Stabiilia tilannetta voidaan kuvata positiiviseksi, sillä haastateltava
odottaa valtaan liittyvien epäkohtien muuttuvan organisaatiomuutoksen aika-
na positiivisempaan suuntaan kohti positiivista lopputulosta. Stabiiliin vaihee-
seen tulee muutos vuoden 2009 jälkeen, jolloin odotettujen muutosten aikaan-
saadut vaikutukset eivät haastateltavan mukaan ole ilmenneet toivotulla tavalla.
Odotukset organisaatiossa tapahtuvasta muutoksesta eivät näyttäydy positiivi-
sen tavoitepäämäärän mukaisena, jolloin vuoden 2010 aikana tarina kokee no-
pean regressiivisen vaiheen ja tasoittuu negatiivis-stabiiliksi vaiheeksi vuosien
2010 ja 2011 väliseksi ajaksi. Vuoden 2012 aikana tarinassa tapahtuu jälleen no-
pea progressiivinen vaihe ja kertomus siirtyy kohti positiivista lopputulosta,
millä tässä tapauksessa tarkoitetaan tapaa, jolla haastateltava kuvaa sekä muu-
tosvaiheen lopputulosta että tulevaisuudentilaa, mihin muutos on lopulta pää-
tymässä.

Moniulotteisen tarinankuvauksen kannalta haasteltavan kertomus ei suo-
ranaisesti kuvaa ensimmäistäkään Gergenin ja Gergenin esittämää moniulot-
teista tarinankuvausta. Kertomuksessa on piirteitä sekä tragediasta vuosien
2009 ja 2010 aikana sekä onnellisesta lopusta, joka ilmenee vuoden 2011 ja 2012
välillä.

Markon valtakertomuksen ajallista jatkumoa havainnollistetaan graafisesti
kuviossa 8:
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KUVIO 8 Markon valtakertomus ajallisena jatkumona

Frankin typologiaperusteista analyysimetodia hyödyntäen kuvaisin Markon
tarinaa "vaikeuksien kautta voittoon" -tarinana. Tarinalle on ominaista positii-
vinen alkuvaihe, missä haastateltava kuvaa organisaation historiallisesti muo-
dostuneita haasteita sekä niitä asioita, joiden hän odottaa muuttavan organisaa-
tion suuntaa ja kurssia. Tietyssä vaiheessa tarinaa syntyy kuitenkin tilanne,
missä organisaatiossa tapahtuneet muutokset eivät ole vastanneet sitä, mitä
haastateltava on muutokselta odottanut. Samaan aikaan organisaation lopulli-
sen tulevaisuudentilan ei edes odoteta saavuttavan sitä tavoitepistettä, minkä
haastateltava on sille muutoksen alkuvaiheessa kuvannut. Positiivisen alkuvai-
heen jälkeen haastateltava menettää hetkeksi uskonsa, mikä näkyy kaksi vuotta
jatkuvana stabiilina regressiivisenä vaiheena. Tämän vaiheen aikana organisaa-
tiomuutos etenee ja samaan aikaan vallassa tapahtuneet muutokset alkavat
näyttäytyä myös haastateltavan todellisuudessa. Stabiilin regressiivisen vaiheen
jälkeen käsitys organisaatiomuutoksen jälkeisestä tilanteesta muuttuu positiivi-
seksi ja samalla vallassa tapahtuneet muutokset muuttuvat näkyväksi ja siten
helpommin käsiteltäviksi ja kerrottaviksi. Haastateltava havaitsee itse muutok-
set ja tekee niistä todellisen kerronnassaan, jolloin organisaatiomuutoksen jäl-
keinen vaihe ja organisaation odotettu tulevaisuudentila saavat positiivisen
loppuvireen kerronnan päättyessä.
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8 RITVAN KERTOMUS

Haastattelututkimuksen alkaessa Ritva on noin 35 -vuotias nainen, jonka
virkaura poliisissa on kestänyt kymmenisen vuotta. Peruskoulun päättyttyä
hän on suorittanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja työskennellyt
yksityisillä työnantajilla ennen poliisikoulutukseen haketutumista. Ritva on
työskennellyt muutamissa poliisilaitoksissa ennen siirtymistään Jyväskylän
poliisilaitoksen palvelukseen. Hänellä on rikospoliisissa työskentelyn lisäksi
toiminut myös järjestyspoliisissa ja hankkinut samalla poliisihallinnon
erityiskoulutusta. Pitkittäistutkimuksen aikana Ritva on vaihtanut tehtäviä
poliislaitoksen sisäisillä siirroilla.

8.1 Ritvan vuosittainen kerronta

8.1.1 Organisaatiomuutoksen valmisteluvaihe 2008

Haastattelututkimuksen alkaessa vallan käsite ja käsitteen merkitys on haasta-
teltavalle varsin yleismaailmallinen. Se liittyy sekä esimies-alaissuhteeseen että
mahdollisuuteen ja velvollisuuteen päättää asioista. Vallan nähdään luovan
käyttäjälleen oikeuksia, joita kuitenkaan ei sen tarkemmin määritellä.

Alaisia.. että on alaisia.. mahdollisuus päättää asioista, vastuuta, velvollisuuksia,
oikeuksia ja semmosta. H3_1/2008

Valta organisaatiossa kerrotaan vahvalle ylemmälle keskijohdolle YP. Tä-
hän valtasuhteeseen liittyy vahva traditio, missä poliisilaitosta johdettiin sen
toiminnallisten tavoitteiden kautta. Poliisipäällikön ei koettu olleen kiinnostu-
nut poliisilaitoksen operatiivisesta toiminnasta, jonka vastuu on jaettu ylemmän
keskijohdon kesken. Tähän liittyi myös poliisilaitoksen sisäinen sopimus, ts.
poliisipäällikön legitimaatio, joka mahdollisti YP:n mahdollisuuden käyttää
valtaa varsin laaja-alaisesti organisaation sisäisessä toiminnassa. Haastateltavan
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mukaan tämä on ollut osin myös välttämätöntä organisaation tehokkaan toi-
minnan turvaamiseksi. Organisaatiomuutoksen alkaessa haastateltavalla on
vahva näkemys siitä, että valtaa pitävien on vaikea luopua asemasta ja vallasta,
jonka he ajan saatossa ovat itselleen ja toiminnalleen hankkineet.

Kyllä se tässä vaiheessa on varmaan YP:lle keskittynyt se valta. Se että, tota, se
varmaan johtuu siitä että aikanaan on ollut päällikkö, joka ei ollut kiinnostunut oikees-
taan siitä mitä talossa tapahtuu. Eikä se välttämättä ollut sitä, etteikö olisi ollut kiin-
nostunut, ehkä se vaan ei niin kuin.. ehkä YP:t koki, että niitten täytyy ottaa se homma
hanskaan. Tavallaan he ovat keskenään diilanneet sen koko laitoksen homman. Ja sitten
kun siihen (päätökseen) on tarvittu päällikön siunaus siihen asiaan, niin sitten sitä (PP)
on siihen käytetty, mutta että kyl mä sen näkisin, että se vieläkin on, tai ainakin ne
(YP:t) pitää kovasti kiinni siitä vallasta. Ja välillä vaikuttaa, että niiden on vaikee pääs-
tää irti siitä ettei saakaan päättää kaikista asioita. H3_2/2008

Vallan keskittyminen ilmenee erityisesti tapana, jolla organisaation sisällä
valtaa käytetään. Ensinnäkään asioita ei vallan toisen ulottuvuuden mukaisesti
päästetä tiettyä tasoa ylemmäs, jolloin valtaapitävä voi käyttää veto-oikeuttaan
sen suhteen, mitkä asiat jatkavat virkatietä pitkin kohti organisaation huippua.

Mutta ne on myös varmasti päättäneet myös sellaisista asioista, mitkä ei oikeesti
ollut niiden päätettävissä tai ne ovat vaan niin kuin tulppana siinä, se asian käsittely
päättyy heihin, eikä he enää alista sitä asiaa sitten eteenpäin. Tavallaan että.. ne ei pääs-
tä sitä asiaa ylemmäksi. H3_3/2008

Edellä mainitun lisäksi vallankäyttö ilmenee myös vertikaalisessa suhtees-
sa suoraan työntekijöihin nähden. Joissakin yksittäistapauksissa virkatie ohite-
taan, jolloin miehistön ja YP:n välinen johtoporras jää sivuun ja asiat hoidetaan
suoraan alaisten kanssa.

Elikkä että se niin kun yksikön päällikkö hoiti sitä asiaa suoraan niin kun minulle,
eli sitä ei, se ei niin kun mennyt sitä, siinä ei niin kun siinä keskustelussa ollut ryhmän-
johtaja ollenkaan mukana. Lähin esimies ei niin kun ollut siinä mukana ollenkaan. Se
ohitettiin siitä. H3_4/2008

Vallan käyttäminen liittyy lisäksi myös mielipiteiden muodostamiseen.
Haettaessa henkilöstön näkemyksiä päätöksenteon perusteeksi vaikutusta on
haastateltavan mukaan erityisesti sillä, keneltä mielipidettä kussakin asiassa
kysytään. Tässä yhteydessä mielipiteen luonteella on sen sisällöllistä laatua ko-
rostuneempi merkitys. Siten valtaa on katsottu siirtyneen henkilöille, jotka voi-
vat vaikuttaa suoraan päätöksiä tekeviin esimiehiin riippumatta siitä, liittyykö
asia suoranaisesti heidän toimialaansa tai ydinosaamisensa.

(--)sitten myös pysytään siinä, eikä pompita ja kysytä sellaiselta henkilöltä, kenen
sanominen miellyttää. Ei kysytä siltä, keneltä oikeasti pitäisi kysyä, sillä se sanoo kui-
tenkin negatiivisesti tai minua ei miellyttävällä tavalla. Niin kysytään sitten mieluum-
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min tuolta toiselta. Ja sitten joku päättää jotain sellaiselta alalta, mikä ei sille kuulu,
niin se käyttää sitä auktoriteettiaan siinä kohtaan ja linjaa jonkun asian, vaikka se ei
hänen toimialaansa kuuluisikaan. H3_5/2008

Organisaatiomuutoksen kynnyksellä valtaan liittyvät odotukset ovat lähes
yksinomaan positiivisia. Vaikka valtasuhteiden ei odoteta muuttuvan toivot-
tuun suuntaan organisaatiomuutoksen aikana, sen toteuduttua niiden odote-
taan jakautuvan tasaisemmin koko organisaation kesken. Samalla päätöksente-
on odotetaan muuttuvan avoimemmaksi ja läpinäkyväksi, jolloin asioiden kes-
kinäinen sopiminen kulisseissa ei ole mahdollista.

No sen (organisaatiomuutos) aikana.. tuskin ne sen aikana kuitenkaan muuttuu,
mutta sen jälkeen kuitenkin. Muutoksen jälkeen sitä valtaa on jaettu useammille. Sinne
nyt varmasti tulee AP:tä enemmän, se segmentoituu tarkemmin ne osa-alueet jokaiselle,
mikäli mä olen sen oikein käsittänyt, tai eihän sitä vielä ole päätettykään minkälainen se
(organisaatio) on, mutta näin voisin kuvitella niillä tiedoilla, mitä minulla tässä vai-
heessa on asiasta. Toivottavasti valta ei pysy samoilla ihmisillä. Siellä pitää olla oikeat
ihmiset oikeissa paikoissa… H3_6/2008

Siitä päätöksen teosta tulee varmaan julkisempaa, siis semmoista, ettei ole mitään
semmoisia kabinetti –juttuja. Sitten ei enää pystytä hiljaa keskenään sopimaan jotain
asiaa että näin se tehdään ja pulinat pois vaan, että se on avoimempaa se päätöksen teko.
Näin toivoisin. H3_7/2008

8.1.2 Uuden organisaation ensimmäinen vuosi 2009

Uuden organisaation aloittaessa toimintaansa valta kiteytyy merkityksien kuten
auktoriteetin ja päätäntävallan ympärille. Samaan aikaan valta nähdään kaikille
organisaatiotasoille kuuluvaksi, alkaen poliisin miehistötasosta aina poliisipääl-
liköille asti.

Auktoriteetti, päätäntävaltaa, oikeuksia, velvollisuuksia. Sellaisia asioita.
H3_1/2009

Miten se ilmenee.. no sehän.. esimiehinä, päälliköinä. Vanhempina konstaapeleina
me kaikki käytettään valtaa. Jokainen niin kun omalla tasollaan. En mä tiedä voinko mä
sitä sen tarkemmin määritellä. H3_2/2009

Haastateltavan kerronnassa valta on siirretty organisaation huipulle, aina
poliisipäällikköön asti, joka hierarkkisen organisaatiorakenteen kautta johtaa
viime kädessä yksittäisiä työntekijöitä. Vallan keskittymä on siirtynyt poliisi-
päällikön lisäksi organisaation huipulle, mikä haastateltavan näkemyksen mu-
kaisesti on normaali ja luonnollinen menettelytapa.

Kuka johtaa.. kyllähän se PP johtaa, poliisipäällikköhän se niin kun meillä johtaa
täällä. H3_3/2009
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Johtaa se minuakin, mutta tota.. välillisesti. Sieltä se tulee niin kun alaspäin sit-
ten.. hän johtaa ihmisiä, ketkä johtaa ihmisiä, ketkä johtaa minua. H3_4/2009

Elikkä tuota niin puhutaan talouspäälliköstä, puhutaan YP:stä, puhutaan niin
kun APP:stä, PP:stä. Kyllä mä näkisin, että se siellä, ehkä niin kun työntekijänä miel-
län, että se on siellä, sillä portaalla. H3_5/2009

Vallan jakautuminen perustuu uuteen organisaatiorakenteeseen, missä jo-
kainen yksittäinen taho vastaa omasta toimialueestaan ja joille on toimialueen
perusteella jaettu vastaava määrä valtaa ja vastuuta. Valta korostuu erityisesti
johtotehtävissä toimivien osalta empowernment -mielessä, sillä (toimi) vallan
avulla johtoportaan odotetaan kykenevän vastaamaan toimialaan kohdistunei-
siin odotuksiin sekä toteuttamaan toimialakohtaisia asioita.

(--)no, hehän vastaa tästä tietysti tästä, jokainen omasta toimialueestaan ja tota..
sillä perustella. Se on johtajalla, sillä joka johtaa, sillä on vastuuta ja.. se, että se pystyy
niin kun vastaamaan niihin odotuksiin ja siihen vastuuseen, niin siihen se tarttee valtaa
myöskin, että pystytään niin kun toteuttamaan asioita. H3_6/2009

Kyllä kai se (vallan jakautuminen) perustuu osaltaan niin kun vanhaan systee-
miin ja.. se on sillon joskus mietitty näin, että näin se menee. En mää oo oikeesti pysäh-
tynyt miettimään tota koskaan, että miks se on näin. H3_7/2009

Organisaatiomuutoksen on nähty vaikuttavan ennen kaikkea valtaraken-
teiden selkiytymiseen. Samaan aikaan vallan koetaan kuitenkin olevan edelleen
vahvasti keskittynyttä muutamille yksittäisille henkilöille, joka osaltaan aiheut-
taa vääristymää valtarakenteen normaalissa toiminnassa. Tämä ilmenee erityi-
sesti päätöksentekomekanismin hajauttamisessa. Vaikka valtaa on jaettu
enemmän organisaatioon, on päätöksentekomekanismi haluttu säilyttää samoil-
la vanhoilla toimijoilla.

Se, että tota, ehkä siellä nyt on selkeemmin niin kun määritelty ne osa-alueet, mi-
kä kuuluu kenellekin, kenen vastuualuetta se on ja kuka henkilö vastaa mistäkin asiasta.
Ja sitä kautta, mikä niin kun on hänen vallassaan. Kyllä mä uskosin, että se on, pakko-
han sen on, eihän tässä ois muuten mitään järkeä. H3_8/2009

Negatiivista on tietysti se että, että tässä linjaorganisaatiossa niin, kuitenkin niin
kun kiteytyy yhteen tai kahteen ihmiseen aika paljon tän organisaation päätöstä ja sitä,
että miten tää niinkun käytännössä toimii henkilöstötasolla. Et siinä on niin kun sem-
moisia negatiivisia tuntemuksia. H3_9/2009

On sitä jaettu varmaan mutta, mutta tota niin, päätöksentekoa pitäisi muuttaa
useammalle henkilölle. H3_10/2009
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8.1.3 Uuden organisaation toinen toiminnallinen vuosi 2010

Valtaan merkityksenä ja käsitteenä liittyy pääsääntöisesti negatiivisia käsitteitä.
Valta ja erityisesti johtaminen liitetään autoritääriseen johtamistapaan ja johta-
misessa käytetty valta jopa mielivallan käsitteeseen. Vallan positiivinen ulottu-
vuus ei kuitenkaan ole unohtunut, mutta sen merkitystä ei haastattelun yhtey-
dessä korosteta ainakaan tunnetasolla.

Valta.. hmm.. kyllä se.. kyllä se nyt niin kun tänä päivänä tuo sen autoritäärisen
johtamisen, mielivallan kenties.. kyllä siihen varmaan tietysti jotain positiivisiakin asi-
oita voi olla siinä vallassa, mutta.. niitä ei tuu juri nyt mieleen sellaisia tuntemuksia.
H3_1/2010

Vallan jakautuminen organisaatiossa perustuu toisaalta uuteen organisaa-
tio- ja vastuujakomalliin, toisaalta organisaatiorakenteen taustalle jääneisiin
vanhoihin traditioihin. Vaikka organisaatiorakenteita ja vastuualuejakoa on
uudistettu, toimivat vanhat perinteet esteenä sille, ettei organisaatiorakenne
toimi odotetulla tavalla. Syynä tähän nähdään sekä voimakastahtoiset YP:t että
luottamuksen puute siihen, että esikunnat kykenisivät ottamaan osakseen sekä
vastuuta että siihen liittyvää päätöksentekoa.

Millä perusteella se on jakautunut.. no se on jakautunut tietenkin siinä.. kun sitä
organisaatioo on suunniteltu ja jokaiselle on määritelty ne omat vastuualueet ja näin,
niin siillä perustellahan sitä on, se on jaettu, mutta sitten se on tavallaan tyssännyt
niin kun vanhoihin jäänteisiin, että se ei niinkun ehkä kuitenkaan niin kun, se ei toimi
sillä.. oletetulla tavalla. Vastasinko mää oikeesti yhtään mihinkään? H3_2/2010

No se on varmasti jäännettä siitä vanhasta organisaatiosta että siinä on voimakas-
tahtoinen.. tahtoinen YP, jolla on niin kun, joka haluaa niin kun pitää langat käsissään
eikä luota siihen, niin kun tavallaan omaan esikuntaansa ja omaan henkilöstönsä osaa-
miseen vaan haluaa niin kun itse olla kuitenkin aina ja joka paikassa se viimeinen pää-
töksentekijä. En tiedä mistä se johtuu. Ei luota muitten osaamiseen. H3_3/2010

Vallan keskittymine ilmenee myös vallan käyttämisessä. Haastateltava
kokee, että valtaa pyritään tietoisesti keskittämään ja sen jakamista vältetään
viimeiseen asti. Valta keskittyy vahvoille YP:n henkilöille, jotka pidättävät pää-
tösvallan itsellään ja mikä koetaan autoritääriseksi johtamistavaksi. Haastatel-
tava tunnistaa ja tunnistaa muun johdon kyvykkyyden, minkä vuoksi hän kat-
soisi vallan palvelevan organisaatiota paremmin, mikäli sitä jaettaisiin tasai-
semmin. Keskittyneen vallankäytön on nähty johtaneen mm. asioiden heikkoon
taustoittamiseen ja päätösten huonoon perusteluun, joka on seurausta tunne-
pohjaisesta päätöksenteosta, joka ei perustu hankittuihin faktatietoihin.

No kyllä se nyt.. kyllä se nyt ilmenee.. autoritäärisenä. Se ilmenee.. sillä, että sitä
ei, sitä valtaa ei tavallaan niin kun.. sitä ei nyt niin kun annettu käyttöön niin kun sillei,
positiivisella tavalla sitä ei oo niin kun.  Sen käyttömahdollisuuksia ei ole niin kun,
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käyttöoikeuksia ei ole nyt jaettu niin kun sillai, kun niiden mun mielestä pitäis olla jaet-
tu. H3_4/2010

No se että.. niin kun (--)johtaminen ja ohjaaminen on niin kun liikaa keskittynyt
yhteen ihmiseen ja hänen niin kun luottamukseen siihen, hän tietää, mikä tälle on niin
kun parasta. Siellä on kuitenkin paljon ammattitaitoisia ihmisiä ketkä, ketä vois hyö-
dyntää siinä antamalla heille sitä, sitä valtaa. Valta ei välttämättä aina ole negatiivinen
asia vaan se on, niin kun oikein käytettynä se on tietenkin positiivinen asia ja aiheuttaa
niin kun tyytyväisyyttäkin varmaan jossakin määrin. Mutta nyt tuntuu siltä, että se
keskittyy liikaa, liikaa niin kun yhteen ihmiseen ja.. ja enemmänkin juuri siihen hänen
mielivaltaansa. Ei aina välttämättä oo niin kun, päätökset ei oo loogisia, perusteltuja.
Ne menee niin kun fiiliksellä.. ei perustu faktoihin taikka realistiseen ajatteluun.
H3_5/2010

Negatiivisella vallankäytöllä nähdään olevan suora linkki mm. työn teke-
misen sujuvuuteen sekä työilmapiiriin. Asioiden koetaan hidastuvan erityisesti
siksi, että päättävä taho sitoo asioiden edistymisen tekemiensä päätösten varaan.
Tämä johtaa siihen, ettei kyseinen henkilö itse kykene ottamaan kantaa joka
asiaan tai osallistua siihen liittyvään päätöksentekoon. Valtaan liittyvä epätasa-
paino heijastuu haastateltavan mukaan myös organisaation päivittäiseen toi-
mintaan.

Vaikuttaa työskentelyilmapiiriin, vaikuttaa.. päätöksenteko on hidasta. Monet
asiat seisoo, riippuu yhdestä ihmisestä, kun hän haluaa laittaa aina siihen puumerkkin-
sä siihen asiaan niin, se tota.. aika loppuu, asiat ei etene.. tulee väärinkäsityksiä.. ei tie-
detä kuka hoitaa mitäkin asiaa, keneltä sitä kysytään, kenen tai kuka päättää tai päättää-
kö kukaan. Asiat kasaantuu. Yks ihminen ei kerkee hoitamaan kaikkea, mitä on haalinut
tai halunnut. H3_6/2010

Haastateltava ei näe organisaatiomuutoksen saavan aikaan merkittäviä
muutoksia häneen esiin nostamiensa epäkohtien suhteen. Valtakeskittymät
ovat henkilöityneet tehtäviä suorittaviin virkamiehiin ja joiden työtehtävät eivät
ole muuttuneet organisaatiomuutoksen aikana. Negatiivissävytteinen suhtau-
tuminen syntyy lähinnä muutokseen liittyneiden odotusten toteutumatta jäämi-
sestä. Tämä liittyy erityisesti vallan hajauttamiseen, sillä organisaation kasvaes-
sa haastateltava ehkä oletti vallan jakautuvan organisaation kasvamisen suh-
teessa. Kun tätä ei havaittu toteutuvan, saattoi suhtautuminen muutokseen
muuttua tältä osin varsin negatiiviseksi.

Sitten kun YP muuttuu, niin sit se ehkä tulee (jakautumaan tarkoituksenmukai-
sesti). Tää on henkilökysymys, niin kun tässä vaiheessa. H3_7/2010

Niin tietysti nyt ei voi puhua muuta kun niin kun omalta osalta niin, siitä näkö-
vinkkelistä, mistä mää sitä kattelen mutta että, et.. ei se ehkä, ei se ehkä oo muuttunut
kamalan paljoo kuitenkaan. Siinä on vielä ne, niin kun vanhan organisaation jäänteet ja
niin kun rasitteet olemassa, nähtävissä. H3_/2010
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Se (valta) ei oo mennyt nyt sinne ihan niin kun sinne asti mihin sen piti mennä .
Se ei niin kun ..sitä vastuuta ei oo niin kun, vastuuta ja valtaa ei oo niin kun annettu
taikka jaettu niille henkilöille, kenelle niin kun asemansa mukaan niitä tai sitä pitäis
kuitenkin niin kun olla. H3_9/2010

8.1.4 Uuden organisaation kolmas toiminnallinen vuosi 2011

Haastateltavan valtakäsitystä kuvaa parhaiten seuraava otos puolistruktu-
roidusta teemahaastattelusta, jolle omaleimaista on runsas tarkentavien kysy-
mysten määrä. Huomiota herättävää on lopputulos, mihin henkilöstöjohtami-
sen ulottuvuudesta liikkeelle lähtenyt vallan tarkempi määrittäminen päättyy.

K: Mitä sana valta tuo sinulle mieleen?
V: Valta.. kuinka nyt ensimmäisenä tuli henkilöstöjohtaminen yhtäkkiä mieleen

mutta tota, valta…
K: Henkilöstöjohtaminen?
V: Niin henkilöstöjohtaminen tuli tollasena, pätkähti mieleen.
K: Miksi?
V: Ehkä sitä valtaa on käytetty siinä henkilöstöjohtamisessa.
K: Onko sulla tarkempaa mitä…
V: En mä tiedä, en mä osaa tarkentaa sitä.
K: Mieti vielä sitä sanaa valta… mitä se valta tuo mieleen?
V: No se tuo… se tuo hallitsemisen, hallitseminen, hallita, hallita joukkoa ihmistä,

ihmisiä, määrätä. H3_1/2011

Valta nähdään edelleen vahvasti keskittyneenä ilmiönä erityisesti siten, et-
tä AP:lle kuuluvan vallan on nähty jääneen yksin YP:n käytettäväksi. AP:n val-
lan nähdään olevan nimellistä, vaikka organisaatiomuutoksen tarkoituksena oli
jakaa valtaa.

Kenties se, kyl se on osittain keskittynyt.. vaikka kenties sen tarkoitus, organisaa-
tiomuutoksen tarkoituksena oli niin kun jakaa sitä horisontaalisesti, mutta se ei välttä-
mättä ole toteutunut ihan sillä tavalla, kun sen piti toteutua. Se on vaan ehkä sellaista
nimellisvaltaa sitten joissakin tapauksissa.

K: No onko sulla antaa esimerkkiä?
V: No sillä tavalla, että AP:lle määritellyt vastuut niin O.K heillä on ne vastuut

edelleen, se on heidän vastuualuetta tietyt asiat, mutta kuitenkin sen päätäntävalta sii-
nä ei kenties olekaan heillä, vaikka se niin kun teoriassa pitäis olla, mutta silti YP kui-
tenkin on pidättänyt itsellään vallan sitten siinä kohtaan. Se ei varmasti, uskoisin, että
se ei ole ollut niin kun tän (organisaatiomuutoksen) tarkotus kuitenkaan. En tiedä, onks
se sitten jäänyt vanhasta vaan vai mitä se on, mutta se ei ole toteutunut mun mielestä.
H3_2/2011

Haastateltavan kertomuksessa korostuu käsitys siitä, että valta ja tehtävän
vastuualue ovat edelleen vahvasti linkittyneitä toisiinsa. Valtaa tarvitaan vas-
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tuualueeseen liittyvien tehtävien hoitamiseen ja toteuttamiseen. Samaan aikaan
voimakkaat persoonat ovat kuitenkin halunneet pitää vallan itsellään, jolloin
valtajakautumisen tyrehtyminen on osaltaan johtanut siihen, etteivät muut vas-
tuulliset tahot kykene päätöksentekoon ilman tehtävään olennaisesti kuuluvaa
valtaa. Vallan pidättäminen nähdään autoritäärisenä johtamisena, ikään kuin
tarkoitushakuisena toimintana, jota perustellaan organisaation traditioilla ja
organisaatiomuutosta edeltäneillä toimintatavoilla.

Millä perusteella (valta on jakautunut ).. no siis jokaisen vastuualueen perustella,
siis jokaiselle on määritelty vastuualueet ja sen vastuualueen hoitamiseen tarvitaan
varmaan jonkinlaista määräämisvaltaa, niin niillä perusteella.

K: Kun sä äsken sanoit, että se valta on vaan osalla ja näennäisesti.
V: Niin, se on kulttuuri mikä on jäänyt elämään, se on kenties henkilöstö tai hen-

kilösuhteesta johtuva asia. Se ei ole ollut tarkoitus kuitenkaan, mutta se on jäänne van-
hasta, mikä on jäänyt elämään osittain.

K: Miksi se on jäänyt elämään?
V: No, voimakkaitten persoonien takia, joku ei halua luopua siitä vallasta, haluaa

niin kun määrätä taustalla, olla taustatekijänä, kontrolloida asioita. Ei halua luopua
autoritäärisestä johtamisesta. H3_3/2011

Valtakeskittymät muuttuvat todelliseksi haastateltavan kertoessa organi-
saation normaalista toiminnasta. Vahva esimiestyö tukahduttaa välittömässä
alaissuhteessa toimivien henkilöiden mahdollisuuden täyttää tehtäviänsä ilman,
että heidän esimiehelleen varataan erikseen mahdollisuus tehdä päätöstä asias-
sa. Tämä on osaltaan aikaansaanut sekavuutta erityisesti tehtyjen päätösten
toimeenpanemisen suhteen. Henkilöstö ei tiedä, onko AP:n tekemä päätös lo-
pullinen, mikäli YP varaa mahdollisuuden muuttaa tehtyä päätöstä.

No YP puuttuu sellaisiin päätöksiin, mitä ei niin kun, mitkä pitäis olla niin kun
AP:lla. AP:lla pitäis olla valta päättää tietyistä asioista ja käytännössä näin ei kaikissa
tapauksissa ole. Käytännössä YP "ylirulettaa" sieltä sitten taustalta ja siitä on muodos-
tunut sellainen kulttuuri, että AP:t sitten joutuu tavallaan juoksemaan niitä lupia sit-
ten, että käyks tää nyt ihan oikeasti tällä tavalla, et jos mä päätän näin, niin onko se
O.K. sulle. Tällaisia tilanteita. Tai että AP:t päättää ja sanoo, että se on näin ja menee
X aikaa ja sitten siihen tuleekin korjaus, että ei se itse asiassa olekaan näin kun se on
näin. Ja tilanne on ollut näin, että YP on korjannut sitä määräystä tai ohjetta. Tietysti
joskus se voi olla tarpeellista, mutta jos AP:lla on vastuualue, josta hän vastaa niin kyl-
lä se pitäis luottaa sitten sillai, että se on hänellä myös se päätäntävalta siinä asiassa.
H3_4/2011

Valtakulttuuriin ei haastateltavan mukaan ole tulossa kovinkaan nopeaa
muutosta. Odotusarvo on silti varovaisen optimistinen ja toiveikas. Toiveik-
kuus liittyy sekä mahdollisiin henkilövaihdoksiin että organisaatiomuutoksen
jälkeisen tilan vakiintumiseen.
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 No.. siellä henkilöt vaihtuu, ne tulee vääjäämättä vaihtumaan jossain vaiheessa,
niin sekin muuttaa varmasti sitä kulttuuria. H3_5/2011

No taas täytyy vastata, että toivottavasti (organisaatio muuttuu parempaan
suuntaan). Tää nyt on vielä, vaikka tässä nyt ollaan eletty, mitä kolme vuotta, niin se
hakee tiettyjä uomia ja kyllä nekin uomat varmasti tulee löytymään sitten. Ja se on tie-
tysti hyvä asia. H3_6/2011

8.1.5 Haastattelututkimuksen viimeinen vuosi 2012

Valtakäsitys viimeisen haastattelun alkaessa jakautuu kahteen osaan. Toisaalta
se on aiemmin kuvatulla tavalla osoitus käskysuhteiden olemassaolosta, osa
johtamista ja henkilöstöhallintoa eli normaali osa organisaation toimintaa. Toi-
saalta se merkitsee lakiin perustuvaa oikeutusta organisaation olemassaololle
sekä valtuutusta tiettyjen päätösten ja linjausten tekemiselle organisaatiossa.

No käskysuhteet, johtamista, henkilöstöhallintoa.. sellasia.. noin niin kun pääl-
limmäisinä tosta. H3_1/2012

No.. mitä se valta on? Se on, lakiin perustuva tietysti joissakin, kun tämmöisestä
organisaatiosta on kysymys, niin joissakin asioissa niin kun valtaosassa asioissa, niillä
on lain perusteella oikeus tiettyihin asioihin ja …en mä osaa kyllä vastata tuohon sen
paremmin. H3_2/2012

Valta on edelleen voimakkaasti hierarkkiseen esimiesasemaan keskittynyt-
tä ja liittyvää.

Esimies. Meillähän pitää olla esimiehiä ja esimiehillä pitää olla valtaa.
H3_3/2012

Haastateltavan valtakerrontaan on tullut kolmas, organisaation ulkopuo-
linen ulottuvuus. Poliisin hallintorakenneuudistuksen II -vaiheen seurauksena
poliisilaitoksen itsenäisen päätäntävallan on nähty kaventuvan ja samalla polii-
silaitoksen katsotaan kuuluvan entistä tiukemmin poliisin ylimmän johdon eli
Poliisihallituksen ohjaukseen.

Kyllä se nyt on niin, kun kenties hajautunut enemmän kuin keskittynyt sitten.
Tai siis ei hajautunut, no joo hajautunut, mutta se on niin kun mennyt laitokselta sit-
ten enemmän tietyissä asioissa, niin kun ulkopuolelle. Se päätäntävalta on pienentynyt,
vähentynyt. H3_4/2012

Organisaation sisäisten valtasuhteiden koetaan edelleen olevan keskitty-
neitä erityisesti YP:n toimintojen ympärille. Ohjeistuksen nähdään olevan epä-
selvää, sillä suorittava porras ei tosiasiallisesti voi luottaa AP:n ohjeistukseen
ilman, että määräyksiä on hyväksytetty YP -tasolla. Vallan keskittymisen näh-
dään olevan seurausta luottamuspulasta, joka vallitsee organisaation keskijoh-
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don välillä. Tämä heijastuu myös poliisimiehistön kokemukseen siitä, etteivät
he tiedä, mitä ohjeistusta tulisi kussakin tilanteessa noudattaa, sillä hierarkki-
sessa virkamiesorganisaatiossa esimiestason ylittävää määräystä pidetään or-
ganisaation ja sen toiminnan kannalta lähiesimiehen ohjetta tai määräystä sito-
vampana.

YP:t kun hyppää AP:n yli ja alkaa niin kun sitten ohjeistaan suoraan, niin kun..
suorittavaa porrasta ja, ja siinä AP:t jää niin kun vähän lehdelle soittelemaan, että mikä
se heidän roolinsa tässä oli ja näin että: ei luota niin kun siihen omaan alaiseen, että se
hanskais sen homman tai jostakin muusta syystä johtuen sitten, halutaan ite, ite tota
niin hoitaa sitten jotain asioita. Tää aiheuttaa vähän semmoista sekavuutta sitten, että
kuka käskee ja mistä tää tulee ja kuka on sanonut. Yleensä ne on sitten poikkeuksia jois-
takin toimintatavoista tai toimintalinjoista sitten.. siellä työntekijät on ymmällään, että
miten tää niin kun pitäis tehdä. Saattaa tulla kahdenlaista ohjetta ja tietenkin, kun se
tulee sieltä ylempää se toinen ohje, niin työntekijä on ymmällään, että kumpaa tässä
pitäis noudattaa. H3_5/2012

Organisaatiomuutoksen ja siihen liittyvien valtakysymysten koetaan ole-
van edelleen keskeneräisiä. Vaikka organisaatio on asettunut uusiin uomiinsa ja
normaaliin toimintaansa, ovat valtaan liittyvät kysymykset edelleen hahmot-
tumatta. Merkittävin este valtasuhteiden vakiintumiselle on esimiesten ja alais-
ten välinen luottamuksen puute, missä vahvat persoonat eivät halua luopua
vallastaan alistamalla päätöksentekoa alaisilleen. Em. menettelyn koetaan sa-
malla heikentävän valtaapitävien asemaa, mikäli he eivät voi aktiivisella otteel-
la osallistua päätösten tekemiseen. Merkittävimpänä syynä valta-asetelmien
keskeneräisyydelle nähdään edelleen muutoksen keskeneräisyys.

Nää.. tietyt esimiehet ei niin kun anna, anna omien alaistensa toimia niin kun mi-
tä heidän toimenkuvaansa kuuluis ja mihin he vastais vaan.. ei luoteta, ei luoteta, että
homma toimii tai, tai sitten.. halutaan vaikuttaa johonkin asiaan itse sitten.
H3_6/2012

No tää on varmaan nyt se epävarma tilanne ja siis että on niin paljon muuttuvia
tekijöitä ja vähän jokainen säätää sellaisella osa-alueella, joka ei kuulu omalle sektorille
tai tota jatkuva muutos aiheuttaa sitä, että vastuu muuttuu, eikä sitä kyetä määrittele-
mään kovinkaan tarkasti ja kaikilla on lusikka siinä samassa sopassa. Kunhan nyt sitten
saadaan kaikki, jokaiselle omat tehtävät ja vastuualueet ja tällä tavalla, ja jos ne noudat-
taa niitä linjoja, niin tota kyllä sen pitäisi sitten toimia. H3_7/2012

Sillä tässä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, että aina on jotakin mitä ootetaan ja
kunhan se sitten saadaan kuntoon ja päästään siihen vaiheeseen, niin sitten, sitten kato-
taan, että miten tää pyörähtää ja onko ne toiminnot niin ja näin ja onko miettitty tar-
peeksi hyvin että… on se (muutos)kesken. H3_8/2012
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8.2 Yhteenveto ja havainnot Ritvan kertomuksesta

8.2.1 Pitkittäiskertomuksen valtatutkimuksellinen tarkastelu

Haastateltavan valtakäsitys tiivistyy lähes täysin dominaation käsitteen ympä-
rille riippumatta siitä, onko kyse puhtaasti poliisilaitoksen sisäisestä vallasta vai
poliisilaitoksen ulkopuolelta laitokseen kohdistuvasta vallankäytöstä. Organi-
saatio on hierarkkisesti rakentunut esimiesorganisaatio, missä on määritellyt
esimiestasot, mutta jossa valta ei ole jakautunut esimiestasojen mukaisesti.
Haastateltava kuvaa organisaatiossa esiintyvää vallan eliittiä, jonka toiminta on
kaikkein ilmeisintä ennen organisaatiomuutoksen käynnistymistä. Poliisilaitok-
sen johto on sopinut keskenään asioiden hoitamiseen liittyvästä työnjaosta ja
siitä, miten organisaatiossa mahdollisesti esiin nousevat ongelmat ratkaistaan
yhteisen päätöksenteon kautta ilman, että poliisipäällikkö ylimpänä päätöksen-
tekijänä tekisi puhtaasti itsenäisiä ratkaisuja. Vallan toista ulottuvuutta kuvaa-
vat ilmiöt korostuvat erityisesti organisaatiomuutosta edeltävän ylimmän joh-
don toiminnassa, missä eliitti päättää keskinäisesti ne asiat, jotka tuodaan pää-
töksenteon areenalle ja ne, jotka sieltä jätetään pois. Vallan ensimmäinen ulot-
tuvuus korostuu alaspäin suuntautuneessa vertikaalisessa vallankäytössä, mis-
sä valtaa pitävät ohittavat alemman johdon ja käyttävät valtaa suoraan suhtees-
sa työntekijöihin. Päinvastaisena vertikaalisena liikkeenä tämä korostuu tavalla,
jossa AP -tason johto ei pysty tosiasialliseen päätöksentekoon ilman, että he jou-
tuvat tarkistuttamaan asian YP -tasolta ennen päätöksen "lainvoimaisuutta".
Sosiaalisen vallan perusteita ei organisaatiossa ole havaittavissa ja tämän näh-
dään johtuvan mm. eliitin vahvasta asemasta, mikä ei toimiessaan edellytä elii-
tin ulkopuolisen sosiaalisen vallan käyttöä, mikäli organisaation hierarkia on
riittävän voimakas tukemaan voimassa olevan eliitin asemaa.

Vallan lähteenä toimii rationaalis-legaalinen valta, mihin osaltaan yhdis-
tyy organisaatioiden perinteisiin perustunut traditionaalinen valta. Valtaa jae-
taan toimiala- ja tehtäväkohtaisesti, jolloin valta perustuu prosessien ja tehtävi-
en omistuksen kautta vaikuttavaan päätäntävaltaan. Valta on keskittynyt orga-
nisaatiossa vaikuttavien, ylemmässä keskijohdossa toimivien voimakastahtois-
ten esimiesten ympärille niin vahvasti, että edes organisaatiomuutos ei siihen
ole kyennyt konkreettisella tavalla vaikuttamaan. Suoraa esimiesasemaan sidot-
tua valtaa ei ole olemassa, sillä valta on esimiesaseman lisäksi sekä tehtäväkoh-
taista että vahvaan persoonaan perustuvaa.

Merkillepantavaa haastateltavan kertomuksessa on tapa, millä vahvan
eliitin nähdään haittaavan ja vaikeuttavan organisaation toimintaa. Ensinnäkin
päätöksenteon keskittyminen tietyille organisatorisille tasoille ja yksittäisille
henkilöille aiheuttaa sen, että organisaation kyky tehdä päätöksiä hidastuu.
Tämä nähdään ennen kaikkea töiden kasaantumisena ja organisaation toimin-
nallisen päätöksentekokyvyn hidastumisena. Weberiläisen rationaliteetin näh-
dään heikkenevän tilanteessa, missä päätöksiä joudutaan kiireestä johtuen te-
kemään vähemmän loogisin perustein ja omaan intuitioon nojaten. Organisaa-
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tio, ainakaan sen kasvamisen ja laajentumisen jälkeen, ei kykene toimimaan
tavalla, jossa päätöksenteko jätetään yksittäisten henkilöiden vastuulle. Päätös-
ten ajallisen funktion heikentymisen lisäksi myös niiden laadun nähdään hei-
kentyvän. Weberiläisen rationaliteetin heikentyminen ei siten liity johtajien laa-
dullisten ominaisuuksien heikkenemiseen, sillä kyseessä on lähinnä aika- ja teh-
täväpaineesta johtuva päätösten ajallisen tekemisen ja laadullisen sisällön heik-
ko taso.

8.2.2 Tarinoiden kertomuksellinen analyysi

Narratiivisen konstruktion käsitteistön mukaisesti Ritvan valtakertomus alkaa
stabiilista positiivisesta vaiheesta, mikä jatkuu vuosien 2008 ja 2009 aikana. Or-
ganisaatiomuutokseen liittyy voimakkaita odotuksia ja toiveita siitä, että tun-
nustettuihin puutteisiin ja haasteisiin kyetään löytämään organisaatiomuutok-
sen yhteydessä toimivat ratkaisut. Tilannetta voidaan muutokseen liittyvistä
haasteista huolimatta kuvata positiiviseksi, sillä haastateltavan odotusarvo tu-
levaisuudenkuvasta noudattaa positiivista käsitystä. Vuoden 2010 aikana haas-
tateltavan odotukset valtamuutosta kohtaan muuttuvat varauksellisiksi. Muu-
tokset, joiden odotettiin tapahtuvan tietyn ajanjakson sisällä, eivät ole ilmenty-
neet toivotulla tavalla. Tarinassa tapahtuu regressiivinen vaihe, mikä osaltaan
vie kertomusta kohti neutraalia ja osin kohti negatiivissävytteistä kerrontaa.
Vuoden 2011 ja 2012 aikana haastateltavan pettymys organisaatiomuutosta
kohtaan on kuitenkin ilmeinen. Muutokset eivät ole tapahtuneet toivotulla ta-
valla, eikä niiden edes odoteta tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Valtamuutok-
seen liittyneet positiiviset käsitykset ovat lähes täysin kadonneet ja tilalle on
tullut väsymys koko muutosta ja sen tuloksia kohtaan. Regressiivinen muutos
ei tässä vaiheessa ole kuitenkaan kovin dramaattinen, sillä negatiivisen suunta-
uksen ei nähdä syntyvän yksin negatiivisen muuttujan kautta. Tarinassa nega-
tiivinen suuntaus johtuu siitä, ettei odotettua muutosta tosiasiallisesti tapahtu-
nut.  Tämä pettymys näkyy tapana, joka vie tarinan kohti stabiilia negatiivista
kerronnan vaihetta vuosina 2011 ja 2012, jatkuen samanlaisena myös tulevai-
suudessa.

Moniulotteisen tarinankuvauksen kannalta haastateltavan kertomuksessa
on tragedian piirteitä, joskaan ne eivät puhtaasti noudata Gergenin & Gergenin
esimerkkitapausta. Tragedia ei ole syntynyt nopean ja välittömän seurauksen
takia, minkä vuoksi kerronnassa näkyy ikään kuin stabiili vaihe vuoden 2010
aikana. Tragedia kuvaa kuitenkin tapaa, millä haastateltavan kerronta siirtyy
puhtaasti positiivisesta negatiiviseen.

Ritvan valtakertomuksen ajallista jatkumoa havainnollistetaan graafisesti
kuviossa 9:
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KUVIO 9 Ritvan valtakertomus ajallisena jatkumona

Frankin typologiaperusteista analyysimetodia hyödyntäen kuvaisin Ritvan ta-
rinoita "sittenkin pettymys" -kertomuksena. Tarinalle on ominaista positiivinen
alkuvire, joka kuitenkin muuttuu puhtaasti negatiiviseksi kertomuksen aikana
lähinnä haastateltavan odotusarvoissa tapahtuneen pettymyksen kautta. Pet-
tymyksestä ja negatiivisesta tilanteesta ei ole osoitettavissa selvää ulos-
pääsytietä, mikä osaltaan jättää haastateltavan valtamuutokseen liittyvien odo-
tusarvojen kannalta toivottomaan tilanteeseen. Negatiiviseen tilanteeseen ei
myöskään ole tulossa ennalta havaittavaa muutosta positiiviseksi edes tulevai-
suuteen liitettyinä toiveina tai odotuksina.
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9 MIKAELIN KERTOMUS

Haastattelututkimuksen alkaessa Mikael on kolmekymmppinen mies, jonka
virkaura poliisissa on kestänyt lähes kahdeksan vuotta. Ylioppilaaksi
valmistumisen jälkeen Mikael hakeutui varusmiespalveuksen ja lähes
välittömästi sen päätyttyä poliisikouluun. Valmistumisen jälkeen hän on
toiminut eri poliisin miehistötehtävissä eri poliisilaitoksissa. Mikaelilla on
virkaikäänsä nähden laaja-alainen kokemus sekä rikospoliisin että
järjestyspoliisin tehtävistä. Hän on on saanut koulutuksen erityistehtäviin, joita
hän hoiti perustoimensa ohella koko pitkittäistutkimuksen ajan.

9.1 Mikaelin vuosittainen kerronta

9.1.1 Organisaatiomuutoksen valmisteluvaihe 2008

Haastateltavan käsitystä vallasta pitkittäistutkimuksen alkuvaiheessa voi kuva-
ta monitahoiseksi. Valta liitettiin vahvasti henkilöstöorganisaatioon, mitä Suo-
men poliisivoimat vahvasti edustaa. Valtaa kuvattiin ensimmäisen ulottuvuu-
den mukaisesti vaikuttamiseksi toisiin ihmisiin ja valtaapitävä kuvattiin organi-
satorisesti alaista ylempään asemaan. Mielenkiintoisena elementtinä valtakäsi-
tykseen liittyi oikeutus toisen arvioimiseen; oikeus toisen arvioimiseen nähtiin
vallan käytön välineeksi. Tämä saattaa ainakin osaltaan liittyä poliisiorganisaa-
tiossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään, missä esimiehen suorittaman
arvioinnin perusteella määräytyy osa alaisen palkkauksesta. Lisäksi valtakäsi-
tykseen liitettiin vahvasti myös valtaan ja erityisesti sen käyttöön liittyvä vastuu.

No valta tuo mieleen, henkilöstöorganisaatiossa vallasta tulee mieleen se, että pys-
tyy vaikuttamaan toisen tekemisiin ja on toista ikään kuin ylemmässä asemassa. Vallas-
sa oleva ihminen pystyy vaikuttamaan toisen tekemisiin ja myöskin on valta tietyllä
tavalla arvioida toista joka on tämän vallassa olevan alapuolella. Valta minun mielestä-
ni se sana tuo mieleen myös vastuun eli se, kenellä valtaa on, niin sillä pitää olla myös
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vastuu siitä vallan käytöstä. Jos sitä vastuullisuutta ei ole, niin sitä valtaa voi myös
käyttää väärin, sillä voi saada myös paljon huonoa aikaan. H4_1/2008

Haastateltava kertoo vallan sekä poliisilaitoksen päällikölle (PP) että oman
yksikkönsä esimiehelle (YP). Valta on jakautunut sen tarkoitusperien mukaises-
ti, jolloin koko poliisilaitosta koskevat hallinnolliset asiat on alistettu suoraan
poliisipäällikölle (PP) ja yksikköä koskevat henkilöstöjohdolliset asiat sektorin
päällikölle (YP).

Hallinnollisissa asioissa aika pitkälti poliisipäällikölle ja henkilöstöasioissa oman
yksikön päällikölle, YP:lle. Perustelen väitteeni sillä, että henkilöstösuhteita kun hoide-
taan, jos jotain ongelmia on, niin kaikissa asioissa ne asiat, pienetkin asiat, ne kiertää
YP:n kautta ja hän myös ottaa niihin kantaa ja varmasti haluaakin ottaa kaikkiin asioi-
hin kantaa. Mutta sitten taas semmoiset asiat, jotka voisivat olla niin kuin laajempiakin
asioita mm. henkilöstöpuolella, niin niihin ei ainakaan julkisesti ota PP mitään kantaa,
sen sijaan laitoksen YP ottaa kantaa tällaisiin ohjeisiin ja linjauksiin ja niin kuin
enemmänkin hallinnollisiin asioihin. H4_2/2008

Haastateltavan katsoo vallan perusteiden jakautuvan lähes samoin perus-
tein, kun miten valta on kerrottu sen jakautumisvaiheessa. Poliisipäällikön valta
perustuu organisaation päällikkyyteen ja asemavaltuutukseen.

Poliisipäällikön valta tulee minun mielestäni.. hän on yksin koko laitoksen toi-
minnasta vastaava ja koko laitoksen toimintaa johtava henkilö. Hänelle se valta tulee
aika pitkältikin tämän virka-aseman perusteella. H4_3/2008

Poliisipäällikön legitimiteettivallan ohella valta näyttää keskittyneen vah-
vasti ylempään keskijohtoon. Haastateltavan näkökulman perustella keskijoh-
don valta ei ole asemavaltuutukseen sidottua, vaan se on lähinnä itse otettua
valtaa. Merkille pantavaa on tapa, jolla haastateltava näkee YP:n ottaneen valtaa
käyttöönsä sekä esimiehiltään että alaisiltaan. Näissä tapauksissa vallan keskit-
tymä on henkilöitynyt tietyn henkilöstöryhmän jäsenten käyttämäksi vallaksi.

(--)se YP:n  valta-asema ja keskeinen asema kaikessa yksikön toiminnassa ja
myöskin koko laitoksen toiminnassa, niin koen, että se on kyllä itse otettua ja raivattua
ja haluttua, sitä ei ole välttämättä ansaitulla kunnioituksella ja muulla, kuten alaisten
luottamuksella ole saatu, vaan se valta on otettu ja hänen valtansa sisältää myös paljon
sellaista valtaa joka voisi aivan hyvin olla jonkun muun AP:lle ja YP:lle kuuluvan hen-
kilön, tavallisen AP:n hoidettavissa. Joissain tapauksissa valta saattaisi kuulua myös
APP:lle, hänen tehtäviin. Tässä tapauksessa valta on ainakin meidän poliisilaitoksella
keskittynyt, aika lailla täysin kaikki henkilöstövalta yksikössä yhteen henkilöön.
H4_4/2008

Edellä kuvattu suuntaus ilmenee haastateltavan tavassa kertoa siitä, miten
valtaa yksikössä tosiasiallisesti käytetään. Kaikki päätöksentekoon liittyvät toi-
met, jotka muutoin olisivat alisteisia alemman esimiesportaan päätösvaltaan,
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kiertävät ylemmän keskijohdon päätöksenteon kautta. Itsenäistä valtaa yksittäi-
sellä esimiehellä ei tosiasiallisesti ole, ellei tämä samaan aikaan pidä huolen sii-
tä, että hänellä on hyvät suhteet myös valtaa tosiasiallisesti käyttävään YP:hen.

Itse kokisin, että sitä valtaa on, mutta jos sitä valtaa käytetään, niin sitä valtaa
käytettään aina tämän YP:n kautta. Eli kaikki AP/RJ -tason henkilöstö, niin jos he val-
taa käyttää tai haluaa johonkin asiaan valtaa käyttää, niin se aika kuitenkin kiertää tä-
män YP:n kautta. Eli vois sanoa, että kenellä on hyvät suhteet YP:hen, se pystyy sitä
valtaa käyttämään, mutta sitä itsenäistä valtaa en koe, että sitä juurikaan muilla ei ole.
H4_5/2008

Toinen mielenkiintoinen esimerkki tavasta, jolla haastateltava kertoo val-
taa organisaatiossa käytettävän, liittyy horisontaaliseen vallankäyttöön. Organi-
satorisen esimiesvallan lisäksi organisaatiossa on esimerkkejä tapauksista, joi-
den perusteella myös muu horisontaalisessa valtasuhteessa olevat henkilöt voi-
vat käyttää valtaa suhteessa toisiin. Pääsääntöisesti vallan meriitteinä toimivat
toista pidempi elämänkokemus ja virka-ikä. Vallankäytön koetaan henkilöity-
vän, jolloin se ei ole yhteismitallista kaikkia organisaatiossa työskenteleviä hen-
kilöitä kohtaan.

Tyypillinen tilanne on ehkä se tilanteet, jossa on eri näkemykset jostakin asiasta ja
vaikka siitä asiallisesti keskustellaan, niin se henkilöityy ja vedotaan siihen, että mä oon
tehny 25 vuotta tätä ja sitten toiselle sanotaan, että sulla on verkkarit jalassa tai että sä
oot poliisin taimi ja se niin kuin henkilöityy; ei pystytä käsittelemään asiaa asiana vaan
mennään sen taakse, että mä oon tässä asemassa ja mulla on näin iso kokemus ja elämän
ja työkokemuksen tuoma itsevarmuus ja tietotaito. Ei kyetä erottelemaan itse asiaa eikä
analysoimaan sitä, suhtautumaan siihen kriittisesti sillei järkevästi vaan pusketaan
vaan läpi sen varjolla, että uskotaan sen aseman tuovan sen kunnioituksen ja tietämyk-
sen ja päätäntävallan ja sen että on oikeassa. H4_6/2008

Odotukset valtasuhteiden kehittymiselle liittyvät pääsääntöisesti organi-
saatiomuutoksen läpivientiin ja siihen, että tehtäväalueita jaetaan useamman
henkilön kesken samalla, kun organisaatioon siirtyy uusia työntekijöitä. Samas-
sa yhteydessä organisaation johtoportaaseen tulee uusia henkilöitä, jolloin voi-
massaolevien valtakeskittymien odotetaan automaattisesti purkautuvan. Uusi-
en henkilöiden kautta toimintatapojen ja näkemysten odotetaan uusiutuvan,
samoin kuin henkilöstöjohtamisen käytänteiden. Kyseinen muutos sisältää kui-
tenkin ehdottoman varauksen: mikäli YP ei vaihdu organisaatiomuutoksen seu-
rauksena, tulevat valtasuhteet säilymään lähes ennallaan.

Se muutos oikeastaan, positiivinen muutos jota odotan, niin liittyy siihen, että
tiettyjä tehtäväalueita jaetaan ja sinne tulee mahdollisesti uutta henkilöstöä tekemään
osaa YP:n tehtävistä, ottaa niitä itselleen, niin sitä kautta odotan, että sillä voi olla posi-
tiivinen vaikutus tämän hetkiseen tilanteeseen. Se jää nähtäväksi kuinka suuri se vaiku-
tus on mutta se odotusarvo sisältyy juuri siihen, että ikään kuin tämänhetkiseen tilan-
teeseen, niin YP:n asema heikkenee ja sinne tulee APP.tä YP:n ja PP:n väliin. Sinne
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tulee henkilöstöhallintoon liittyviin asioihin henkilöitä, jotka pystyvät vaikuttamaan ja
joilla on vastuualueella henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen. Sinne tulee uusia
ihmisiä, uutta verta, uusia ideoita ja uusia toimintatapoja myös. Mutta mikäli konkreet-
tisia henkilöstömuutoksia ei tule, eli että jos ei esim. YP:ksi nimetä jotain aivan toista
henkilöä, niin valtasuhteet eivät tule juurikaan muuttumaan. H4_7/2008

Kriittinen varaus liittyy juuri poliisipäällikön ja ylemmän keskijohdon
voimassa oleviin valta-asetelmiin. Valta-asetelmia kuvataan ainakin YP:n osalta
sekä asemaan että henkilöön liittyvänä.

Tiettyjä vastuualueita ja tehtäväalueita jaetaan mutta vaikea olisi kuvitella, että
tää henkinen valta, mikä tällä hetkellä on PP:llä, joka johtaa koko poliisilaitosta ja YP:llä,
joka johtaa kaikkia henkilöstöasioita, niin siihen ei ole tulossa muutoksia. H4_8/2008

Vois sanoa, että en oikeastaan odota (valtasuhteiden muuttuvan), koska niin kuin
sellainen käsitys ja mielikuva on, että tää YP… hänen asemansa ja hän (henkilönä) säi-
lyy siinä asemassa ja työssä jota tekee. Sitä pystyisi muuttamaan ja siihen olisi odotet-
tavissa muutoksia tiettyjen henkilöstövalintojen kautta, mutta sitä ilmeisesti ei ole odo-
tettavissa. Ainoastaan henkilöstövalintojen kautta ja sillä lailla se YP siinä vaihtuu.
H4_9/2008

9.1.2 Uuden organisaation ensimmäinen vuosi 2009

Haastateltavan valtakäsitys liittyy päätöksen tekemisen mahdollisuuteen eli
vallan käyttöön sen konkreettisimmassa muodossa. Päätöksenteko ja vaikutta-
minen liitetään vahvasti toisiinsa konkreettisten vaikutusten aikaansaamisen
muodossa. Samassa yhteydessä vallan mahdollistavaan ulottuvuuteen liitetään
myös vastuu tehdyistä päätöksistä, jotta päätöksenteon ei nähdä tapahtuvan
yksin päättäjän intentioista käsin.

No valta tuo tietenkin mieleen päätäntävaltaa eli jos on valtaan, niin pystyy vai-
kuttamaan asioihin ja tekemään päätöksiä. Ja monesti sitten siihen valtaan ja päätöksen-
tekoon liittyy sitten vastuu eli. Tietenkin mielivaltaakin voi olla olemassa, mutta kyllä
se niin kun hyvään valtaan ja vallankäyttöön kuuluu myöskin sellainen vastuullisuus.
H4_1/2009

Haastateltava kertoo vallan jakautuneen kolmelle tasolle. Ensimmäinen
taso on lähiesimies, joka tekee operatiivista toimintaa koskevat päivittäiset rat-
kaisut ja päätökset. Toisena tasona nähdään YP, jolle nähdään kuuluvan merkit-
tävä määrä henkilöstöasioita ja työntekijöitä koskevaa valtaa. Merkillepantavaa
YP:n vallan osalta on pidettävä haastateltavan käsitystä siitä, että ainoana var-
sinaisena valtakeskittymänä pidetään juuri YP:n valtaa. Haastateltava ei kerto-
muksessaan tarkenna sitä, johtuuko kokemus vallan keskittymisestä vallan ko-
konaismäärästä suhteessa muihin vai siitä, että YP:n päätäntävastuulle nähdään
kuuluvan mm. yksikön henkilöstöasiat. Kolmantena vallan katsotaan kuuluvan
PP:lle, joka käyttää päätäntävaltaa yhdessä poliisilaitoksen johtoryhmän kanssa.
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Johtoryhmä nähdään asioiden valmisteluareenana ja PP sen puheenjohtajana
lopullisena päätöksentekijänä.

Meidän organisaatiossa.. no siellä on oikeastaan tällä hetkellä mä näkisin, että se
on kahdelle: päivittäisessä kenttätoiminnassa, missä itse työskentelen, (--) niin siellä
paljon tällaisessa päivittäistoiminnassa käyttää RJ. Ja sitten taas meidän laitoksen sisäl-
lä sitä valtaa käyttää melko paljon PP, eli se päättää monesta asiasta yhdessä johtoryh-
män kanssa, siellä johtoryhmässä mietitään ja valmistellaan asioita ja sitten PP voi niis-
tä viimeisen kannan ilmaista. Sitten tossa meidän yksikössä ja monessa muussakin asi-
assa YP:llä on aika iso keskittynyt valta, justiin vois sanoa alaisten suhteen ja henkilös-
töasioihin. H4_2/2009

Valta on jakautunut em. kolmelle tasolle kahdella perusteella. PP ja RJ -
tasolla valta liittyy virkanimikkeeseen ja valtakunnallisten määräysten perus-
teella jaettuun toimivaltaan sekä RJ:n kohdalla erityisesti esimiesvaltaan. YP -
tason osalta haastateltava kokee, että valta ja vastuu on keskittynyt tehtävien
perusteella. Merkillepantavaa kerronnassa on se, että YP:n nähdään itse halun-
neen myötävaikuttaa tehtävien keskittymiseen ko. organisaatiotasolle.

Vallan tarkoituksenmukaisen jakautumisen osalta haastateltava kokee, et-
tä laitoksen ylimmässä johdossa eli PP ja APP -tasolla valta on myös jakautunut
tarkoituksenmukaisella tavalla. Samaan aikaan YP -tasolla koetaan, että valta
keskittyy liiaksi yhdelle henkilölle. Organisaatiomuutoksen seurauksena APP ja
YP -tasoille on tullut konkreettisia rakenteellisia muutoksia, joiden osaltaan
nähdään mahdollistavan vallan jakautumisen useamman henkilön kesken.

PP:n kohalla se on virkanimikkeen perusteella ja ehkä tän YP:n kohdalla ajatteli-
sin, että sitä valtaa on myöskin otettu paljon. Tehtäviä on otettu ja välttämättä niitä
perusteita ei aina edes löydy mutta.. mutta sitä valtaa on haluttu ottaa itselle. Tietysti
päivittäistoiminnassa sitten tossa RJ:lla, niin sekin on myös määritelty niin kun ihan
valtakunnallisesti, että mikä tommosen RJ:n asema ja valta ja vastuu siinä on. Heillä on
niin kun määrätyt tehtävät, esimiestehtävät. H4_3/2009

(--)ylimmässä johtoportaassa (valta) on jakautunut mielestäni niin kun sen pitää-
kin. Mutta tossa keskivaiheella eli siinä YP -tapauksessa niin.. siinä minun mielestä
valta on keskittynyt tällä hetkellä liikaa yhdelle ihmiselle ja ehkä organisaatiouudistuk-
sen myötä siihen on myös, PP:n ja YP:n väliin tulossa ja tullutkin uusi henkilö APP,
yksi kolmesta APP:stä on siihen tullut ja odottasin, että se valta myöskin rupee jatkossa
jakautumaan yhä useammille henkilöille. H4_4/2009

Vallan käyttö organisaatiossa liittyy haastateltavan näkemyksissä hierark-
kiseen organisaatioon ja säänneltyihin käskyvaltasuhteisiin.

Ja tietenkin meidän omassa organisaatiossa sitten se vallan käyttö niin liittyy
näihin käskyvaltasuhteisiin eli siellä on PP ylimpänä ja sitten konstaapelit alimpana ja
siinä välissä sitä valtaa käytettään yleensä alaspäin, että vallankäyttö tapahtuu: ylempi
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määrää tai käskee tekemään jotakin ja alempi toteuttaa sen käskyn sitten, jos se ei ole
lainvastainen se käsky. H4_5/2009

AP ja RJ -tason vallan käyttämiseen liittyy haastateltavan mukaan vahvat
organisatoriset perinteet sen suhteen, kenellä on valta päättää organisaation
toiminnoista ja toimintatavoista. Uudistusten läpivieminen ja muutosten ai-
kaansaaminen liittyy henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi organisaation
hierarkkisen valta-aseman aikaansaamaan mahdollistavaan päätäntävaltaan.

(--)AP ja esimiehet antaa ne oikeet vastaukset, ja jos uudistuksia tai ideoita esittää
niin, hyvin paljon ne, niiden toteutuminen riippuu siitä, kuka ne esittää. Voi olla, et
jonkun idean esittää joku ihminen, jolla ei ole katu-uskottavuutta, niin hetken päästä
sitten ensin se tyrmätään ja sanotaan, että tää on huono juttu. Ja parin viikon päästä
sitten sen keksiikin joku, joku korkeammassa virka-asemassa oleva, saman asian keksii
joku uudestaan ja sen jälkeen tää uudistus sitten toteutetaan. H4_6/2009

Suoran käskyvallan lisäksi organisaatioon on sen muutoksen yhteydessä
muodostettu työryhmiä, joiden tehtävänä on ollut valmistella organisaatiouu-
distukseen liittyviä asioita. Työryhmät on haastateltavan käsityksen mukaisesti
muodostettu työnantajan valitsemista henkilöistä ainakin miehistö ja RJ -tason
osalta. Haastateltavalla on vahva käsitys siitä, että em. henkilöstötason esiin
tuomia ajatuksia ei ole huomioitu työryhmien toiminnassa. Varsinaista peruste-
lua käsityksensä muodostumiselle haastateltava ei osaa kertoa.

(--)on muodostettu työryhmiä eri asioitten valmisteluun ja niihin työryhmiin on
valittu tietyt työnantajan määräämät tai päättämät henkilöt ja henkilöt on suunnilleen
kaikissa työryhmissä ollu täysin samoja ja nyt tietyissä asioissa on käynyt ilmi, että
näillä työryhmiin valituilla miehistö- ja alipäällystön henkilöstöllä ei, ne on ollu vaan
siellä mukana, mutta heitä ei juurikaan oo niin kun siellä kuunneltu eikä heidän sano-
misiaan huomioitu. H4_7/2009

Haastateltavan käsitystä valtasuhteissa tapahtuneelle ja tapahtuvalle muu-
tokselle voidaan pitää odottavan positiivisena. Valtasuhteiden muutos liittyy
käsitykseen siitä, että työtehtävät alkavat jakautua erityisesti YP:n ja AP:n välil-
lä siten, että valta ja vastuu delegoituvat organisaation alemmille johtotasoille.

Mutta joka tapauksessa uskon ja toivon, että se tulee jakautumaan enemmän mitä
se tällä hetkellä on. Ja ehkä sitä pitäisikin jakaa: siinä on liikaa työtehtäviä keskittynyt
yhdelle ihmiselle ja sillon myöskin sen YP:n alapuolella on AP- taso, joille pystyy pie-
nempiä vastuita ja pienempiin asioihin liittyvää valtaa ja päätöksentekoa pystyis jaka-
maan ja jyvittämään. Toivottavasti myöskin tätä tapahtuu, et sitä valtaa jaetaan vähän
alaspäin ja joka asiaa ei tarvii yksittäisen ihmisen päättää. H4_8/2009

Haastateltavan mukaan valtasuhteet muuttuvat organisaatiokulttuurin
myötä, mikä on seurausta organisaatiossa tapahtuvasta ikäpolven vaihdoksesta.
Vanhoilliset toimintatavat omaksunut sukupolvi siirtyy syrjään samalla, kun
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uusi sukupolvi saa enemmän vastuuta organisaatiossa. Uuteen sukupolveen
liitetään vahvoja positiivisia ominaisuuksia, kuten kyky aikaansaada ja muo-
dostaa avoimempi, tasavertaisempi ja keskustelevampi organisaatiokulttuuri.

Kyllä mä odotan ja vois sanoa, että viimeaikoina niin ehkä pieniä tiettyjä merkkejä
on siitä, että valtasuhteet saattaa jossain määrin jopa muuttuakin ja muutos on jo tie-
tyllä lailla alkanut. Ehkä meidän laitoksessa, omassa työyhteisössä se kysymys on myös-
kin niin kun sukupolven muutoksesta eli tää vanhempi tiettyihin toimintatyyleihin tot-
tunut sukupolvi rupee oleen ikääntynyttä ja jää lähivuosina pois eläkkeelle ja pois töistä
ja siellä on sitten nuori polvi, joka on ehkä tottunut avoimempaan ja tasavertaisempaan
ja keskustelevampaan kulttuuriin. Sitä myöten se uudistus myöskin tulee sitten.
H4_9/2009

9.1.3 Uuden organisaation toinen toiminnallinen vuosi 2010

Haastateltavan valtakäsitys on edellisiin vuosiin verrattuna hahmottumatto-
mampaa. Valtaan ei liity varsinaista pohdintaa, vaan sen nähdään puhtaasti
konkreettisen päätöksenteon mekanismina. Valta on puhtaasti vaikuttamisen
väline.

No ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, että valta tuo mahdollisuuden vaikuttaa
asioihin. Mahdollisuuden päättää asioista, sillä kenellä on valtaa, se pysty myös vaikut-
tamaan. H4_1/2010

Valta ja sen käyttö ilmenevät organisaation sisäisessä toiminnassa kolmel-
la toisistaan poikkeavalla tavalla. Ensinnä se on linjaorganisaatioon ja virka-
asemaan perustuva mahdollisuus käyttää päätäntä- ja käskyvaltaa suhteessa
virka-asemaltaan alempana oleviin. Uutena ilmiönä on yksittäisiin asioihin liit-
tyvä päätäntävalta, jota organisatorisesti ei ole määrätty tietylle taholle, mutta
jonka yksittäiset toimijat voivat alistaa oman päätäntävaltansa piiriin. Mikäli
yksittäisellä toimijalla ei ole organisatorista valta-asemaa, minkä avulla hän
voisi ratkaista yksittäisen asian, nähdään hänellä olevan mahdollisuus vaikut-
taa suoraan päätöksiä tekevään tahoon.

No meillähän on linjaorganisaatio, missä jokaisella on asema ja ikään kuin arvo-
kin määritelty jo pelkästään noilla virkanimikkeillä ja siihen liittyen sitä sitten; mitä
korkeampi virkanimike niin yleensä on enemmän myöskin valtaa sitten vaikuttaa ja
päättää asioita. Määrätä sitten, en tiedä vähempiarvoinen on huono sana, mutta organi-
saatiossa matalammalla olevien ihmisten asioita. Käyttää heihin nähden sitä valtaa;
käskyvaltaa ja päätäntävaltaa. H4_2/2010

Kyllä se aika pitkälti on virka-aseman mukaan ja siinä kunkin virka-aseman niin
kun työtehtävät ja vastuut on määritelty ja se sen mukaan hyvinkin pitkälti se valta on
sitten jakautunut. Tietysti yksittäisasioissa ja tietyissä asioissa niin tää valta on myös-
kin otettu. Että onhan siinä se, että (--), valtaa ei ole ohjeistettu tai niiden päättäminen
kuuluisi tietylle taholle niin sitten semmoinen ihminen, joka haluaa sitä valtaansa käyt-
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tää, niin se voi myöskin ottaa sitä valtaa itselleen ja, ja jos ei suoranaisesti päättää niistä
niin voi ainakin vaikuttaa semmoisiin asioihin, jotka ei kuuluisi välttämättä hänelle,
hänen toimenkuvaansa. H4_3/2010

Varsinaiseen vallan käyttöön liittyvät kokemukset ovat haastateltavan
osalta varsin negatiivisia. Valta ja sen käyttäminen liittyvät vahvasti kontrolli-
valtaan, millä organisaation henkilöstön toimintaa pyritään hallitsemaan ja oh-
jaamaan valtaapitävien tahtotilan mukaisesti. Tämä ilmenee mm. siinä, ettei
toimivaa johtoa saa arvostella tai mikäli sen tekee julkisesti, voidaan mielipitei-
den ilmaisijalle aiheuttaa hankaluuksia.

Esimerkiksi …tilanteissa joissa (--) henkilöstö ihan normaali kenttähenkilöstö ar-
vostelee jotakin, jotakin asiaa työpaikalla tai kritisoi työnantajan jotakin asiaa, niin
semmoisessa tilanteessa niin myöskin valtaa voidaan käyttää minun mielestä väärin. Eli
työntekijälle voidaan sitten jollain muodolla järjestää hankaluuksia sitä valta-asemaa
käyttämällä sen takia, että hän on esimerkiksi ilmaissut mielipiteensä tai kommentoinut
jotakin asiaa, jotka työnantajan edustajan tai esimiehen mielestä ei, jota ei olisi saanut
esimerkiksi kommentoida. H4_4/2010

Konkreettinen esimerkki edellä mainitusta vallankäytöstä liittyy yksittäi-
siä työntekijöitä koskeviin henkilöstökäytänteisiin, joiden ratkaisuoikeus on
lakisääteisesti määrätty virkamiehen esimiesorganisaatiolle ja viime kädessä
yksikön päällikölle. Haastateltava kokee, että asiat, joiden lopullinen ratkaisu ei
ole miellyttänyt tiettyä esimiestasoa, on myöhemmin kostettu ratkaisun ky-
seenalaistaneelle työntekijälle. Haastateltavalla ei kuitenkaan ole konkreettista
esimerkkiä siitä, milloin tai millä tavoin hänen viittaamiaan kostotoimia on käy-
tännössä toteutettu.

No esimerkkinä voidaan antaa vaikka opinto- ja virkavapaiden myöntämiseen liit-
tyvät (--) käytännöt, jota meidän talossa on ollut ja niissä tilanteissa (--) on saattanut jo
alkuvaiheessa ilmoittaa työntekijälle, että tämmöisiä ei ole ollut tapana ja et tule täm-
möistä saamaan. Ja tämän jälkeen, kun sitä asiaa on viety eteenpäin, tämä YP päällikkö
on sitten halunnut myöskin tähän asian vaikuttaa ja käynyt PP:n kanssa siitä asiasta..
yrittänyt vaikuttaa PP:n päätökseen tämmöisessä asiassa, mikä ei hänen toimialaansa
kuulu. Ja meillä on järkevä hyvä vastuullinen PP, hän on osannut tehdä viisaita ratkai-
suja ja jos se työntekijää tai hänen parastaan on osattu ajatella ja osattu ajatella asioita
laajemmin ja pitkänäköisemmin. Tämmöisissä tilanteissa, missä se päätös on ollut työn-
tekijän kannalta positiivinen, mutta, mutta tämä PP:n mielipiteen vastainen, niin niis-
sä asioissa on käytetty valtaa sitten jälkikäteen eli on kostettu työtekijälle näitä toimen-
piteitä. H4_5/2010

Haastateltava kokee, että organisaatiomuutoksen kaikista kiireisimpänä
ajankohtana myös valtaa koskevat kysymykset olivat selkeimmillään esimies-
tasojen merkittävästä työkuormasta johtuen.
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No on ne varmaan sellaiset valta-asemat ja työtehtävät on varmaan niin kun joh-
tosuhteessa ne on selkiintynyt vieläkin mutta, mutta tilanne oli myöskin silloin organi-
saatiouudistuksen aikana ainakin huomattavasti parempi kuin ennen sitä. Silloin kaikil-
la näillä valtaa käyttävillä henkilöillä oli niin paljon tekemistä, että pieniin asioihin ja
semmoisiin pilkkuvirheisiin, muotoseikkoihin ei ehditty puuttua. Voi sanoa, että sillon
sai ja pystyi työskentelemään huomattavasti vapaammin kuin ennen organisaatiouudis-
tusta. H4_6/2010

No pikkasen on palattu ehkä takaisinpäin siihen, mitä se oli, että mutta onneksi
niin kun sanoin, noi valta-asetelmat ja muut on vähän muuttunut ja varmasti edelleen-
kin on niin paljon tekemistä, että kaikkiin pikkuasioihin ei nuo valtaa käyttävät esimie-
het ehdi eikä heillä riitä resurssit puuttua niihin. H4_7/2010

(--) käytetään sitä valtaa väärin ja on aikaa paneutua semmoisiin tai ottaa joku
työntekijä hampaisiin ja valvoa hänen työsuoritteitaan ja tekemisiään tai, tai on niin
pienellä tasolla välillä, mitä se meilläkin on, että parran pituus tai hiuksen pituus on
väärä tai vähän milloin mikäkin semmoinen asia, joka ei tosiaan liity työn tekemiseen
eikä oo semmoista ammattimaista johtamista. Organisaatiomuutoksen aikana sillon ei
kukaan ehtinyt semmosiin asioihin kiinnittää huomiota, mutta nyt on ehkä pikkasen
palattu taas valitettavasti takaisin. Tilanne ei onneksi oo niin paha kuin ennen organi-
saatiouudistusta. H4_8/2010

Vaikka haastatteluun liittyi merkittävän negatiivisia kokemuksia vallan
käyttämisestä, säilyi haastateltavan käsitys vallasta ja siihen liittyvästä muutok-
sesta varsin positiivisena. Positiivinen valtakäsitys liittyy erityisesti vallan ja-
kautumiseen organisaation sisällä sekä siihen, että tehtävät ja valta ovat siirty-
neet havaituista valtakeskittymistä vertikaalisesti eri toimijoille.

Sanoisin näin että aikaisempaan verrattuna niin positiivista kehitystä on tapah-
tunut valtavasti. Mutta se että mikä se voisi olla tai pitäisi olla, en mä kykene siihen
vastaamaan mutta, mutta tilanne on mun mielestä huomattavasti parempi kun aikai-
semmin niin mä vastaan että nyt se on jakautunut tarkoituksenmukaisemmin kuin ai-
kaisemmin. H4_9/2010

Kyllä se valta on nimenomaan tässä laitoksessa keskittynyt varmasti PP:öön,
mutta sitten ehkä aikaisempaan ja ennen, ennen tätä organisaatiomuutosta verrattuun
aikaan niin valta on myöskin jakautunut aika paljon (--),  se oli jakautunut aika paljon
PP:n ja toisen YP:n välille kahdestaan. Nyt tän organisaatiomuutoksen myötä on tullut
myöskin useampia APP:tä,  (--) niin sitä myöten sitä valtaa, se valta on jakautunut
myöskin. Päätöksiä tekee sitten isompi joukko. H4_10/2010

9.1.4 Uuden organisaation kolmas toiminnallinen vuosi 2011

Haastateltavan valtakäsitykseen uutena käsitteenä on hallitseminen, jolla tar-
koitetaan suuria asiakokonaisuuksia koskevaa päätäntävaltaa. Valtasuhteen
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kasvaessa haastateltavan kerronnassa korostuu uudelleen valtaan ja sen käyt-
töön liittyvä vastuullisuus.

Valta tuo mieleen mahdollisuuden hallita ja päättää isoistakin asioista ja sitä
myöten sitten valta tuo mieleen heti sen tota hyvin samankaltaisen sanan eli vastuu. Ja
se, että kenellä valtaa on niin ja valtaa, kuka valtaa käyttää, myöskin vastuullisuus
nousee heti oikeastaan ihan ensimmäisenä mieleen. H4_1/2011

Haastateltava kertoo vallan koko organisaatiota koskevaksi ilmiöksi. Val-
lan koetaan jakautuneen lineaarisessa organisatorisessa suhteessa aina poliisi-
päälliköstä alaspäin. Valta ei ole keskittynyttä, vaan virka-asemaperusteisesti
organisaation sisään jakautunutta. Merkittävimpänä muutoksena koetaan uu-
den organisaatiorakenteen käytännön toiminnan alkamista, mikä osaltaan on
sektoroinut organisaation sisäisen vallan eri toimijoille. Merkille pantava omi-
naisuus vallan jakautumisessa on esimiestasojen ja esimiesten määrän koettu
lisääntyminen.

Kyllä se valta on jakautunut pääsääntöisesti noissa käytännön asioista päättämi-
sessä niin virka-aseman mukaisesti. Eli niistä asioista on sovittu tai PP on päättänyt ja
ne on määritelty ja jaettu sitten sen mukaan jokaiselle se valta ja siihen liittyvä sitten,
sitten virka-asema, että kuka siinä virka-asemassa tai työtehtävässä työskentelee, niin
sen mukaan on sitten se valta tullut. H4_2/2011

No valta on niin kun minun käsityksen mukaan jakaantunut ja pelkästään siitä
syystä, että ennen tätä organisaatiomuutosta meillä oli Jyväskylän poliisilaitoksella yksi
APP ja nyt niitä on tällä hetkellä kolme, jolloin tota (--) ne on silloin sen myötä sektori-
soitunut ja valta jakaantunut siinä. Ja samaten sitten tällä hetkellä, kun on sektorisoi-
tunut noi APP:n tehtävät, niin se valta on sitten jakautunut, jakaantunut sillä lailla,
että niin kun YP, joka aikaisemmin päätti aika lailla oman sektorinsa toiminnasta, niin
jakaa sitä valtaa nyt sitten tän APP:n kanssa. Ja lisäksi sitten, mielestäni niin kun hal-
lintoon on tullut lisää väkeä ja siihen on panostettu. En tiedä, pitääkö se paikkansa tai
virkojen mukaan, mutta jotenkin kokisin, että AP -tason poliisimiehiä on tällä hetkellä
enemmän kun aikaisemmin ja sitä myöten sitten myöskin valta on jakautunut.
H4_3/2011

Vallan käyttämisen käsite on laajentunut sekä organisaation sisällä tapah-
tuvasta esimiesvallan käyttämisestä yksittäisten poliisimiesten kansalaisia koh-
taan käyttämään valtaan. Samaan aikana poliisiorganisaation sisäisen vallan on
koettu osittain siirtyneen lainsäätäjälle ja Poliisihallitukselle. Tämä organisaati-
on yläpuolelta tuleva valta ilmenee määräyksinä ja ohjeina, joita odotetaan
noudattavan.

No valta ilmenee.. päivittäisesti niin.. siinä päätöksenteossa, mitä tehdään, sitä
valtaa käytetään sekä tän organisaation sisällä eli esimies käyttää valtaa alaisiaan koh-
taan ja sen lisäksi sitten yksittäinen poliisimies käyttää valtaa myöskin kansalaisia koh-
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taan ja tota. Valta sinällään poliisin käyttämä valta, niin sehän oikein käytettynä perus-
tuu aina lakiin ja asetuksiin. H4_4/2011

No kyllä se valta ilmenee juurikin annettuina ohjeina ja määräyksinä tai saattaa
tulla lainsäätäjältä tai Poliisihallitukselta tai sitten poliisilaitoksen johdolta. Annetaan
määräyksiä, ohjeita joita edellytetään noudatettavan ja niissä käytetään valtaa.
H4_5/2011

Vallan käyttämisen liittyy haastateltavan kerronnassa myös mielivallan
käsite. Vaikka valtaa käsitteenä nähdään kuuluvan aina lainsäätäjätasolle, ko-
kemus mielivallasta on vahvasti subjektiivinen ja linkittyy läheisesti yksilön
kokemuksiin tosiasiallisen vallan käyttämisestä. Vallan väärinkäytöksestä syn-
tynyt mielipaha koetaan vahvaksi ja elämänlaatuun vaikuttavaksi tunteeksi.
Mielivaltaa koetaan käytettäväksi mm. sen vuoksi, että valtaa omaavat tahot
haluavat helpottaa omaa työtaakkaansa siirtämällä omia työtehtäviään muiden
tehtäväksi.

Tietenkin mieleen tulee myös mielivalta eli sitä esimiesasemaa ja tän organisaati-
on hierarkkisuutta voidaan käyttää  myöskin ihan tossa päivittäisjohtamisessakin väärin
ja mielivaltaisesti eli annetaan itselle kuuluvia tehtäviä toisille ja käytetään siinä tilan-
teessa sitä esimiesasemaan ja esimiesaseman tuomaa valtaa väärin. Teetätetään omia
töitä muilla.

K: Sanoit että voi ilmetä, ilmeneekö sitä?
V: Kyllä sitä ilmenee. Asiat eivät ole kovin isoja, mutta ne on omalta osaltaan sen val-
lan väärinkäyttöä, vaarallista koska se, siinä aina yleensä, yleensä se heikompi ja vallan-
käytön kohde …kärsii vääryyttä ja vääryyden kärsiminen on aika iso ja vahva tunne
elämässä ja varsinkin, jos se on jatkuvaa.

K: Mistä se johtuu että sitä ilmenee, miksi sitä tapahtuu?
V: Päästään sanaan henkinen väkivalta, niin tota se voi olla sitä, että halutaan korostaa
sitä omaa asemaa tai alistaa toista, saada ikään kuin henkistä yliotetta sitä valtaa ja
asemaa käyttämällä. Suurin yleensä, mikä meidän organisaatiossa sillä tasolla missä
itse työskentelen, missä sitä käytetään niin, johtuu niistä tilanteista minun käsityksen
mukaan että, että joilla valtaa on, niin he haluaa itse luistaa hommista ja suomeksi sa-
nottuna laiskotella, heitä laiskottaa. Ja sitten käytettään sitä valtaa väärin, jotta itse ei
tarvitsisi tehdä töitä. H4_6/2011

Haastateltavan käsitys valtaan liittyvästä muutoksesta on siirtynyt kohti
neutraaliutta. Vallan koetaan jakautuneen, tosin vallan liiallisessa jakautumi-
sessa on osaltaan koettu ongelmia. Samaan aikaan valta on jälleen alkanut kes-
kittyä, jonka ainakin osittain koetaan johtuvan organisaation sisäisestä järjesty-
mättömyydestä organisaatiomuutoksen jälkeisenä aikana.

Ja sitten myöskin sit ne ongelmat, mitä tässä on tullut esim. tämmöisiä tiettyjä
pieniä hankaluuksia niin kun ja jotkut asiat on mennyt hyvinkin vaikeaksi, minkä esi-
merkin äsken kerroin ja samanlaisia muutoksia, että, et valta on nyt jakaantunut niin
kun etukäteen toivottiin, mutta ne ei ole vielä kaikilta osin selviä ja välillä tuntuu, että
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asioita kierrätetään ja kenelläkään tai hyvin harvalla on niin kun kanttia tehdä päätök-
siä ja ottaa vastuu, päättää, ja tuntuu, että esimiehet keskenään ei tiedä ees mitä kenel-
lekin kuuluu ja mistä kukakin uskaltaa ja saa päättää ja semmoinen organisaatio on
aika.. hyvinkin pienissä ja päivittäisasioissa niin vielä aika sekava, siinä mielessä se on
negatiivista mutta toisaalta positiivista on se, että se ei aina mee enää, semmoinen tie-
tynlainen yhden henkilön mielivaltaisuus, mitä aikaisemmin oli, niin se on selkeästi
muuttumaan päin ja poistumassa. Se on hyvä asia tässä muutoksessa. H4_7/2011

No uskoisin näin, että tilanne pysyy samana tai se valta saattaa jopa vielä vähän
keskittyä eli tällä hetkellä se valta on aika hajallaan ja mitä aikaisemmin sanottu, että
kaikilta osin ei tunnu olevan selvää, että kuka päättää mistäkin ja mikä on kenenkin
vastuualue ja kenellä on valtaa mistäkin asioista päättämiseen, niin se on tällä hetkellä
monilta osin ehkä hukassa. Sitä myöten uskoisin, että se valta keskittyy ja tiivistyy ja
nää roolit ikään kun selkeytyisi sen vallanjaon osalta. Pitkällä aikavälillä ja organisaa-
tiomuutoksen jälkeen. H4_8/2011

Vallan jakautumiseen liittyy uusi ulottuvuus, missä korostuu yksittäisten
päättäjien mahdollisuus pönkittää omaa valta-asemaansa tekemällä rohkeita ja
konkreettisia päätöksiä. Valta kuuluu sille, joka valtaa konkreettisesti käyttää.
Erityisesti poliisin operatiivisessa johtamisessa korostuvat tilanteet, joissa valtaa
siirretään komentoketjussa eteenpäin ilman, että kukaan ryhtyisi tekemään
konkreettisia päätöksiä. Vallan käytön nähdään liittyvän puhtaasti johtamis- ja
esimiestoimintaan, ei siis yksittäisen poliisimiehen vallan tai (polii-
si)valtuuksien käyttämiseen. Vallan käyttöön liittyy oleellisesti myös vastuun
ottaminen ja kantaminen tehdyistä ratkaisuista ja päätöksistä.

(--)se vallan käyttö on, siinä ollaan vielä aika varpaillaan ja varovaisia ja sitä ei
uskalleta käyttää ja puuttua asioihin ja käyttää sitä valtaa semmoisissa tilanteissa, mis-
sä esimiehen pitäisi käyttää sitä ja uskaltaa käyttää. Ja toisaalta ehkä se, sen niin kun se
valta paperilla on monesti eri kuin sitten se, sen vallan käyttö ja sitä myöten et uskallet-
taisiin käyttää valtaa ja ottaa vastuuta. Esimerkiksi tilanneorganisaatiossa jossain vaa-
tivassa tilanteessa, niin sitä saatetaan, saattaa olla, että se valta on paperilla jaettu tar-
koituksenmukaisesti, mutta käytännössä sitä valtaa sitten siirrellään ja heitetään ja
myöskin vastuuta ja niitä vältellään ja sitä valtaa, kenen pitäisi käyttää ja ottaa se vas-
tuu, niin ne ei sitä sitten käytä. H4_9/2011

Vallan ottaminen liittyy sekä operatiiviseen johtamiseen että organisaation
sisäiseen hierarkiaan. Haastateltava korostaa henkisen vallan merkitystä, hen-
kistä johtajuutta, millä käsitetään henkilökohtaisen vallan kasvattamista organi-
saatioperusteisti määräytynyttä valtaa suuremmaksi. Merkittävä osa henkisestä
johtajuudesta on päätöksentekoon osallistuminen ja vallan entistä rohkeampaa
käyttämistä. Haastateltavan kuvauksessa valta ja johtajuus linkittyvät toisiinsa
erityisesti päätöksentekoon liittyvän rohkeuden kautta. Valasuhteen on havait-
tu muuttuvan vallan käytön suhteessa: osallistuvat henkilöt, jotka tarvittaessa
myös käyttävät valtaa, tulevat sitä myös saamaan.
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Ja ihan tämmöinen henkinen valta ja semmoiset tietyllä lailla johtajan, henkisesti
johtajat niin ne tulee ottamaan sitä valtaa enemmän itselle, kun mitä esimerkiksi pape-
rilla on suunniteltu ja osallistuvat päätöksentekoon ja käyttävät sitä valtaa rohkeammin
kun toiset ja sitä myöten se varmuudella tulee jollain lailla muuttumaan. H4_10/2011

9.1.5 Haastattelututkimuksen viimeinen vuosi 2012

Viimeisen haastattelun alkaessa vallan käsitteeseen on liitetty mahdollisuus
vaikuttaa asioihin ja toisiin ihmisiin. Toisiin ihmisiin vaikuttaminen on vallan
ensimmäisen ulottuvuuden mukaisesti ihmisten konkreettisiin tekemisiin vai-
kuttamista. Valta liittyy ennen kaikkea valtaa käyttävän asemaan, mikä mah-
dollistaa toisiin ihmisiin vaikuttamisen.

Valta tuo mieleen… mieleen mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja vaikuttaa toi-
siin ihmisiin, toisten ihmisten tekemisiin, asemaan, jossa pystytään vaikuttaan em. ta-
voilla. H4_1/2012

Valta kerrotaan pääsääntöisesti poliisipäällikölle, minkä lisäksi valta on
vahvasti sidoksissa käskyvaltasuhteisiin ja virka-asemaan. Valtaa sekä tunnus-
tetaan olevan että sitä myös havaitaan käytettävän ja sen nähdään määräyty-
neen sekä virka-aseman että työtehtävien perusteella. Haastateltava kertoo, että
valta on voitu hankkia ottamalla tehtäviä itselleen. Tehtävien ottamisen ja nii-
hin liittyvän päätöksenteon kautta valtaa on voitu ottaa itselleen ja ryhtyä käyt-
tämään sitä, vaikkei valtaa olisi henkilölle määritelty virka-aseman perusteella.

Valta ei ole ehkä keskittynyt yhdelle ihmiselle vaan se on keskittynyt useammalle
ihmiselle. Ja tietenkin poliisipäällikkö on selkeä ykkönen ja sillä on eniten valtaa ja se
päätöksiä tekee ja päätösvalta on niin kun oikeastaan kaikissa asioissa hänellä.
H4_2/2012

Se valta ilmenee juurikin näissä käskyvaltasuhteissa eli virka-asemaltaan korke-
ampi pystyy käyttämään, käyttämään valtaa siihen virka-asemassa alempana olevaan
henkilöön ja sitä myöskin käytetään. H4_3/2012

Suurimmaksi osaksi se (valta) on jakautunut virka-aseman ja työtehtävien perus-
teella. (--) Mutta joiltakin pieniltä osin tämä valta on myöskin, myöskin virka-asemasta
riippumatta niin otettu itselleen ja.. ikään kuin omittu tehtäviä ja ruvettu käyttämään
sitä valtaa vaikka virka-asema ei välttämättä ole sitä määritellyt tai edellytä sitä.
H4_4/2012

Aikaisemmin valtakeskittymä nähtiin ylemmässä keskijohdossa, mikä
haastateltavan mukaan on muutoksen yhteydessä purkaantunut. Merkittävin
syy tälle muutokselle on haastateltavan mukaan ollut organisaatiouudistus,
jonka myötä uusia henkilöitä on sijoitettu organisaation ylimpään johtoon. Tä-
mä on sittemmin estänyt ylemmän keskijohdon ja poliisipäällikön väliset suorat
neuvottelut ja siirtänyt asioiden esittelyvastuuta sekä organisaation ylimpään
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johtoon että myös johtoryhmään. Johtoryhmä on osaltaan vaikuttanut päätök-
sentekoprosessiin siten, että ennen suullisesti hoidetut ylemmän keskijohdon ja
poliisipäällikön välillä käydyt neuvottelut on lopetettu ja asioiden päätäntäval-
ta on siirtynyt poliisilaitoksen johtoryhmälle. Samaan aikaan päätöksenteko on
muuttunut kollektiivisemmaksi johtoryhmätyöskentelyn kautta.

Eli esimerkiksi tässä meidän yksikössä aikaisemmin niin valta oli keskittynyt yh-
delle henkilölle varsin vahvasti ja tän yhden henkilön yläpuolella oli seuraavana oikeas-
taan, YP asioi PP:n kanssa lähinnä suoraan ja sai monissa asioissa tahtonsa läpi. Nyt
tähän väliin on tullut APP:ä ja se myöskin  (--)  ja sitä kautta se valta on ehkä hajaan-
tunut, että kyseinen henkilö joutuu hoitamaan niitä asioita useamman henkilön ketjussa
eli ei pysty kaikista asioista suoraan päättämään suoraan sopimalla PP:n (kanssa) vaan
siinä on useampi ihminen mukana ja sitä myöten sitä valtaa on myöskin hajautettu
sillei, että niistä asioista päätetään ikään kuin yhdessä. Eli nyt moni asia, mikä aikai-
semmin sovittiin suullisesti suoraan ja toteutettiin, niin ne hoidetaan tällä hetkellä ne
menee aina virallisen esityslistan mukaisesti niin, tuolta johtoryhmän kautta, mihin
osallistuu koko poliisilaitoksen johto. H4_5/2012

Haastateltavan näkemys valtasuhteiden muokkaantumiselle organisaa-
tiomuutoksen aikana on pääsääntöisesti positiivinen, ja hän kokee vallan jakau-
tuneen pääosin tarkoituksenmukaisesti. Tämä on merkittävä parannus verrat-
tuna organisaatiomuutosta edeltäneeseen tilanteeseen. Päätäntävallan käyttä-
minen koetaan avoimemmaksi ja reilummaksi.

K: No onko valta jakautunut Sinun mielestä tarkoituksenmukaisesti tällä hetkellä?
V:..kyllä se ehkä näin isossa organisaatiossa niin on jakaantunut pääosin niin,

ihan tarkoituksenmukaisesti. H4_6/2012

No just, oikeastaan …oon päätellyt sen tai, tai muodostanut mielipiteeni siihen
aikaisempaan tilanteeseen, joka ennen organisaatiomuutosta oli ja siihen tilanteeseen
nyt, tietyllä asiat hoituu avoimemmin ja reilummin kuin aikaisemmin. H4_7/2012

Haastateltavan mukaan organisaatiomuutoksen jälkeinen tilanne ei vält-
tämättä ole yhtä tyydyttävä kuin tilanne organisaatiomuutoksen aikana. Orga-
nisaatiomuutoksen edellyttämä aktiivinen viestiminen, tilannetiedotukset sekä
jatkuva kanssakäyminen henkilöstön kanssa on päättynyt ja organisaatio on
palannut ikään kuin "normaaliin" operatiiviseen toimintaan. Tämä näkyy myös
konkreettisen päätäntävallan käyttämisen vähentymisenä. Mielenkiintoista
haastateltavan näkemyksessä on se, että vallan käyttäminen ja päätösten teke-
minen koetaan positiiviseksi asiaksi ja tilanne, jossa valtaa ei tarvitse käyttää tai
päätöksiä tehdä, koetaan vähemmän tyydyttäväksi. Vallankäyttöön liittyvä roo-
lijaottelu on muuttunut organisaatiomuutoksen jälkeisessä tilanteessa ja tämä
on aikaansaanut epävarmuutta esimiesten toiminnallisissa rooleissa. Epäsel-
vyydet esimiesten rooliodotuksissa nähdään mm. henkilöstöjohtamisen osa-
alueella, missä päätöksiä ei koeta tehtävän. Epäselvyyden nähdään liittyvän
erityisesti ylempiin kuin RJ -tason esimiehiin.
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No.. taas sanoisin sen, että se on mun mielestä.. se ei ole parempi, mitä se oli sil-
loin organisaatiomuutoksen aikana. Silloin tavallaan oltiin ajan hermolla ja tehtiin sen
muutoksen tapahtuessa kovasti töitä ja kysyttiin mielipidettä, mutta nyt koen, että tän
organisaatiomuutoksen jälkeen se on lässähtänyt ja tavallaan, valta on tavallaan, no
ehkä vois sanoa, että sitten taas valtaa ei käytetä niin paljon kun sitä vois käyttää. Just
niin kun henkilöstöjohtamiseen esimerkiksi ja osaltaan niin kun tän vallankäytön roolit
on hyvin epäselvät päällystötason esimiehiin. H4_8/2012

9.2 Yhteenveto ja havainnot Mikaelin kertomuksesta

9.2.1 Pitkittäiskertomuksen valtatutkimuksellinen tarkastelu

Haastateltavan valtakäsitys jakautuu pääsääntöisesti dominaation käsitteen
ympärille. Valta ja sen käyttö ilmenee päätäntävallan kautta, jolloin asioista
päätettäessä voidaan suoraan vaikuttaa toisiin ihmisiin. Päätäntävallan lisäksi
valtaa kuvataan myös oikeutena arvioida toisten ihmisten tekemisiä ja asettaa
siten henkilöitä organisaation sisäiseen paremmuusjärjestykseen. Voimaannut-
taminen ilmenee tavalla, jolla poliisipäällikkö on delegoinut osan päätäntäval-
lastaan alemmaksi organisaatiossa, joskin näissäkin tapauksissa valta perustuu
"työjärjestyksellä" jaettuun valtaan ilman, että voimaannuttaminen tapahtuisi
henkilötasolla. Organisaatio on hierarkkisesti rakentunut linjaorganisaatio, jos-
sa on esimiesasemaan perustuva johtamisjärjestelmä. Poliisilaitoksessa ylintä
valtaa käyttää poliisipäällikkö, jonka valta-asema on puhtaasti asemavaltuutuk-
seen perustuva. Organisaatiohierarkiassa alempana olevien esimiesten valta
perustuu lisäksi tehtäviin ja toimenkuviin, joiden omistajalle kuuluu merkittävä
osa toimialuetta koskevaa päätöksentekoa. Siten tapa, jolla organisaation jäse-
net ottavat tehtäviä ja vastuualueita hoidettavakseen kuvaa tapaa, millä organi-
saation jäsenen on mahdollista lisätä omaa valtaansa. Tämä osaltaan on selittä-
nyt ainakin osan ylemmän keskijohdon merkittävästä valta-asemasta.

Vallan lähteenä toimii rationaalis-legaalinen valta, mihin osaltaan yhdis-
tyy organisaatioiden perinteisiin perustunut traditionaalinen valta. Valtaa jae-
taan toimiala- ja tehtäväkohtaisesti, jolloin valta perustuu prosessien ja tehtävi-
en omistuksen kautta vaikuttavaan päätäntävaltaan. Erityisesti ylemmässä kes-
kijohdossa valtaa ja tehtäviä on otettu yksittäisille toimijoille, jolloin valta on
keskittynyt prosessien omistajille. Tämä on korostunut erityisesti prosesseissa ja
tehtävissä, jotka liittyvät henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon. Myös muut teh-
tävien omistajat voivat käyttää valtaa näissä asiakokonaisuuksissa siten, että he
vaikuttavat suoraan päätöksiä tekeviin henkilöihin. Vaikutusvallan ohella mui-
ta valtatyökaluja ei vallan keskittymän johdosta ole havaittavissa. Tämä käsitys
osaltaan kuvaa organisaatioon sisäistä vallan eliittiä, jonka valta-asema perus-
tuu prosessien omistajuuteen. Valtaa voidaan käyttää myös asioita valmistele-
vien työryhmien kautta, tosin haastateltavan kokemuksen mukaan työryhmiin
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asetettujen henkilöiden mahdollisuus vaikuttaa työryhmätyön lopputulokseen
koettiin rajalliseksi.

Tarinoissa on heikkoja viittauksia myös karismaperusteiseen valtaan, mitä
haastateltava kuvaa "henkisten johtajien valtana". Henkinen johtajuus ei kui-
tenkaan toimi vallan perustana, sillä valta on organisaation antamaa. Henkiset
johtajat erottuvat muista valtaapitävistä siten, että he ottavat asioita päätettä-
vikseen ja käyttävät valtaa muita ilmeisemmin. Tämä osaltaan vahvistaa käsi-
tystä siitä, että valta perustuu ja samalla myös lisääntyy sen tosiasiallisen käyt-
tämisen kautta. Vertikaalisen vallan lisäksi haastateltava kuvaa lisäksi horison-
taalista valtaa, jota käytetään miehistötason poliisimiesten välillä. Horisontaali-
sen tason valta perustuu organisaatiokulttuuriin, missä virkaikä eli poliisimie-
hen palvelusajan pituus tunnustettaan organisaation kannalta merkittäväksi
tekijäksi.

Sosiaalisen vallan osalta merkille pantavaa on tapa, jolla haastateltava ker-
too organisaation sisäisestä pakottavan vallan käyttämisestä. Tarinassa kuva-
taan tilanne, jossa esimiehen näkemyksen vastaisesti ratkaistu asia palautuu
sanktiona suoraan asiaa esittäneelle henkilölle. Lisäksi merkittävään on tapa,
jolla haastateltava kertoo vallan muista väärinkäyttämisen esimerkeistä, kuten
omien työtehtävien siirtämisellä organisaation muiden työntekijöiden tehtäväk-
si.

9.2.2 Tarinoiden kertomuksellinen analyysi

Narratiivisen konstruktion käsitteistön mukaisesti tarkasteltuna Mikaelin val-
takertomusta voidaan kuvata erittäin stabiiliksi. Ainoastaan vuoden 2011 osalta
kertomus piti sisällään pienimuotoisen regressiivisen heilahduksen, mikä kui-
tenkaan ei johtanut suoranaisesti valtakertomuksen negatiivissävytteiseen ker-
rontaan. Vuoden 2012 tuo kerronta palasi kuitenkin takaisin positiivis-
stabiiliksi ja näyttää jatkuvan sellaisena myös tulevaisuuteen suuntautuessaan.

 Moniulotteisen tarinankuvauksen kannalta haastateltavan kertomus ei
noudata Gergenin & Gergenin esimerkkitapauksista ensimmäistäkään. Tässä
tapauksessa on hyvä huomata, että tarkastelemalla yksin valtakertomuksen
diagrammia saattaa syntyä kuva tasapaksusta ja ehkä tylsästäkin kertomukses-
ta. Tutustuessa haastateltavan tarinaan ja sen kaikkiin vivahteisiin tulee ha-
vainneeksi, että kertomus on kaikkea muuta kuin yksitoikkoinen tai itseään
toistava. Ainoastaan suhteutuminen valtasuhteita koskevaan muutokseen on
pysynyt lähes stabiilisti positiivisena.

Mikaelin valtakertomuksen ajallista jatkumoa havainnollistetaan graafi-
sesti kuviossa 10:
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KUVIO 10 Mikaelin valtakertomus ajallisena jatkumona

Frankin typologiaperusteista analyysimetodia hyödyntäen kuvaisin Mikaelin
tarinaa "valtamuutos on asennekysymys" -tarinaksi. Tarinalle on ominaista
vahva tunne siitä, että organisaatio kulkee pitkässä juoksussa oikeaan suuntaan
riippumatta siitä, mitä lyhyellä aikavälillä tapahtuu. Tarinassa kertojan asenne
organisaatiomuutokseen määrittää sen, miten hän suhtautuu aikavälillä tapah-
tuviin muutoksiin. Haastateltavan henkilökohtaisilla kokemuksilla ei näytä ole-
van merkittävää vaikutusta siihen, miten hän ajattelee muutoksen etenevän ja
mihin hän katsoo muutoksen päätyvän.
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10 TUTKIMUKSEN TULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET
JA JATKOTUTKIMUSAIHEET

Tutkimukseni tuloksia analyysissä hyödynnän Weberin tarkastelumetodia, joka
perustuu sosiaalisen todellisuuden tarkasteluun ideaalityyppien menetelmän
avulla. Tällöin vallitsevaa todellisuutta lähestytään yksilöllisten tekojen ja mer-
kitysten antamisen konstituoimana. Ymmärtämisellä Weber tarkoittaa tekojen
analysointia toimijoiden itsensä niille antamien merkitysten nojalla, joskin mer-
kityksiä tulee koetella myös empiirisesti. Weberin metodia on kritisoitu sen tie-
toteoreettisesta relativismista, jonka mukaan tutkijalle kaoottisena avautuva
maailma jää aivan yhtä sekavaksi myös tutkimustulosten analyysin jälkeen
(mm. Kerkelä 1988, 10). Tällöin eri tutkimusten tulokset konstruoivat rinnakkai-
sia teorioita todellisuuden loputtoman monimuotoisesta luonteesta. Siten sosi-
aalinen toiminta on se, jonka avulla yhteiskunnan kehitys hahmotetaan yksilös-
tä käsin. (Koskiaho 1990, 49-50). Puolustan valittua analyysimenetelmää muis-
tuttaen, että Weberin tarkastelumetodeja on hyödynnetty aiemmin työssäni mm.
yksittäisten kertomusten analyysivaiheessa. Lisäksi tutkimustyöni tarkoitukse-
na ei ole löytää laajoja ja yleistettävissä olevia valtateorioita. Sen sijaan tarkaste-
len valtaa ja siihen liittyviä valtakertomuksia organisaatiomuutostilanteessa
yksittäisessä valtionhallinnon organisaatiossa. Myöskään Weberin tutkimustu-
losten analyysin keskiössä ei kuitenkaan ole uuden tai aiemmista teorioista
poikkeavan uuden teorian luominen. Valittu menetelmä tukeutuu olennaisilta
osin tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltyihin Weberin valtateorioihin ja ana-
lyysiä tehdään vertaamalla tutkimuksen tuloksia taustateorioihin etsien teorian
ja empirian väliltä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Poikkeaminen valitusta ja
koko tutkimuksen ajan johdonmukaisesti jatkuneesta tutkimustavasta saattaisi
työn tässä vaiheessa aiheutua enemmän hämmennystä kun hyötyä.
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10.1 Karisma ja valta

Weberin vaikutusvallan teoreettisesta ideaalityypittelystä ei ole selkeästi löy-
dettävissä yhtä tyyppiä, joka kuvaisi riittävän kattavasti kohdeorganisaation
dominanssin perusteita. Kertomusten perusteella organisaation jäsenet mieltä-
vät dominanssin perustuvan rationaalis-legaaliseen valtaan, missä virka-asemat
on osoitettu sekä sisäisin että ulkoisin tunnuksin, ja jossa esimiesten toimivalta
perustuu organisaation sisäisten ohjeiden ja määräysten lisäksi lainsäätäjän lail-
la säätelemiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Kertomukset poikkeavat puhtaasta
rationaalis-legaalisesta tyypittelystä tavalla, jolla kertomuksissa nousee esiin
yksittäisten työntekijöiden itselleen ottama valta. Tämä valta, päinvastaisena
rationaalis-legaalisen vallan ideaalityypittelylle, ei yksilövaltana perustu per-
soonattomaan valtaan, jonka muu organisaatio hyväksyy tai on hyväksymättä.
Päinvastaisena ilmiönä tämä kuvastuu tilanteissa, joissa organisaation antamaa
valtaa ei yhteisössä julkisesti tunnusteta yksilön henkilökohtaisista ominai-
suuksiin sekä valta-aseman kollektiiviseen hyväksymättä jättämiseen vedoten.
Sama ilmiö oli havaittavissa myös vallan laajuusulottuvuuteen liittyen, sillä
mm. ylemmän keskijohdon koettiin käyttävän valtaa mandaattiaan laajemmin
sekä organisaation ylimmän johdon että organisaatiohierarkiassa alempana
olevien henkilöiden suuntaan. Weberin distributiivinen näkemys vallasta ilme-
nee haastateltavien kertomuksissa tapana, jolla esimiehet käyttävät direktioval-
taa alaisiinsa nähden. Tällöin esimiehen käyttämä valta on ns. nollasummaval-
taa, jossa esimiehen valta on pois alaisen vallasta. (ks. Heiskala 2001, 242-243).

Traditionaalisen vallan suhteen kertomusten tulokset ovat erityisen mie-
lenkiintoisia. Organisaatiomuutosta edeltävänä aikana organisaation ylemmän
päällystön koettiin traditioon vetoamalla pitävän hallussaan osaa ylimmän joh-
don ja tässä tapauksessa poliisipäällikön vallasta. Tarinoissa kuvataan tapaa,
jolla poliisipäällikkö on sopinut tehtävien ja niihin liittyvän vallan delegoinnista
yhdessä ylemmän päällystön kanssa siten, että ensimmäinen on luopunut osas-
ta hänelle perinteisesti kuuluneesta vallasta ja delegoinut sen jälkimmäiselle.
Samassa suhteessa ylempi päällystö on myös ottanut varsinaista toimenku-
vaansa laajemman vastuun organisaatiosta ja sen johtamisesta. Osa haastatelta-
vista viittaa menettelyn johtuneen historiallisesta kehityksestä, jossa ylempi
päällystö on tietoisesti myös edistänyt edellä kuvattua ylimmän vallan jakau-
tumista. Organisaatiomuutoksen aikana ja sen jälkeen kyseinen historiallinen
traditio on kuitenkin rikkoutunut erityisesti siksi, että ylimpään johtoon on syn-
tynyt uusia johtamistasoja, tehtäviä ja vastuualueita.

Weberin traditionaaliseen valtakäsitykseen on sen muodostusvaiheessa
liittynyt myös käsitys vallan periytymisestä "isältä pojalle". Valtionhallinnon
organisaation ollessa kyseessä tämä perimysjärjestys tuskin toteutuu Weberin
kuvaamalla tavalla verenperintönä, muttei se toisaalta poissulje mahdollisuutta
sille, että valtaa pitävä ennen tehtävästä pois siirtymistään mahdollistaa uuden
henkilön sijoittumisen omaan tehtäväänsä mm. ohjaamalla, kouluttamalla tai
muutoin suosimalla tiettyä yksilöä. Edellä kuvattu menettely ei kuitenkaan
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noussut esiin kerrotuissa tarinoissa, tosin aihealueen tutkiminen ei ollut osa
tutkimustani eikä siten ilmennyt esimerkiksi teemahaastatteluiden kysymysten
yhteydessä.

Weberin alkuperäinen teoreettinen karsimakäsite liittyy vallankumouk-
seen ja usein jopa avoimeen konfliktiin voimassa olevan järjestyksen kanssa.
Johtamisessa ja esimiestyössä käsite on popularisoitunut 1980 luvulta asti, jol-
loin se otettiin osaksi organisaatiotieteellistä tutkimusta, ja kun se saavutti
olennaisen aseman johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa. Tämän jälkeen mm.
suuriin politiikan henkilöihin tai esimerkiksi menestyviin liikkeenjohtajiin on
viitattu karismaattisina, huolimatta enempää siitä, mitä sen yhteydessä tarkoite-
taan. Yksi tekijä kuitenkin yhdistää käsitystä karismasta, käytettiinpä sitä missä
asiayhteydessä tahansa. Karisman nähdään jotenkin vaikuttavan karismaattisen
henkilön ympärillä oleviin muihin ihmisiin, jolloin karismalla ja siten myös ka-
rismaattisella henkilöllö voidaan nähdä olevan valtaa ihmisiin. Karisman käsite
tulee tällöin erottaa sen klassisesta määritelmästä maagisena, epänormaaleina
aikoina tapahtuvasta auktoriteetin muodosta. Natunen ja Takala (2006) käyttä-
vät tällöin termiä neokarisma tai pseudokarisma, mikäli termillä halutaan viita-
ta tieteen positiiviseen traditioon ihmisten välisinä psykososiaalisina ilmiöinä.
(Natunen & Takala 2006, 2, 47.)

Mikäli karismaattista valtaa kuvattaisiin sen popularisoituneella merkitys-
tavalla, kuvaisi se osuvasti tapaa, jolla karismaattisuus on kohdeorganisaatiossa
liitetty osaksi valtaa ja sen käyttämistä. Ensinnäkin karismaperusteista valtaa on
henkilöillä, joilla ei ole varsinaista organisaation tunnustamaa valta-asemaa,
mutta jonka organisaation työntekijät ovat karismaa omaavalle antaneet eli val-
tuuttaneet. Toisaalta legitiimin valta-aseman säilyttäminen, vallan käyttäminen
sekä tarvittaessa valta-aseman laajentaminen normaalia valtapositiota laajem-
malle edellyttää toimijalta karismaattisuutta. Tutkimuksen tarinoissa nostettiin
esiin erityislaatuisia henkilöitä, jotka osaltaan ovat hankkineet toimenkuvaansa
laajempia valtaoikeuksia organisaatiomuutoksen yhteydessä. Yhdessäkään ta-
rinassa kyseistä valtaa ei ole saatu rutiiniemansipaation saati valtaan liittyvien
konfliktien avulla. Kyseessä on pääsääntöisesti ollut tapa, jolla yksittäinen työn-
tekijä on hankkinut hyväksynnän normeista poikkeavaan vallankäyttöönsä en-
sin organisaation työntekijöiden ja sittemmin myös formaalin esimiesorganisaa-
tion silmissä.

Vastaavia havaintoja yksittäisten henkilöiden hankkimasta vallasta ja sen
hyödyntämisestä ns. mielipidevaikuttajien osalta teki mm. Mattila (2006). Matti-
lan tekemiä havaintoja ja tutkimukseni tuloksia yhdistää jopa itsestäänselvyy-
tenä pidettävä edellytys sille, että henkilön, joka on hankkinut valtaa muutoin
kuin organisaation esimiesmandaatin kautta, on harjoitettava ja käytettävä val-
taa hankkiakseen, säilyttääkseen ja voimistaakseen sitä. Mattila kiinnitti huo-
miota mm. luottamusmiesten valtaan ja valta-asemaan tutkiessaan Suomen
Postia. Luottamusmiehen valta-asema tai sen vertaaminen tutkimuksessani ha-
vaittuihin karismaattisiin työntekijöihin on haasteellinen, sillä luottamusmiehen
valta-asema on kolmijakoinen. Ensinnä luottamusmiestoimintaan liittyvät so-
pimukset on vahvistettu työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen välillä.
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Toiseksi luottamusmiehen asema, tehtävä ja edustuksellisuus organisaation eri
toiminnoissa vaihtelevat toimiala- ja toimipistekohtaisesti. Kolmanneksi luot-
tamusmiehen valta-asema perustuu luottamusmiehen henkilökohtaisiin kykyi-
hin muodostaa yhteistyöverkostoja ja alliansseja. Tutkimuksessani organisaati-
on normaalista valta-asettelusta poikkeavat yksilövallan kohteet hankkivat val-
tansa muutoin kuin tunnustetun valta-aseman kuten luottamusmiesaseman
avulla.

Tutkimuksen tuloksena kuvaan poliisiorganisaatioon liittyvää karisma-
ilmiötä heroistisen vallan käsitteellä, jossa organisaation toiminnassa kunnos-
tautunut ja osin "sankariksikin" koettu henkilö hankkii ja säilyttää valta-aseman
muiden työntekijöiden keskuudessa huolimatta siitä, ettei organisaatio ole hä-
nelle formaalia valta-asemaa tunnustanut. Karismaattisen esimiehen osalta ko-
rostuivat tarinat ja kertomukset, joissa positioperusteista valta-asemaa laajem-
min valtaa käyttävältä esimieheltä edellytettiin karismaattisuuden käsitteellä
kuvattuja henkilökohtaisia ominaisuuksia. Näitä olivat mm. tahto ja rohkeus
käyttää valtaa huolimatta siitä, että nollasummavaltaperiaatteen mukaisesti
tavallista laajemmin harjoitettu valtaoikeuksien käyttö kavensi muiden esimies-
ten valtaa. Esimieskarisma ja työntekijöiden keskuudessa vallinnut heroistinen
valta erosivat toisistaan erityisesti siksi, että pelkästään esimieskarisman avulla
harjoitettu tavallista laajempi valtaoikeuksien käyttö katsottiin nollasummaval-
laksi ja sen käyttämiseksi. Heroistisen vallan sen sijaan ei ainakaan suoranaises-
ti katsottu kuuluvan nollasummavallan piiriin.

10.2 Dominanssi

Weberin ideaalityyppejä mukaillen kuvaan poliisiorganisaation dominanssia
sekä rationaalis-karismaattisen että traditionaalis-karismaattisen valtakäsityksen
avulla. Rationaalis-karismaattinen dominanssi perustuu organisaation tapaan liit-
tää valta organisaation sisäiseen positioon, jota vahvistetaan säänneltyjen virka-
asemien sekä niihin liittyvien sisäisten ja ulkoisten tunnusmerkkien avulla. Val-
ta tulee rationaalisessa järjestelmässä poliisiorganisaatiolta, jolloin vallan käyt-
tämisen edellytyksenä on se, että henkilö on nimitetty toimeen tai tehtävään,
jossa vallan käyttäminen on oikeutettu. Karismaattisuuden käsite liittyy tässä
tapauksessa vallankäyttäjän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Ilman riittävää
karismaa tai karismaattisuutta myös formaali valta-asema jää toteutumatta to-
siasiallisen vallan puutteellisuudesta johtuen. Traditionaalis-karismaattinen pe-
rinne liittyy tapaan, jossa tietyille henkilöille on annettu vahva asema historial-
lisista perinteistä johtuen. Tutkimuksessani en kyennyt löytämään yksiselitteis-
tä vastausta sille, sisältävätkö esimerkiksi organisaation YP -tason positiot tradi-
tionaalisesti vahvan valta-aseman vai onko vahva valta-asema muodostunut
positioissa toimivien karismaattisten ja vahvojen persoonien ympärille. Tätä
voitaisiin pyrkiä selvittämään mm. jatkotutkimuksella, jossa tarkasteltaisiin ky-
seisiä positioita niissä tapahtuvien henkilövaihdosten yhteydessä. Viranhoitajan
vaihtuessa huomiota kiinnitettäisiin erityisesti siihen, säilyykö kyseisen tehtä-
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vän vahva valtapositio myös virkamiehen vaihtuessa. Kyseistä tarkastelutapaa
saatettaisiin kuitenkin kritisoida väittämällä, että mikäli valtapositio säilyy
vahvana, ei kyse ole ensisijaisesti ollut positiosta ja siihen liittyvästä vallasta.
Sen sijaan kyse on ollut tehtävää jatkamaan valitun henkilön henkilökohtaisista
ominaisuuksista, jotka jo nimitysvaiheessa ovat olleet kuvatunlaiset tai joita
uusi positio on enintään vahvistanut.

Sekä rationaalis-karismaattista että traditionaalis-karismaattista käsitystä
yhdistää kiistämättä karismaattisuuden käsite ja samalla myös vaatimus sen
olemassaolosta. Weberin käsityksen mukaisesti valta ja sen käyttö ovat seuraus-
ta toimijan tahdosta tai intentiosta, jolloin valta ja intentio ovat toisiinsa linkit-
tyneitä. Valtaa havaitaan olevan sillä, joka valtaa käyttää tai se kerrotaan pois
henkilöltä, jolla tiedetään olevan valtaa mutta joka ei tosiasiallisesti kykene sitä
käyttämään, olipa syy tähän mikä tahansa. Siten myös valta-aseman nähdään
henkilöön sidottuna ja ero sen suhteen, kenellä valtaa on tai ei ole, johtuu hen-
kilökohtaisista ominaisuuksista eli tässä tapauksessa karismasta. Karisman vai-
kutus yhteisössä koetaan niin vahvaksi, että se osaltaan kykenee sivuuttamaan
organisaation ylläpitämän rationaalisen vallanjaon.

Tutkimuksen perusteella myös yhteisöllä on sen keskinäisen toiminnan
seurauksena valtaa aikaansaava funktio. Yhteisö antaa valtaa noudattamalla
karismaattisen johtajan esimerkkiä ja toteuttamalla tämän toiveita, eli antamalla
tälle valtaa. Samaan aikaan yhteisö voi pidättää yksilölle rationaalisesti annetun
vallan pidättäytymällä täyttämästä tämän toiveita tai tahtoa. Yhteisön kollektii-
visesti muodostama valtapositio nousee esiin haastateltavien kertomuksista.
Kertomusten mukaan yhteisön kollektiivisesti myöntämä valtapositio johtaa
myöhemmin siihen, että rationaalisesti toimiva organisaatio ikään kuin toissi-
jaisesti mahdollistaa rationaalisen valta-aseman kyseiselle henkilölle ylennysten
tai uusien tehtävien myötä.

Tutkijana suhtaudun kriittisesti näin pitkälle vietyyn kollektiiviseen valta-
teoriaan tai valtuuttamisperusteiseen valtapositiointiin muistuttaen, että tutki-
muksessani haastateltaviksi on valikoitunut varsin rajallinen joukko ja siten
myös rajallinen otanta henkilöitä kohdeorganisaatiosta ja sen työyhteisöstä.
Tämä johtaa epävarmaan tilanteeseen kahdella tavalla. Ensinnäkin haastatelta-
vat saattavat puhua toisistaan tietämättä joko tietystä tai useasta karismaattises-
ta henkilöstä. Siten yksi ja samalla koko organisaation tuntema karismaattinen
persoona saattaa vääristää kuvan karisman tosiasiallisesta vaikutuksesta orga-
nisaatiossa. Toiseksi yksilöt, joiden havaitaan suoriutuvan tehtävistään muuta
yhteisöä paremmin, havaitaan jossakin vaiheessa myös esimiesorganisaation
toimesta. Siten on luonnollista, että tehtävissä hyvin menestyvät henkilöt ete-
nevät rationaalisesti toimivan organisaation tehtävä- ja arvohierarkiassa ilman,
että yksilön kyvykkyys joudutaan osoittamaan kollektiivisella positioinnilla.
Lisäksi tulee huomata kollektiiviseen valtuuttamiseen liittyvät vahvat näkökan-
tasidonnaisuudet. Toisen tarkasteltavan mielestä yksilöllä voi olla paljonkin
valtaa, kun taas toinen näkee asian päinvastoin. Yhteisön valtuutus voi myös
muuttua yksittäisen tapahtuman seurauksena, kun taas rationaalinen valta-
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aseman konkreettinen muutos edellyttää pidemmälle vietyä harkintaa sekä tar-
vittaessa myös esimiesaseman poistamista tai vähintään siirtoa toisiin tehtäviin.

10.3 Byrokratia ja rationaliteetti

Tutkimuksen tulosten perusteella organisaation byrokraattinen toimintatapa
korostui erityisesti kahden haastateltavan osalta (H2 ja H3). Byrokraattiseen
organisaatiorakenteeseen ja toimintatapaan viitattiin niissä tapauksissa, joissa
virkatien noudattaminen sekä organisaation toimintaa ohjaavien sääntöjen ko-
ettiin osittain sekä muokkaavan organisaatiota itseään että osin jopa haittaavan
sen toimintaa. Weberin byrokratiakäsitteistön mukaisesti korostuivat erityisestä
sääntöjen sitoma virallisten funktioiden jatkuva organisaatio, missä organisaa-
tio itsessään suosii funktionaalista ja usein kankeaksikin koettua toimintatapaa.
Toisaalta byrokraattinen rakenne, joka perustuu viranhaltijoiden organisaation
noudattamaan hierarkkisuuden periaatteelle, nousi esiin lähes kaikkien haastat-
teluiden yhteydessä, mutta yhdessäkään tapauksessa kyseistä byrokratian muo-
toa ei liitetty varsinaisen byrokraattisen toimintamallin osaksi. Tutkimustulok-
sena tämä korostaa niitä sisäistettyjä normeja ja valta-asetelmia, jotka poliisi-
miehet ovat omaksuneet ilman, että he pitävät menettelytapaa byrokraattisena.
Siten Weberin näkemys siitä, etteivät organisaation johtajat todellisuudessa ole
byrokraatteja, vahvistuu tutkimushavainnon myötä. Tutkimustulos osoittaa sen,
miten valmiita olemme hyväksymään tietyn osan byrokraattisesta järjestyksestä
ikään kuin automaationa ja ilman, että koemme toimivamme byrokraattisen
järjestelmän edustajina tai sen osana. Siihen, ovatko poliisihallinnon työntekijät
muiden organisaatioiden työntekijöitä alttiimpia hyväksymään byrokraattisen
toimintaperiaatteen, eivät tutkimukseni tulokset anna vastausta.

Rationaliteettiin viitattiin useimmissa tarinoissa erityisesti silloin, kun ky-
seeseen tuli päällikköön liitetty rationaliteettisen toimimisen oletus. Weberin
teorian mukainen johtavan eliitin ja tässä tapauksessa poliisipäällikön lopullis-
ten päätösten tekeminen suunniteltujen tulosten mukaisesti (zweckrationalität)
korostui tavalla, jolla poliisipäällikön kerrottiin ohjaavan koko organisaatiota ja
siten myös siihen liittyvää muutosta. Tämä ohjaus ja muutosvoima saivat ker-
tomuksissa korostuneen merkityksen huolimatta siitä, etteivät haastateltavat
kyenneet kuvaamaan yksittäistapauksia lukuun ottamatta käytännön esimerk-
kejä päällikön rationaalisesta toiminnasta. Päällikön rationaalinen toiminta olisi
siten haastateltavien sisään rakentunut odotus tai käsitys.

Päällikön lisäksi organisaation esimiesten rationaaliseen toimintaan liitet-
tiin usein traditionaalisen rationaliteetin ominaisuuksia, jossa päätöksenteko
nojautuu tiettyyn traditioon ja jatkaa tuon tradition toteuttamista käytännössä.
Traditioperusteinen rationaliteetti korostui erityisesti YP:n osalta, joskin päätös-
ten lopputuloksen ei nähty aina noudattavan rationaalisia perusteita. Tarinoista
esiin nousseena erityisenä havaintona pidän emotionaalisen rationaliteetin ko-
rostumista niissä tapauksissa, joissa esimiehet joutuivat kiireestä johtuen ratkai-
semaan asioita ilman, että päätöksiä olisi tehty todennettuun tietoon perustuen.
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Emotionaalista päätöksentekoon liittyi kuitenkin kielteinen arvolataus, eikä sitä
missään vaiheessa pidetty organisaation kannalta suotavana tai toivottavana
päätöksentekotapana. Rationaliteetti tai ainakin odotus siitä liitettiin kaikkeen
päätöksentekoon, mutta vaatimus siitä korostui suhteessa henkilön organisato-
risen hierarkia-aseman kanssa.

10.4 Valta sosiaalisen järjestelmän osana

Sosiaalisen vallan havainnoinnin osalta kiinnitin huomiota mm. siihen, että
vain harva Frenchin ja Ravenin (1959) sosiaalisen vallan viidestä perustasta
nousi esiin pitkittäiskertomusten analyysivaiheessa29 . Esimerkiksi palkitseva
valta resurssien kontrollikeinona ei esiintynyt ensimmäisessäkään kertomuk-
sessa. Pakottavaa valtaa koettiin sovellettavan niissä tilanteissa, joissa organi-
saation normihierarkiasta tai virkatiestä poikettiin tai mikäli ylemmän tason
esimies halusi puuttua suoraan alaisten tekemisiin. Legitimoitu valta on käytös-
sä koko organisaatiossa ja koko poliisiorganisaation ja instituution olemassaolo
perustuukin viime kädessä sen toimivallan ja toimintatapojen legitimaatioon.
Tämä ilmenee organisaation sisäisessä toimintatavassa, joka sitoo vallan ja or-
ganisatorisen esimiesaseman muodolliseksi auktoriteetiksi. Asiantuntijavaltaa
ei sen sijaan käsitelty yhdessäkään kertomuksessa30. Ystävyyteen ja lojaalisuu-
teen perustuvaa valtaa kerrottiin sovellettavan niissä tapauksissa, missä ylem-
män tason esimies muodosti suoria ja ei -virkatien mukaisia vuorovaikutussuh-
teita alemman tason esimiehiin. Ylemmän tason esimies sai vastikkeekseen vä-
littömän tiedon alemman tason tapahtumista, kun taas alemman tason esimie-
hen tieto-normivaltaa vahvistettiin sijoittamalla hänet organisaation sisäisiä
asioita käsitteleviin työryhmiin.

Frenchin ja Ravenin tutkimustuloksia mukaillen voin yhtyä heidän käsi-
tykseensä siitä, että mitä vahvempi on vallan perusta, sen vaikutusvaltaisempaa
itse valta on. Tämä korostuu kohdeorganisaatiossa erityisesti legitimoidun val-
lan herruutena, missä koko organisaatio sekä sisäisesti että myös ulkoisin tun-
nusmerkein perustuu muodolliseen auktoriteettiin ja sen ehdottomaan noudat-
tamiseen. Tätä sisäisen auktoriteetin noudattamista ylläpidetään myös organi-
saation sisäisen valvonnan keinoin, johon palataan vielä myöhemmin.

10.4.1 Vallan perusteena virka-asema ja palvelusarvo

Tutkimukseni tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan myös sosiaalinen val-
ta perustuu organisaation legitimoimaan valtaan. Siten tapa, jolla linjaorgani-
saatio jakaa valtaa virka-asemien ja ulkoisten tunnusmerkkien kuten arvomerk-

29 Ks. 2.3.3
30 Asiantuntijavallaksi käsitän tässä tapauksessa vallan, joka liittyy yksittäisen henkilön

työtehtävien edellyttämään asiantuntijuuteen. Asiantuntijavaltana ei siten pidetä sitä,
että tietylle työntekijälle on uskottu vastuu tietystä erityistehtävästä tai sitä, että hen-
kilö on katsottu sopivaksi esimerkiksi tietyn työryhmän jäseneksi.
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kien perusteella on osa organisaation sisäistä vallan käyttämistä, sillä johtamis-
järjestelmän lisäksi myös organisaation sisäinen sosiaalinen valtajärjestys perus-
tuu vahvasti samalle järjestykselle. Jokaisen haastateltavan näkemykset tukivat
käsitystä siitä, että kohdeorganisaatiossa valta perustuu merkittäviltä osin vir-
ka-asemaan ja palvelusarvoon. Tätä näkemystä tuki erityisesti tapa, jolla jokai-
nen haastateltava kertoi poliisipäällikön toimivan organisaation johtajana ja
siten ainakin periaatteellisesti käyttävän ylintä valtaa organisaatiossa. Organi-
saatiojärjestykseen sekä virka-asemaan ja palvelusarvoon perustuvaa vallan
jakautumista olen kuvannut kuviossa 11:

KUVIO 11 Asema- ja organisaatiojärjestysperusteinen valta

Kuviossa vertikaalisessa akselissa kuvataan henkilön asemaa organisaatiossa,
jolloin ainakin oletuksena on, että alaisten lukumäärä kasvaa aseman mukaises-
ti. Horisontaalinen akseli kuvaa organisaatioperusteista valtajärjestystä. Vallan
keskiössä on siten henkilö, joka suorittaa käytännön työtehtäviä ja jolle ei ole
valtuutettu organisaatioperusteista erityisasemaa kuten esimerkiksi asiantunti-
jatehtävää (siirtyminen kuvatusta keskikohdasta joko oikealle tai vasemmalle) 31.

Kertomusten analyysin perusteella ylintä päätösvaltaa käyttää poliisipääl-
likkö, vaikkei haastateltavien kertomuksissa yksittäisiä poikkeustapauksia lu-
kuun ottamatta ollut esimerkkejä päällikön tosiasiallisesta vallan käyttämisestä.
Kartiomaista vallan jakautumisjärjestelmää tukevat myös haastateltavien ker-
tomukset, joiden yhteydessä vallasta kertovat organisaatiossa suorittavaa työtä

31 Esimerkiksi rikostarkastajan tai teknisen tutkijan tehtävä, joista molemmat ovat erityis-
koulutusta vaativia tehtäviä mutta joista kumpikaan ei ole esimiestehtävä.
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tekevät henkilöt, jotka useaan otteeseen haastatteluiden aikana vetoavat siihen,
ettei heillä ole valtaa tai mahdollisuutta käyttää valtaa organisaation sisäisessä
toiminnassa32. Lähin esimiesvalta saatettiin joissakin tapauksissa kokea suhteel-
lisesti merkittävämmäksi verrattuna muiden esimiestasojen valtaan, mutta val-
lan organisaatioperusteinen jakautuminen koettiin ainakin pääpiirteittäin kuva-
tulla tavalla.

10.4.2 Vallan jakautuminen sen käytön perusteella

Tutkimuksen tulokset tukevat Russell'in käsitystä vallan sosiaalisesta suhteesta,
minkä yhteydessä valta havaitaan kuuluvaksi sille, joka sosiaalisen kanssakäy-
misen seurauksena aikaansaa useita toivottuja vaikutuksia. Siten eniten valtaa
on sillä, joka lukumääräisesti saa aikaan eniten vaikutuksia. Tämä käsitys vah-
vistui tavalla, jolla haastateltavat kertoivat vallasta sen käytön perusteella, tosin
poikkeuksen säännölle muodosti poliisipäällikkö ja hänen laajasti tunnustettu
valta-asema. Vallan tosiasiallisen käyttämisen mahdollisuus sen sijaan oli osal-
taan kaksijakoinen. Lähes poikkeuksetta mahdollisuus vallan käyttämiseen pe-
rustui organisatoriseen asemaan tai tiettyjen tehtävien myötä syntyneeseen vas-
tuuseen. Vastuu sen sijaan saattoi syntyä joko proaktiivisesti tai reaktiivisesti.
Ensinnä mainitun osalta ylemmällä päällystöllä nähtiin olevan organisatorisesti
tunnustettu valta-asema, mutta tehtävissä toimivien henkilöiden nähtiin käyt-
tävän asemaperusteista laajempaa valtaa organisaation sisäisessä toiminnassa.
Vallan nähtiin siten kuuluvan vahvoille persoonille, jotka hyödynsivät henkilö-
kohtaisia ominaisuuksiaan vallan käytössä ja poikkesivat siten puhtaasti ase-
maperusteisista vallankäyttäjistä (erityisesti H3 ja H4). Jälkimmäisenä mainitus-
ta esimerkkinä ovat mielipidevaltaa hyödyntävät henkilöt, jotka ilman formaa-
lia asemaperustettaan hyväksyttivät valta-asemansa ensinnä organisaation ver-
taistyöntekijöillä, ja jotka myöhemmin tunnustettiin organisaatiojärjestysperus-
teisella valta-asemalla joko esimiehisyyden tai erityistehtäviin määräämisen
avulla.

Tutkimustulosten kannalta on tärkeää huomata, että vallan ensimmäisen
ulottuvuuden lisäksi kertomuksissa viitataan vain harvoin vallan muihin ulot-
tuvuuksiin. Vallan toisesta ulottuvuudesta esimerkkinä ovat haastateltavien H2
ja H4 kertomukset valtuuttamisesta ja voimistamisesta, jonka avulla mm. orga-
nisaatiomuutosta käsitteleviin työryhmiin valittiin henkilöitä, jotka nauttivat
ylempien esimiesten luottamusta. Toisaalta kertomuksissa korostui käsitys siitä,
ettei työryhmien panoksella koettu olevan juurikaan merkitystä lopullisten pää-
tösten tekemisessä. Siten valtuutuksen koettiin perustuvan ainakin osittain val-
lan näennäiseen jakamiseen. Vallan toisen ulottuvuuden osalta valtaeliittiä kä-
sitteli kertomuksissaan pelkästään H3, joka katsoi ylemmän ja ylimmän johdon
muodostavan vahvoille asemille perustuvan vallan eliitin. Vallan eliitin koettiin
rikkoutuvan vain silloin, kun asioita onnistuttiin viemään virkatien ohitse suo-

32 Yksikään haastateltavista ei ollut sijoittuneena edellä kuvattuihin erityistehtäviin sijoit-
tuneena, jolloin erityistehtäviin sijoittuneiden kokemasta valta-asemasta ei tässä tut-
kimuksessa saada tietoa.
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raan päällikön ratkaistavaksi. Näissä tapauksissa poliisipäällikön päätös saattoi
poiketa esittelyjärjestyksen mukaisesta, mikä korostaa vallan keskittymistä
ylempään päällystöön. Tätä korosti myös tapa, jolla virkatiestä poikkeamisesta
saatettiin sanktioida yksittäisiä työntekijöitä (H4).

Empiirinen aineiston analyysin perustella vallan kolmatta ulottuvuutta ei
käsitelty yhdessäkään kertomuksessa. Tutkimustuloksia analysoidessani olin
väistämättä tilanteessa, missä jouduin etsimään syytä ilmiön totaaliselle puut-
tumiselle. Pohdinnan perusteella päädyin kahteen lopputulokseen. Ensinnä
vallan kolmas ulottuvuus sekä esimerkiksi Foucault'n valtafilosofia saattavat
käsitteinä ja ilmiöinä olla vieraita henkilöille, jotka tarkastelevat vallitsevaa to-
dellisuutta organisaation osana ilman laajempaa kontekstia. Erityisesti organi-
saatiomuutoksen aikana esimerkit ja konkretia syntyvät käytäntöjä havainnoi-
malla, ja jotka organisaatiomuutostilanteessa lisääntyivät kasvavasta havaitta-
vien muuttujien määrän lisääntymisestä johtuen. Tällöin tarkastelijan havainto
siirtyy kohti konkreettisia muutoksia ilman, että asioita havainnoitaisiin etäältä
tai objektiivisemmin.

Toiseksi vallan kolmannen ja samalla myös salakavalimman ulottuvuuden
puuttuminen kuvaa itsessään sen syvintä olemusta eli näkymättömyyttä. Tätä
ominaisuutta tuetaan myös organisaation sisäisessä järjestymisessä sekä organi-
saation yhteisellä normiperustalla. Poliisiksi valikoidutaan valintakokeiden
kautta, jolloin koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään henkilökohtaisten
ominaisuuksien lisäksi tietynlaista ajatus- ja arvomaailmaa33. Arvomaailman
muodostumista on edesauttanut ja tukenut valintakoetta edeltänyt koulutus
(pääsääntöisesti ylioppilastutkinto) sekä mm. varusmiespalveluksen suoritta-
minen (poliisiopiskelijoista 80 % on suorittanut varusmiespalveluksen ennen
poliisikoulun aloittamista34). Kun huomioidaan naisten ja ahvenanmaalaisten
osuus havaitaan, että koulutuksen aloittaneista esimerkiksi siviilipalveluksen
suorittaneita on vain kourallinen. Lisäksi osa poliisikoulutukseen valikoituneis-
ta naisista on suorittanut varusmiespalveluksen. Varsinainen poliisin peruskou-
lutus on kaikille poliisikokelaille täysin identtinen ja se suoritetaan Poliisiam-
mattikorkeakoulussa Tampereen Hervannassa. Kampusalue on sisäoppilaitos-
mainen, jossa opiskelijoiden ja opettajien asuntolat, ruokala, urheilupaikat ja
virkistyspaikat ovat sijoitettuna samalle rajatulle alueelle. Lähiopintojakson
suoritettuaan opiskelijat nimitetään nuoremman konstaapelin virkaan, jonka
yhteydessä heitä perehdytetään noin vuoden mittaisen ohjatun työharjoittelun
aikana sekä poliisin käytännön työhön että organisaation sisäisiin normeihin,
arvoihin ja toimintatapoihin. Vuoden työharjoittelun lisäksi opiskelijat suoritta-
vat noin 9 kk:n mittaisen kenttätyöjakson, jonka aikana heitä ei varsinaisesti
enää perehdytetä, mutta jonka aikana he ovat edelleen nuorempia konstaapelei-
ta ja siten opettelemassa uutta ammattia. Valmistuttuaan poliisikoulusta kons-

33 Korostuu erityisesti valintakokeen toisessa vaiheessa olevaan henkilökohtaiseen haastat-
teluun ja sen merkitykseen valintakokeen pisteytyksessä. Haastattelun suorittaa ko-
kenut ja yleensä päällystötasoinen poliisimies yhdessä psykologin kanssa.

34 Poliisiammattikorkeakoulun ylitarkastajan Jouko Pohjoismäen suullinen tiedoksianto
varusmiespalveluksen suorittaneiden määrästä 12.2.2013.
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taapelit hakevat avoinna olevia virkoja ja tehtäviä koulumenestyksensä sekä
harjoittelusta saamiensa arvioiden perustella.

Edellä mainittuihin perusteisiin vedoten en pidä mitenkään poikkeukselli-
sena sitä, ettei neljän haastateltavan joukkoon valikoitunut henkilöä, joka oma-
ehtoisesti olisi pohtinut ikään kuin ulkopuolisen silmin niitä vaikutteita, joita
hän on omaksunut virkauransa aikana. Uskallan väittää, että vallan kolmannen
ulottuvuuden mukainen pohdinta erityisesti analyysin kohdistuessa omaan
virkakuntaan tai omaan työyhteisöön, on erityisen haasteellista.

Kuvaan vallan jakautumista sen käytön perustella kuviossa 12:

KUVIO 12 Käyttöperusteinen valta

Kuviossa vertikaalisessa akselissa kuvataan henkilön asemaa organisaa-
tiohierarkiassa. Horisontaalisessa akselissa kuvataan vallan käyttöperusteista
havainnointia ja jossa havainnointi on tehty organisaatiohierarkkisesti alhaalta
ylöspäin. Vaikka valta kerrotaan organisaation huipulle ja siten poliisipäälliköl-
le, havaitaan vallan käyttöä eniten omien esimiesten eli lähinnä haastateltavia
henkilöitä olevien esimiesten toiminnassa. Siten organisatorisen etäisyyden
kasvaessa havainnoitsijan ja vallan käyttäjän välillä myös vallan käyttöperus-
teinen havainnointi vähenee samassa suhteessa. Merkittävän poikkeuksen tä-
hän muuten symmetriseen ilmiöön tekee ylemmän päällystön (YP) valta, joka
korostuu jokaisen haastateltavan kertomuksissa. Organisaatioperusteisesta val-
lasta poiketen ylemmän päällystön laajennetut valtaoikeudet kuvastuvat silloin,
kun valtaa ja sen käyttöä havainnoidaan toiminnallisuuden ulottuvuudesta eli
työntekijätasosta käsin. Valta koetaan olevan sen käyttäjällä ja YP:n koetaan
käyttävän valtaa paljon ja valta-aseman legitimaatiota laajemmassa mittakaa-
vassa. Havaintoa on pidettävä merkittävänä sekä sen laajuudesta (H1, H2, H3 ja
H4) että sen toistuvuudesta johtuen (vuotta 2008 edeltänyt aika, vuoden 2012
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jälkeiset tulevaisuuden odotukset). Kyseistä valta-asemaa vahvistaa lisäksi käsi-
tys siitä, että muutoksia valtakeskiöön odotetaan tulevan vasta henkilövaihdos-
ten eli tässä tapauksessa eläkkeelle siirtymisen seurauksena.

Kuviossa valkoisina pisteinä esitetään ne yksittäiset havainnot, joiden
mukaan valtaa havaitaan olevan myös muilla henkilöillä kuin esimiehillä (käy-
tin ilmiöstä aiemmin termiä heroistinen valta). Koska kyseiseen havaintoon liit-
tyy merkittävä virhehavainnoinnin riski ja siitä seurannen virhetulkinnan mah-
dollisuus, ei havaintoa ole haluttu merkittävästi korostaa taulukon yhteydessä.
Ilmiön kuvioon liittämällä olen kuitenkin halunnut muistuttaa sen olemassa-
olosta.

10.5 Tutkimustulokset ja Foucault'n valtafilosofia

Tutkimustyöni on rakentunut aina teoriaosuudesta lähtien sekä valtatutkimuk-
seen että Foucault'n valtafilosofiaan, sillä halusin tietoisesti sälyttää valtafiloso-
fisen teorian ja myöhemmin siitä johdettujen tulosten tarkastelun muusta tut-
kimuksen analyysistä erillisenä osiona. Foucault'n valtafilosofinen lähestymi-
nen on syytä tehdä tilanteesta, jossa kertomuksia tarkastellaan yhtenä kokonai-
suutena ilman, että yksittäisen kertojan tarinoista tehdään tarkkoja analyysejä ja
siten kenties turhankin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Tutkimuksen kannalta
suhtaudun äärimmäisen kriittisesti siihen, että neljän pitkittäistutkimuksen ana-
lyysin avulla voitaisiin tehdä kovinkaan pitkälle vieviä valtafilosofisia johtopää-
töksiä. Siten luvun ensisijainen tarkoitus on verrata tutkimuksessani esiin nous-
seita asioita Foucault'n valtafilosofiaan ja etsiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia näi-
den väliltä.

Tutkimukseni tuloksissa korostuu Foucault'n käsitys siitä, että valta on
annettu ja siten jo lähtökohtaisesti olemassa poliisiorganisaation sisään raken-
nettuina systeemivälttämättömyyksinä. Organisaatioon liittyvän vallan osalta
kyse on yksin siitä, miten valta organisaatiossa organisoidaan. Vallankäytön
tekniikat ja niihin liittyvä tieto ovat osa yhteiskuntarakenteen kantaman vallan
täytäntöönpanoa, eli tarkemmin vallan hallintoa. Valta aktualisoituu poliisiorga-
nisaation sisäisissä prosesseissa tavalla, missä suvereniteetin toteuttaminen
edellyttää sosiaalista todellisuutta konstruoivan, anonyymin vallan kohdistu-
mista yksilön toimintaan tavalla, joka toteutetaan huolellisesti havainnoidun
prosessin kautta. (mm. Virtanen 1994, 140-141). Yksittäiset valtasuhteet
linkittyvä dispositiivissa toisiinsa eri tavoin ja muodostavat "valtasuhteiden
muodostaman järjestelmän" tai "liikkuvien suhteiden pelin". Valtasuhteiden
verkostoituminen ei synny itsestään vaan osana käytäntöjä ja käytäntöjen
funktionaalisten suhteiden ohjaamina. (Alhanen 2007, 129-130.)

Foucaultin näkemyksen mukaan paikalliset hallinnan funktiot edellyttävät
hallinnan ja strategioiden keskinäistä riippuvuutta, sillä paikallisen hallinnan
menestyminen on strategiariippuvaista. Paikalliset valtastrategiat kytkeytyvät
käytäntöjen verkostoiksi, joiden avulla strategioiden päämäärät välittyvät
paikallistason verkostoihin. (Alhanen 2007, 130.) Foucaultin paikallistason
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valtajärjestelmien verkottumisen kautta on lähes mahdotonta johtaa luotettavaa
havaintoa tai analyysiä esimerkiksi koko poliisiorganisaation valtaverkostoille
ja niiden keskittymille. Teorian mukaisesti valtakunnalliset valtaverkostot ovat
rakentuneet paikallisten valtarakenteiden ja vallan käyttötapojen perustalle,
joten joitakin yhteismitallisia yhteyksiä paikallisista ja valtakunnallisista
järjestelmistä on löydettävissä myös tutkimukseni tuloksista. Siten
tutkimustuloksia voidaan ainakin jossain määrin pitää yleistettävinä myös
suhtessa muihin poliisin vastaaviin yksiköihin.

10.5.1 Tutkimustulokset ja Foucaultilainen valtakäsitys

Foucault'n metodologisten lähtökohtien osalta valtaa tarkastellaan tässä tapa-
uksessa yksin disiplinäärisen vallan kautta35. Disiplinäärinen ulottuvuus koros-
tuu tarinoissa tapana, jolla kertojat kuvaavat organisaation käytännöiksi muo-
dostuneita perinteitä. Kerrottujen tarinoiden perusteella kohdeorganisaation
jäseniä tarkkaillaan ja heidän toiminnastaan tehdään johtopäätöksiä, jotka osal-
taan saattavat vaikuttaa henkilöiden virkauraa koskevaan päätöksentekoon.
Konkreettisten esimerkkien lisäksi organisaatiossa tunnistetaan tapa, jolla yksi-
löä tarkkaillaan, ja jonka perusteella yksilöiden käyttäytymiseen voidaan tarvit-
taessa puuttua. Käyttäytymiseen puuttumista perustellaan organisaation tapa-
kulttuurin tai sisäisten normien noudattamisella, vaikka tosiasiallisesti kyseessä
on Foucault'n mukaan organisaation sisään rakennettu valtaverkosto, joka il-
menee edellä kuvattuina hallintokäytäntöinä. Valtaverkostolla, myös poliisior-
ganisaatiossa, on joka tapauksessa käyttäjänsä, sillä ilman valtaverkoston käyt-
töä tai sen hyödyntämistä verkosto muodostuisi tarpeettomaksi ja kuihtuisi sen
myötä pois.

Haastattelujen analysoinnin tulokset tukevat käsitystä siitä, että valtaa ja
siihen liittyvä valtaverkosto ovat olemassa vain, jos niitä käytetään konkreetti-
sessa toiminnassa. Useissa haastateltavien tarinoissa valta kerrottiin sille, joka
valtaa tosiasiallisesti käytti, minkä lisäksi vallan nähtiin lisääntyvän myös val-
lan käytön suhteessa. Ainoan havaittavan poikkeuksen tähän sääntöön teki po-
liisipäällikön valta ja organisaation toiminta on siten perustunut ainakin osit-
tain päällikön suvereniteetin tunnustamiselle. Pelkkä vallan tai valta-aseman
tunnustaminen ei kuitenkaan anna vastausta siihen, miten valtaa organisaatios-
sa käytetään. Suvereniteettivaltaa omaava poliisipäällikkö ei siten joudu kilpai-
lemaan muiden organisaation jäsenten kanssa siitä, kenellä organisaatiossa on
eniten valtaa, mutta hän joutuu huomioimaan myös muut valtaan liittyvät käy-
tänteet. Tällä tarkoitetaan Foucault'n valtaverkostoja, joita ohjaamalla päällikön
on mahdollista saattaa asemaperusteinen valta osaksi organisaation päivittäistä
toimintaa36.

35 Vaikka valtion suvereniteettiin liittyy väistämättä valtionhallinnon organisaatioon ja
siten myös poliisiin, suljetaan biovaltaa koskeva ulottuvuus tietoisesti tutkimukseni
tulosten tarkastelun ulkopuolelle.

36 Asetelma poikkeaa siten diktatuurista, jossa valtaapitävän tahtotila toteutetaan välittö-
mästi ja sellaisenaan ilman, että tämä joutuu pohtimaan tapoja, jolla jalkauttaa oma
asemavaltansa osaksi organisaation toimintaa.
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Haastateltavien kertomukset tukevat Foucault'n näkemystä siitä, että valta
on siedettävää vain sillä ehdolla, että se kykenee peittämään olennaisen osan
itsestään ja omat mekanisminsa. Tarinoissa toistuvasti korostetaan organisaati-
on ylemmän keskijohdon (YP) valtakeskittymää, joka muuttuu näkyväksi val-
taan liittyvien mekanismien kuten päätäntävallan mahdollistamisena tai sen
pidättämisenä tai prosessien omistajuutena. Näiden ilmeinen käyttäminen tai
toisaalta peittämättä jättäminen koettiin negatiivisena, sillä vallan käyttäminen
sai aikaan valta-aseman tunnustamisen, muttei "hallintoalamaisten" suosiota.
Sen sijaan hierarkkisessa organisaatiossa alemmalle tasolle siirtynyt valta koet-
tiin voimakkaan negatiivisesti ja tapana, jossa alemman tason esimiesten koet-
tiin tietoisesti halunneen ottaa valtaa itselleen (erityisesti H2). Samalla ne voi-
mistivat näkemystä siitä, että organisaatiossa myös todellisuudessa on valta-
keskittymiä, joista haastateltavien mukaan tulisi organisaatiomuutoksen myötä
päästä eroon. Tämä huolimatta siitä, että osa valtakeskittymistä oli olemassa jo
ennen organisaatiomuutosta ja osan niistä nähtiin muodostuvan organisaa-
tiomuutoksen yhteydessä (mm. AP -valtakeskittymät uudessa organisaatiossa).

Tutkimukseni tulosten perusteella organisaatiossa on totuttu strategisesti
integroivan vallan käyttämiseen, missä subjektien välinen sosiaalinen todelli-
suus näyttäytyy sekä vallan että organisaation sisäisen käyttäytymisen normi-
lähteenä. Organisaatiojärjestyksen kuvataan perustuvan organisaation vahvoil-
le perinteille, jolloin niiden normatiivinen vaikutus yhteisön jäseniin on huo-
mattavasti voimakkaampi kuin niissä tapauksissa, missä normisto tulee organi-
saation ulkopuolelta annettuna. Organisaatiomuutoksen kohteena oleva valta
näyttäytyy haastateltavien tarinoissa varsin staattisena ilmiönä, mitä se Fou-
cault'n valtafilosofian mukaisesi ei voi olla. Tosiasiassa "vallan kulisseissa" ta-
pahtuvat ilmiöt vain harvoin näyttäytyvät sellaisinaan ulkopuoliselle, jolloin
vallan staattinen ulkokuori ei kerro kaikkea sen sisäisestä järjestäytymisestä.
Valtamuutosta koskevissa tarinoissa kerrotaan, kuinka organisaation ylimpään
johtoon on tullut uusia esimiestasoja, mikä osaltaan on purkanut perinteisiä ja
vahvoja valtakeskittymiä. On vaikea kuvitella, että tämä muutos on tapahtunut
puhtaasti staattisena ja kliinisenä mekanismina ilman, että muutoksen kohteena
olevilla henkilöillä ja heidän toiminnallaan ei olisi ollut tosiasiallista merkitystä
vallan uudelleenjaossa. Tämä ilmenee erityisesti kertomuksissa esiin nousseina
käytänteinä, joiden kautta organisaatiota on alettu johtaa organisaatiomuutok-
sen jälkeisessä ajassa.

Foucault näkee valtasuhteiden rakentuvan eriarvoisuuden varaan. Termi
saattaa ensi alkuun tuntua oudolta, mutta haastateltavat kuvaavat sen todelli-
seksi tarinoissaan. Kohdeorganisaatio ja koko poliisiorganisaatio rakentuu hie-
rarkian varaan, mikä käytännössä ei voi toteutua ilman, että organisaation jäse-
net olisivat toisiinsa nähden eriarvoisessa asemassa. Siten esimies ja alainen ku-
vaavat parhaiten tilannetta, missä esimiehellä nähdään olevan laajat valtaoi-
keudet suhteessa alaisiinsa ja jopa alaistensa alaisiin ilman, että alaisilla vastaa-
vasti olisi tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta esimiehiinsä tai heidän esimie-
hiinsä. Tämä korostuu niissä kertomuksissa, joissa ylempi esimiestaso ohittaa
alemman esimiestason vaikuttaakseen suoraan työntekijätason henkilöihin.
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Toisaalta hierarkiaa vahvistavat kertomukset, joissa esimiestasojen ja siten vir-
katien ohittaminen on saattanut johtaa toivottuun lopputulokseen, mutta josta
seurauksena on tullut sanktio työntekijää itseään kohtaan.

Organisaatiohierarkkisen aseman, vallan ulkoisten tunnusmerkkien eli
palvelusarvojen lisäksi valtahierarkiaan liittyy osittain myös taloudellinen val-
taulottuvuus, sillä organisaation jäsenten palkkataso määräytyy organisaa-
tiohierarkkisen aseman perusteella. Siten organisaation jäsenten tulotaso, joka
määräytyy tehtävien ja niiden vaativuustasojen lisäksi vuosittaisissa kehitys-
keskusteluissa määritetystä henkilökohtaisesta palkanosasta, pitää siten sisäl-
lään myös organisaation sisäisen taloudellisen valtaulottuvuuden esimies-
alaissuhteessa, jossa esimies arvioi alaisensa työsuoritusta pisteytyksellä, joka
toimii palkanosan määräytymisperusteena. Varsinaisen palkkavallan käyttämi-
seen, lähinnä kehityskeskusteluiden tai henkilökohtaisen työsuorituksen arvi-
oinnin osalta, viitattiin ainoastaan yksittäisin kommentein37.

10.5.2 Hallintokäytännöt ja vallan verkottuminen organisaatiossa

Merkittävä osa organisaation sisäisistä hallintokäytännöistä ja myös organisaa-
tion sisäisestä valvonnasta perustuu organisaation itsensä toteuttamaan sosiaa-
liseen valvontaan. Esimerkkinä tästä ovat kertomukset siitä, kuinka alemman
tason esimiehet tiedottavat ylemmän tason esimiehiä organisaation sisäisestä
toiminnasta tai tapahtumista kahdenkeskisten neuvotteluiden yhteydessä. Sosi-
aalinen kontrolli toimii organisaation sisään rakennettuna ominaisuutena ilman,
että sitä joudutaan rakentamaan ulkoisen kontrollin kuten erillisen valvonnan
tai raportoinnin varaan. Samaan aikaan organisaation johto kykenee hankki-
maan tietoa organisaation sisäisestä toiminnasta ilman, että sen täytyisi kohden-
taa suoraa valvontaa organisaation sisäiseen toimintaan. Tämä olisi erityisen
haasteellista tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa, missä työyhteisö
työskentelee operatiivisessa toiminnassa vuorokauden jokaisena tuntina ja vii-
kon jokaisena päivänä.

Foucaultilaisen tiedon ja vallan suhteeseen liittyvän teorian vahvistaminen
tai sen kritisointi tutkimusteni tulosten perusteella on haastavaa. Tieto ja valta
liittyvät siten myös tietoa tuovien esimiesten palkitsemiseen, mitä kuvataan
tavalla, jolla "uskotuille miehille" taataan mahdollisuus osallistua työryhmä-
työskentelyyn ja asioita valmisteleviin kokouksiin. Vaikka osa haastateltavista
koki, ettei työryhmätyöskentelyyn osallistumisella ole ollut tosiasiallisia vaiku-
tuksia, voidaan ainakin olettaa, että työryhmien jäsenillä on siten muuta yhtei-
söä paremmat tiedot työryhmissä käsiteltävistä asioista. Siten tiedon ja vallan
suhde konkretisoituu myös työryhmätyöskentelyn välityksellä, vaikka työryh-
millä itsellään ei olisi suoranaista valtaa päättää tai ratkaista organisaation sisäi-
siä asioita.

Foucault'n valtarepressiivisen hypoteesille ominaisen reduktion mukaises-
ti valta redusoidaan vallan haltijaan kuten hallitsijaan, esimieheen, isäntään tai
johtajaan. Vaihtoehtoisesti redusointi voi koskea vallan instituutioita kuten val-

37 Mm. H1_9/2009.
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tio- ja hallintokoneistoa tai taloudellista tuotantokoneistoa. Foucault'n mukaan
vallan esittäminen hallitsijan tai valtion muodossa on sen esittämistä suveree-
nin tai suvereniteetin muodossa, ts. lain muodossa (Varis 1989, 53). Tutkimuk-
seni tulokset tukevat Foucault'n valtakäsitystä osittain. Suvereniteetin valtakäsi-
tystä ei missään vaiheessa asetettu kyseenalaiseksi ja se usein osoitettiin omista-
jalleen ikään kuin annettuna itsestäänselvyytenä. Suvereenin osalta valta koet-
tiin kuuluvaksi, osin ehkä suvereniteetin edustajana toimivalle poliisipäällikölle
ja useassa tapauksessa myös apulaispoliisipäälliköille. Näiden ehkä etäisenäkin
pidettyjen esimiestasojen alapuolella olevat suvereenit sen sijaan joutuivat jat-
kuvan arvioinnin ja osin jopa arvostelun kohteeksi. Tämä havainto ei sinänsä
osoita Foucault'n valtateorian pätemättömyyttä, sillä vallan siirtyminen suve-
reenien ulottumattomiin on valtafilosofian mukaisesti seurausta valtaverkos-
tossa tapahtuneesta muutoksesta ja vallan käyttämisessä tapahtuvasta poik-
keamasta. Valta ei ole hävinnyt organisaatiosta: sitä on ainoastaan käytetty to-
tutusta poikkeavalla tavalla.

Poliisilaitoksen valtasuhteiden järjestelmä on linkittynyt yksilöiden väli-
seksi vallan verkostoksi. Tämä korostuu tavalla, jolla haastateltavat kuvaavat
vallan keskittyneen vahvoille persoonille. Valtapersoonat toimivat organisaati-
on mandaatilla esimiesasemassa tai vaihtoehtoisesti kokonaan ilman esi-
miesaseman tuomaa auktoriteettia. Yhteistä valtapersoonien välillä on tapa,
jolla he ovat muodostaneet valtasuhteiden verkoston ympärilleen. Valtasuhtei-
den verkostolla on oma historiallinen traditionsa, mutta silti vahvat persoonat
onnistuivat luomaan tuon valtaverkoston uudelleen jopa merkittävän organi-
saatiomuutoksen jälkeen. Foucault'n käsite "liikkuvien suhteiden peli" kuvaa
parhaalla mahdollisella tavalla kyseistä ilmiötä. Liikkuvuus korostuu tapana,
millä valtasuhde on kyetty siirtämään organisaatiomuutoksenkin kautta van-
hasta organisaatiosta uuteen. Foucault'n "pelikäsite" kuvaa sen sijaan tapaa,
jolla valtasuhteita on hoidettu tuon muutoksen aikana huomioiden, että uusia
henkilöitä on sijoitettu kaikille esimiestasoille poliisipäällikköä lukuun ottamat-
ta. Valtasuhteiden verkostoituminen mahdollistetaan käytäntöjen funktionaalis-
ten suhteiden ohjaamina, mikä korostuu tavassa, jolla valtaapitävät ottavat teh-
täviä ja prosesseja vastuulleen. Ohjaamalla käytäntöjä voidaan ohjata myös or-
ganisaatiossa työskenteleviä henkilöitä, mikä ilmenee tavassa, jolla valta kerro-
taan esimiesten lisäksi prosessien omistajille.

10.5.3 Vallan dialektiikka

Foucault'n disiplinäärisen vallan käsite, vaikkakin se on suoraan verrattavissa
Marxilaiseen käsitykseen vallasta ja sen vastustamisesta kapitalistisessa
yhteiskunnassa, eroaa edellä mainitusta kahdesta syystä. Ensinnäkin kurin
kautta välitetty kontrolli ei synny yksittäisissä tehtaissa vaan tässä tapauksessa
kaikissa valtion laitoksissa. Toiseksi valta ei itsessään perustu Marxilaiseen
kapitalistiseen hyväksikäyttöön, vaan sen tarkoituksena on luoda käsitys
alistetusta ruumiista, joka on alisteinen suvereniteetin ohjaukselle ja kontrollille.
(Clegg 1989, 176.) Disiplinäärinen valta ei siten tarkoita abstraktia omaisuutta,
joka voitaisiin eristää tai tutkia sellaisenaan, sillä vallalla ei ole mitattavissa
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olevaa olemusta. Valta on sisäänrakennettu kaikkiin sosiaalisiin suhteisiin ja
niiden verkostoihin ja se materialisoituu yksin kommunikaation kautta.

Valta ei ole kiinnostavaa sen ilmenemismuotojen ja tekniikoiden kautta,
sillä se ei ole eristettävissä koskemaan yksittäistä entiteettiä tai persoonaa.
Foucault'n disiplinäärisen vallan idea voidaan käsittää siten, että valta pitää
sisällään kaikki ne aspektit, jotka sosiaalisen todellisuuden rakentumisen
kannalta ovat oleellisia niissä vuorovaikutussuhteissa, joissa ihmisten
itseymmärrystä tai subjektiviteettia muokataan, muutetaan tai uusinnetaan
muuhun kuin subjektin itsesä haluamaan tai hänelle itselleen edulliseen
suuntaan (Ahonen 2001, 181-182.) Foucault oli kiinnostunut nyky-
yhteiskunnassa vaikuttavasta normalisoivasta kurivallan luonteesta. Hän
tarkasteli erilaisia tekniikoita ja järjestelyjä, joilla vankeja, koululaisia ja sotialita
pyrittiin hallitsemaan entistä voimaperäisemmin ja tehokkaammin. Tilan
jaottelu, ajan järjestäminen, valvonta, kuulustelu ja ruumiinharjoitukset
mahdollistivat kurinpidon syntymisen. Kuri on erityinen valtasuhde, sillä se
kohdistuuu ruumiin voimiin kanavoiden, muokaten ja intesivoiden niitä. Kurin
tarkoitus on sekä aikaansaada tottelevaisuus kohteessaan että samalla hyötyä
tästä. (Helén 1994, 279-80.)

Normalisoivan vallan vastustamisen kannalta poliisiorganisaatio edustaa
järjestelmää, missä gouverne-mentalité käsitteen mukaisesti yksilö on historian-
sa, koulutuksensa ja organisaation normien perusteella vahvasti organisaation
hallittavissa. Tämä perustuu ensinnäkin historialliseen traditioon, jonka mukai-
sesti vuoteen 2005 asti poliisikoulutukseen pääseminen edellytti muiden kuin
naisten ja ahvenanmaalaisten osalta varusmiespalveluksen suorittamista38. Po-
liisimiehistö on siten altistunut kurikäytännöille jo ennen koulutuksensa aloit-
tamista. Poliisiorganisaation sisäisten normien normalisointi mahdollistuu jo
koulutusvaiheessa, mitä jatketaan edelleen ohjatun työharjoittelun ja kenttäkou-
lutusvaiheen aikana39.

Poliisiorganisaatio on rakentunut linjaorganisaatioksi, jossa käskyval-
tasuhteet perustuvat esimiesasemaan tai vaihtoehtoisesti prosessien omistajuu-
teen. Valta ja esimiehisyys liittyvät aina vahvasti toisiinsa. Tätä kuvaa myös
havainto siitä, ettei haastatteluiden yhteydessä esiintynyt ensimmäistäkään
esimerkkiä asiantuntijuuteen perustuvasta vallasta. Poliisiorganisaatiossa sekä
palvelusarvo että palkkaus ovat suoraan verrannollisia ja suhteessa organisaa-
tiohierarkkiseen asemaan. Tätä hierarkiaa korostaa lisäksi organisaation ulko-
puolelta tuleva lainsäädäntö, joka mm. mahdollistaa korkeampiarvoisten pääl-
lystöön kuuluvien poliisimiesten miehistötasoa laajemmat poliisivaltuudet40.

Poliisin operatiivinen toiminta ja siihen liittyvä johtaminen on kytketty
johtamisjärjestelmään, mitä sovelletaan jokaisessa poliisin yksikössä ja toimi-
paikassa. Johtamisjärjestelmä on rakennettu periaatteelle, jonka mukaan poliisin
on toiminnassaan kyettävä vastaamaan kaikkiin yhteiskunnan kannalta merkit-

38 Vuodesta 2005 lukien varusmiespalveluksen suorittaneiden määrää ei ole tilastoitu.
39 Ks. 10.2.2
40 Esimerkiksi AP -tasoiset ja sitä korkeammat poliisimiehet ovat pidättämiseen oikeutettu-

ja virkamiehiä. Tästä oikeudesta säädetään pakkokeinolaissa (450/1987)
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täviin tapauksiin ilman, että johtamisjärjestelmää joudutaan kriisin yhteydessä
muuttamaan muutoin kuin toiminnallista johto-organisaatiota laajentamalla.
Siten tapa, jolla poliisimiehistöä ohjataan, on vahvasti sidottu sekä organisaati-
on sisäisiin normeihin että tapaan, jolla suomalainen yhteiskunta edellyttää po-
liisin toimivan. Velvoite organisaation sisäisten hallintokäytäntöjen noudatta-
miselle ei siten ilmene yksin organisaation sisäisenä, mutta myös sen ulkopuoli-
sena paineena. Poliisi organisaationa on osa valtionhallinnon ja kansalaisyh-
teiskunnan järjestelmää. Olisi vähintään absurdia ajatella, että poliisi voisi ohja-
ta omaa toimintaansa täysin riippumatta siitä, mitä kansalaisyhteiskunta siltä
odottaa tai vaatii. Nämä vaatimukset ja odotukset eivät voi olla heijastumatta
myös organisaation sisäiseen toimintaan kuten myös normeihin, arvoihin ja
hallintokäytäntöihin.

Tutkimusten tulosten sekä edellä kerrotun perusteella on osoitettavissa,
että vallan dialektiikkaa normiperusteisena vallan vastustamisena ilmenee or-
ganisaatiossa erittäin vähän. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että organisaatio
olisi vapaa hallinnan ulottumattomiin jääneestä kätketystä vastarinnasta. Orga-
nisaatioiden sisäisen vastarinnan vähäiseen ilmenemiseen ovat tutkimuksissaan
kiinnittäneet huomiota mm. Mattila (2006) sekä Kuusela (2010).  Mattilan mu-
kaan vastarinnan ei tarvitse olla kaikkialla läsnä, vaan se näyttäytyy usein itse-
näisinä, pienimuotoisin vapauttavina tekoina, jotka pääsevätkin usein etene-
mään vailla organisaation virallisen hallinnan huomiota ja sanktiota (Mattila
2006, 205-206). Siten henkilön, joka ei itse osallistu aktiivisesti vastarintaan, on
vaikea tehdä siitä havaintoja ja kertoa niistä. Toisaalta henkilö, joka osallistuu
aktiivisesti vastarinnan tekemiseen saattaa pidättäytyä kertomasta siitä. Kol-
manneksi kohdeorganisaatiossa tehtyä muutosta tulee tarkastella myös laa-
jemmassa mittakaavassa, sillä muutoksessa on ollut kyse organisaation sisäises-
tä uudelleenjärjestäytymisestä ilman, että ketään irtisanottiin tai kenenkään
työhöntulopaikkaa siirrettiin muuten kun henkilön omasta pyynnöstä. Mikäli
asia olisi ollut toisin, olisi myös vastustamista saattanut esiintyä nyt havaittua
enemmän.

Kuusela havaitsi tutkimuksensa yhteydessä, että valta ilmenee sekä val-
lankäyttäjän positioinnin kiistämisenä että kielteisenä arvioina vallankäyttäjän
oikeutuksesta ja tavasta käyttää valtaa. Tutkimukseni tulokset tukevat tehtyä
havaintoa kahdella tavalla. Haastatteluaineistosta nousivat esiin tarinat, joissa
muodollisen valta-aseman omaavan henkilön valta kiistettiin kollektiivisen hy-
väksynnän puuttuessa. Tämä tukee Kuuselan havaintoa positioinnin kiistämi-
senä, joskin esiintyvyydeltään (1/4 haastateltavista) se poliisiorganisaatiossa
harvinaisempaa, kun kielteinen arvio vallankäyttäjän oikeutuksesta tai tavasta
käyttää valtaa (4/4, lähes jokaisena haastatteluvuotena). Jälkimmäisestä vallan-
käyttäjän oikeutuksen katsottiin pääsääntöisesti ulottuvan laajemmalle, kun
mitä hänen valtaoikeuksiinsa katsottiin kuuluvan ja ilmiö korostui erityisesti
YP:n osalta. Vallan käyttötavan arviointi oli siten yleisempää ja kohdistui koko
siihen joukkoon, jonka havaittiin ja siten myös koettiin käyttävän valtaa.

Foucault'n valtafilosofiassa valtasuhteet ovat sekä intentionaalisia että ei-
subjektiivisia. Subjektien kuten haastatteluaineiston esimiesten identiteettejä ei
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myöskään nähdä ennen valtasuhteita rakentuneina eikä valtasuhteista riippu-
mattomina (ks. Heiskala 2001, 245). Organisaatio ja sen esimiehet valtasuhtei-
neen ovat siten osa laajempia vallan rakenteita ja valtasuhteiden verkkoja, eikä
organisaation sisällä käytettyä valtaa voida siten palauttaa vain toimijoiden in-
tentioihin tai identiteetteihin. Tämä näkemys ei korostunut haastateltavien tari-
noissa, mutta se saa tukea haastatteluiden ja tutkimustulosten analyysivaihees-
sa. Valtakeskittymien osalta valtasuhteiden muodostumisen nähtiin olevan in-
tentionaalisia ja tätä kuvattiin mm. tavalla, jolla valtakeskittymien ajateltiin
muuttuvan sen jälkeen, kun yksittäiset työntekijät siirtyvät eläkkeelle. Missään
vaiheessa haastateltavat eivät kuitenkaan analysoineet mahdollisuutta siihen,
että eläkkeelle siirtyneen tilalle nimitettävä henkilö rakentaisi vastaavat valta-
verkostot. Valtaverkostojen ja siten myös valtakeskittymien luominen saattaa
olla edellytys em. tehtävissä toimimiselle, jolloin valtaverkostot saattavat pur-
kautua henkilövaihdosten myötä vain rakentuakseen uudelleen. Haastateltavi-
en kertomuksissa ei myöskään ilmennyt yhtään konkreettista esimerkkiä siitä,
miten tunnustettuja ja olemassa olevia valtakeskittymiä kyettäisiin vastusta-
maan. Kaikkien valtaan liittyvien muutosten ajateltiin tulevan ulkoapäin ja or-
ganisaatiomuutosten seurauksena.

Haastateltava (H1) kertoi konkreettisen esimerkin siitä, miten osa organi-
saation esimiehistä ei nauttinut alaisten luottamusta eikä hänen siten koettu
omaavan samaa määrää valtaa, mikä kuului luottamusta nauttivalle esimiehelle.
Haastatteluiden aikana ei kuitenkaan ilmennyt ensimmäistäkään esimerkkiä
siitä, että työntekijät olisivat jättäneet noudattamatta em. luottamusta nautti-
mattoman esimiehen käskyjä tai määräyksiä. Luottamusperusteinen valta pe-
rustuu siten tapaan, jolla työntekijät suhtautuvat määräyksiä antavaan esimie-
heen eikä tapaan, jolla työntekijät täyttävät esimiestensä käskyjä ja määräyksiä.
Tällöin yksilön kannattaa "varmuuden vuoksi" olla suostuvainen ja totella, ettei
leimautuisi epänormaaliksi. Tietämättömyys toisen minua koskevasta tiedosta
johtaa epäilyyn ja epäluottamukseen, mutta samalla vallitsevana normina on
olla kaikille avoin (Virtanen 1994, 141). Foucaultilainen Panopticon -idea saattaa
näyttäytyä juuri organisaatiomuutosvaiheessa, missä esimiesten toimesta saate-
taan suosia muutospositiivista asennetta muutosvastarinnan tai muutoskritiikin
sijaan. Tämä osaltaan linkittyy myös vallankäyttöön organisaation uudistuessa:
uudet esimiestasot ovat syntyneet suunnitellun muutoksen seurauksena, joten
suhtautumisen niitä kohtaan tulee olla lähtökohtaisesti positiivista tai avointa.
Tutkimukseni kannalta tämä on huomionarvoinen havainto, sillä yhdessäkään
haastattelussa haastateltavat eivät suoraan kritisoineet organisaatioon tulleita
uusia esimiestasoja.

10.5.4 Tutkimustulosten vertaaminen Foucault'n valtakäsitykseen

Weberin ja Foucault'n yhteys on nähty kiinnostuksessa länsimaiseen elämän-
muodon rationalisoitumisprosessiin, joten ei ole yllättävää, että sosiologian
klassikoista juuri Weber on se, johon Foucault'n genealogioita on perinteisesti
rinnastettu ja vertailtu. Weberin sosiologiaa ja Foucault'n genealogiaa voidaan
vertailla ajattelemalla, että ne molemmat ovat länsimaisen yhteiskuntamuodos-
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tumien eli konfiguraatioiden historiallista analyysia, jonka polttopisteessä on
modernin eettisen yksilösubjektin luonne ja muotoutuminen. (ks. Helén 1994,
310-311.) Keskeistä Foucaultin filosofiassa on myös se, että hän käsittää vallan
jatkuvasti harjoitettavaksi toiminnaksi, jonka avulla hallitaan voimia. Foucault
hylkää Marxilaisuudessa vallalla olleen tavan käsittää valta hallitsevan
yhteiskuntaluokan omaisuudeksi. Foucaultin mukaa valtasuhteita on kaikissa
ihmisten välisissä suhteissa ja ne uusiutuvat  ja voivat muuttua jatkuvasti. Valta
on siten tuottavaa eikä tukahduttavaa, kuten psykoanalyysistä vaikutteita
saaneet valtakäsitykset ovat se muotoilleet. (Alhanen 2007, 120-121.)

Foucault tarkastelee vallan funktioita organisaatioiden kontekstissa sekä
osittain valtaan ja sen käyttöön liittyviä traditioita, joihin hän väittää vedotta-
van tilanteissa, joissa perustelemme valtaamme tai sen käyttöä. Vallan ja sen
käytön sitominen organisaation kontekstiin ja sen tarkkaileminen organisaati-
oiden toiminnoissa on syy siihen, minkä vuoksi hänen valtafilosofia on yksi
tutkimukseni keskeisimmistä valtakäsityksistä. Vaikka se ei merkittävällä taval-
la eroa muiden organisaatiotutkijoiden tai valtaa käsittelevien filosofien käsi-
tyksistä, se paikallistaa vallan ja sen käytön yksittäisen organisaation tai organi-
saatioiden sisäiseksi toiminnaksi ja järjestelmäksi. Tämä mahdollistaa käsitteen
rajaamisen ja sen tarkastelun organisaation kontekstissa. Foucault'n valtafiloso-
fia toimii siten rajaavana tekijänä tutkimukseni kannalta, sillä kaikki, mikä jää
tuon tarkastelukulman ulkopuolelle, ei lähtökohtaisesti kuulu tutkimustyöhöni.

Keskeistä Foucault'n valtakäsityksessä on jatkuvasti muuttumaton, luon-
nostaan epästabiili ilmaisu verkostoista ja alliansseista. Tällöin tarkoituksena ei
ole kertoa, miten asiat todella ovat tai miten niiden tulisi olla. Foucault pyrkii
osoittamaan, miten toiminnan agentin ja rakenteen välinen yhteys on rakennet-
tu diskursseissa. Foucault keskittyy siihen, miten tiettyjen asioiden edustuksel-
lisuus on syntynyt edustuksellisuuden itsensä kautta, eikä sen suhteen, mikä
mahdollisesti on oikeaa tai väärää noissa edustuksissa itsessään. (Clegg 1989,
154, 158.) Näillä edustuksellisuuden muodoilla Foucault ymmärtää valtiovallan
aikaansaamat organisaatiot kuten vankilat tai armeijan ja toisaalta tavan, jolla
suvereniteetti ohjaa ihmiskunnan ajatuksia ja käyttäytymistä yleensä. Tutki-
muksen kohteena olevan poliisiorganisaation ja foucaultilaisen filosofian välillä
on siten ilmeinen ja havaittavissa oleva yhteys.

Foucault'n myöhäisemmissä töissä (1998b) hän käyttää
yhteiskuntavastuusta nimitystä 'a care for the self', joka tarkoittaa meidän
olevan vastuullisia subjekteja sekä itsellemme että ympäröivälle hallinnolle ja
byrokratialle. Tämä on yksi syy siihen, miksi valta on historian saatossa aina
Taylorismin ajoista nykypäivään otettu annettuna eli sellaisena kuin se on meil-
le tarjoiltu. Käsitys vallan oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta käytöstä on
muuttunut ajan kanssa ja ihmiskäsityksen muuttuessa. Esimerkkinä toimikoon
Ranskan vallankumous: vaikka kyseessä on yksi Euroopan historian merkittä-
vimmistä tapahtumista, ei valta itsessään muuttunut vallankumouksen myötä,
ainoastaan sen ilmenemismuoto. Samoin valta demokraattisessa yhteiskunnas-
sa on tänä päivänä meille suomalaisille aivan yhtä ilmeistä ja itsestään selvää
kuin se on pohjoiskorealaiselle. Samoin kohdeorganisaation sisäinen valtanor-
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misto ja valtaverkosto ovat kohdeorganisaation työntekijälle ilmeisiä ja usein
itsestään selvyyksiä ilman, että sitä asetettaisiin jatkuvasti kyseenalaiseksi. Tä-
mä havainto toistui tutkimukseni alusta sen päättymiseen asti. Tulos tukee täy-
sin Foucault'n valtafilosofista näkemystä siitä, että valta tuottaa oman totuuten-
sa, joka ainakin poliisiorganisaatiossa hyväksytään lähes poikkeuksetta sellai-
senaan.

10.6 Jatkotutkimusaiheet

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että mitä vahvempi on vallan pe-
rusta eli mitä useampia legitimointiperusteita sillä on, sen vaikutusvaltaisempi
on myös valtaa käyttävä henkilö. Valta nähdäänkin jakautuvan ennen kaikkea
sen käytön perusteella. Työntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna valtaa käyt-
tää merkittävällä tavalla mm. YP -taso, joka soveltaa valtatekniikoita sekä omiin
esimiehiinsä että omiin alaisiinsa. Vallan nähdään olevan ns. "nollasummaval-
taa", jolloin vallan käyttäjä vie vallan sitä käyttäessään pois joltakin toiselta.

Tutkimustulosta tarkastellessa tulee kiinnittää huomiota muutamaan
seikkaan. Ensinnäkin YP -tason yläpuolelle rakentunut vahva APP-taso on tut-
kimuksen päättyessä toiminut tehtävissään ainoastaan muutaman vuoden. Si-
ten ylemmän johdon sisäinen hierarkia saattaa olla edelleen rakentumassa sa-
malla, kun YP -tason vahvaa asemaa tukee Jyväskylän poliisilaitoksen aikainen
sisäinen organisaatiojärjestys ja traditio. Toiseksi tulee kiinnittää huomiota sii-
hen, miltä tasolta havainnot on tosiasiallisesti tehty. Miehistötason näkemykset
ja kokemukset eivät noin 350 vakituisen työntekijän organisaatiossa voi luotet-
tavasti ulottua miehistötasosta aina ylimpään johtoon. Havaintojen rajallisuu-
desta johtuen myös niiden etäisyysulottuvuudella on merkitystä. Mitä etääm-
mälle havainnot ulottuvat tekijänsä asemaperusteesta, sen suurempi on niihin
sisältyvä virhemarginaali. Tämä virhemarginaali lisääntyy mm. siksi, että tieto
ja kyky havainnoida päätösten taustalla vaikuttavista asioista ja niiden yhteyk-
sistä on vaikeaa tilanteessa, jossa päätökset ja havainnot tehdään miehistötasos-
ta käsin. Kolmantena YP -tason esimiehet saattavat olla sellaisella etäisyydellä
tarkastelijasta, että virhemarginaalin mahdollisuus on suhteellisen suuri, vaik-
kakin haastateltavat kokevat aidosti omaavansa riittävästi tietoa ja informaatio-
ta luotettavien havaintojen ja niistä johdettujen tulkintojen tekemiseksi.

Toiminnan filosofia ei yleensä ole huomioinut tarkoitushakuisen toimin-
nan ei-aiottuja seurauksia (mm. Giddens 1984, 102). Tutkimukseni, jossa esi-
miesten behavioristista toimintaa havainnoidaan ja arvioidaan yksin alaisten
näkökulmasta tarkasteltuna, ei kykene paljastamaan niitä tavoitteita tai pää-
määriä, joihin esimies on aidosti toiminnallaan pyrkinyt. Onkin hyväksyttävä
mahdollisuus siihen, että henkilökohtaisilla näkemyksillä ja kokemuksilla on
saattanut olla vaikutusta tapaan, jolla tehtävissä toimivista esimiehistä on tari-
noissa kerrottu. Korostan kuitenkin, että haastateltavien otannan perustella ja
tutkimuksen pitkittäisestä ajallisesta kestosta johtuen pidän em. mahdollisuutta
varsin rajallisena. Lisäksi kokemukset erityisesti YP -tason vahvasta valta-
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asemasta toistuu läpi tutkimuksen alkaen ajasta ennen muutosta ja jatkuen odo-
tettuun tulevaisuudentilaan asti. Valtaa on pakko lähestyä myös konstruktiivi-
sesti siten, että jokaisen haastateltavan omiin käsityksiin, näkemyksiin ja koke-
muksiin vallasta suhtaudutaan arvokkaasti ja vakavasti. Samalla tulee kuiten-
kin pidättäytyä tekemästä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä yksittäisistä nä-
kökohdista tai havainnoista, sillä ihminen voi aidosti kokea joutuneensa vallan
väärinkäytön uhriksi, vaikka näin ei olisi objektiivisesti arvioiden tapahtunut-
kaan. (mm. Gjerstad 2009, 15.)

Jatkotutkimuksen osalta olen pyrkinyt havainnollistamaan sen mahdollis-
ta tarkastelunäkökulmaa kuviossa 13:

KUVIO 13 Jatkotutkimuksen tarkastelunäkökulma

Kuviossa organisaatioperusteisesti jaettu valta (ylempi kolmio, raidat oikealle)
on yhdistetty vallan käyttöperusteiseen havainnointiin (alempi kolmio, raidat
vasemmalle). Siten vallan käyttöperusteisessa havainnoinnissa esiin noussut ja
nelinä korostettu (neliö keskellä, ristikko) ylemmän keskijohdon vahva valta-
asema on merkitty kuvion keskiöön. Tutkimukseni ei sen kysymyksenasettelun
ja haastateltavien otannasta johtuen kykene vastaamaan luotettavasti siihen,
miksi YP:n valta-asema on muodostunut niin vahvaksi, miten valta-asema on
säilynyt ja miten valtaa keskijohdossa/ylemmässä keskijohdossa tosiasiassa
käytetään. Vastauksen löytämiseksi haastattelujen laajentaminen koskemaan
pelkästään organisaatio ylintä johtoa ei sinänsä kykene ratkaisemaan ongelmaa,
sillä tarkastelua tehdään tuolloin lintuperspektiivistä, minkä lisäksi YP:n ja
AP:n välillä organisaatiovertikaalisesti ylös- ja alaspäin suuntautuva toiminta
saattaa jäädä havaitsematta. Siten organisaation keskijohdossa tapahtuva tut-
kimus tulee laajentaa koskemaan myös organisaation keskijohdon horisontaa-
lista ja vertikaalista valtasuhdetta. Tutkimus on tehtävä siellä, missä asioiden,
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ilmiöiden ja esimiesten päätösten intentiot ovat luotettavammin havainnoita-
vissa huolimatta siitä, että henkilökohtaisten näkemysten ja kokemusten vaiku-
tus tutkimuksen tuloksiin on varmuudella merkittävämpi henkilöiden läheisis-
tä valtasuhteista johtuen kuin esimerkiksi nyt toteutetussa tutkimustavassa.

Jatkotutkimuksen kannalta yksin nyt tehdyn valtatutkimuksen laajentami-
sen lisäksi mielenkiinnon kohteena voisi olla vallan ensimmäisen ulottuvuus ja
Russell'in (1938, 275) hyvää tekevä valta, jossa päämäärä on jokin muu kuin
valta itsessään. Siten valta välineenä tulee erottaa vallasta, jota käytetään sen
itsensä vuoksi tai siksi, että sen käyttäminen on mahdollista. Silloin, kun valtaa
halutaan käyttää välineenä johonkin muuhun, mukana voi toki olla viehtymys-
tä valtaan, mutta jonkin päämäärän saavuttamisen halu on toisaalta niin voi-
makas, että valta tuottaa käyttäjälleen tyydytystä vasta palvellessaan kyseistä
päämäärää. Tällaisen päämäärän on toteutuessaan tyydytettävä myös muiden
kuin vallankäyttäjän haluja, muuten kyseessä ei ole hyväntahtoinen valta.
(Gjerstad 2009, 253). Hyväntahtoisen vallan analyysi edellyttäisi sekä vallan
käytön että sen käyttämisen aikaansaamien seurausten analysointia. Siten kaa-
viossa kuvattu keskijohdon tutkimus toimisi mielestäni oivana metodina myös
hyväntahtoisen vallan tutkimukselle. Tutkimuksen kohteena olisivat ensinnä
päätöksen tekijät, jotka voisivat esittää oman näkemyksensä intentioistaan, pää-
töksistään sekä niiden ratkaisupremisseistä. Toisaalta vertaisryhmien sekä lä-
himpien esimiesten ja alaisten haastattelu lisäisi tietoisuutta siitä, miten lähim-
mät kollegat kokevat asioiden ratkaisutavan ja perusteet, ja miten tehdyt ratkai-
sut ovat vaikuttaneet työyhteisöön.

Tutkimuksen laajentaminen organisaation alemmille tasoille, kuten tässä
tutkimuksessa on tehty, lisää tietoisuutta esimiespäätöksen vaikutuksista sekä
saattaisi antaa viitteitä siitä, missä vaiheessa päätöksentekoketjua ratkaisujen
luonne mahdollisesti muuttuu positiivisesta negatiiviseen, neutraaliin tai päin-
vastoin. Tällaista valtatutkimusta on tehnyt aiemmin mm. vallan tapaustutki-
muksen isänä tunnettu Dahl (1961). Vallan tapaustutkimuksen mukaisesti ainoa
vakuuttava näyttö vallasta on esimerkki sen menestyksekkäästä käyttämisestä.
Vaikka Dahlin näkemys oli ennen kaikkea behavioristinen, se ei kuitenkaan
hylännyt vallan suhdetta yksilön kykyihin tai kapasiteettiin, mutta hylkäsi
kaikki sellaiset vallan muodot, jotka eivät näyttäytyneet havaittavana käytökse-
nä41. Dahlin teoria ei kuitenkaan kykene huomioimaan ketjutettuja prosesseja,
joiden aikana useampi kuin yksi ihminen vaikuttavat päätöksentekijään, ja siksi
se ei kykene erottelemaan ketjusta niitä ihmisiä, joilla on valtaa niistä, joilla sitä
ei ole. (Barnes 1988, 10). Esittämäni tutkimustapa saattaisi onnistuessaan kyetä
vähintään minimoimaan Barnesin kritiikin mukaisten ketjutusten näennäisvai-
kutukset. Parhaimmillaankin tutkimus kuitenkin rajoittuisi pelkästään yksittäi-
sen ja tässä tapauksessa hierarkkisen linjaorganisaation sisäisten ja usein per-
soonasidonnaisten valtajärjestelmien tarkasteluun.

41 Dahl näki vallan ennen muuta interventiovälineenä, jonka avulla voitiin vaikuttaa mm.
poliittiseen päätöksentekoon ja sen lopputuloksiin vaikuttamalla päätösprosessiin
siihen osallistuneiden henkilöiden kautta. Vallan määrää kyettiin mittaamaan sen ai-
kaansaamien tosiasiallisten vaikutusten ja tulosten kautta (Barnes 1988, 10).



154

Tutkimuksen tulosten perusteella hyvää tekevän vallan lisäksi myös val-
taan ja sen käyttöön liittyvä eettinen tarkastelu ja arviointi voisi olla yksi jatko-
tutkimuksen aihe. Tutkimuksessani ei tietoisesti tarkasteltu vallan ja etiikan
suhdetta, mutta haastatteluaineiston tulosten perusteella tarkastelu saattaisi olla
aiheellista jatkotutkimuksen näkökulmasta. Tutkimukseni aikana olemme kui-
tenkin huomanneet, että valtaa käyttävän intentioista on vaikea tehdä luotetta-
via havaintoja. Luotettavien havaintojen vaikeus korostuu omassa tutkimus-
työssäni, missä havainnointi tapahtuu etäältä ja ilman, että merkittävä osa vai-
kuttimista tai esim. asian poikkeavista ratkaisuvaihtoehdoista on saatettu ha-
vainnoitsijan tietoon. Virtasen sosiaalisen toiminnan mallin mukaisesti jokaises-
sa inhimillisessä teossa, myös esimiestyössä ja johtamisessa, on intentionaalinen,
aksidentiaalinen ja deterministinen dimensio. Nämä kolme ulottuvuutta muo-
dostavat siten teon perusteen (reason). Ulottuvuuksista aksidentiaalinen ja de-
terministinen kuvaavat teon perusteen muodostumiseen vaikuttavia voimia,
jotka eivät ole teon tekijän hallussa (Virtanen 1994, 143.) Siten esimiestyön val-
taeettisyyttä arvioitaessa tulee kyetä erottelemaan intentionaaliset toimet aksi-
dentiaalisista ja deterministisistä. Mikäli tätä erottelua ei kyetä luotettavasti te-
kemään, erehdytään vallan käyttämisen perusteista kahdella tapaa. Ensinnä-
kään työssämme käsitellyn Lukesin valtaopin mukaan valtaa ei voida käyttää
vahingossa, joten sen tulee olla tarkoituksenmukaista. Siten valta, jota käytetään
vahingossa tai organisatorisesta pakosta, ei tosiasiallisesti täytä puhtaan vallan
tunnusmerkistöä. Tällöin saatamme erehtyä kertomaan valtaa toimijalle, jolla
sitä ei tosiasiallisesti ole. Toiseksi aksidentiaalisen ja deterministisen päättelyn
tekeminen muualla kuin päätöksenteon polttopisteessä ei anna riittävän luotet-
tavaa kuvaa asioiden ja asiayhteyksien tosiasiallisesta tilasta.  Nämä tunnuste-
tut haasteet ilmenevät myös omassa tutkimuksessa, joskin työni tarkoituksena
oli tarkastella valtaa yksin työntekijöiden näkökulmasta. Haastattelututkimuk-
sen tietoinen laajentaminen organisaation keskijohtoon ei siten ollut mahdollis-
ta tässä tutkimuksessa. Jatkotutkimuksessa näiden kahden havaitsijajoukon
näkemyksiä voitaisiin tarkastella niitä keskenään vertailemalla.

Pidän tutkimustulosten kannalta merkittävänä vallan ja karisman välistä
linkkiä. Karisman merkitys korostuu tutkimuksen tuloksissa, joiden perusteella
sen nähdään ainakin jossakin määrin olevan edellytys sekä vallan että organisa-
torisen valta-aseman hankkimiselle. Vallan käyttämisen, valta-aseman säilyttä-
misen sekä valta-aseman laajentamisen kannalta karisman merkitys on olennai-
nen, lähes välttämätön. Karismaattista johtajuutta esimiestyössä on tutkittu jon-
kin verran, minkä lisäksi hyvän esimiehen ominaisuuksia on pyritty tarkaste-
lemaan myös johtajuuden piirreteorioiden näkökulmasta. Tästä johdettuna ha-
luaisin laajentaa tutkimustani siihen, mitä piirteitä ja ominaisuuksia karismaat-
tiselle vallanpitäjälle katsotaan kuuluvan. Mitkä ovat ne johtajan ominaisuudet,
jotka nähdään karismaattisuuden alkulähteinä, ja miten karsimaa tulee hyödyn-
tää johtajuudessa, jotta valta-asema voidaan säilyttää ja tarvittaessa sitä myös
vahvistaa? Karisman käyttäminen tulee kuitenkin sitoa kontekstiinsa eli tässä
tapauksessa kohdeorganisaatioonsa, sillä karismaperusteet saattavat vaihdella
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kohdeorganisaatioittain tai toimialoittain. Siten mm. karismaattinen poliitikko
tai myyntimies ei välttämättä ole karismaattinen valtion virkamies.

10.7 Luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen luotettavuus ja sen arviointi on keskeinen piirre tieteenharjoitta-
misessa, joka edellyttää laadukkaaseen tutkimustyöhön perustuvia luotettavia
tutkimustuloksia. Luotettavuus tarkoittaa samanaikaisesti sekä tutkimustulos-
ten riippumattomuutta satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä että luotta-
musta hyvään tutkimuskäytäntöön. Luotettavuus ja sen arviointi on erityisen
tärkeää kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa sitä ei ole ilmaistavissa jonkin ob-
jektiivisen ja määrällisen mittarin mukaisena arviona. Tutkijan ja tutkimuksen
tulosten objektiivisuutta korostavan tutkimusmetodin osalta monet tutkijat ovat
omaksuneet kannan, jonka mukaan täydelliseen objektiivisuuteen on käytän-
nössä mahdotonta päästä, mikäli sillä ymmärretään vaatimus kyetä erottamaan
tutkija puhtaasti tutkimuskohteestaan. Lähestulkoon kaikki tutkimus on jossain
määrin subjektiivista, sillä jokainen tutkimuksessa tehty ratkaisu perustuu vii-
me kädessä tutkijan subjektiivisiin valintoihin. Laadullisen tutkimuksen tutki-
mustulosten ja niiden arvioinnin osalta korostetaan erityisesti tulosten uskotta-
vuutta ja niiden arvioitavuutta. Tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutki-
musta voidaan lukea ymmärtäen sen perustana olevat tutkijan ratkaisut, totuu-
den tavoittelun luonne sekä vakuuttua tutkijan vilpittömyydestä koskien sekä
tiedonhankintaa että tehtyjä tulkintoja. (Aaltio & Puusa 2011, 153-154; Puusa &
Kuittinen 2011, 167.)

Tutkimuksen arvioitavuuden kannalta kriittisenä tekijänä on lukijan mah-
dollisuus seurata tutkijan päättelyä ja saman ketjun läpi kulkiessaan päätyä sa-
moihin tulkintoihin ja tuloksiin (Mäkelä 1990). Tutkimukseni yhteydessä jokai-
sen yksittäisen tutkittavan kertomukset on käsitelty toisistaan erillisinä. Yksit-
täisten analyysien perusteella tehdyt havainnot on koottu tutkimuksen tulok-
sissa. Havainnollistamisen merkitys korostuu tutkimuksessa, jossa haastattelut
suoritetaan rajalliselle ihmisjoukolle, mutta joka ajalliselta kestoltaan sijoittuu
pitkittäistutkimukseksi.

Valtaa organisaatioissa on tutkittu tiedustelemalla organisaation jäseniltä,
kenelle valta kyseisessä organisaatiossa kuuluu nimeämällä organisaation eni-
ten valtaa omaavia henkilöitä sekä luokittelemalla heitä järjestykseen heidän
vallan määränsä perusteella. Tutkimustapaa on kritisoitu siksi, että se olettaa
kaikkien haastateltavien tuntevan organisaation ja sen sisäisen vallankäytön
hyvin ja perustellusti, vaikkakin useimmiten tietämys vallasta ja sen käyttäjistä
on pinnallista, epätäydellistä ja vaihtelevaa (mm. Barnes 1988, 9-10.) Ehrnroot-
hin (1995) mukaan kriittisimmin suhtautuvat väittävät, että laadullisen tutki-
muksen tulokset ovat lähinnä tutkijan keksimiä, ja että analyysissä tutkijan mie-
likuvilla ja improvisaatiolla on keskeinen asema lopputuloksen kannalta (Puusa
2011, 116). Tutkimuksessani valtaa on lähestytty puhtaasti tarkastelijakohtaises-
ti ilman, että tutkija on erikseen pyytänyt nimeämään tiettyjä valtaapitäviä ta-
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hoja tai yksittäisiä henkilöitä. Lisäksi haastateltavien valtaan liittyvää kerrontaa
on kerätty ja analysoitu tarinoinen muodossa viiden vuoden pituiselta ajanjak-
solta. Tutkimuksen tulokset ovat seurausta haastateltavien tarinoiden vuosittai-
sesta analyysistä, eikä tutkimuksen tuloksia ole siten keksitty tutkijan toimesta.

Postmodernista näkökulmasta tehdylle tutkimukselle on ominaista, että
haastatteluista tulee yhteistä tiedon tuottamista haastateltavan näkökulman
kartoittamisen sijaan. Samoin tutkijan päämäärät saattavat raportointivaiheessa
sekoittua hänen raportissaan esittämiin "tosiasioihin". Postmoderni tutkimus on
parhaimmillaan yhden totuuden tuottamista ja pahimmillaan erilaisten vaihto-
ehtoisten tulkintojen esittämistä monimutkaisessa organisaatiomaailmassa.
(Juuti 2006a, 266-267.) Hyvän empiirisen tutkimuksen tavoitteena on reflektoida
maailmaa sellaisena kun se todellisuudessa on, riippumatta siitä, kuinka hyvin
tuo maailma tukee tutkijan itsensä näkemyksiä tai esimerkiksi tutkimuskysy-
mystä. Toisaalta tutkijat eivät voi välttää ottamasta osaa sosiaalisiin traditioihin
ja niistä johdettuihin arvoihin yksin siitä syystä, että olemassaolollaan he osal-
taan edustavat niitä. (Gergen 2009, 59.) Tutkimustyöni ja erityisesti sen tulosten
käsittely on perustunut puhtaasti teemahaastatteluissa kerätyn haastatteluai-
neiston hyödyntämiseen ja sen tehokkaaseen käyttämiseen. Olen tietoisesti vält-
tänyt omien käsitysteni esiin tuomisessa pois lukien ne tilanteet, joissa olen ko-
rostanut kriittistä suhtautumista tutkimukseni tuloksiin. Tutkijan päämääränä
oli tässä tapauksessa tutkia haastateltavien tarinoita vallasta ja sen käytöstä or-
ganisaatiomuutoksessa. Korostan, että tutkimukseni kiinnostuksen kohde sekä
siihen liittyvä kysymyksenasettelu ovat puhtaasti tutkijalähtöisiä, eikä tutki-
mustani ole tehty toimeksiannosta esimerkiksi tutkimuksen kohteena olevalle
organisaatiolle.

Etnografisen tutkimuksen reliabiliteettiarviointi on usein osoitettu epäre-
levantiksi tutkimuksen ainutkertaisuudesta, dynaamisuudesta ja prosessiluon-
teisuudestaan johtuen. Tutkimuksen luotettavuuden ("debendability") osoitta-
miseksi on järkevää ja korrektia suorittaa koko tutkimusaineiston arviointi. Lin-
colnin ja Cuban (1985) mukaan perinteinen objektiivisuus luotettavuuden kri-
teerinä siten, että tutkija olisi täysin ulkopuolinen tarkkailija, ei sovellu kvalita-
tiiviseen tutkimukseen. Objektiivisuuden sijaan tulisi heidän mielestään puhua
vahvistettavuudesta ("confirmability"). Tutkimusten yleistettävyyden käsitteen
sijaan Lincoln ja Cuba (1985) käyttäisivät siirrettävyyden ("transfermability")
käsitettä, missä tutkimustulosten siirrettävyydestä toiseen kontekstiin päättää
tutkijan ohella tulosten hyödyntäjä. Tällaisen hyödynnettävyyden mahdollis-
tamiseksi raportoinnin tulee olla riittävän tarkka. Etnografisen tutkimuksen
uskottavuuden (reliabiliteetin ja validiuden) arvioinnissa tulee kiinnittää huo-
miota: 1) Tutkijan asemaan ja rooliin. 2) Informaattoreiden valintaan. 3) Tutki-
musolosuhteisiin. 4) Käsitteiden epäselvyyteen kuten samoista asioista puhu-
miseen samoilla käsitteillä. (Syrjälä & Numminen 1988, 100-103.)

Tutkijan asema ja rooli on tunnustettu ja tunnistettu sekä sitä on käsitelty
tutkimuksen eri vaiheissa. Informaattoreiden valinnan osalta valinta on kohdis-
tunut osin sattumanvaraisestikin tutkittavan organisaation edustajiin, mikäli he
ovat täyttäneet yhteismitalliset sekä tutkimuksen kannalta hyväksytyt kriteerit
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virkaiän, palvelusarvon ja sukupuolen osalta. Tutkimusolosuhteet, erityisesti
haastateltavien osalta, ovat olleet haastateltavalähtöisiä. Tätä kuvaa tapa, jolla
haastattelututkimuksen ensimmäinen vaihe suoritettiin haastateltavien kotona,
jotta haastattelutilanteesta tulisi mahdollisimman aito ja luonteva. Käsitteiden
selvyyden osalta haastateltavia pyydettiin teemahaastatteluiden aluksi tarken-
tamaan käsitteitä sekä tapaa, jolla he termistön ymmärtävät. Etnografisen tut-
kimusotteen myötä organisaation sisäinen kieli, slangi ja termistö tunnistettiin
jo haastatteluvaiheessa ilman, että käsitteitä olisi jouduttu tarkentamaan, tai että
niiden merkitystä olisi jouduttu arvuuttelemaan. Viimeiseksi samoista asioista
puhumisesta ja samojen käsitteiden käyttämisestä voitiin varmistua pitkittäis-
tutkimuksessa, jossa samoja haastateltavia haastateltiin vuosittain viiden vuo-
den ajan. Varsinaisen haastattelun lisäksi päivitimme vuosittain haastateltavan
seurantalomaketta, vaikka jälkikäteen arvioituna kyseinen menettely ei tuotta-
nut lisäarvoa analyysivaiheeseen tai tutkimuksen tuloksiin. Sen sijaan teema-
haastatteluiden yhteydessä laaditut henkilökohtaiset muistiinpanot helpottivat
sekä aineiston purkamisessa ja litteroinnissa että sen analyysivaiheessa.

Pitkittäistutkimuksen ja etnografisen tutkimustavan etuna voidaan pitää
pitkän ajallisen keston validiteettiuhkaa vähentävää vaikutusta, sillä myös
haastateltavien todellisuuskäsitys on mitä todennäköisimmin muuttunut tut-
kimuksen toteutusvuosien välillä.  Tästä huolimatta tarkastelun kohteena on
varsin rajallinen osa valtionhallinnon ja samalla myös poliisihallinnon paikal-
lispoliisitoimintaa ja siihen organisaatiomuutoksen aikana liittyviä valtakerto-
muksia. Erityisesti tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, ettei yksittäistä kohdetta
tai ilmiötä tutkimalla voida saada aikaan luotettavia havaintoja ilmiöstä yleises-
ti. Tutkimuksessani näkemys vallasta valtionhallinnon paikallisorganisaatiossa
perustuu neljän miehistötason henkilön näkemyksiin. Tutkimukseni mahdollis-
taa näiden neljän henkilön osalta yksityiskohtaisen ja seikkaperäisen kuvauksen
tapahtumien kulusta ja ilmiöistä varsinaisen tapahtumahorisontin takana. Li-
säksi pitkittäistutkimuksena toteutettuna tutkimus on sarja luonnollisesti ete-
neviä tapahtumia ilman, että se koostuisi useiden henkilöiden osittaisista ja eri
ajankohtina ylöskirjatuista havainnoista. Tutkimustyöni etnografinen tutki-
musote mahdollistaa sen, että haastateltavien ja haastattelijan välisissä keskus-
teluissa keskustellaan myös niistä asioista ja ilmiöistä, jotka muussa tapaukses-
sa katoaisivat tutkimuksen taustahälyksi. (ks. Hosking, 1988; Law, 1994; Alves-
son, 1996).

Haastatteluaineisto on analysoitu hyödyntäen kahta eri menetelmää. Ker-
tomuksia analysoitiin hyödyntämällä Gergenin & Gergenin (1986, 2009) narra-
tiivista konstruktiota sekä Arthur W. Frankin (2012) dialogista narratiivien ana-
lyysiä. Pelkkä Gergenin & Gergenin narratiivisen konstruktion käyttö olisi tuo-
nut esille vallasta vain kapean ja ennalta muodostetun kertomusperusteisen
luokittelun. Useamman kuin yhden menetelmän käyttö sekä erityisesti Frankin
dialoginen analyysi mahdollisti aineistoperusteisen tarinoiden tyypittelyn il-
man, että kertomusten analyysin tuloksia olisi kohtuuttomasti jouduttu sovit-
tamaan Gergenin & Gergenin valmiisiin muotteihin tai vaihtoehtoisesti niistä
johdettuihin ehkä keinotekoisenakin pidettäviin variaatioihin. Tutkimuksen
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analyysiä täydensivät useat haastatteluista otetut lainaukset, minkä lisäksi tut-
kimustyön tuloksia esiteltiin sekä yksilökohtaisina havaintoina että kootusti.
Olen siten pyrkinyt rakentamaan tutkimuksen analyysivaiheesta systemaattisen
polun, jota on ollut mahdollista kulkea molempiin suuntiin. Lisäksi analyysi-
vaiheessa tehdyt päätelmät ja ratkaisut on tallennettu ja niihin on tarvittaessa
helppo palata myöhemmin sekä arvioida niitä tutkimuksen ja tulkinnan koko-
naisuus huomioon ottaen. (mm. Puusa & Kuittinen 2011, 172.)

Tutkimukseni kohteena oli poliisiorganisaatio sen hallintorakenneuudis-
tuksen ensimmäisessä vaiheessa. Tutkimus kuvaa henkilöstön kokemuksia or-
ganisaation valtamuutoksesta, perehtyen yksilöiden käsityksiin ja kokemuksiin
vuosittain aina organisaatiomuutosta edeltävästä ajasta sen jalkauttamisvaihee-
seen. Vaikka tutkimus ei päädy vahvasti yleistettävään tietoon, voidaan sen
perusteella tehdä heikkoja yleistyksiä vähintään suoritettuun organisaatiomuu-
tokseen liittyen tai ainakin se on lisännyt ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä.
Tutkimuksesta löytyi henkilöstön kokemuksia yhdistäviä piirteitä ainakin siinä
määrin, että tutkimus toimii askeleena kohti yleistämistä tai ainakin yleisempi-
nä pidettyjen ilmiöiden todentamista. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin
kannalta organisaatiot tutkimuksen kohteena ovat erityisen käsiteherkkiä, sillä
ne eivät ole olemassa sellaisenaan vaan aina käsitteellistämisen kautta (Aaltio &
Puusa 2011, 154, 157-158.) Organisaatiosta tehdyt havainnot ovat välillisiä, pe-
rustuen organisaation ja tässä tapauksessa organisaation sisäisen vallan ha-
vainnointiin. Tästä syystä työn tutkimuksellinen viitekehys ohjaa tutkimuksen
kohteena olevaan ilmiöön, antaen sille nimeä ja luonnetta.
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YHTEENVETO

Valta on perusteiltaan riippumaton materiaalisista olosuhteista eikä mitattavissa ku-
ten pakko tai voima. (Arendt 2002, 203).

Hanna Arendtin näkemys vallan mittaamisen vaikeudesta on kerrassaan osuva.
Melkeinpä kaikki tutkijat ja kirjailijat läpi vuosikymmenten toteavatkin teoksis-
saan vallan perinpohjaisen käsittelyn tai määrittelyn olevan melkeinpä mahdo-
tonta tai ainakin se koetaan liian vaikeaksi tehtäväksi (Natunen & Takala 2006,
48). Tutkimukseni ja sen tulosten perusteella käsitykseni siitä, että valta on lop-
pujen lopuksi vahvasti subjektiivinen kokemus, on voimistunut entisestään. En
antanut tämän kuitenkaan lannistaa itseäni tutkimustyöni yhteydessä, vaan
tarkastelin määrätietoisesti yksittäisen organisaation valtakertomuksia poliisin
hallintorakenneuudistuksesta seurauksena toteutetun organisaatiomuutoksen
viitekehyksessä. Tutkimustyössäni olen tarkastellut, millaisia tarinoita työnteki-
jät tuottavat kertoessaan vallasta ja sen käytöstä organisaatiomuutoksessa.
Kiinnostuksen kohteena on lisäksi ollut se, miten valta ja kokemus sen käytöstä
muuttuvat kerrotuissa valtatarinoissa pitkittäistutkimuksen aikana.

Poliisiorganisaation valtatarinoissa korostuu käsitys, jonka mukaan valta
havaitaan sen käyttäjän omaisuudeksi. Esimiesvallan osalta valtakäsitys tukeu-
tuu vahvasti nollasummavallan periaatteelle, missä yksittäisellä esimiehellä
oleva valta katsotaan pois otetuksi toiselta valtaapitävältä. Muun kun esimies-
ten osalta olen hyödyntänyt heroistisen vallan käsitettä niissä tapauksissa, jois-
sa työntekijät antavat yksittäiselle organisaation työntekijälle valtamandaatin
perustuen hänen toimiensa tai näkemystensä akreditoimana. Kyseisen vallan,
poiketen esimiesvallasta, ei kuitenkaan katsota olevan nollasummavaltaa. Tämä
saattaa johtua ensisijaisesti siitä, ettei henkilöstön välille ole muodostunut va-
kiintuneita ja organisaation tunnustamia valtapositioita, joista he joutuisivat
jatkuvasti kilpailemaan. Toissijaisesti kyse voi olla myös siitä, että luovuttamal-
la valtaa yksittäiselle toimijalle myös yhteisö kokee sillä olevan valtaa.

Esimiesvallalle ja heroistiselle vallalle on yhteismitallista vahva karismaat-
tisuuden vaade, joka korostuu tutkimuksen kaikissa kertomuksissa. Karisma ja
karismaattisuus liitetään henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, ja sen katsotaan
kuuluvat erityisesti vahvoille persoonille. Karismaattisuus esimiestyössä koros-
tui organisaatiomuutokseen liittyvissä valtakertomuksissa, sillä organisaatiossa
nähtiin mahdollistuvat tosiasiallisia organisaation sisäisiä muutoksia vain sillä
edellytyksellä, että erityisesti YP -tason vahvoissa valtapositioissa olevat henki-
löt vaihtuisivat tai heidän esimiehiksi valikoituisi karismaattisia henkiöitä. YP -
asemaan liittyneet vahvat valtakarismaattiset havainnot alkoivat ajassa ennen
organisaatiomuutosta ja jatkuivat muutokseen sekä sen havaittavien tulosten
perusteella muodostettuun käsitykseen organisaation tulevaisuudentilasta. Val-
tapositioiden nähtiin siten noudattavan rationaalis-karismaattista valtakäsitystä
siltä osin kuin valtaposition hankkiminen edellytti organisaation osoittamaa
riittävän korkeatasoista esimiesasemaa.
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Esimiesten karismaperusteinen valtapositio oli osin myös seurausta orga-
nisaation toimintatraditiosta, missä valta kerrottiin poliisipäällikön lisäksi eri-
tyisesti YP -tasolle. Organisaatiomuutoksen aikana YP:n valta-aseman toivottiin
ja osin myös nähtiin heikkenevän vallan jakautumisena ylemmille ja alemmille
esimiestasoille. Tutkimuksen päättyessä kyseinen ilmiö oli kokonaan poistunut
ja YP -taso oli kyennyt ikään kun palauttamaan vahvan valtapostitionsa myös
organisaatiomuutoksen jälkeisessä ajassa huolimatta siitä, että YP -tason ylä-
puoliselle ja alapuoliselle esimiestasolle tuli uusia toimijoita. Haastateltavien
negatiiviset käsitykset ja kokemukset valtamuutoksesta, osin jopa siihen liitty-
neet pettymykset selittyivät pääsääntöisesti sillä, ettei organisaation sisäinen
valtarakenne muuttunut organisaatiomuutoksen seurauksena henkilöstön toi-
veista ja odotuksista riippumatta. Tämä korostuu havainnossa, jonka mukaan
organisaation valtamuutokseen liittyvä muutospositiivisuus korostui tilanteissa,
joissa mm. YP -tason valtaposition nähtiin heikkenevän organisaatiomuutok-
seen liittyneen kiireen myötä. Organisaation toiminnan vakiinnuttua ja kiireen
lakattua kyseinen horjunta kuitenkin lakkasi ja valtapositiot palautuivat stabii-
liin tilaan. Siten ne vahvistivat osin myös traditionaalis-karismaattista käsitystä
siitä, että vahvat YP -tason valtapositiot ovat kohdeorganisaatiossa historialli-
sesti periytyvä ilmiö.

Tutkimuksen pitkästä ajallisesta kestosta huolimatta pidän mahdollisena
sitä, että ylimmän johdon valtapositioissa tapahtuneet muutokset eivät ilmene
välittömästi, jolloin muutoksen seuraukset ilmenevät viiveellä erityisesti työn-
tekijätasolla. Pidän lisäksi mahdollisena sitä, että jotkut ylemmän organisaatio-
tason valtapositioissa toimivat henkilöt saattavat tietoisesti pyrkiä välttämään
tai ainakin viivästyttämään valtaposition muutoksesta ilmenneiden seurausten
välittymistä organisaation työntekijätasolle asti. Toteutuessaan tämä saattaisi
vähentää organisaation henkilölle tunnustamaa valtaa, ja siten vaikuttaa nega-
tiivisesti tiettyjen esimiestasojen vahvaan valta-asemaan. Siten valtamuutoksiin
liittyvä viestintä saatetaan pyrkiä toteuttamaan tavalla, joka tukee traditionaa-
lista, stabiilia ja muuttumatonta valtakäsitystä. Muutoksen yhteydessä ja sen
jälkeen organisaation henkilöstön saattaa olla helpompi hyväksyä valtatilanteen
säilyminen entisellään sen sijaan, että he vaihtoehtoisesti pyrkisivät aktiivisesti
hankkimaan vastausta siihen, miten valtapositiot ovat tosiasiallisesti muuttu-
neet osin etäisenäkin koetussa ylemmässä johdossa.

Tutkimuksen taustalla vaikuttaneen Foucault'n valtafilosofian mukaiset
valtaverkostot korostuvat lähes kaikessa organisaation sisäisessä vallassa ja sen
käytössä. Esimiesvaltaan liittyvän karismaattisuuden on nähty olleen edellytys
sille, että vallankäyttäjä on kyennyt aikaansaamaan toimivan valtaverkoston
suhteessa omiin esimiehiin ja heidän esimiehiinsä että alaisiin ja heidän alaisiin-
sa. Vahva valtaverkosto ja sen tehokas hyödyntäminen ovat siten organisaatio-
vallan näkyvin osa.

Organisaatiossa tapahtuvan vallankäytön osalta tutkimustulokset tukevat
Foucault'n käsitystä siitä, että valtaa siedetään vain sillä ehdolla, että se kykenee
peittämään olennaisen osan itsestään ja mekanismistaan. Valtaan liittyvien me-
kanismien osalta valtaverkostojen hyödyntäminen näyttäytyy tavalla, missä
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valtamekanismit kätkeytyvät valtaverkostoon ilman, että mekanismit kuten
vallan tosiasiallinen käyttäminen valtaverkoston osana näyttäytyvät organisaa-
tion työntekijätasolle. Toisaalta tästä häiveilmiöstä riippumatta epäonnistumi-
nen siinä, että oma valta pystytään peittämään ulkopuolisilta tarkastelijoilta
johtaa tilanteeseen, missä erityisesti vahvat valtapositiot koetaan ei-legitiimeiksi.
Tämä legitimiteetin puuttuminen näyttäytyy sekä valtapositioihin liittyvässä
valtatraditiossa että tavassa, jossa vallan laajennettu käyttäminen johtaa henki-
löstön kannalta negatiivisviritteiseen valtakerrontaan. Edellä kuvattu negatii-
visviritteinen valtakerronta ulottuu organisaatiomuutosta edeltävästä ajasta
varsinaiseen organisaatiomuutokseen ja sen jälkeiseen tulevaisuudentilaan.



162

LÄHTEET

Aaltio, I. & Puusa, A. 2011. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus. Teoksessa
Puusa, A. & Juuti, p. (toim.) Menetelmäviidakon raivaajat: perusteita
laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: Hansaprint.

Ahonen, A. 2001. Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt: liik-
keenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turku:
Turun kauppakorkeakoulu.

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. (4. uud. p. painos) Tampere: Vas-
tapaino.

Alhanen, K. 2007. Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa. Helsinki:
Gaudeamus.

Allen, A. 1998. Rethinking power. London: Routledge.

Alvesson, M. 1996. Communication, power and organization. New York: De
Gruyter.

Arendt, H. 2002. Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot. Virtanen, E (suom.).
Tampere: Vastapaino.

Audi, R. 2003. Epistemology : a contemporary introduction to the theory of
knowledge. (toinen painos) London: Routledge.

Auvinen, T., Lämsä, A-M., Sintonen, T. & Takala, T. 2012. Leadership Manipu-
lation and Ethics in Storytelling. Journal of Business Ethics. September
2012. Netherlands:  Springer.

Bachrach, P. & Baratz, M. S. 1970. Power and Poverty: Theory and Practice.
New York: Oxford University Press.

Barnes, B. 1988. The nature of power. Cambridge: Polity.

Bauman, Z. 1996. Postmoderni lumo. Varonen, J. (suom.). Teoksessa Ahponen,
P-L. & Cantell, T. (toim). Tampere: Vastapaino.

Beetham, D. 1991. The legitimation of power. Basingstoke: Macmillan.

Berger, P. L.& Luckmann, T. 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen :
tiedonsosiologinen tutkielma. Raiskila, V. (suom.), (toim.) Helsinki: Gau-
deamus.



163

Bray, D.W. & Howard, A. 1983. The AT&T Longitudinal Studies of Managers.
Teoksessa Schaie K.W. (toim.) Longitudinal Studies of Adult Psychological
Development. New York: The Guilford Press.

Brown, S. P.A. & Saving, J.L.2002. Government organization and power. Eco-
nomic inquiry 40 (3), 439-449.

Clegg, S. 1989. Frameworks of power. London: Sage.

Clegg, S. 1991. Modern organizations: organization studies in the postmodern
world. London: Sage.

Clegg, S., Courpasson, D. & Phillips, N. 2006. Power and organizations. Lon-
don: Sage.

Davis, S. M. 1974. Two Models of Organization: Unity of Command Versus Bal-
ance of Power. Sloan Management Review (pre-1986) 16 (1), 29.

Dahl, R. A. 1970. Who governs? : democracy and power in an American city.
(15th pr. painos) New Haven: Yale University Press.

Davis, S. M. 1974. Two Models of Organization: Unity of Command Versus Bal-
ance of Power. Sloan management review 16 (1), 29.

Ekonen, M. 2007. Moninaiset urat: narratiivinen tutkimus naisjohtajien urakehi-
tyksestä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere:
Vastapaino.

Etzioni, A. 1973. Nykyajan organisaatiot. (3. p. painos). Randell, S. (suom.) Hel-
sinki: Tammi.

Fieldman, S. P. 1997. The revolt against cultural authority: Power/knowledge as
an assumption in organization theory. Human Relations 50 (8), 937-955.

Foucault, M. 2005. Tiedon arkeologia. Kilpeläinen, T. (suom.) Tampere: Vasta-
paino.

Frank, A. W. 2012. Practicing Dialogical Narrative Analysis. Teoksessa Holstein,
J. A. & Gubrium, J. B. (toim.) Varieties of narrative analysis. Los Angeles:
Sage.

French, J. R. P. Jr. & Raven, B. 1959. The Bases of Social Power. Teoksessa
Cartwright, D. (toim.) Studies in Social Power. Ann Arbor, Michigan:
University of Michigan, 150-167.



164

Galbraith, J. K. 1984. Vallan anatomia. Lehto, L. (suom.) Porvoo: WSOY.

Gergen, K. J. 2009. An invitation to social construction. (2nd ed. painos) Lon-
don: Sage.

Gergen, K. & Gergen, M. 1986. Narrative form and the construction of psycho-
logical science. Teoksessa Sarbin, T. (toim.) Narrative psychology: The sto-
ried nature on human conduct. New York: Praeger Press.

Giddens, A. 1984. Yhteiskuntateorian keskeisiä ongelmia: toiminnan, rakenteen
ja ristiriidan käsitteet yhteiskunta-analyysissä. Heiskanen, I. (suom.) Hel-
sinki: Otava.

Gjerstad, E. 2009. Valta kotikasvatuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo: WSOY.

Haatainen, J. 2005. Kihlakunnat muutoksessa: tutkimus kihlakuntauudistuksen
toteutumisesta ja kehittämisehdotuksista. Tampere: Tampereen yliopisto.

Haugaard, M. 2003. Reflections on seven ways of creating power. European
Journal of Social Theory, 61(1), 87-113.

Hacking, I. 2009. Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? Koskinen, I. (suom.)
Tampere: Vastapaino.

Hatch, M. J. 1997. Organization theory: modern, symbolic and postmodern per-
spectives. New York: Oxford UP.

Hazen, M. A. 1997. Response to "The Revolt Against Cultural Authority: Pow-
er/Knowldege as an Assumption in Organization Theory". Human Rela-
tions 50 (9), 1079-1084.

 Heikkinen, L. T. 2001. Narratiivinen tutkimus - todellisuus kertomuksena. Te-
oksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 2, Nä-
kökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja
analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Heiskala, R. 2001. Theorizing power: Weber, Parsons, Foucault and
neostructuralism. Social Science Information 40 (2), 241-264.

Helen, I. 1994. Michel Foucault'n valta-analytiikka. Teoksessa Heiskala, R.
(toim.)  Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.



165

Hyvärinen, M. 2003. Valta. Teoksessa Hyvärinen, M., Kurunmäki, J., Palonen,
K., Pulkkinen, T. & Stenius, H. (toim.) Käsitteet liikkeessä. Suomen
poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere:Vastapaino, 63-116.

Hänninen, V. 1992. Toimiva ihminen. Sosiologian ja sosiaalipsykologian
laitoksen tutkimuksia A 17. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hänninen, V. 2002. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen
yliopisto.

Immonen, S. & Vuorinen, M. 2005. Kihlakuntauudistus, poliisitoiminta ja tur-
vallisuusyhteistyö: tutkimus Etelä-Suomen läänin poliisipalvelujen, poliisin
organisaation, strategisen johtamisen ja ennakoivan paikallisen turvalli-
suusyhteistyön kehittämisestä. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulu.

Izraeli, D.N. 1975. The Middle Manager and the Tactics of Power Expansion: A
Case Study. Sloan Management Review (pre-1986) 16 (2), 57.

Jarvis, P. 1995. Teachers and learners in adult education: Transaction or moral
interaction? Studies in the Education of Adults 27 (1), 24.

Jobson, J. D. & Schneck, R. 1982. Constituent Views of Organizational Effective-
ness: Evidence from Police Organizations. The Academy of Management
Journal 25 (1), 25-46.

Jokinen, A. 2000. Narratiivit muutostyön resurssina. Teoksessa Jokinen, A. &
Suoninen, E. (toim.) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja
terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino.

Juuti, P. 2001. Johtamispuhe. Jyväskylä: PS-kustannus.

Juuti, P. 2006a. Organisaatiokäyttäytyminen. (Täysin uud. laitos. painos)
Helsinki: Otava.

Juuti, P. & Aaltio, I. 2006b. Johtaminen eilen, tänään, huomenna. Helsinki:
Otava.

Koskiaho, B. 1990. Ohi, läpi ja reunojen yli: tutkimuksenteon peruskysymyksiä.
Helsinki: Gaudeamus.

Kuusela, S. 2010. Valta ja vuorovaikutus johtamisessa. Tampere: Tampere Uni-
versity Press.

Lukes, S. 1974. Power: a radical view. London: Macmillan.



166

Lämsä, A. & Hautala, T. 2004. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki:
Edita.

Lämsä, A-M. & Sintonen, T. 2006. A narrative approach for organizational
learning in a diverse organisation. Journal of Workplace Learning, Vol. 18
Iss: 2 pp. 106 - 120.

Mansikka-aho, H. 2012. Poliisi poraa: poliisin hallintorakenneuudistuksen arvi-
ointi tuottavuusohjelman näkökulmasta. Tampere: Tampereen yliopisto.

Mattila, P. 2006. Toiminta, valta ja kokemus organisaation muutoksessa:
Tutkimus kolmesta suuryrityksestä.  Helsinki: Yliopistopaino.

Mintzberg, H. 1983. Structure in fives: designing effective organizations. Eng-
lewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Mintzberg, H. 1984. Power and Organization Life Cycles. The Academy of
Management Review 9 (2), pp. 207-224.

Mintzberg, H. 1985. The Organization as Political Arena. Journal of Manage-
ment Studies 22 (2), 133-154.

Morgan, G. 1998. Images of organization. San Francisco, CA: Berret-Koehler.

Mäkelä, K. 1990. Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa: Mäkelä,
K. (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki:
Gaudeamus.

Natunen, J. & Takala, T. 2006. Huomioita vallasta, johtajuudesta ja karismasta.
Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Nesselroade, J. R. & Baltes, P. B. 1979. Longitudinal research in the study of be-
havior and development. New York: julkaisija ei tiedossa.

Ng, S. H. 1980. The social psychology of power. London: Academic Press.

Niiniluoto, I. 1980. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen ja teorianmuodostus.
Helsinki: Otava.

Pihlström, S. 1997. Tutkiiko tiede todellisuutta? realismi ja pragmatismi nykyi-
sessä tieteenfilosofiassa. Helsinki: Hakapaino.

Poliisi 2020: Poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden suunnitelma, päivitys
2011. Sisäasiainministeriön julkaisut 16/2011: Sisäasiainministeriö.



167

Polkinghorne, D. 1995. Narrative configuration in qualitative analysis.
Teoksessa Hatch, J. A. & Wisniewski, R. (toim.) Life History and Narrative.
London: The Falmer Press. 5-23.

Putnam, R. D. cop. 1976. The comparative study of political elites. Englewood
Cliffs (N.J.): Prentice-Hall.

Puusa, A. & Juuti, P. 2011. Tieteenfilosofisista kysymyksistä laadullisen
tutkimuksen näkökulmasta.  Teoksessa Puusa, A. & Juuti, p. (toim.)
Menetelmäviidakon raivaajat: perusteita laadullisen
tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: Hansaprint.

Puusa, A. & Kuittinen, M. 2011. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus- ja
arviointikysymyksiä. Teoksessa Puusa, A. & Juuti, p. (toim.)
Menetelmäviidakon raivaajat: perusteita laadullisen
tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: Hansaprint.

Rainio, K. 1968. Valta ja vallan käyttö: sosiaalipsykologinen tarkastelu. Porvoo:
WS.

Raunio, K. 1999. Positivismi ja ihmistiede: sosiaalitutkimuksen perustat ja käy-
tännöt. Helsinki: Gaudeamus.

Raven, B. H. 1993. The Bases of Power: Origins and Recent Developments.
Journal of Social Issues 49 (4), 227-251.

Riessman, C. K. 2008. Narrative methods for the human sciences. Thousand
Oaks: Sage Publications.

Schein, V. E. 2977. Individual Power and Political Behaviors in Organization:
An Inadequately Explored Reality. The Academy of Management Review 2
(1), 64.

Sjöstrand, S. 1981. Organisaatioteoriat. Tikka, A. (suom.) Espoo: Weilin + Göös.

Syrjälä, J. 2006. Valoon piirrettyjä kuvia: tarinoita ja tulkintoja sähköalan mur-
roksesta hyvinvoinnin ja henkilöstöstrategian näkökulmasta. Jyväskylä: Jy-
väskylän yliopisto.

Syrjälä, L. 1994. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä.

Syrjälä, L. & Numminen, M. 1988. Tapaustutkimus kasvatustieteessä : Case stu-
dy in research on education. Oulu: Oulun yliopisto.

Tamminen, R. 1993. Tiedettä tekemään. Jyväskylä: Atena.



168

Tiainen, A. 2008. Pora on ihanteiden ja realismin kompromissi. Poliisi 2008 (1)
5-12.

Tjosvold, D. 1989. Interdependence and Power Between Managers and Em-
ployees: A Study of the Leader Relationship. Journal of Management 15 (1),
49.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.
(kuudes uudistettu laitos) Helsinki: Tammi.

Turner, J. C. 2005. Explaining the nature of power: a three-process theory. Eu-
ropean Journal of Social Psychology 35 (1), 1-22.

Vanhala, A. 2007. Piiri pieni pyörii. Espoo: Tampereen yliopistopaino.

Varis, T. 1989. Vallan genealogia: tutkimus Michel Foucault'n valtakäsityksistä.
Tampere: Tampereen yliopisto.

Virtanen, T. 1994. Valta, sopiminen ja moraalisuus sosiaalisessa toiminnassa:
sosiaalisen järjestyksen muodostaminen ja tietäminen sekä sosiaalinen yh-
teismitattomuus: esimerkkinä tulosjohtaminen. Helsinki: Valtionhallinnon
kehittämiskeskus.

Wartenberg, T.E.1990. The Forms of Power: From Domination to
Transformation. Philadelphia: Temple University Press.

Weber, M. 1978. Economy and society: An outline of interpretive sociology. Vol.
1. Roth, G. & Wittich, C. (ed.) Fischoff, E. (transl.) Berkeley, Cal.

Weber, M. 1989. Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationalisuus: kir-
joituksia uskonnonsosiologiasta. Hietaniemi, T. (suom.) (toim.) Tampere:
Vastapaino.

Wells, K. 2011. Narrative inquiry. New York: Oxford University Press.

Westcott, M., Baird, M. & Cooper, R. 2006. Re-working work: Dependency and
choice in the employment relationship. Labour & Industry 17 (1), 5-18.



169

LIITTEET

LIITE 1  KESKI-SUOMEN POLIISILAITOSTEN
MAANTIETEELLISET TOIMINTA- JA VASTUUALUEET
31.12.2008 ASTI



170

LIITE 2  KESKI-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTA- JA
VASTUUALUE POLIISIASEMINEEN JA
PALVELUPISTEINEEN 1.1.2009 LUKIEN



171

LIITE 3  PUOLISTRUKTUROITUJEN
TEEMAHAASTATTELUIDEN KYSYMYSRUNKO

Organisaatiomuutos-teema

1. Mitä sana ’organisaatiomuutos’ tuo sinulle mieleen?
2. Mitkä ovat tämän organisaation (poliisihallinto) erityispiirteet? Muistat-

ko mitään keromusta näistä erityspiirteistä?
3. Tulisiko mieleesi jokin tapahtuma, joka tiivistäisi sen, mitä tämän orga-

nisaation osana olemisessa on kyse?
4. Onko mielessäsi mitään erityisiä tarinoita organisaation johtajista tai

omista esimiehistäsi, jotka kuvaisivat sitä, mistä tässä organisaatiossa on
kyse?

5. Mikä näkemyksesi on organisaatiomuutoksesta? Kuinka laajana näet sen?
6. Onko organisaatiomuutos ennakoitavissa/hallittavissa/hallinnassa?
7. Onko sinulla käsitystä siitä, kuinka organisaatiomuutos tulee vaikutta-

maan sinuun tai kuinka se on vaikuttanut sinuun?
8. Onko sinulla positiivisia/negatiivisia odotuksia/näkemyksiä muutok-

seen liittyen?
9. Onko olemassa kriittisiä menestystekijöitä, joiden toteutuminen on/tai

on ollut olennaista tapahtuvassa/onnistuneessa muutoksessa?
10. Onko organisaatiomuutos vaikuttanut sinuun sen aikana? Miten ja miksi?
11. Vaikuttaako muutos sinuun sen (organisaatiomuutos) toteuduttua? Mi-

ten ja miksi?
12. Arveletko muutoksen jälkeisen tilanteen olevan parempi tai huonompi

kuin tilanteen ennen muutosta?
13. Arveletko muutoksen jälkeisen tilanteen olevan parempi tai huonompi

kuin tilanteen muutoksen aikana?
14. Näetkö, että toiminnallasi on/olisi/tai on ollut vaikutusta muutokseen

tai sen jälkeiseen tulevaisuudentilaan?
15. Oletko itse ottanut osaa tai osallistunut organisaatiomuutokseen?
16. Mitä N.N:lle on tapahtunut organisaatiomuutoksen aikana?

Valta-teema:

17. Mitä sana ’valta’ tuo sinulle mieleen?
18. Kuinka valta ilmenee omassa organisaatiossasi?
19. Osaatko kertoa, kuinka valta ja sen käyttö ilmenee oman organisaatiosi
20. Näetkö vallan keskittyneen tällä hetkellä?
21. Millä perusteella valta on jakautunut organisaatiossasi?
22. Odotatko/onko valtasuhteiden muuttuvan organisaatiomuutoksen ai-

kana tai sen jälkeen? Miten?
23. Tuleeko/onko oma valtasuhteesi muuttumaan organisaatiomuutoksen

aikana tai sen jälkeen?
24. Onko valta jakautunut tarkoituksenmukaisesti tällä hetkellä?
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25. Tuleeko valta jakautumaan tarkoituksenmukaisesti organisaatiomuutok-
sen jälkeen?

26. Onko tilanne organisaatiomuutoksen jälkeen parempi kuin ennen muu-
tosta?

27. Onko tilanne organisaatiomuutoksen jälkeen parempi kuin organisaa-
tiomuutoksen aikana?
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LIITE 4  HAASTATELTAVIEN SEURANTALOMAKE

Tallenteen tiedot:
Aika- ja paikka:
Haastattelu klo:
                 -

Nimi: Ikä::

Sukupuoli (M/N): Poliisikokemus (virkaikä): Koulutus:
Poliisin miehistötutkinnon
valmistumisvuosi:

Työpaikat (poliisihallinto): Asuinpaikat: Arvo (palvelusarvo):

Koulutus poliisivoimissa (myös valmistumisen jälkeinen koulutus):

Työtehtävät poliisivoimissa:
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LIITE 5  HAASTATTELUAINEISTON
TAULUKKOANALYYSITYÖKALU


