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ABSTRACT
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ISBN 978-951-39-7375-9 (print)
ISBN 978-951-39-7376-6 (PDF)
As the healthcare sector is constantly growing and changing, it is more important than ever to consider how we can ensure that a sufficient number of
employees are available in healthcare organizations now and in the future. Social interactions play a key role when it comes to constructing, maintaining and
developing organizations, workplaces, groups and teams that motivate people.
Administrative groups, such as various management groups and staff meetings,
have a significant impact on the performance of organizations and their employees. They create resources and develop and maintain the processes for the
entire organization.
The aim of this doctoral dissertation is to better understand administrative
interaction and to define its characteristics in the hospital workplace. The goal is
to analyze administrative interaction as a process that is constructed within the
administrative groups at a hospital workplace. The study design is qualitative
and includes four research articles: one literature review and three empirical
research reports. The theoretical background of the study leans on the perspectives of the institutional theory of organizational communication. The empirical
data of the study consists of fifteen observations of administrative group meetings and nine interviews of nursing staff members. The data analysis utilized
qualitative methods, such as qualitative content analysis.
The findings of the study indicate that administrative interaction is comprised of processes in which 1) the resources for work and 2) the communal aspects of work are created and maintained. The processes that construct the resources for work and the communal aspects of work include: 1) managing information, 2) managing action, 3) managing workplace and 4) managing responsibility. To conclude, the processes that pierce the different dimensions of
administrative interaction in a hospital workplace seem to involve the management of the communal aspects of work, the management of responsibilities
and the management of the institution. The findings of the study can be applied
to the development of specific processes for groups, workplaces and organizations.

Keywords: administrative group, administrative interaction, communication,
hospital, organization, social interaction, workplace interaction
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ESIPUHE
Viestintä on työelämän perusta, sillä organisaatiot, työyhteisöt, ryhmät ja erilaiset ihmissuhteet rakentuvat meidän ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Työn ja sen tekijöiden kehittämiseksi ja kehittymiseksi on tärkeää ymmärtää
vuorovaikutuksen kysymyksiä pintaa syvemmältä. Siksi ryhdyin tutkimaan
tässä viestinnän väitöskirjassani työyhteisöviestintää ja tarkemmin rajattuna
hallinnollista vuorovaikutusta. Väitöskirjaprosessiin on kuulunut niin oivaltamisen riemua kuin epävarmuuden sietoa, ja kun nyt mietin, kuinka paljon tälle
tutkimustaipaleelle on mahtunut yhteistyötä ja tukea, haluan sydämellisesti
kiittää mukana olleita ihmisiä ja tahoja.
Tutkimukseni aineisto kerättiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä osana
Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet tutkimushanketta (TSR112304). Kiitän kaikkia tutkimukseen osallistuneita arvokkaasta tutkimukselleni antamastanne ajasta. Kiitos, että pääsin havainnoimaan kokouksianne ja palavereitanne ja että sain haastatella teitä. Te mahdollistitte tutkimukseni toteuttamisen.
Väitöskirjatyöni ohjaaja yliopistonlehtori, FT Leena Mikkola ansaitsee mitä
lämpimimmät kiitokseni. Kiitos asiantuntevasta, paneutuvasta ja innostavasta
ohjauksestasi ja siitä, että elit vahvasti mukana sekä työni onnistumisen ilot että
haastavat hetket. Kiitän Leenaa myös ansiokkaasta tutkimushankkeemme johtamisesta ja toisena kirjoittajana toimimisesta kolmessa tutkimusartikkelissani.
Kiitokset ajatuksiani tutkimuksesta ja tieteestä avartaneista keskusteluista myös
lehtori, FT Tarja Valkoselle, professori Maarit Valolle, professori Anu Sivuselle
ja dosentti Maili Pörhölälle. Tarjaa kiitän lisäksi ohjauksesta ensimmäisen väitöskirja-artikkelini alkuvaiheessa. Erityisesti Maaritia haluan kiittää myös luottamuksesta ja kannustuksesta viestinnän oppiaineessa tekemissäni opetus- ja
ohjaustehtävissä.
Tämän työn esitarkastajat professori Pirkko Vartiainen ja yliopistonlehtori,
dosentti Tuula-Riitta Välikoski antoivat työstäni asiantuntevaa ja arvokasta palautetta. Suuret kiitokset teille, palautteenne auttoi minua viimeistelemään työni.
Väitöskirjatyöni toteutusta tukivat taloudellisesti tutkimus- ja matkaapurahoina INGRoup – Interdisciplinary Network for Group Research, Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta ja viestintätieteiden laitos (nyk. humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja kieli- ja viestintätieteiden laitos),
Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry ja Suomalainen Konkordia-liitto. Apurahakausien lisäksi tein tutkimustani työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon. Tutkimusaineistonkeruun mahdollisti jo aiemmin mainitsemani Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke. Kiitos tuesta näille kaikille tahoille. Tutkimushankkeen muita väitöskirjatutkijoita, Tomi Laapottia ja Hannele Välipakkaa,
sekä tutkimusavustajia haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä. Työni ja siihen liittyneiden konferenssiesitelmien englanninkielisten osioiden kielentarkastuksesta kiitän Marcus Dentonia, Eleanor Underwoodia ja Scribendi-kielentarkastajia.

Suurimman osan tutkimuksestani sain tehdä Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen ja laitosfuusion jälkeen kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tiloissa, mistä olen kiitollinen. Innostava yhteisöllisyys valaisi työpäiviäni,
kiitokset siitä teille työkaverit! Erityisen iso kiitos kuuluu kaikille legendaarisessa L170-huoneessa kanssani työtilaa – ja ennen kaikkea elämää – jakaneille.
Tahdon kiittää myös nykyistä työyhteisöäni strategisessa viestintätoimisto Ellun Kanoissa kannustuksesta tutkimukseni viimeistelyvaiheessa.
Väitöskirjapolkuni käänteitä sain jakaa yhdessä mitä mainioimpien matkakumppaneiden, viestinnän tohtoriopiskelijoiden, kanssa. Kiitos teille kaikille
tohtoriseminaareissa ja konferenssimatkoilla ja -jatkoilla käydyistä keskusteluista ja mahtavasta yhteishengestä. Erityisesti tahdon kiittää kollegoista hyviksi
ystävikseni työn lomassa kehkeytyneitä Tomi Laapottia, Mitra Raappanaa ja
Tessa Horilaa. ”Varjiksemme” tarjosivat aina verratonta vertaistukea, ja minulle
on ollut tärkeää, että olemme voineet yhdessä ihmetellä niin tieteenteon teoreettisia kysymyksiä kuin elämän kepeitä ja kipeitä käänteitä. Kiitän myös jo tohtoroituneita Vilja Laaksosta ja Anne Laajalahtea esimerkistä ja ystävyydestä.
Alusta asti pyrin suhtautumaan väitöskirjatyöhön projektina, jolla on alku
ja loppu ja joka on iso – mutta ei isoin – osa elämääni. Onnekseni olenkin saanut
nauttia runsaasti myös muusta elämän kirjosta, kun rinnallani tämän tutkimusmatkan ajan on kulkenut joukko rakkaita ihmisiä. Jotkut osan matkasta,
jotkut koko matkan ajan ja monet jo kauan ennen tämän matkan alkua. Teitä
kaikkia haluan nyt lopuksi kiittää.
Äitiäni ja isääni kiitän erityisen lämpimästi. Olette tukeneet minua kaikilla
mahdollisilla tavoilla, ja teidän luottonne minuun ja kykyihini pärjätä sekä arvostuksenne tekemiäni valintoja kohtaan ovat kantaneet minua elämässä pitkälle. Kimmo, Tiina, Emil ja Unni, kiitos teille yhteisistä kivoista hetkistä ja retkistä.
Kaikille ystävilleni tahdon lausua kiitokset energiasta, jota teiltä saan. Juukamuikit eli yläastevuosilta saakka kanssani samaa kieltä puhuneet Marjo, Jaana,
Anna ja Niina sekä yliopisto-opintojen alusta asti maailmaa mukanani ylianalysoineet Tiina, Erika, Ninnu ja Julia ovat olleet minulle erityisen tärkeät tukijoukot. Läheisten lisäksi iso voimavara elämässäni on liikunta, jonka parissa olen
paitsi saanut tuuletettua tutkimushöyryistä päätäni myös tutustunut upeisiin
ihmisiin. Kiitos kaikille treenikavereille, että olen saanut keskittyä kanssanne
hikoilemiseen ilman tutkintojen tai titteleiden vertailua.
Väitöskirjatyö ei olisi mitenkään onnistunut yksin. Kaikki merkitykselliset
kohtaamiset eivät mahdu tähän esipuheeseen, mutta sydämessäni ne ovat lämpimästi tallessa. Kiitos.
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1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Terveydenhuollon ja -hoidon tarkoituksenmukainen toiminta ja toiminnan laadun varmistaminen on niin yhteiskunnan ja kansantalouden vakauden kuin
yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Suomessa sosiaali- ja
terveysala on suuri koko väestön ja suurin naisten työllistäjä. Alalla työskentelee kaikista työssäkäyvistä noin 17 % ja työssäkäyvistä naisista lähes 30 % – yhteensä miltei 390 000 henkilöä. (Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013, 2,
11.) Alalla työskentelevistä 37% on yli 50-vuotiaita, ja keskimääräistä vanhempi
työväestö tarkoittaa myös keskimääräistä suurempaa eläköitymisen määrää
lähivuosina. Samanaikaisesti iäkkäimpien väestöosan kasvaessa lisääntyy myös
terveysalan palveluiden tarve. (Koponen 2015, 3.) Ennusteiden mukaan sosiaalija terveysalalle esimerkiksi koulutuspaikkojen määrää lisäämällä ollaan saavutettu tilanne, jossa työvoimapula ei välttämättä nouse tulevaisuuden keskeisimmäksi ongelmaksi, vaan pikemminkin puhutaan kohtaanto-ongelmasta.
Erityisen haastavaksi osoittautunee työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ammateittain ja alueittain. (Koponen 2015, 19.) Työvoiman määrään vaikuttaa myös alan vaihtaminen. Työvoiman riittävyyden näkökulmasta voidaan
pitää huolestuttavana esimerkiksi sitä, että suomalaisista nuorista sairaanhoitajista jopa yli neljännes harkitsee alan vaihtoa muutamia kertoja kuukaudessa tai
useammin (Flinkman 2014).
Riittävän ja tarkoituksenmukaisesti kohdennetun työvoiman saannin turvaaminen on siis lähitulevaisuudessa yksi sosiaali- ja terveysalan keskeisimmistä kysymyksistä, johon vastaamiseksi on oleellista parantaa työelämän laatua.
Tärkeää on, että alan organisaatiot näyttäytyvät vetovoimaisina ja hyvinvoivina
työpaikkoina, joihin halutaan sitoutua ja jotka motivoivat jo alalla olevia pysymään alalla (Koponen 2015, 19). Keskeistä tällöin on esimerkiksi työyhteisöjen
tarkoituksenmukainen johtaminen (Cowden & Cummings 2015; Jackson, Meyer
& Wang 2013; Lammintakanen 2017), työntekijöiden kokemus työyhteisöjen
kollaboratiivisuudesta ja tukea-antavuudesta (Utriainen, Kyngäs & Nikkilä
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2011) sekä henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa työolosuhteisiinsa (Flinkman
& Salanterä 2015). Sitoutumista tukevat myös sellaiset organisaation ja työn
piirteet, jotka mahdollistavat henkilöstön kehittymisen ja luovat edellytyksiä
riittävälle ajankäytölle hoitotyöhön (Cowden & Cummings 2012).
Ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on vetovoimaisten, motivoivien ja
hyvinvoivien työyhteisöjen rakentumisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä
keskeinen merkitys. Organisaatiot, työyhteisöt, ryhmät ja niihin kytkeytyvät
ilmiöt, kuten erilaiset viestintä- ja vuorovaikutussuhteet ja prosessit päätöksenteosta johtamiseen, osallistumiseen ja tiedon- ja konfliktinhallintaan rakentuvat
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jossa niitä luodaan, ylläpidetään ja
muokataan (Sias 2014). Sairaalassa henkilöstö työskentelee kompleksissa ja
kuormittavassakin toimintaympäristössä. Kansalaisten henkeä ja terveyttä käsittelevät terveydenhoidon ja -huollon ydintoiminnot, etiikka sekä sairaalaorganisaation sisäiset hallinnolliset ja kulttuuriset erot hierarkiaverkostoineen
esimerkiksi eri ammattien ja erikoisalojen sisällä ja välillä muokkaavat toimintaympäristöstä erityisen ja monista muista aloista poikkeavan (Apker 2012;
Kinnunen & Vuori 2007; Wiili-Peltola 2005; Wright, Sparks & O’Hair 2013). Tällöin myös työssä tapahtuvan ihmisten välisen kanssakäymisen – työyhteisön
vuorovaikutuksen – kysymykset nousevat kiinnostaviksi ja keskeisiksi organisaation ja työyhteisön toiminnan, työn laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.
Sairaalan perustehtävää toteutetaan hoitotiimeissä, ja terveydenhoidon
kontekstissa ryhmä- ja tiimitutkimus on pääosin keskittynyt hoitotyötä tekeviin
ryhmiin (Körner ym. 2016; Manser 2009; Real & Poole 2011). Työhön sairaalassa
kuuluu kuitenkin myös erilaisia hallinnollisia tehtäviä, joita toteutetaan ryhmätilanteissa, kuten johtoryhmissä, henkilöstöpalavereissa tai erilaisissa kehittämis- ja projektiryhmissä. Nämä hallinnolliset ryhmät tuottavat organisaatioille
erilaisia resursseja ja huolehtivat resurssien turvaamisen ja ylläpitämisen prosesseista (Bournois & Roussillon 2010; Goll & Rasheed 2005; Hambrick 2010;
Zorn & Tompson 2002). Sairaalassa erilaatuiset työt ja tehtävät limittyvät keskenään, ja työntekijät voivat olla samanaikaisesti jäseninä useissa luonteeltaan,
tavoitteiltaan tai tehtäviltään erilaisissa ryhmissä.
Erilaisissa ryhmissä ryhmän vuorovaikutus ja jäsenten positiot ja roolit
vaihtelevat. Yhdessä ryhmässä voi työskennellä eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita, ja huolimatta heidän kuulumisestansa samaan organisaatioon yhteistyö voi olla haasteellista, kun ryhmien ja niiden jäsenten erilaiset arvot,
normit, roolit, tavoitteet ja sitoutumisen tasot kohtaavat (Burtis & Turman 2006;
Clayton & Ellington 2011; Seibold, Hollingshead & Yoon 2014). Hallinnolliset
ryhmät jäsenineen toimivatkin useilla rajapinnoilla, kun jäsenten taustat ja erilaiset jäsenyydet ja positiot lomittuvat keskenään. Resursoivina ryhminä hallinnollisilla ryhmillä on organisaatioiden toiminnassa ja suoriutumisessa perustavanlaatuinen merkitys (Bournois & Roussillon 2010; Goll & Rasheed 2005;
Hambrick 2010; Zorn & Tompson 2002). Siksi myös niiden vuorovaikutuksen
reflektoiminen ja kehittäminen on tärkeää sekä niiden oman että koko organisaation toiminnan kannalta (Hedman & Valo 2015). Tässä viestinnän alan väi-
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töskirjatutkimuksessa päämääränäni on tuottaa lisää tietoa ja ymmärrystä sairaalaorganisaation hallinnollisten ryhmätilanteiden vuorovaikutuksesta. Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää hallinnollista vuorovaikutusta ja sen ominaispiirteitä sairaalatyöyhteisössä.
Kuten edellä esittämistäni perusteista voidaan päätellä, tutkimusaihe on
merkityksellinen ja ajankohtainen sekä viestinnän tutkimuskentän että yhteiskunnan näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti aihe on ajankohtainen myös siksi,
että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää ollaan Suomessa parhaillaan uudistamassa. Sote- ja maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen on pyrkimyksenä siirtää kunnilta 18 uudelle maakunnalle vuodesta 2020 alkaen. Muutoksen kuvataan vaikuttavan satojen tuhansien
ihmisten työhön, palvelunkäyttäjiin eli kansalaisiin, hallintoon, toimintatapoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen, ohjaukseen ja verotukseen.
(Sote- ja maakuntauudistus 2017.)
Kaavailtu muutos on kiinnostava prosessi myös viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmista, ja hallinnollisella vuorovaikutuksella on prosessissa keskeinen merkitys esimerkiksi päätöksenteon ja yhteistyön viitekehyksissä. Niirasen (2016, 300–301) mukaan terveysalan muutoksissa uudistamisodotusten kohteena ovat toiminnan tavoitteiden, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin
välisten suhteiden sekä palvelujen järjestämisen lisäksi myös työprosessit, henkilöstön osaaminen, työ, työn kohdentuminen ja työn sisällöllinen moninaisuus.
Monimuotoiset ja hajautetut organisaatiot tuovatkin uudenlaisia erityispiirteitä
terveysalan organisaatioissa työskentelyyn ja niiden johtamiseen. Uudenlaiselle
yhteistyölle sekä moniammatillisille toimintakokonaisuuksille ja työyhteisöille
voi näin syntyä tarvetta. (Niiranen 2016, 300–301.)
Väitöskirjatutkimukseni tulosten avulla on mahdollista tukea erilaisia uusia tai muuttuvia työprosesseja. Pyrin tuottamaan tutkimuksellani tietoa, jota
voidaan hyödyntää organisaatioiden ja työyhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämiseen muuttuvassa työelämässä. Sairaalatyöyhteisön hallinnollista vuorovaikutusta ymmärtämällä voidaan kehittää ja tukea kansalaisten hyvinvointiin
vaikuttavia organisaatioita, työyhteisöjä ja työntekijöitä, joille näissä muuttuvissa työympäristöissä ja komplekseissa rakenteissa työskentely on arkipäivää.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet
Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on ymmärtää sairaalatyöyhteisön hallinnollista vuorovaikutusta ja määritellä sen ominaispiirteitä. Pyrin jäsentämään
hallinnollista vuorovaikutusta sairaalan hallinnollisissa ryhmätilanteissa rakentuvana prosessina. Tarkoituksenani on tuottaa tietoa siitä, mitä hallinnollinen
vuorovaikutus on ja kuinka hallinnollista vuorovaikutusta toteutetaan hallinnollisissa ryhmätilanteissa sairaalatyöyhteisössä. Väitöskirjani tutkimuskysymys on: Mitä on vuorovaikutus sairaalan hallinnollisissa ryhmätilanteissa ja millaisia
ovat hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet sairaalatyöyhteisössä?
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Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen tarkastelemalla hallinnollista
vuorovaikutusta sairaalan hallinnollisia ryhmätilanteita havainnoiden ja hoitohenkilöstöä haastatellen. Haen vastausta tutkimuskysymykseen neljän osatutkimuksen kautta. Keskityn niissä 1) hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen
tutkimuskentän kartoittamiseen, 2) työyhteisön vuorovaikutuksessa hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumisen kuvaamiseen ja ymmärtämiseen, 3) hallinnollisten ryhmätilanteiden vuorovaikutuksessa tapahtuvan
työnkoordinoinnin kuvaamiseen ja ymmärtämiseen ja 4) vastuun rakentumisen
kuvaamiseen ja ymmärtämiseen hallinnollisten ryhmätilanteiden vuorovaikutuksessa. Väitöskirjaani sisältyvien osatutkimusten tavoitteet ovat seuraavat:
Osatutkimus 1: Tavoitteena on kuvata hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta tutkimuskohteena analysoimalla aiempaa aiheesta tehtyä tutkimusta.
Osatutkimus 2: Tavoitteena on ymmärtää työhyvinvoinnin rakentumista
sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa jäsentämällä hoitohenkilöstön
käsityksiä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksistä.
Osatutkimus 3: Tavoitteena on kuvata ja ymmärtää työnkoordinointia
vuorovaikutusprosessina analysoimalla, kuinka työnkoordinointi rakentuu sairaalan osastopalavereissa.
Osatutkimus 4: Tavoitteena on kuvata ja ymmärtää vastuun rakentumista
viestinnällisenä ilmiönä sairaalan hallinnollissa ryhmätilanteissa jäsentämällä, miten ja millaista vastuuta rakentuu vuorovaikutuksessa.
Tässä väitöskirjani kokoavassa ja arvioivassa osiossa esittelen seuraavaksi, toisessa luvussa, tutkimukseni teoreettisen kehyksen. Keskeiset käsitteet kuvaan
kolmannessa luvussa. Osatutkimusten toteutuksen tutkimusmenetelmineen ja aineistoineen avaan neljännessä luvussa. Viidennessä luvussa tiivistän väitöskirjaani sisältyvissä tieteellisissä artikkeleissa raportoimani osatutkimukset sekä
kokoan ja pohdin niiden tuloksia. Tutkimustuloksia ja niiden merkitystä pohdin kuudennessa luvussa, johtopäätöksissä. Lopuksi, päätännössä, kokoan tutkimustulosten sovellusmahdollisuuksia, arvioin tutkimusta ja esitän jatkotutkimusehdotuksia.

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN KEHYS
2.1 Sosiaalinen konstruktionismi

Väitöskirjatutkimukseni tieteenfilosofiset lähtökohdat ovat sosiaalisen konstruktionismin perinteessä, jossa maailman nähdään muotoutuvan sosiaalisissa prosesseissa. Tieto on vuorovaikutuksessa syntyvää ja historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunutta – tietoa ei siis vain löydetä, vaan sitä rakennetaan ihmisten
välisissä dynaamisissa prosesseissa (Allen 2005, 36–37; Schwandt 2000, 197).
Tutkimukseni pohjautuu sosiaalisen konstruktionismin perusajatukseen, jonka
mukaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa annetaan merkityksiä todellisuuden ilmiöille ja todellisuutta ja maailmaa rakennetaan vuorovaikutuksessa.
Todellisuutemme ovat siis vuorovaikutuksemme tulosta. (Gergen 2009, 4.)
Sosiaalinen konstruktionismi kehittyi vastakohdaksi positivismille. Kun
positivismissa oletetaan, että todellisuuden ja maailman luonne voidaan paljastaa havainnoimalla, sosiaalisessa konstruktionismissa puolestaan kehotetaan
kyseenalaistamaan havaintojen itsestäänselvyyttä ja problematisoimaan tiedon
luonnetta objektiivisina havaintoina maailmasta (Burr 2003, 2–3). Sosiaalisessa
konstruktionismissa haastetaan ajatus asioiden ja ilmiöiden universaaliudesta ja
ehdottomuudesta. Yksi tiedon ja maailman rakentumisen ulottuvuuksista tulee
näkyväksi jo siinä, että tiettyjä ilmiöitä nostetaan merkityksellisemmiksi tutkimuskohteiksi kuin joitakin toisia. (Allen 2005.) Esimerkiksi yhteiskunnassa ongelmiksi nimetyt asiat eivät ole riippumattomia tosiseikkoja, vaan ongelmat
rakentuvat vuorovaikutuksessa, jossa samalla määritellään hyvän ja pahan tai
oikean ja väärän maailmaa (Gergen 2009, 4–5).
Tiedon ja todellisuuden rakentumista voidaan kuvata sosiaalisen konstruktionismin tiukemman tai väljemmän viitekehyksen lähtökohdista (Allen
2005, 39–40). Tiukemmassa sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä kuvataan kaikenlaisten – fyysisten ja sosiaalisten – todellisuuksien rakentuvan sosiaalisissa prosesseissa, kun taas väljemmässä viitekehyksessä keskitytään sosiaalisiin todellisuuksiin. Myös näiden viitekehysten yhdistelmiä käytetään. (Allen

16
2005, 39–40.) Väitöskirjatutkimuksessani pidän tiedon rakentumisen lähtökohtana näiden kahden viitekehyksen välimuotoa: tieteellinen tieto rakentuu erilaisissa sosiaalisissa neuvotteluissa, jotka eivät kuitenkaan poissulje näkemystä
siitä, että tieto olisi ainoastaan sosiaalisten prosessien tulosta (Schwandt 2000,
199).
Ontologisena oletuksena sosiaalisen konstruktionismin taustalla on relativismin todellisuuskäsitys, johon kytken väitöskirjatutkimukseni. Relativismin
mukaan totuutta rakennetaan, ylläpidetään ja uusinnetaan tietyssä paikassa ja
ajassa. Totuus siis heijastelee monia erilaisia merkityksiä. (Lincoln, Lynham &
Guba 2011, 98.) Relativismin mukaisesti tutkimuksessani absoluuttinen, kaiken
kattava totuus ei ole tutkimuksen päämääränä, eikä sellaista ole mahdollista
saavuttaakaan. Sen sijaan pyrkimyksenä on ymmärtää valittua osaa ihmisten
elämien ja suhteiden dynaamisesta ja muuttuvasta luonteesta, joka on osa erilaisia suurempia kokonaisuuksia, kuten kulttuureita ja instituutioita (Angrosino
2008, 177).
Sosiaalista konstruktionismia on kritisoitu erityisesti sen tiukemman lähestymistavan näkökulmasta, jossa mitkään ihmisen tekemistä aistihavainnoista tai vaikkapa fyysisistä kehontoiminnoista eivät ole olemassa ennen kuin ne
on sosiaalisesti rakennettu. Myös lähestymistavan esittämää yksilön passiivista
roolia voidaan kritisoida, jos yksilö nähdään vain yhteiskunnan määrittelemien
roolien ilmentäjänä. Useimmat sosiaalisen konstruktionismin näkökulmaan
pohjaavat tutkimukset kuitenkin soveltavat väljempää lähestymistapaa, jossa
keskitytään sosiaalisiin prosesseihin fyysisten prosessien sijaan. (Allen 2005, 40–
41.) Oleellista on huomata, että sosiaalinen konstruktionismi ei kiistä tiettyjen
ilmiöiden materiaalista perustaa, vaan kuvaa myös materiaalisten todellisuuksien sosiaalisesti konstruoitua luonnetta. Sosiaalinen konstruktionismi ei siis
kiistä vaikkapa kuoleman ”todellisuutta”, mutta tieto kuolemasta fysiologisena
ilmiönä, kuolemaan liitetyt merkitykset tai käsitykset kuolemanjälkeisistä tapahtumista rakentuvat vuorovaikutuksessa, ja näitä merkityksiä ja käsityksiä
voidaan kyseenalaistaa. (Gergen 2009, 161–162.)

2.2 Viestinnän sosiokulttuurinen tutkimusperinne
Viestinnän teoreettisia näkökulmia jaotellaan useilla eri tavoilla, ja teorioiden
monitieteisten juurien vuoksi teoriakenttä ei ole täysin yhteneväinen (Craig
2007, 64–66). Monitieteisistä juurista huolimatta viestintä ei kuitenkaan ole toissijainen ilmiö, jota voidaan selittää esimerkiksi psykologisilla, sosiologisilla tai
taloudellisilla tekijöillä, vaan se pikemminkin on itsessään näitä tekijöitä selittävä, perustavanlaatuinen prosessi (Craig 2007, 68).
Craig (2007) jakaa viestintäteoriat seitsemään perinteeseen: retoriseen, semioottiseen, fenomenologiseen, kyberneettiseen, kriittiseen, sosiopsykologiseen
ja sosiokulttuuriseen perinteeseen. Jaottelu perustuu siihen, millaiseksi viestinnän luonne kuvataan. Viestintää voidaan tarkastella siis esimerkiksi puhe- ja
keskustelutaidon (retorinen perinne), merkkijärjestelmien (semioottinen perin-
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ne), kokemuksen (fenomenologinen perinne), tiedon prosessoimisen (kyberneettinen perinne), yhteiskunnallisen epätasa-arvoisuuden kysymysten (kriittinen perinne) tai kognitiivisten, emotionaalisten ja behaviorististen vaikutusten
näkökulmista (sosiopsykologinen perinne) (Craig 2007, 71). Väitöskirjatutkimukseni tutkimusasetelma pohjautuu viestinnän sosiokulttuuriseen perinteeseen.
Viestinnässä muodostettavia ja ylläpidettäviä sosiokulttuurisia malleja
teoretisoi ensimmäisten joukossa Mead (1934), joka kuvasi mielen, minän ja yhteiskunnan olevan toisiinsa kytkeytyviä ja vuorovaikutuksellisissa prosesseissa
syntyviä ja muuttuvia. Blumer (1969) esitteli symbolisen interaktionismin näkökulman, jonka mukaan merkityksiä ja tulkintoja luodaan vuorovaikutuksessa.
Symbolisen interaktionismin peruslähtökohtien mukaan 1) ihmisten toiminta
perustuu heidän toiminnan kohteena oleville asioille antamillensa merkityksille,
2) merkitykset syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 3) ihmiset
käsittelevät ja muokkaavat merkityksiä tulkinnallisissa prosesseissa (Blumer
1969, 2–6). Näistä lähtökohdista kumpuavassa sosiokulttuurisessa perinteessä
viestintä määritellään sosiokulttuurisia malleja tuottavaksi ja uusintavaksi
symboliseksi prosessiksi; ihmiset luovat, käsittävät, ylläpitävät, uusintavat ja
siirtävät kulttuurisia malleja ja sosiaalisia rakenteita vuorovaikutuksessa (Craig
2007, 83–84).
Vuorovaikutusta voidaan määritellä monin tavoin, ja aihetta on tutkittu
viestintätieteiden lisäksi myös muilla tieteenaloilla, kuten psykologiassa, sosiologiassa ja kasvatustieteissä. Määritelmien painotukset vaihtelevat näkökulman
ja kontekstin mukaan. (Ks. esim. Berger 2014; Burleson 2010; Craig 2007.) Vuorovaikutusta voidaan tarkastella esimerkiksi tiedon siirtämisen tai merkitysten
luomisen näkökulmista. Siirtomallissa viestintä on ikään kuin lineaarinen työkalu, jolla jo aiemmin luotuja merkityksiä välitetään ja vastaanotetaan viestintäkumppaneiden kesken. Merkitysten luomisen näkökulman mukaan merkityksiä rakennetaan yhdessä; todellisuuksia rakentuu yhteisissä vuorovaikutusprosesseissa. (Ashcraft, Kuhn & Cooren 2009.) Väitöskirjatutkimuksessani käyttämäni vuorovaikutuksen määritelmä nojaa viestinnän sosiokulttuuriseen perinteeseen ja siten siis merkitysten luomisen näkökulmaan: vuorovaikutus on
monitahoinen, tilanteinen ja vastavuoroinen prosessi, jossa vähintään kaksi ihmistä rakentaa sanomia luoden yhteisiä merkityksiä savuttaakseen erilaisia sosiaalisia tavoitteita (Burleson 2010, 151). Sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisella viitataan pyrkimyksiin hallita vuorovaikutusta (keskustelun johdonmukaisuus), hallita suhteita (suhteiden ylläpitäminen) ja täyttää erilaisia viestinnällisiä funktioita, kuten suostuttelua, tiedon hankkimista tai viihtymistä. Samalla
näissä prosesseissa merkityksennetään sosiaalista maailmaa. (Berger 2014, 9.)

2.3 Organisaatioviestinnän institutionaalinen teoria
Organisaatioita on tutkittu vuosikymmenten saatossa monista erilaisista lähtökohdista. Tällä hetkellä organisaatiotutkimuksessa on Putnamin ja Mumbyn
(2014, 6–8) mukaan korostumassa postbyrokraattinen (post-bureucratic) para-
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digma. Barkerin (2014, 321) mukaan sillä tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa
organisaatioita tarkastellaan viestinnällisesti rakentuvina. Väitöskirjassani lähestyn tutkimuskohdettani tämänkaltaisesta ilmiöiden emergenttiyttä, kompleksisuutta ja dynaamisuutta korostavasta näkökulmasta. Näen siis, että ilmiöitä ei pidä lähestyä pelkästään mitattavina piirteinä tai ominaisuuksina, vaan
vuorovaikutuksessa rakentuvina ja muuttuvina prosesseina (Putnam & Mumby
2014, 6–7).
Väitöskirjani kiinnittyy teoreettiselta näkökulmaltaan organisaatioviestinnän institutionaalisen teorian lähtökohtiin (ks. Lammers & Barbour 2006; Lammers & Garcia 2014; Lammers & Lambert 2016). Organisaationviestinnän institutionaalinen teoria pohjautuu institutionaaliseen teoriaan. Institutionaalisen
teorian juuret ovat sosiologian ja johtamisen tutkimusaloilla, joissa teorian vahvuuksiksi on todettu sekä makro- että mikrotason tarkastelun mahdollisuudet
organisaatioissa (Dacin, Goodstein & Scott 2002; Lammers & Lambert 2016;
Scott ym. 2000). Institutionaalisessa teoriassa keskiössä ovat yli organisaatiorajojen olemassa olevat säännöt ja käytänteet sekä niiden muodostuminen, pysyvyys ja muutos. Viestinnän tutkimuksessa huomiota on alettu kiinnittää viestintä- ja vuorovaikutusprosesseihin, joissa näitä sääntöjä ja käytänteitä rakennetaan, ylläpidetään ja muutetaan. (Lammers & Lambert 2016, 275.)
Organisaatioviestinnän institutionaalinen teoria kytkeytyy viestinnän sosiokulttuuriseen perinteeseen, jossa vuorovaikutusprosesseissa tuotetaan, ylläpidetään ja uusinnetaan sosiaalista järjestystä (Craig 2007, 83). Myös instituutiot
rakentuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jossa niitä myös ylläpidetään ja muokataan (Lammers & Barbour 2006, 365). Organisaatioviestinnän institutionaalista teoriaa kehittäneiden Lammersin ja Barbourin (2006, 358, 362)
mukaan instituution määritelmässä korostuvat pysyvyys ja vakiintuneisuus
sekä status ja valta. Lammersin ja Barbourin (2006; 2016) mukaan instituutioita
voidaan kuvata:
1) vakiintuneiksi, laajalle levinneiksi tavoiksi, joilla työt saadaan suoritettua
2) vakiintuneiksi, jatkuviksi tai pysyviksi käytänteiksi, säännöiksi, laeiksi,
käyttäytymismuodoiksi, uskomuksiksi tai ajattelumalleiksi
3) tietynlaisiksi organisaatioiksi, organisaation osiksi tai rakenteiksi: esimerkiksi sairaalat, kirkot tai koulut, erilaiset hallinnolliset elimet tai organisaatioiden yli menevät rakenteet, kuten laki, talous tai valtio, sekä jotkut
perinteikkäät ammattialat, kuten lääketiede tai laki, voidaan nimetä instituutioiksi.
Instituutio ei kuitenkaan ole sama asia kuin organisaatio. Lammers & Barbour
(2006, 358, 362) kuvaavat instituution olevan ikään kuin organisaation yläpuolella. Instituutiot ovat siis pikemminkin organisaatioiden erilaisia aloja, kuten
lääketiede laajempana kulttuurisena rakennelmana, kuin yksittäisiä organisaatioita. Esimerkiksi yksittäisillä sairaalaorganisaatioilla voi olla omia yksilöllisiä
piirteitään ja toimintatapojaan, mutta eri sairaalat toimivat kuitenkin samassa
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institutionaalisessa ympäristössä, jossa samanlaiset säännöt, määräykset ja toimintaperiaatteet ohjaavat niiden toimintaa. (Lammers & Lambert 2016, 277.)
Näin esimerkiksi lääkärillä ja hoitajalla on sairaalatyöyhteisössä tietynlaiset
asemat, velvoitteet ja toimintaan kohdistuvat odotukset, jotka läpäisevät kaikki
sairaalaorganisaatiot. Institutionaalisen teorian avulla pyritään selittämään tämänkaltaista organisaatioiden isomorfismia, samanmuotoisuutta, ja makrotason rationaalisuutta (Kuhn 2005, 619).
Viestinnän näkökulmasta instituutiota voidaan kuvata vakiintuneiden
käytäntöjen ja toimintatapojen kokoelmaksi, jota ohjaavat viralliset, rationaaliset ja organisaatiot ja tilanteet ylittävät käsitykset (Lammers & Barbour 2006,
364). Viestinnällä on keskeinen merkitys instituutioissa. Instituutiot eivät ole
vain konteksteja, joissa viestintä tapahtuu, vaan instituutiot myös rakentuvat
viestinnällisissä prosesseissa (Kuhn 2005, 619). Lammersin ja Barbourin (2006,
367) mukaan organisaatioviestinnän institutionaalinen teoria koostuu viidestä
osa-alueesta, jotka kuvaavat viestinnän merkitystä instituutioissa ja niiden rakentumisessa: 1) viestintä ylläpitää instituutioita, 2) viestintä järjestää instituutioiden sisällä olevaa toimeenpanemista, 3) instituutioissa toimeenpannaan
formaalin viestinnän kautta, 4) rajoja ylittävän viestinnän onnistuminen kytkeytyy instituutioihin ja 5) institutionaalista hierarkiaa ilmennetään toimeenpanossa.
Lammers ja Barbour (2006 367–369) kuvaavat kyseisiä näkökulmia seuraavasti: Ensinnäkin viestintä ylläpitää instituutioita esimerkiksi organisaatioissa
ylläpidettyjen käytänteiden avulla. Yksilöiden identifioituminen vakiintuneisiin
käsityksiin ja käytänteisiin ilmentyy ja uusiintuu vuorovaikutuksessa, jota toistetaan organisaation rutiineissa. Sairaalassa vuorovaikutuksessa esimerkiksi
rakentuu kuva siitä, mitä on olla lääkäri tai hoitaja, kun työyhteisön vuorovaikutuksessa määritellään hyväksyttyjä tapoja toimia tietyssä asemassa. Toiseksi
viestintä järjestää instituutioissa tapahtuvaa toimeenpanemista eli sitä, kuinka organisaatioiden rajat ylittävät institutionaaliset toiminta- ja ajatusmallit ohjaavat
organisaatioiden toimia. Kolmannen osa-alueen mukaan käyttäytymiseen heijastuvat käsitykset perustuvat usein formaaliin institutionaaliseen tietoon eli kirjattuihin
lakeihin, säädöksiin tai toimintatapoihin, jolloin formaalin viestinnän merkitys
usein korostuu. Neljännen osa-alueen rajat ylittävällä viestinnällä puolestaan viitataan esimerkiksi organisaatioissa eri roolien välillä toimivien työntekijöiden
vuorovaikutukseen, kun he työskentelevät erilaisilla rajapinnoilla. Esimerkiksi
sairaalassa erilaisten roolien välillä liikkuvat hallinnollista työtä tekevät työntekijät toteuttavat institutionaalista viestintää suunnitellessaan, johtaessaan tai
koordinoidessaan organisaation toimintaa. Toimiessaan organisaatiossa erilaisilla rajapinnoilla he nojaavat institutionaaliseen tietoon. Viidennessä osaalueessa todetaan, että institutionaalista hierarkiaa ilmennetään toimeenpanemisessa.
Tällä viitataan institutionaalisen vallan epätasaiseen jakaantumiseen organisaatioissa. Institutionaaliset säännöt ja toimintatavat eivät sido yhtä vahvasti kaikkia organisaatioita tai kaikkia organisaatioiden jäseniä, ja hierarkkinen asema
vaikuttaa mahdollisuuksiin haastaa institutionaalista tietoa. (Lammers & Barbour 2006, 367–369.)
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Organisaatioviestinnän institutionaalisen teorian näkökulmien avulla pyritään ymmärtämään, kuinka erilaisia organisaatioiden toimintaan vaikuttavia
vakiintuneita käytänteitä, toimintatapoja, uskomuksia ja käsityksiä rakennetaan,
ylläpidetään ja muutetaan viestinnällisissä prosesseissa (Lammers & Lambert
2016, 273). Pyrkimyksenä on selittää sosiaalisia prosesseja, joissa rakenteet ja
käytänteet ilmenevät instituutioiden näkyvillä kentillä, kuten organisaatioissa
tai ryhmissä. Näissä sosiaalisissa prosesseissa rakenteista ja käytänteistä tulee
eräänlaisia sosiaalisen näyttämön itsestäänselvinä pidettyjä osia. (Kuhn 2005,
619.) Itsestäänselvyydellä tarkoitetaan esimerkiksi ryhmässä tai työyhteisössä
tietynlaisia vakiintuneita toimintatapoja, joita ei juuri kyseenalaisteta. Sairaalassa tällaisia niin sanottuja itsestäänselvyyksiä voivat olla esimerkiksi lääkärin ja
hoitajan hierarkiaan työtilanteissa kohdistuvat odotukset, jotka voivat olla tärkeitä kliinisessä työssä, mutta jotka samanmuotoisina hallinnollisten ryhmien
toimintaan siirtyessään eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisia. Tästä näkökulmasta kiinnostavaksi nousevat pysyvyyden konstruoinnin kysymykset erilaisissa työn vuorovaikutusprosesseissa. Viestinnän näkökulmasta eri ammattien edustajat voidaan nähdä organisaatioiden jäseninä, jotka esittävät tiettyjä
institutionaalisia rooleja (ks. Lammers & Garcia 2014, 209).
Vaikka organisaatioviestinnän institutionaalisessa näkökulmassa korostuu
käytänteiden pitkäkestoisuus, pysyvyys ja vakiintuneisuus sekä niiden ylläpitäminen vuorovaikutuksessa, käytänteitä on yhtä lailla mahdollista myös muuttaa vuorovaikutuksessa (Lammers & Barbour 2006, 365). Institutionaalisuus
kytkeytyy esimerkiksi sairaalaorganisaation vuorovaikutuskäytänteisiin, mutta
instituutioissa toimivat tekijät – organisaatiot ja niiden jäsenet – voivat myös
vuorovaikutuksessaan muokata instituutioita (Barbour 2010, 450). Muutos ei
institutionaalisella tasolla kuitenkaan ole nopeaa, ja usein vakiintuneet, hyväksytyt toimintatavat voivat rajoittaa muutoksen mahdollisuuksia (Lammers &
Barbour 2006, 365).
Instituutiot ilmenevät myös kognitiivisella ja emotionaalisella tasolla, yksilöiden käsityksissä. Sairaalassa erilaisia päätöksiä ja valintoja voivat ohjata esimerkiksi käsitykset siitä, mikä on hyvää sairaanhoitoa. Tällaiset käsitykset, joissa instituutio tulee näkyväksi, ovat rinnastettavissa instituutiota rakentaviin ja
ylläpitäviin vakiintuneisiin käytänteisiin. (Lammers & Barbour 2006, 363–364.)
Terveydenhuollon alalla institutionaaliset ja hierarkkiset tasot kytkeytyvät niin
hoidontarjoajan ja hoidettavan vuorovaikutukseen kuin työyhteisön sisäiseen ja
eri ammattiryhmien väliseen vuorovaikutukseen (Lammers & Lambert 2016,
282). Instituutiot ohjaavat yksilöiden toimintaa formaalilla tiedolla, johon instituutiota rakentavat säännöt ja toimintatavat perustuvat. Instituutioilla on siis
valtaa yksilöiden käyttäytymisen määrittelemisessä. (Lammers & Barbour 2006,
363–364.)
Hallinto ja johtajat ovat keskeisessä asemassa institutionaalisten viestien
muotoilemisessa, tukemisessa, vastustamisessa ja muuttamisessa ja näin ollen
institutionaalisen tiedon rakentamisessa. Institutionaalisen tiedon kuvataan
valuvan organisaatiossa hierarkian ylemmiltä tasoilta alemmille tasoille eli esimerkiksi johdolta työntekijöille. (Lammers & Lambert 2016, 282–283.) Hallinnon
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keskeisen merkityksen vuoksi voidaan hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta
tarkastelemalla lisätä ymmärrystä myös instituutioiden rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Zilberin (2008, 165) mukaan institutionaalinen tutkimus on usein
keskittynyt yhteiskunnalliseen näkökulmaan organisaatioiden välisistä ja niin
sanotusti organisaatioiden yläpuolelle asettuvista aiheista, mutta jättänyt vähemmälle huomiolle organisaatioiden sisäisen dynamiikan. Organisaatioiden
tarkoituksenmukaisen toiminnan tukemisen kannalta olisi tärkeää ymmärtää
myös organisaatioiden ja työyhteisöjen tasolla kehkeytyvää vuorovaikutusta.
Instituution merkityksen korostamista organisaatioiden toiminnassa voidaan myös kritisoida. Esimerkiksi ongelmien ratkominen organisaatioissa voi
olla haastavaa, jos ongelmien nähdään aina kumpuavan ikään kuin jostain ulkopuolelta eikä organisaation omasta sisäisestä toiminnasta (Vartiainen, Raisio
& Lundström 2016, 240). Institutionaalista lähestymistapaa voidaan kritisoida
myös siitä, että se saattaa helposti unohtaa organisaatioiden arkiset käytänteet,
joissa instituutio tulee näkyväksi. Tällöin on riskinä, että yksilöiden mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi toiminta- tai ajattelutapoihin jäävät huomiotta
(Bechky 2011, 1159.)
Myös liiallista pysyvyyteen nojaamista voidaan kritisoida. Vaikka instituutiot ovat usein pysyviä ja vakiintuneita, näkökulmaa ei tulisi käyttää tekosyynä esimerkiksi organisaation muutosten mahdottomuudelle. Instituution
merkityksen kritisointi näyttää usein kohdistuvan organisaatiossa käytänteiden
tasolle. Viestinnän näkökulma tuo mukaan tärkeän ulottuvuuden, kun instituutiota lähestytään viestinnässä rakentuvana ja muuttuvana ilmiönä. (Kuhn 2005;
Lammers & Barbour 2006; Lammers & Garcia 2014; Lammers & Lambert 2016.)
Vaikka instituution määritelmässä vakiintuneisuutta ja pysyvyyttä korostetaan,
oleellisena näyttäytyy instituutioiden rakentuminen viestintäprosesseissa: pysyvyyden ja vakiintuneisuuden ylläpitämisen lisäksi instituutioita voidaan
muuttaa ja muokata ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Lammers & Barbour 2006, 365). Tästä näkökulmasta voidaan ajatella, että vakiintuneita käytänteitä, toimintatapoja ja ajattelumalleja on mahdollista muuttaa kehittämällä organisaation viestintää. Vakiintuneisuus ja pysyvyys ovat jotakin, jota vuorovaikutuksessa voidaan ylläpitää, uusintaa tai muuttaa.

3 KESKEISET KÄSITTEET
3.1 Organisaatio ja työyhteisö
Väitöskirjatutkimuksessani lähestyn organisaatiota ja työyhteisöä viestinnällisesti rakentuvina kokonaisuuksina. Vuorovaikutuksessa siis luodaan ja ylläpidetään organisaatioita ja työyhteisöjä sekä niiden yläpuolella vaikuttavia instituutioita (Barker 2014; Lammers & Barbour 2006; Sias 2014). Organisaatioiden
toiminnot rakentuvat vuorovaikutuksessa esimerkiksi erilaisissa interpersonaalisissa suhteissa, ja organisaation ominaisuudet määrittyvät siten viestinnän ja
suhteiden laadun kautta (Sias 2014, 375–376). Sosiaalisen konstruktionismin
näkökulman mukaan organisaatio ja työyhteisö erilaisine sosiaalisine ilmiöineen rakentuvat sosiaalisissa prosesseissa. Esimerkiksi johtajuus ei ole yksilön
piirre, vaan sitä rakennetaan ja muokataan vuorovaikutuksessa. (Fairhurst &
Connaughton 2014, 407.)
Lähestyn organisaatiota systeemiteorian mukaisesti systeeminä eli joukkona toisistaan riippuvaisia osia, jotka muodostavat sisäisesti järjestäytyneen sekä
suhteessa toisiinsa ja ympäristöönsä toimivan kokonaisuuden. Organisaatiossa
nämä toisistaan riippuvaiset osat ovat työntekijöitä, ryhmiä, työyksiköitä tai
osastoja. (Poole 2014, 50–51.) Väitöskirjani keskiössä on sairaalaorganisaatio.
Terveydenhuoltoa voidaan kuvata organisaationa systeemiteoreettisen näkökulman mukaisesti monitahoiseksi systeemiksi, joka koostuu erillisistä toisiinsa
kytkeytyvistä ja toisistaan riippuvaisista alasysteemeistä. Terveydenhuollon ja hoidon organisaatiot ovat sekä omia, riippumattomia systeemeitään että osia
suuremmassa systeemissä, kuten valtakunnallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Myös sairaalaorganisaation sisällä on monia alasysteemeitä, kuten erilaisia erikoisaloja, toimintayksiköitä ja hallinnon aloja. (Real & Poole 2016, 50–
51.) Lähestyn sairaalaorganisaatiota institutionaalisena systeeminä, jossa institutionaalisuus eli tietyt vakiintuneet käytännöt ja ajattelu- ja toimintatavat ohjaavat sairaalaorganisaatioiden toimintaa sairaalaorganisaatiosta toiseen (Lammers & Lambert 2016, 277–278).
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Sairaalaorganisaatiota systeemiteoreettisesta näkökulmasta lähestyttäessä
voidaan havaita yhtymäkohtia myös kompleksisuusajatteluun. Kompleksisuusajattelun näkökulmat tuovat taustaymmärrystä hallinnollisen vuorovaikutuksen jäsentämiseen sairaalatyöyhteisössä, sillä kompleksisuutta ymmärtämällä voidaan hahmottaa myös sairaalaorganisaation ominaispiirteitä. Usein sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää kuvataan kompleksiseksi, jolla viitataan
runsaaseen keskinäisriippuvuuteen: Kun asiat ovat keskenään vuorovaikutuksessa, ne muuttavat toisiaan odottamattomalla ja peruuttamattomalla tavalla.
Tällöin jokin lisäys ei tuo kokonaisuuteen vain uusia lisäosia, vaan muuttaa
koostumusta siten, että alkuperäiseen olomuotoon ei voida enää palata. (UhlBien & Arena 2017, 9–10.) Kompleksisuus ei siis ole monimutkaisuuden synonyymi. Systeemi on kompleksi silloin, kun systeemin suhteita ei voida täysin
selittää analysoimalla systeemin yksittäisiä osatekijöitä, sillä osat ovat muuttuvia ja liikkuvia. Monimutkaisen systeemin toimintaa puolestaan voidaan selittää sen yksittäisten osien toiminnalla. (Uhl-Bien & Marion 2009, 632.)
Kompleksisuusajattelun mukaan systeemin toiminta on epälineaarisen
dynamiikan tulosta. Toimintaa on hankalaa tai mahdotonta ennakoida, koska
se syntyy epälineaarisesta systeemin osien vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi
muutos jossakin tietyssä toimijassa ei välttämättä saa aikaan vastaavaa muutosta jossakin toisessa muuttujassa, johon se vaikuttaa, vaan voi joko olla saamatta
aikaan minkäänlaista reaktiota, aiheuttaa yllättävän reaktion tai aiheuttaa reaktion vain joltakin tietyltä osalta. (Marion 1999, 5.) Kompleksisuusnäkökulman
mukaan jotkut organisaatioiden tapahtumat ovat ennakoimattomia ja tuntemattomia siihen saakka, kunnes ne tapahtuvat (Schneider & Somers 2006, 354).
Sosiaali- ja terveysalalla kompleksisuutta lisäävät alalle tyypilliset muutokset, professionaalinen toimintakulttuuri sekä julkinen intressi, johon liittyvät
esimerkiksi poliittinen ohjaus, johtamisen sääntely ja monenlaiset resurssikysymykset. Kompleksisina ilmiöinä näyttäytyvät näin myös monet organisaatioiden keskeiset prosessit, kuten johtaminen. (Vartiainen, Raisio & Lundström
2016, 227–228.) Tällaiset ilmiöt ovat dynaamisia ja muuttuvia. Esimerkiksi johtamista lähestytään dynaamisena prosessina, joka tulee näkyväksi "ihmisten ja
ideoiden välisessä vuorovaikutteisessa tilassa" (Lichtenstein ym. 2006, 2). Samalla tavalla väitöskirjatutkimuksessani organisaatio, työyhteisö ja niissä ilmenevä hallinnollinen vuorovaikutus ovat vuorovaikutuksessa rakentuvia ja
muuttuvia.
Työyhteisöt ovat organisaatioissa toimivia systeemeitä, jotka koostuvat organisaatioiden yksiköissä yhdessä työskentelevistä ihmisistä ja ihmisten muodostamista ryhmistä (Poole 2014, 51). Työyhteisöllä tarkoitan väitöskirjatutkimuksessani toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevaa ihmisten joukkoa, jota
yhteiset tehtävät tai tavoitteet yhdistävät. Väitöskirjassani tarkastelen työyhteisöä sairaalan toimialuetasolla. Työyhteisön sisällä voi olla useita erilaisia alayhteisöjä tai -ryhmiä. Työyhteisön yhteiset tavoitteet perustuvat työtehtäviin, jotka määrittyvät organisaation perustehtävästä. Tavoitteiden ja tehtävien määrittelemistä ilmenee työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksessa, jossa määritellään
myös työyhteisöä ja ryhmiä. (Mikkola ym. 2014a, 12.)
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Työyhteisöjä rakennetaan, ylläpidetään ja muokataan ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutussuhteissa (Sias 2014). Samalla rakentuu
myös erilaisia rooleja ja positioita, joissa työntekijät työyhteisöissä ja niiden erilaisissa työtilanteissa toimivat. Roolit nähdään usein pysyvämpinä, tiettyyn tehtävään tai asemaan kohdistuvina odotuksina ja velvollisuuksina, kun taas positiot ovat hetkellisiä, vuorovaikutuksessa jatkuvasti muuttuvia käsitysten ryhmittymiä odotuksista ja velvollisuuksista yksilön tai ryhmän toimintaa kohtaan.
Yhden roolin sisällä voi siis olla useita positioita. (Harré 2012, 9–10.)

3.2 Hallinta ja hallinto vuorovaikutuksen kontekstina
Tarkastelun kohteena väitöskirjatutkimuksessani on hallinnollinen vuorovaikutus sairaalatyöyhteisössä. Viittaan hallinnollisuudella tehtävän luonteeseen: sairaalan hallinnollisissa ryhmissä ei toteuteta organisaation hoidollista perustehtävää, terveydenhoitoa, vaan luodaan resursseja, joilla perustehtävää on mahdollista toteuttaa. Tutkimukseni kontekstin jäsentymisen kannalta on oleellista
avata näkökulmia hallintaan ja hallintoon.
Hallinnollisuuden ulottuvuuksien voidaan nähdä muotoutuvan moninaisissa hallinnan ja hallinnon prosesseissa. Vaikka käsitteitä hallinta ja hallinto
joskus käytetään synonyymeina, niillä on kuitenkin eroa (Anttiroiko 2010, 12–
13). Karpin ja Sinervon (2009, 7) mukaan hallinnan (governance) käsite on monimerkityksinen, mutta usein sillä tarkoitetaan erilaisten menettelytapojen kokonaisuutta, jolla pyritään vastaamaan julkiseen toimintaan ja etenkin erilaisiin,
usein monialaista asiantuntemusta vaativiin prosesseihin kohdistuvaan julkiseen vastuunottoon. Kuokkanen (2016, 127) toteaa, että yhteiskuntatieteellisessä
keskustelussa "hallinnalla tarkoitetaan yleensä verkostomaista, yhteistyöhön ja
neuvotteluun perustuvaa, monitoimijaista ja sektoritahot ylittävää tapaa muotoilla ja toimeenpanna politiikkaa ja hallinnoida yhteiskuntaa". Hallinto (governing) puolestaan viittaa Vartolan (2009, 14) mukaan rakenteisiin ja johtamis- ja
toimintakäytäntöihin: hallinnolla tarkoitetaan yhteistoiminnan organisoimista ”jonkin sellaisen päämäärän saavuttamiseksi, jota tavoittelevat toimijat eivät
kukaan yksin voi saavuttaa”. Viestinnän näkökulmasta hallinnan ja hallinnon
käsitteet kytkeytyvät moniin vuorovaikutuksessa rakentuviin ilmiöihin. Esimerkiksi monialaista asiantuntemusta edellyttävä yhteistyö, verkostoimainen
työskentely ja johtamisviestinnän teemat nivoutuvat hallintaan ja hallintoon.
Hallintaa ja hallintoa voidaan jäsennellä myös esimerkiksi organisointiperiaatteen, toimijuuksien tai resurssien näkökulmasta. Hallinnassa korostuu
usein organisointiperiaatteena verkosto ja hallinnossa hierarkia. Hallinnassa
julkisyhteisö voidaan nähdä koordinoijana ja hallinnossa toimijana. Karkeasti
jaoteltuna hallinnassa resurssit ulottuvat koko yhteisöön ja toimintaympäristöön, kun taas hallinnossa usein ainoastaan omaan hallinto-organisaatioon.
(Anttiroiko 2010, 12–13; Anttiroiko & Jokela 2002, 130.) Toiminnallisesta näkökulmasta hallinto voidaan määritellä kohti tiettyä sovittua tavoitetta suuntaavaksi toiminnaksi; ”hallinnon avulla pyritään saamaan asiat tehdyksi” (Salmi-
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nen 2008, 11). Toiminnallisesta näkökulmasta hallinnolla (administration) voidaan tarkoittaa myös sitä, että viranomaisten ja erilaisten hallinto-orgaanien ja
niiden työntekijöiden on noudatettava tiettyjä hallinnon periaatteita ja toimintatapoja (Laakso 2009, 45). Organisaation hallinnassa oleelliseksi nähdään erilaisissa vaihtelevissa ympäristöissä pärjäämiseen, säilymiseen ja kehittymiseen
tähtäävät prosessit (Vartola 2009, 35). Hallinnan ja hallinnon näkökulmat toki
myös limittyvät osittain päällekkäin, joten käsitteiden välinen suhde ei ole mustavalkoinen.
Sekä organisaatioiden toiminta että ihmisten toiminta organisaatioissa on
hallintoa, kuten myös erilaisten ryhmien toiminta ja yhteistoiminta muodollisen
organisaation sisällä. Hallinto on suunniteltua, ohjattua ja johdettua, ja siihen
kuuluvat tietyt nimetyt jäsenet, joilla on tiettyjä tehtäviä ja velvollisuuksia.
(Salminen 2008, 11.) Sairaalaorganisaatioiden toimintaa kuvattaessa korostetaan
usein sairaalan hallinnon erityisyyttä moniin muihin organisaatioihin verrattuna. Julkisen sairaalan hallinnollisia erityispiirteitä ovat esimerkiksi julkisen sektorin keskeinen rooli palveluiden tuottamisen ohjaamisessa ja rahoittamisessa ja
poliittisten päätösten merkitys toiminnassa. Erilaisista resursseista ja valinnoista terveydenhuollossa päätettäessä päätöksenteon prosessit ovat poliittishallinnollisia, oikeudellisia ja kliinis-hoidollisia. Julkisessa terveydenhuollossa
on huomioitava tehokkuuden ja tuottavuuden lisäksi esimerkiksi palveluiden
saatavuuden oikeudenmukaisuuden ja väestön turvallisuuden näkökulmat.
(Kinnunen & Vuori 2007, 198.) Erityistä on myös sairaalan hallinnollisen hierarkian limittyminen eri ammattiryhmien ja professioiden välisiin ja sisäisiin hierarkioihin ja alakulttuureihin (Wiili-Peltola 2005). Hallinnollinen toimintakenttä
sairaalassa voi näyttäytyä moninaisena. Se voi ilmetä melko konkreettisena,
esimerkiksi budjettiraamina tai fyysisinä toimitiloina, mutta myös abstraktilla
tasolla, kuten arvopohjan, epävirallisten valtarakenteiden ja erilaisten ammattikulttuurien keskellä työskentelynä. (Viitanen ym. 2007, 11–12.)
Valta ja sen erilaiset näkökulmat liittyvät hallinnan ja hallinnon näkökulmiin, joissa vallalla tarkoitetaan kykyä saada asioita tehtyä sekä kykyä vaikuttaa toisten päätöksiin ja toimintaan. Valta on ennen kaikkea erilaisten toimijoiden välinen suhde, ei tietyn toimijan ominaisuus. (Haveri & Anttiroiko 2009,
195.) Valtaan liittyen myös johtaminen nostetaan usein esiin hallinnan ja hallinnon viitekehyksissä. Terveydenhuollossa johtamistoimintoihin yhdistyvät niin
terveyspolitiikan, muutoksen, hoitotyön, osaamisen, moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön kuin terveyspalvelujen laadun johtamisen näkökulmat (Sinkkonen & Taskinen 2007). Sairaalassa johtamisen kysymyksinä esiin
nousevat esimerkiksi erilaisten erikoisalojen toimintaympäristöjen eroavaisuuksien ja moninaisten professiohierarkioiden yhteydet johtamiseen (Vuori
2007, 45) sekä lääkäri- tai hoitajajohtajuus ja niihin linkittyvät rooliristiriidat
(Tuomiranta 2007; Virtanen 2010). Pyrin väitöskirjatutkimuksessani tiedostamaan johtamisen keskeisyyden hallinnollisuuden osana, mutta tutkimuskohteena ei ole johtaminen, vaan hallinnollinen vuorovaikutus sairaalatyöyhteisössä.
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Väitöskirjatutkimuksessani lähestyn hallintoa toiminnan viitekehyksessä
ja huomioin taustalla myös hallinnon rakenteellisen luonteen eli yhteistoiminnan organisoimisen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi (ks. Laakso 2009;
Salminen 2008; Vartola 2009). Hallintoa on hallinnollisten ryhmien toiminta sairaalaorganisaatiossa, ja hallinnollisuus erottaa nämä ryhmät hoitotyön suoritteita tekevistä ryhmistä, kuten hoitotiimeistä. Hallinnollisuus tutkimuksessani
viittaa organisaation perustehtävän toteuttamisen mahdollistavaan näkökulmaan (Salminen 2008, 11), kun sairaalassa hallinnollinen työ mahdollistaa resurssit perustehtävän, terveydenhoidon, suorittamiseen.
Tutkimuksessani hallinto on siis sekä rakenteita että organisoimista ja yhteistoimintaa, joiden tavoitteena on mahdollistaa sairaalaorganisaation toiminta.
Systeemiteorian näkökulmien mukaisesti hallinto ja erilaiset hallinnon alat ovat
sairaalan alasysteemeitä (Real & Poole 2016, 50–51). Hallinto voidaan nähdä
yhdeksi sairaalaorganisaation institutionaaliseksi alasysteemiksi, jossa institutionaalisuus eli tietyt vakiintuneet käytännöt ja ajattelu- ja toimintatavat rakentuvat vuorovaikutusprosesseissa (Lammers & Lambert 2016; 277–278). Hallintoa siis toteutetaan ja rakennetaan hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa.
Hallinnon tarkastelutaso on väitöskirjassani sairaalatyöyhteisön hallinnollisten
ryhmien vuorovaikutuksen tasolla. Tutkimuskohteena ei siis ole hallinto tai johtaminen sinänsä, vaan hallinnollinen vuorovaikutus.

3.3 Hallinnollinen ryhmä
Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani hallinnollista vuorovaikutusta sairaalatyöyhteisön hallinnollisissa ryhmissä. Määrittelen tutkimuksessani hallinnollisen
ryhmän ”organisaatiota resursoivaksi ryhmäksi, joka ei suorita perustehtävästä
nousevia tuotannollisia työprosesseja, vaan tavoitteena on tuottaa organisaatiolle erilaisia resursseja, kuten koordinointia, organisointia, kehittämistä, innovointia tai osaamista, sekä vastata organisaation prosessien ylläpitämisestä”
(Pennanen & Mikkola 2013, 230). Tuotannollisilla työprosesseilla tarkoitetaan
tässä yhteydessä myös terveydenhoidon suoritteita. Hallinnolliset ryhmät voivat olla strategisia tai toimeenpanevia ryhmiä, jolloin erilaisten ryhmien tavoitteet ja tehtävät voivat vaihdella (Martin 2011; Payne, Benson & Finegold 2009;
Woolley ym. 2008). Hallinnollisia ryhmiä ovat esimerkiksi erilaiset johtoryhmät,
kehittämisryhmät ja henkilöstön yhteisten asioiden käsittelemiseen tarkoitetut
yhteiset ryhmätilanteet, kuten sairaalassa osastopalaverit ja yt-kokoukset. Resursoivina ryhminä hallinnollisilla ryhmillä on usein laaja vaikutus organisaatioon ja sen suoriutumiseen (Goll & Rasheed 2005; Zorn & Tompson 2002).
Ryhmäviestinnän kirjallisuudessa ryhmän käsitettä määritellään monilla
tavoilla, ja erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ryhmän perusolemukseen, rakentumiseen, tehtävän suorittamiseen ja jäsenten välisiin suhteisiin on runsaasti
(ks. esim. Poole ym. 2005). Perinteisesti ryhmän määrittelyssä nostetaan esiin
ryhmän kriteereiksi esimerkiksi ryhmän yhteinen tavoite tai tehtävä, ryhmän
jäsenten keskinäinen riippuvuus, jäsenten lukumäärä, jäsenten ymmärrys ryh-
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mään kuulumisesta, havaittavat ryhmän rajat, jäsenten välinen vuorovaikutus
sekä vuorovaikutuksessa ryhmälle muotoutuva rakenne, johon kuuluu esimerkiksi normeja, sääntöjä ja rooleja (Hirokawa ym. 2003, 1–2; Keyton & Heylen
2017, 623–624). Vuorovaikutuksella on ryhmien rakentumisessa ja toiminnassa
keskeinen merkitys, koska ryhmät ja ryhmien jäsenten väliset suhteet syntyvät
ja kehittyvät vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus mahdollistaa ryhmien tavoitteiden saavuttamisen (Frey & Sunwolf 2005, 170). Vuorovaikutus ei kuitenkaan itsessään takaa ryhmän tavoitteiden saavuttamista, vaan vuorovaikutuksen laatu määrittelee ryhmän suoriutumisen tasoa (Hirokawa 2003, 127).
Ryhmätutkimuksen fokus on siirtynyt laboratorio-olosuhteissa tutkituista
ryhmistä luonnollisten ryhmien tarkasteluun, jolloin myös uudenlaisille ryhmän määritelmille ja lähestymistavoille on todettu olevan tarvetta (Beck ym.
2016; Stohl & Walker 2002). Työelämän muuttuessa muutoksia voi tapahtua
myös organisaatioissa toimivissa ryhmissä ja niiden ominaispiirteissä. Esimerkiksi globaalisti hajautunut työ tai virtuaalitiimeissä työskentely tuo uusia näkökulmia perinteisiin ryhmän ja yhteistyön määritelmiin (Gibbs 2017; Sivunen
2016). Ryhmä voi määrittyä esimerkiksi niin yhteistyökokemukseksi kuin rakenteeksi tehtävän suorittamista varten (Raappana & Valo 2014, 36). Tutkimuksissa tarvitaan yhä useammin monitieteistä näkökulmaa, kun uudenlaisia ryhmiä ja niiden prosesseja pyritään ymmärtämään ja kehittämään (Reiter-Palmon
ym. 2017).
Lähestyn väitöskirjassani ryhmää bona fide -näkökulmasta, jonka mukaan
ryhmällä on vakaat mutta läpäistävät rajat ja ryhmä on keskinäisessä riippuvuussuhteessa kontekstinsa kanssa (Putnam & Stohl 1990). Vakailla mutta läpäistävissä olevilla rajoilla tarkoitetaan sitä, että ryhmän identiteetti ja kokoonpano ovat samanaikaisesti sekä joustavia että joustamattomia. Ryhmän rajoja ja
jäsenyyksiä neuvotellaan vuorovaikutuksessa, ja toisaalta rajoihin ja jäsenyyksiin vaikuttavat myös erilaiset lyhyen ja pitkän aikavälin tekijät, kuten työyhteisön ryhmissä työntekijöiden poissaolot tai henkilöstön vaihtuvuus (Beck ym.
2016, 668). Ryhmän keskinäisessä riippuvuussuhteessa kontekstinsa kanssa
konteksti kytkeytyy ryhmän toimintaan ja ryhmän toiminta kontekstiin. Ryhmän riippuvuus kontekstista voi olla selkeä ja yksiselitteinen, esimerkiksi
alemman johtoryhmän riippuvuus ylemmän johtoryhmän päätöksistä, tai epäsuorempi, kuten tietämys organisaation historiasta tai jäsenten aiemmat kokemukset erilaisissa ryhmissä toimimisesta. (Beck ym. 2016, 669.)
Hallinnollisissa ryhmissä voidaan tunnistaa kollaboratiivisten ryhmien eli
yhteistyöryhmien piirteitä, kun yhteisiä tavoitteita, toimintaa, vuorovaikutusta,
prosessinomaisuutta, ryhmän jäsenten integratiivista työskentelyä ja jäsenten
tasa-arvoisuutta nostetaan esiin (Lewis 2006). Kollaboraatiota tarvitaan monissa
hallinnollisissa ryhmissä, kun esimerkiksi pyritään ratkaisemaan yhteisiä ongelmia tai tuottamaan uusia ideoita (Keyton, Ford & Smith 2008). Toisaalta esimerkiksi jäsenten välinen tasa-arvoisuus ei aina ole ryhmien toiminnan ytimessä, sillä usein työntekijän asema tai asiantuntijuus määrittää jäsenyyttä edustuksellisissa hallinnollisissa ryhmissä. Hallinnollisissa ryhmissä voikin olla hie-

28
rarkkisia piirteitä (Carpenter, Geletkanycz & Sanders 2004; Maitlis 2004), joita
on nähtävissä myös hallinnon määritelmissä (ks. esim. Anttiroiko 2010).
Erilaisissa hallinnollisissa ryhmissä ryhmien tehtävät ja tavoitteet vaihtelevat, jolloin hallinnollisen ryhmän yksiselitteinen määritteleminen on haastavaa. Aiempi hallinnollisten ryhmien tutkimus on keskittynyt pääosin johtoryhmiin. Johtoryhmien ominaispiirteiksi kuvataan strateginen päätöksenteko ja
päätösten kompleksinen luonne, vallan kysymykset ja politisoitu toimintaympäristö (Zorn & Tompson 2002, 255–257). Myös sairaalakontekstissa on korostunut johtoryhmien tutkimus. Esimerkiksi Viitasen ym. (2011) mukaan sairaalan keskijohdossa johtoryhmätyöskentelyä pidetään tärkeimpänä työkaluna
omassa johtamistyössä. Laapotin ja Mikkolan (2016) mukaan sairaalan johtoryhmillä puolestaan on keskeinen merkitys myös relationaalisesta näkökulmasta, sillä yhteenkuuluvuuden, verkostoitumisen ja yhteistyön edistämisen teemat
ovat osa johtoryhmätyöskentelyä. Sairaalan johtoryhmiä kuvataan myös väyliksi tiedonkululle niin alhaalta ylöspäin kuin ylhäältä alaspäin (Viitanen ym. 2011,
66) sekä tiedon jakamisen ja arvioinnin areenoiksi (Mikkola ym. 2014b).
Organisaatioissa kuitenkin toimii johtoryhmien lisäksi usein myös monia
muita hallinnollisia ryhmiä, joiden tehtävät ja tavoitteet organisaation resursoimisessa voivat olla moninaisia. Tuotannollista työtä tekeviin – tai sairaalassa
esimerkiksi sairaanhoidon suoritteita hoitotiimeissä toteuttaviin – ryhmiin verrattuna hallinnollisten ryhmien tehtävät voivat olla abstraktimpia, jolloin niiden
merkityksen näkeminen organisaation toiminnassa ei välttämättä ole niin yksinkertaista. Esimerkiksi sairaalassa potilasta hoitavan hoitotiimin merkitys organisaation suoriutumiseen voi olla helpommin hahmotettavissa kuin kehittämisryhmän, joka tähtää organisaation prosessien tehostamiseen. Koska ryhmien erilaiset tehtävät ja tavoitteet voivat tehdä myös vuorovaikutuksesta erilaista (Frey 2003) ja koska vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys ryhmätyöskentelyn laadulle (Hirokawa 2003), myös hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta on pyrittävä ymmärtämään laaja-alaisemmin kuin pelkässä johtoryhmäkontekstissa. Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on syventää tuota
ymmärrystä tuottamalla tietoa vuorovaikutuksesta sairaalan hallinnollisissa
ryhmissä.

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
4.1 Tutkimusasetelma ja -prosessi
Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on ymmärtää sairaalatyöyhteisön hallinnollista vuorovaikutusta ja määritellä sen ominaispiirteitä. Tarkoituksenani on
tuottaa tietoa siitä, mitä hallinnollinen vuorovaikutus on ja kuinka hallinnollista
vuorovaikutusta toteutetaan hallinnollisissa ryhmätilanteissa sairaalatyöyhteisössä. Tavoitteeseen pyrin vastaamalla seuraavaan tutkimuskysymykseen: Mitä
on vuorovaikutus sairaalan hallinnollisissa ryhmätilanteissa ja millaisia ovat hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet sairaalatyöyhteisössä?
Väitöskirjatutkimukseni koostuu neljästä osatutkimuksesta, joiden tutkimuskysymysten avulla tavoitteenani on vastata koko väitöskirjan tutkimuskysymykseen. Väitöskirjatutkimuksen tutkimusasetelman eli tutkimustavoitteet,
tutkimuskysymykset, aineistot ja analyysimenetelmät kuvaan osatutkimuksittain taulukossa 1.
TAULUKKO 1 Väitöskirjan tutkimusasetelma
Tutkimusasetelma
Tutkimustavoite

Osatutkimus I

Osatutkimus II

Osatutkimus III

Tavoitteena on
kuvata hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta
tutkimuskohteena analysoimalla
aiempaa aiheesta tehtyä
tutkimusta.

Tavoitteena on
ymmärtää työhyvinvoinnin
rakentumista
sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa jäsentämällä hoitohenkilöstön käsityksiä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin
yhteyksistä.

Tavoitteena on
kuvata ja ymmärtää työnkoordinointia vuorovaikutusprosessina
analysoimalla,
kuinka työnkoordinointi rakentuu
sairaalan osastopalavereissa.

Osatutkimus
IV
Tavoitteena on
kuvata ja ymmärtää vastuun rakentumista viestinnällisenä ilmiönä sairaalan hallinnollissa ryhmätilanteissa jäsentämällä, miten
ja millaista
vastuuta rakentuu vuorovaikutuksessa.
jatkuu
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Tutkimuskysymykset

Tutkimuskohde

TAULUKKO 1 (jatkuu)
- Miten hallinnollinen ryhmä on empiirisissä tutkimuksissa
määritelty?
- Millaisia
vuorovaikutuksen ilmiöitä on tutkittu?
- Millaisia
tutkimusmenetelmiä hallinnollisten
ryhmien vuorovaikutuksen
tutkimuksessa
on käytetty?
Aiempi tutkimus hallinnollisten ryhmien
vuorovaikutuksesta

Aineisto

62 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia

Analyysimenetelmä

Systemaattinen, laadullinen kirjallisuuskatsaus

Millaisia käsityksiä hoitohenkilöstöllä on työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työhyvinvoinnille?

Mitä ovat vuorovaikutuksen ominaispiirteet työnkoordinoinnin
prosesseissa?

- Miten vastuuta rakennetaan
sairaalan hallinnollisten
ryhmien vuorovaikutuksessa?
- Mitä vastuun
tyyppejä sairaalan hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa
ilmenee?

Hoitohenkilöstön
käsitykset työhyvinvoinnista työyhteisön vuorovaikutuksessa
rakentuvana ilmiönä
Haastatteluaineisto: 9 hoitohenkilöstön jäsenen respondenttihaastattelua

Vuorovaikutus,
jossa työtä koordinoidaan

Vuorovaikutus, jossa vastuuta rakennetaan

Havainnointiaineisto: 8 osastopalaveria

Fenomenografisen analyysin
lähestymistapojen soveltaminen

Induktiivinen
laadullinen analyysi

Havainnointiaineisto: 5 vastuualeen johtoryhmäkokousta ja 2 ytkokousta
Temaattinen
laadullinen
sisällönanalyysi

Työni tutkimusasetelma ja toteutus kumpuavat laadullisesta tutkimusperinteestä. Laadullinen tutkimus on monitahoinen tutkimuksen kenttä, jolle on annettu
ja annetaan erilaisia merkityksiä ajan ja kontekstin mukaan. Peruslähtökohtana
on, että laadullisen tutkimuksen kautta maailmaa tehdään näkyväksi erilaisilla
tulkinnallisilla menetelmillä. (Denzin & Lincoln 2011, 3.)
Tulkinnallisuus on laadullisen tutkimuksen keskeinen ulottuvuus, sillä
sosiaalisten toimintojen ja prosessien merkitysten ymmärtäminen vaatii tulkintaa (Mayan 2009; Schwandt 2000). Toppingin (2010, 130) mukaan maailmaa
ymmärtämään pyrittäessä on tulkittava ihmisten käyttäytymistä ja ihmisten
välistä vuorovaikutusta. Luonnollisia ilmiöitä tarkastelemalla laadullisessa tutkimuksessa pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisille ilmiöille
antamia merkityksiä (Mayan 2009, 11) tai kuvaamaan ja ymmärtämään tutkit-

31
tavien ihmisten sosiaalista maailmaa esimerkiksi heidän toimintaansa havainnoimalla (Angrosino 2008, 177).
Laadullisen tutkimuksen tulkinnallinen, naturalistinen ote maailmaan
merkitsee sitä, että tutkimuskohteita tarkastellaan niiden omissa luonnollisissa
viitekehyksissään. Pyrkimyksenä on merkityksentää tai tulkita tiettyyn aikaan
ja paikkaan sijoittuvia ilmiöitä. (Denzin & Lincoln 2011, 3.) Laadullisen tutkimuksen lähtökohtien mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa tulkintaa, totuutta tai
merkitystä (Topping 2010, 130). Objektiivisten havaintojen tekeminen on mahdotonta, koska tulkinnat tehdään aina jossakin kontekstissa ja koska tulkinnat
heijastavat aina jotakin tiettyä taustaa, kuten kieltä tai kulttuuria (Denzin &
Lincoln 2011, 19). Laadullisen tutkimuksen käytännöt ja menetelmät ovatkin
moninaisia ja voivat kuvata samaa ilmiötä erilaisista näkökulmista. Näin ne
tekevät maailmaa näkyväksi erilaisista lähtökohdista. (Denzin & Lincoln 2011.)
Väitöskirjatutkimukseni toteuttamisessa nojaan laadullisen tutkimuksen
perusajatukseen tulkintojen ja totuuksien moninaisuudesta ja kontekstisidonnaisuudesta. Työni tutkimusasetelma on kehkeytyvä. Rajasin ja muokkasin tutkimuksen aihetta tutkimuksen edetessä aineistolähtöisesti sekä osatutkimuksista saavutettujen tulosten ja johtopäätösten pohjalta.
Lähdin tutkimuksessa liikkeelle kirjallisuuskatsauksesta (Alkuperäisartikkeli I), jossa tarkastelun kohteena oli hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen
tutkimus. Tässä väitöskirjani ensimmäisessä osatutkimuksessa pyrkimyksenä
oli aiemman tutkimuksen lähtökohtia ja teemoja selvittämällä muotoilla väitöskirjani empiirisen tutkimuksen aihetta ja suuntaa. Tavoitteena oli, että ymmärtämällä kokonaiskuvaa aiemmasta tutkimuksesta ja sen lähtökohdista voidaan
löytää perusteluja empiirisen tutkimuksen rajaamiseksi ja asemoimiseksi tutkimuskentälle.
Toisessa osatutkimuksessa (Alkuperäisartikkeli II) tarkastelun kohteena
olivat hoitohenkilöstön käsitykset työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksistä
työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumiselle. Tässä vaiheessa tutkimukseni
fokus painottui vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiin. Hallinnollisen vuorovaikutuksen merkitys kuitenkin nousi esiin työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumisessa monella tasolla. Tämän vuoksi aloin rajata tutkimusta
hallinnollisen vuorovaikutuksen suuntaan ja tarkensin rajausta kohti hallinnollisten ryhmätilanteiden tarkastelua. Tätä rajausta perustelivat myös ensimmäisen osatutkimuksen (Alkuperäisartikkeli I) tulokset ja johtopäätökset.
Työnkoordinointi näyttäytyi vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin kytköksiä
tarkastelleessa osatutkimuksessani (Alkuperäisartikkeli II) merkitykselliseksi
ilmiöksi hoitohenkilöstön työvoinnille. Myös osastopalaverin merkitys koordinoimisen ja tiedonhallinnan areenana nousi esiin. Tämän havainnon pohjalta
rajasin kolmannen osatutkimuksen (Alkuperäisartikkeli III) tutkimuskohteeksi
työnkoordinoinnin hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa.
Väitöskirjani neljännen osatutkimuksen (Alkuperäisartikkeli IV) aihe jäsentyi aiempien osatutkimusten pohjalta, kun vastuun kysymykset nousivat
niissä esiin erilaisista näkökulmista: Hallinnollisilla ryhmillä on vastuuta organisaatioiden toiminnan resursoimisen prosesseissa (Alkuperäisartikkeli I), työ-
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hyvinvoinnin kokemukseen kytkeytyvät vastuun ja vapauden välillä tasapainoilu (Alkuperäisartikkeli II) ja työnkoordinoinnin prosesseissa vastuuta siirretään ja otetaan vuorovaikutuksessa (Alkuperäisartikkeli III). Lisäksi sairaalaorganisaatiossa vastuulla on tärkeä merkitys organisaation perustehtävän toteutumisessa, kun tarkastellaan esimerkiksi hoitovastuun, potilasturvallisuuden tai
laajemmin vaikkapa terveydenhuollon ja kansanterveyden välisiä kysymyksiä.
Vastuu näyttäytyi työyhteisöjen ja erityisesti hallinnon toiminnassa keskeisenä
teemana, josta ei juuri ollut aiempaa tutkimustietoa vuorovaikutuksen näkökulmasta.

4.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot
4.2.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus menetelmänä. Kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena on tehdä synteesi tietystä rajatusta aiheesta julkaistuista tutkimuksista.
Katsauksessa tarkastellaan ja tehdään yhteenvetoa, arvioidaan jo julkaistua tietoa ja aukkoja tutkimuksessa sekä luodaan katsaus valitun tutkimusalueen tai aiheen tilasta. (Pan 2016, 1.) Tutkimuskentän jäsentäminen ja oman tutkimusaiheen valinta ja perusteleminen olivatkin päämäärinäni, kun aloitin väitöskirjatutkimukseni tekemisen systemaattisella kirjallisuuskatsauksella hallinnollisten
ryhmien vuorovaikutuksen tutkimuksesta.
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja tulkitsemaan tutkittuun aiheeseen sisältyvää kirjallisuutta järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä tekemään siitä toisinnettavissa olevia johtopäätöksiä. Systemaattisuudella pyritään minimoimaan mahdolliset ennakkoasenteet tutkittavaa aihetta kohtaan ja siten välttämään virheelliset valinnat tai
tulkinnat. (Bowling 2014, 148.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus voidaan toteuttaa laadullisesti tai määrällisesti (Bowling 2014, 152), mutta katsauksissa voi
myös olla piirteitä molemmista lähestymistavoista. Esimerkiksi analyysi voidaan toteuttaa laadullisesti, mutta tulosten raportoinnissa voidaan hyödyntää
määrällisiä keinoja (O’Brien & Mc Guckin 2016, 2; Pan 2016, 1). Systemaattista
kirjallisuuskatsausta ohjaa selkeästi rajattu tavoite ja tutkimuskysymys tai kysymykset sekä tiedonkeruun strategia, jolla kirjallisuutta etsitään (Bowling
2014, 148; PostĆvaru & Cramer 2016, 4).
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutus. Väitöskirjani ensimmäinen
osatutkimus oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen tutkimuksesta (ks. Alkuperäisartikkeli I). Kirjallisuuskatsaus
hyödynsi laadullista systemaattista analyysia ja tuloksia raportoitaessa myös
määrällistä otetta aiemman tutkimuksen aiheiden ja lähestymistapojen useutta
kuvattaessa.
Kirjallisuuskatsauksen kohteena olivat hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta tarkastelevat tutkimukset, jotka oli julkaistu kansainvälisissä, tieteellisissä, vertaisarvioiduissa lehdissä 2000-luvulla eli katsausta tehtäessä aikavälillä
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tammikuu 2000 – joulukuu 2012. Tavoitteena oli tarkastella tuoreinta aiheesta
tehtyä tutkimusta, joten kahdentoista vuoden aikarajaus arvioitiin sopivaksi.
Katsaus rajattiin empiirisiin tutkimuksiin.
Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun tein sähköisissä EBSCOhostin tietokannoissa Academic Search Elite, Communication and Mass Media Complete ja
Business Source Elite, joihin sisältyvät keskeiset vuorovaikutusta, ryhmiä ja organisaatioita tarkastelevat kansainväliset tutkimusjulkaisut. Hakusanat valitsin
ryhmän vuorovaikutuksen käsitteistä ja tein haut yhdistelmäsanahakuina artikkeleiden asiasanoista, otsikoista ja abstrakteista. Hakusanayhdistelmiä oli
kaikkiaan 59, ja ne on listattu kirjallisuuskatsauksen raportoivassa alkuperäisartikkelissa (ks. Alkuperäisartikkeli I). Tiedonhakuvaiheessa aineiston ulkopuolelle rajautuivat ne artikkelit, joissa vuorovaikutus viittasi johonkin muuhun
kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai joissa ryhmä viittasi muuhun kuin ihmisten muodostamaan ryhmään. Tämän alustavan karsinnan ja päällekkäisten
artikkeleiden poiston jälkeen hakutuloksena oli 378 artikkelia.
Analyysin aloitin aineiston rajauksella. Arvioin artikkeleiden sopivuuden
ensin abstraktien perusteella ja sen jälkeen koko artikkeleiden sisällön perusteella. Rajauskriteerinä oli, että tutkimus on empiirinen, vertaisarvioitu tutkimus, jossa tutkimuskohteena on hallinnollinen ryhmä tai hallinnollisen ryhmän
jäsenet, ja että tarkastelun kohteena tutkimuksessa oli vuorovaikutus hallinnollisessa ryhmässä tai ryhmien tai jäsenten välillä. Tämän rajauksen jälkeen kirjallisuuskatsauksen aineistoksi muodostui 62 artikkelia. Analyysin aluksi rakensin
matriisin, johon erittelin tutkimuksista 1) tutkimustehtävät, tutkimuskysymykset ja hypoteesit, 2) tutkimuksissa nimetyt keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähestymistavat, 3) tutkimuksissa käytetyt menetelmät, 4) tutkimusaineistojen
kuvaukset ja 5) tutkimusten tulokset.
Matriisia hyödyntäen jatkoin analyysia tekemällä laadullista sisällöllistä
vertailua ja luokittelemalla aineistoa matriisiin jäsennettyjen osioiden mukaan.
Hallinnollisten ryhmien määritelmiä analysoin ryhmistä käytettyjen nimitysten
perusteella. Tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja analysoin luokittelemalla tutkimukset laadulliseen, määrälliseen ja monimenetelmälliseen kategoriaan käytettyjen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien mukaan. Tutkimusten tavoitteita
ja tutkimustehtäviä analysoin rinnakkain tutkimusten tulosten kanssa. Muodostin aineistolähtöiset luokat, jotka kuvasivat hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen tutkimuksen fokusta. Lisäksi laskin tutkimusten määrällisen jakautumisen eri luokkiin, jotta oli mahdollista tarkastella aiemman tutkimuksen fokuksen ja käytettyjen lähestymistapojen yleisyyttä.
4.2.2 Havainnointiaineiston keruu ja analyysi
Havainnointi menetelmänä. Laadullisen tutkimuksen yhtenä vahvuutena pidetään luonnollisten aineistojen käyttöä (Silverman 2011, 17). Tällöin esimerkiksi
työyhteisön vuorovaikutusta tutkittaessa vuorovaikutusta voidaan havainnoida
aidoissa työympäristöissä, organisaatioiden ja työyhteisöjen toiminnassa.
Luonnolliset tilanteet ovat siis olemassa ilman tutkijan puuttumista niiden syntyyn (Silverman 2011, 274–275).

34
Ihmisten itsensä kuvaamat käsitykset ja kokemukset heidän omasta toiminnastansa eivät aina vastaa heidän todellista toimintaansa. Havainnointi on
aineistonkeruumenetelmä, joka mahdollistaa yksilön, ryhmän tai yhteisön käyttäytymisen analysoinnin. (Frey, Botan & Kreps 2000, 98.) Luonnollisten tilanteiden havainnointia kuvataan aineistonkeruumenetelmäksi, jonka avulla on
mahdollista kerätä mahdollisimman autenttista aineistoa (Angrosino & Rosenberg 2011, 467). Havainnoinnin avulla voidaan kuvata valittua osaa ihmisten
sosiaalisesta maailmasta mahdollisimman täysipainoisesti ottaen huomioon,
että ihmisten elämät ja suhteet eivät ole yhtenäisiä, johdonmukaisia ja stabiileja,
vaan dynaamisia ja muuttuvia. Pyrkimyksenä ei täten ole ymmärtää kokonaisten instituutioiden tai kulttuureiden kaikkeutta, vaan tiettyä valittua ja rajattua
sosiaalisen maailman osaa. (Angrosino 2008, 177.)
”Mahdollisimman autenttisen aineiston” keräämisen ideaa voidaan toki
kritisoida, sillä tutkimustilanne ei koskaan vastanne täysin sellaista tilannetta,
jossa tutkija ei ole paikalla. Haasteena havainnoinnissa voi olla ulkopuolisen
henkilön läsnäolon vaikutus tutkittavien käytökseen (Flick 2006, 219), mutta
havainnoinnin jatkuessa pidemmän aikaa tutkittavien on todettu tottuvan havainnoijaan, jolloin vaikutus vähenee (Frey, Botan & Kreps 2000, 270). Havainnointi soveltui aineistonkeruumenetelmäksi tutkimukseeni, jossa tavoitteena oli
ymmärtää tiettyä viestinnän ilmiötä ja sen ilmenemistä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Hyödynsin havainnointiaineistoa väitöskirjani kahdessa osatutkimuksessa (Alkuperäisartikkelit III ja IV).
Havainnointiaineiston keruu. Keräsin väitöskirjatutkimukseni havainnointiaineisto syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.
Aineisto oli osa Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -tutkimushankkeen (TSR112304) tutkimusaineistoa. Väitöskirjani
havainnointiaineistona oli kahdeksan hoitohenkilökunnan osastopalaveria, viisi
vastuualueen johtoryhmäkokousta ja kaksi yt-kokousta. Lisäksi keräsin tutkimushankkeen käyttöön aineistoa koordinoivista osastonhoitajien kokouksista ja
toimialueen johtoryhmäkokouksista, mutta näitä aineistoja en hyödyntänyt
omassa tutkimuksessani. Yhteensä havainnointiaineistossani oli siis 15 sairaalan
hallinnollista ryhmätilannetta. Vastuualueen johtoryhmäryhmäkokouksia pidettiin tutkitussa yksikössä kerran kuussa ja osastopalavereita kerran viikossa.
Yt-kokouksia järjestettiin havainnointijakson aikana kaksi kertaa.
Johtoryhmäkokoukset videoitiin 360°-panoraamakameralla ja osastopalaverit ja yt-kokoukset audiotallennettiin. Johtoryhmäkokouksissa videointi oli
mahdollista osallistujien suppeamman lukumäärän ja pienemmän kokoustilan
ansiosta, mutta osastopalaverit ja yt-kokoukset pidettiin suuremmassa tilassa ja
osallistujamäärä oli suurempi, jolloin laadukkaan videotallenteen tekeminen ei
ollut mahdollista. Tallennuksen lisäksi tein havainnointitilanteissa muistiinpanoja osallistujien vuorovaikutuksesta. Audiotallennetuista ryhmätilanteista tein
muistiinpanoja erityisesti nonverbaalisesta viestinnästä, jota en pystynyt tallentamaan samalla tavalla kuin videoaineistossa. Aineistonkeruutilanteissa istuin
kokoushuoneen laidalla pyrkimyksenäni herättää mahdollisimman vähän
huomiota. En osallistunut tilanteissa käytyihin keskusteluihin. Kysyttäessä tut-
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kittavat totesivat aineistonkeruutilanteiden vastanneen heidän tavanomaisia
kokous- ja palaveritilanteitansa, joissa tutkija ei ole paikalla.
Osastopalaverit. Osastopalaverit olivat hoitohenkilöstön viikoittaisia kokoontumisia. Osastopalaverit olivat 10–55 minuutin pituisia. Yhteensä palavereiden kesto oli 5 tuntia 10 minuuttia. Osastopalavereissa oli läsnä 21–28 työntekijää. Osallistujat olivat osastolla työskenteleviä sairaanhoitajia, lähihoitajia,
osastosihteereitä ja potilaskuljettajia. Lisäksi mukana olivat osastonhoitaja, apulaisosastonhoitajat ja toimistosihteeri, joka kirjasi palavereissa muistiota käsitellyistä asioista. Palavereiden osallistujajoukko vaihteli, koska yksikössä tehtiin
vuorotyötä, eivätkä kaikki työntekijät olleet osastopalavereiden aikaan töissä.
Osa työvuorossa olevasta henkilöstöstä teki hoitotyötä myös osastopalavereiden aikana, eikä siksi pystynyt joka kerta olemaan mukana palavereissa.
Osastopalavereissa käsiteltiin osaston ajankohtaisia aiheita ja osaston toimintaa sekä käytiin läpi esimerkiksi potilasturvallisuuden riskitilanteet (ns.
HaiPro-tapaukset) ja asiakaspalautteet. Osastopalavereissa noudatettiin osittain
perinteisiä kokouskäytäntöjä esimerkiksi välillä puheenvuoroa palaverin vetäjältä pyydettäessä. Toisinaan osasopalavereissa keskusteltiin vapaammin puheenvuoroja erikseen pyytämättä. Palaveria vetivät vuoroviikoin osastonhoitaja
tai joku apulaisosastonhoitajista. Hoitotyön limittyessä palavereiden kanssa
päällekkäin palavereihin voitiin tulla tai lähteä kesken palaverin ja kesken palavereiden esimerkiksi vastattiin työpuhelimiin.
Vastuualueen johtoryhmäkokoukset. Vastuualueen johtoryhmät määritellään
sairaanhoitopiirin hallintosäännössä. Vastuualueen johtoryhmän tehtävänä on
toimia vastuualuejohtajan johtamistyön tukena. Johtoryhmäkokouksia pidettiin
kerran kuussa, ja kukin kokous kesti 45–70 minuuttia. Yhteensä vastuualueen
johtoryhmistä kertyi aineistoa 4 tuntia 35 minuuttia. Vastuualueen johtoryhmässä jäseninä olivat puheenjohtajana toiminut osastonylilääkäri, osastonhoitaja, etäyksiköiden osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat sekä hoitohenkilöstön
edustajia. Kokouksissa oli myös toimistosihteeri kirjaamassa muistiota. Osallistujien joukko vaihteli hieman kokouksittain, kaikki jäsenet eivät olleet läsnä
kaikissa kokouksissa. Kesken aineistonkeruun johtoryhmän toimikausi vaihtui,
jolloin hoitohenkilöstön edustajat johtoryhmässä vaihtuivat. Muutoin ryhmän
kokoonpano pysyi samana.
Kokouksissa käsiteltiin vastuualueen ajankohtaisia aiheita sekä vastuualueen toimintaa ja taloutta. Kokouksissa noudatettiin osittain kokouskäytäntöjä.
Kokouskäytäntöihin nojaten pöytäkirjaa pidettiin ja kokoukset olivat puheenjohtajavetoisia, mutta esimerkiksi puheenvuoroja ei juuri formaalisti pyydetty,
vaan keskustelun rakenne oli vapaamuotoisempaa.
Yt-kokoukset. Yt-kokoukset perustuvat yhteistoimintalakiin, jonka mukaan
yhteistoiminnan tavoitteena on yrityksen toiminnan ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen työhön, työoloihin ja asemaan koskeviin päätöksiin liittyen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). Osapuolina ovat työnantaja ja
yrityksen henkilöstö sekä henkilöstöryhmien edustajia, kuten luottamismies tai
työsuojeluvaltuutettu. Yhteistoimintaneuvottelu on lain mukaan järjestettävä,
kun suunnitellaan henkilöstön asemaan vaikuttavia olennaisia muutoksia työs-

36
sä tai työjärjestelyissä, kun tehdään henkilöstösuunnitelmaa tai kun tehdään
työhön liittyviä muutoksia, jotka aiheutuvat yrityksen tai sen palvelun muutoksista tai lopettamisesta. Tavoitteena on, että eri henkilöstöryhmät löytäisivät
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa yksimielisyyden käsitellyistä asioista.
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.)
Tutkimuksessani havainnoiduissa yt-kokouksissa oli paikalla sairaanhoitajia, lähihoitajia, toimistosihteereitä ja muita hoitotyötä tukevaa henkilöstöä,
ylilääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitajat, ammattiliiton edustaja ja luottamusmies. Kokouksissa oli 22–25 osallistujaa. Yt-kokouksista toinen kesti 1
tunnin 3 minuuttia ja toinen 35 minuuttia. Yhteensä yt-kokousaineistoa kertyi
siis 1 tunti 38 minuuttia.
Havainnointiaineiston analyysi. Ryhmien toiminnasta kerätyn havainnointiaineiston analyysi voidaan toteuttaa monenlaisilla menetelmillä. Tutkimuksen
tavoite määrittelee, keskitytäänkö analyysissa esimerkiksi ryhmän dynamiikkaan, vuorovaikutusprosesseihin, vuorovaikutuksen funktioihin, diskursseihin,
narratiiveihin tai ryhmän vuorovaikutuksen eri tasoihin, kuten tehtävä- ja suhdetason tai yksilön ja ryhmän tasojen jäsentämiseen (ks. menetelmistä esim.
Dollar & Merrigan 2002; Ellingson 2009; Hewes & Poole 2012; Kozlowski 2012;
Putnam, Stohl & Baker 2012; Sunwolf 2012; Valkonen & Laapotti 2011). Väitöskirjani osatutkimuksissa havainnointiaineiston analyysi kohdistui vuorovaikutusepisodeissa ilmenneisiin vuorovaikutuksen funktioihin (Alkuperäisartikkeli
III) ja vuorovaikutuksen sisältöön ja dynamiikkaan (Alkuperäisartikkeli IV).
Analyysin aluksi video- ja audiotallenteet litteroitiin kirjalliseen muotoon.
Hyödynsin analyysissa tallenteita, litteraatteja ja havainnointitilanteissa tekemiäni muistiinpanoja. Tarkastelin havainnointiaineistosta työnkoordinointia
sairaalan osastopalavereiden vuorovaikutuksessa ja vastuun rakentumista sairaalan vastuualueen johtoryhmissä ja yt-kokouksissa. Työnkoordinointia käsitelleessä osatutkimuksessa (Alkuperäisartikkeli III) analyysimenetelmänä oli
induktiivinen laadullinen analyysi (Graneheim & Lundman 2004; Sandelowski
2010). Kuvasin laadullisesti, miten työtä koordinoidaan vuorovaikutuksessa.
Ensiksi erittelin analyysissa litteroidusta aineistosta sisällöllisesti työtä käsitelleet vuorovaikutuksen episodit eli keskustelut, joissa vähintään kaksi osapuolta
osallistui. Näistä episodeista identifioin vuorovaikutuksen funktiot tulkitsemalla, mikä on vuorovaikutuksen tehtävä kussakin episodiin sisältyvässä ilmaisussa, ja nimesin ja kategorisoin ne. Sen jälkeen tarkastelin, miten ja missä näistä
funktioista koordinoitiin työtä. Yhdistin toisiinsa kytkeytyviä funktioita ja täsmensin niiden nimiä niiden saamien merkitysten mukaan. Analyysissa käytin
laadullisen tutkimuksen analyysiin kehitettyä ATLAS.ti-tietokoneohjelmaa (ks.
Friese 2014).
Vastuun rakentumista tarkastelleessa osatutkimuksessa (Alkuperäisartikkeli IV) hyödynsin laadullista, temaattista sisällönanalyysia (Braun & Clarke
2006; Mayan 2009). Analyysi oli kaksivaiheinen. Ensiksi tunnistin ja kategorisoin vastuun teemat ja sen jälkeen vertailin niitä vastuun erilaisiin muotoihin
(Lenk 2003). Analyysi oli sekä eksplisiittistä eli semanttista keskittyen viestin
sisältöön että latenttia eli tulkinnallista keskittyen vuorovaikutuksen dynamiik-
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kaan (ks. Braun & Clarke 2006; Graneheim & Lundman 2004). Ensiksi pyrin
tunnistamaan ja valitsemaan analyysiin sellaiset vuorovaikutusepisodit, joissa
vastuuta otettiin, jaettiin tai vältettiin tai neuvoteltiin vastuusta jotenkin muuten. Sen jälkeen kategorisoin episodit merkitystensä perusteella eli tulkitsin,
mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu vastuuta käsiteltäessä tai vastuuta rakennettaessa. Tämän jälkeen, analyysin toisessa vaiheessa, analysoin, millaisia vastuun
muotoja vuorovaikutuksessa ilmenee. Tässä analyysin osassa hyödynsin Lenkin
(2003) nimeämiä vastuun tyyppejä, jotka ovat toiminta-, rooli- ja tehtävävastuu
sekä moraalinen vastuu. Pyrkimyksenä oli tunnistaa ensimmäisen analyysivaiheen kategorioista näitä vastuun tyyppejä laadullisen sisällönanalyysin avulla.
Toteutin tämän vaiheen tulkitsemalla ja määrittelemällä kategorioita ja niiden
merkityksiä sekä vertailemalla niitä vastuun muotoihin.
4.2.3 Haastatteluaineiston keruu ja analyysi
Haastattelu menetelmänä. Laadullisten haastattelujen tarkoituksena on useimmiten universaalien totuuksien tai lainalaisuuksien löytämisen sijaan tuottaa tulkintoja. Haastateltavat nähdään merkitysten rakentajiksi, ei vain passiivisiksi
tiedonvälittäjiksi. (Warren 2002, 83.) Haastattelua ei voidakaan ajatella vain ohjattuna tiedon poimimisen menetelmänä, vaan haastattelussa on huomioitava
myös esimerkiksi haastattelun vuorovaikutuksen dynamiikka ja erilaiset tilannetekijät (Gubrium & Holstein 2012, 27).
Väitöskirjatutkimuksessani lähestyn haastattelua keskusteluna, jossa haastateltava pyrkii hankkimaan haastateltavalta tietoa tiedostaen kuitenkin myös
haastattelutilanteen vuorovaikutuksen ja tilanteen osapuolten merkityksen
haastattelun kulkuun ja vastauksiin. Haastattelulla on päämäärä, ja haastattelua
ja sen vuorovaikutusta ohjaavat tutkijan tiedon intressi ja tutkimuksen tavoite,
jonka vuoksi haastattelutilanne on järjestetty. (Ruusuvuori & Tiittula 2017, 46–
48.)
Haastatteluaineiston keruu. Väitöskirjatutkimukseni haastatteluaineisto kerättiin syksyllä 2013 osana Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia rakentavat vuorovaikutuskäytänteet -tutkimushanketta. Haastattelut toteutettiin respondenttihaastatteluina. Respondenttihaastatteluissa pyrkimyksenä on saada avoimia
tai rajaamattomia vastauksia, ja tyypillisesti haastateltavia pyydetään kuvaamaan itseään, jotakin tilannetta tai ongelmaa tai selittämään näkemyksiään
omasta sosiaalisesta maailmastaan (Lindlof & Taylor 2002, 178–179). Tämänkaltaisen puolistrukturoidun haastattelumenetelmän nähdään mahdollistavan
haastateltavan näkökulmien vapaamman ilmaisun kuin standardoiduissa haastatteluissa tai kyselylomakkeissa, joissa vastausten tila on usein rajatumpi (Flick
2006, 149).
Haastateltaviksi valikoituivat tutkimushankkeen yhteistyöyksikössä työskennelleet hoitohenkilöstön jäsenet, jotka ilmoittivat vapaaehtoisuutensa osallistua haastatteluun. Haastateltavat pystyivät ilmoittautumaan tutkimukseen
joko jättämällä yhteystietonsa tutkimushankkeen tutkijoiden säännöllisesti tyhjentämään, suljettuun laatikkoon työyhteisön tiloissa tai ottamalla tutkijoihin
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yhteyttä sähköpostitse. Tutkimuksen tavoitteesta kerrottiin haastateltaville
suullisesti ja kirjallisesti ennen aineistonkeruuta.
Haastateltavia oli yhdeksän. Seitsemän haastateltavaa oli koulutukseltaan
sairaanhoitajia ja kahdella haastateltavista oli hoitotyötä tukeviin tai avustaviin
tehtäviin liittyvä koulutustausta. Iältään he olivat noin 40–60-vuotiaita naisia
(n=5) ja miehiä (n=4). Työkokemusta hoitoalalta heillä oli muutamasta vuodesta
noin kolmeenkymmeneen vuoteen.
Haastattelukysymyksissä keskityttiin työyhteisön rakentumiseen, vuorovaikutukseen työyhteisössä, valtaan sekä työhyvinvointiin ja vuorovaikutukseen. Haastattelujen teemat olivat siis omaa tutkimusaihettani laajempia, koska
tutkimusaineistoa kerättiin koko tutkimushankkeen käyttöön. Jokainen haastattelu oli keskimäärin tunnin mittainen, ja yhteensä haastatteluaineistoa kertyi 10
tuntia 39 minuuttia. Minä toteutin viisi haastattelua, ja tutkimushankkeen toinen tutkija toteutti neljä haastattelua. Haastattelut audiotallennettiin ja litteroitiin sanatarkasti.
Haastatteluaineiston analyysi. Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010,
11–12) mukaan haastatteluaineiston analyysin vaiheet alkavat tutkimusongelman asettamisesta ja tutkimuskysymysten rakentamisesta ja tarkentamisesta.
Aineistonkeruutavan valinnan ja aineistonkeruun jälkeen aineistoon tutustutaan, aineistoa järjestetään ja rajataan, minkä jälkeen aineistoa voidaan alkaa
luokitella ja etsiä aineistosta tutkimusaiheen kannalta relevantteja teemoja tai
ilmiöitä. Analyysissa teemoja voidaan esimerkiksi vertailla ja muodostaa näin
tulkintasääntö siitä, millä perusteella teemat tai ilmiöt jakautuvat luokkiin. Tämän jälkeen kootaan tulokset, tulkitaan niitä sekä koetellaan tuloksia suhteessa
aineistoon ja aineiston ulkopuolelle. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010,
11–12.) Käytin haastatteluaineistoa väitöskirjani yhdessä osatutkimuksessa, jossa tarkastelin työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumista sairaalatyöyhteisön
vuorovaikutuksessa (Alkuperäisartikkeli II).
Kyseisessä osatutkimuksessa (Alkuperäisartikkeli II) käytin analyysin lähtökohtana fenomenografisen tutkimuksen näkökulmaa käsityksestä (Hasselgren & Beach 1997; Huusko & Paloniemi 2006; Marton & Pong 2005). Näkökulman mukaan käsitykset ovat mielipiteitä syvempi- ja laajempimerkityksisempiä
merkityksenantoprosesseja (Huusko & Paloniemi 2006, 164). Analyysissa pyrkimyksenäni oli kuvata laadullisesti hoitohenkilöstön erilaisia käsityksiä, jotka
rakentuivat heidän kuvauksistansa vuorovaikutuksen ja voinnin yhteyksistä.
Toteutin analyysin kolmivaiheisena noudatellen fenomenografisen analyysin
lähtökohtia. Analyysissa etsin merkitysyksiköt ja muotoilin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tason kategoriat (ks. Huusko & Paloniemi 2006). Aineiston
jäsentämisen
ja
kategorisoinnin
työkaluna
hyödynsin
ATLAS.titietokoneohjelmaa (ks. Friese 2014).
Ensiksi analyysia tehdessäni tunnistin haastatteluaineistosta sisällöt, joissa
haastateltavat puhuivat vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista työyhteisössä,
sekä erittelin ja nimesin nämä merkityskokonaisuudet sisällöllisillä koodeilla.
Seuraavaksi pyrin tunnistamaan näistä kategorioista kategorioita keskenään
yhdistäviä tekijöitä tarkastelemalla käsitysten samankaltaisuutta tai erilaisuutta.
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Muodostin näin toisen tason kuvauskategorioita. Analyysin tiivistin kolmanteen vaiheeseen, jossa tarkastelin, millaiseksi vuorovaikutuksen merkitys työhyvinvoinnille näissä kategorioissa kuvattiin.
Kaikki edellä kuvaamani väitöskirjatyöni aineistot ja aineistonkeruu- ja
analyysimenetelmät tiivistän taulukossa 2.
TAULUKKO 2 Väitöskirjan aineistot ja analyysimenetelmät
Aineistotyyppi

Kerätty aineisto

Kirjallisuuskatsaus

Vertaisarvioidut tieteellisissä, kansainvälisissä lehdissä julkaistut hallinnollisten
ryhmien vuorovaikutusta tarkastelleet artikkelit
15 havainnoitua ja
tallennettua sairaalan
hallinnollista ryhmätilannetta: 5 vastuualueen johtoryhmäryhmäkokousta, 8 osastopalaveria ja 2 ytkokousta

Havainnointiaineisto

Haastatteluaineisto

9 sairaalan hoitohenkilökunnan jäsenen respondenttihaastattelua

Aineiston
koko
62 artikkelia

Analyysimenetelmä

Artikkeli

Systemaattinen,
laadullinen kirjallisuuskatsaus

Alkuperäisartikkeli I

11 tuntia 23
minuuttia

Induktiivinen
laadullinen analyysi osastopalavereiden vuorovaikutuksesta
Laadullinen,
temaattinen
sisällönanalyysi
johtoryhmä- ja
yt-kokousten
vuorovaikutuksesta
Fenomenografisen analyysin
lähtökohdat:
kolmivaiheinen
laadullinen analyysi

Alkuperäisartikkelit III

10 tuntia 39
minuuttia

Alkuperäisartikkeli IV

Alkuperäisartikkeli II

5 ALKUPERÄISARTIKKELEIDEN TIIVISTELMÄT
5.1 Artikkeleiden toteutus
Väitöskirjaani sisältyy neljä tieteellistä artikkelia. Artikkeleiden näkökulmat
ovat aiempaa tutkimusta luotaavia, käsityksiä jäsentäviä ja vuorovaikutusta
prosessina tarkastelevia. Väitöskirjani koostuu seuraavista artikkeleista:
I.
II.

III.

IV.

Pennanen, E. & Mikkola, L. 2013. Vuorovaikutus hallinnollisissa
ryhmissä. Hallinnon Tutkimus 32 (3), 229–242.
Pennanen, E. 2015. Hoitohenkilöstön käsitykset työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työhyvinvoinnille. Teoksessa M. Siitonen, M. Lahti, J. Koponen & R. Vanhatalo (toim.), Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2015. Jyväskylä: Prologos ry, 52–74.
Pennanen, E. & Mikkola, L. 2016. Work coordination as a social interaction process in nursing staff meetings. Nordic Journal of Working Life Studies 6 (2), 23–41.
Pennanen, E. & Mikkola, L. (arvioitavana oleva käsikirjoitus) Constructing responsibility in the social interaction in hospital administrative groups.

Väitöskirjan artikkelit I, III ja IV kirjoitin yhdessä väitöskirjatyöni ohjaajan yliopistonlehtori, FT Leena Mikkolan kanssa ja artikkelin II yksin. Yhteiskirjoitetuissa artikkeleissa minä olin päävastuussa tutkimuksen aiheen rajauksesta,
aineistonkeruusta, analyysista sekä tulosten ja johtopäätösten rakentamisesta.
Toisen kirjoittajan kanssa keskustelimme teoreettisista ja metodologisista valinnoista, pohdimme tutkimuskysymysten muotoilua sekä neuvottelimme tulkinnoista tutkimus- ja kirjoittamisprosessien aikana. Yhdessä neuvottelimme tulosten ja johtopäätösten painotuksista. Kannoin artikkeleiden kirjoittamisesta ja
kieliasusta päävastuun, ja toinen kirjoittaja kommentoi ja esitti kehittämisideoita artikkeleiden sisältöön ja rakenteeseen. Kirjallisuuskatsausartikkelissa (Al-
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kuperäisartikkeli I) artikkelin suunnittelussa ja tiedonhaun rajauksessa oli mukana toisen kirjoittajan lisäksi lehtori, FT Tarja Valkonen.
Kuten tutkimukseni empiiristä aineistoa luvuissa 4.2.2 ja 4.2.3 esitellessäni
kuvasin, aineistot kerättiin osana Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät
vuorovaikutuskäytänteet -tutkimushanketta. Aineistonkeruun suunnittelussa ja
toteutuksessa oli mukana lisäkseni muita tutkimushankkeen tutkijoita. Tutkimushankeryhmässä keskustelimme aineiston koon rajaamisesta ja haastattelukysymysten muotoilusta, sillä haastatteluissa kerättiin aineistoa myös muista
kuin oman tutkimusaiheeni kannalta relevanteista teemoista.
Esittelen seuraavaksi alaluvuissa 5.2–5.5 väitöskirjani alkuperäisartikkelit
ja kokoan ja pohdin tutkimukseni tuloksia alaluvussa 5.6.

5.2 Vuorovaikutus hallinnollisissa ryhmissä
Väitöskirjaprosessin aluksi pyrkimyksenäni oli selvittää, mitä erilaisten hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksesta tiedetään aiemman tutkimuksen perusteella. Erilaisten hallinnollisten ryhmien tutkimusta kokoavaa tuoretta analyysia ei löytynyt, ja aiemmat kirjallisuuskatsaukset olivat keskittyneet johtoryhmätutkimuksiin (esim. Certo ym. 2006; Nielsen 2010). Väitöskirjani ensimmäinen osatutkimus oli kirjallisuuskatsaus (Alkuperäisartikkeli I), jonka päämääränä oli kartoittaa tutkimuskenttää ja näin hahmottaa ja rajata empiiristä tutkimusaihettani. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli kuvata hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta tutkimuskohteena. Hallinnollinen ryhmä määriteltiin ”organisaatiota resursoivaksi ryhmäksi, joka ei suorita perustehtävästä
nousevia tuotannollisia työprosesseja, vaan tavoitteena on tuottaa organisaatiolle erilaisia resursseja, kuten koordinointia, organisointia, kehittämistä, innovointia tai osaamista, sekä vastata organisaation prosessien ylläpitämisestä”
(Pennanen & Mikkola 2013, 230). Kirjallisuuskatsausartikkelin tutkimuskysymykset olivat:
1. Miten hallinnollinen ryhmä on empiirisissä tutkimuksissa määritelty?
2. Millaisia vuorovaikutuksen ilmiöitä on tutkittu?
3. Millaisia tutkimusmenetelmiä hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen
tutkimuksessa on käytetty?
Systemaattisen laadullisen kirjallisuuskatsauksen aineistona oli 62 vertaisarvioitua, kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistua artikkelia, joissa raportoitiin empiirisistä tutkimuksista hallinnollisen ryhmän tai hallinnollisten ryhmien
vuorovaikutuksesta. Aineiston artikkelit oli julkaistu tammikuun 2000 ja joulukuun 2012 välisenä aikana. Analyysissa jaottelin aineiston matriisiin, minkä
jälkeen aineistoa luokiteltiin osioittain ja vertailtiin sisällöllisesti aineistolähtöisesti. Analyysin olen kuvannut yksityiskohtaisemmin tämän väitöskirjan luvussa 4.2.1.
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Hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen tutkimuksen fokus jakautui
katsauksen analyysissa neljään luokkaan: organisaatiokontekstiin, diversiteettiin, johtajuuteen ja hallinnollisen ryhmän dynamiikkaan. Tulokset osoittivat,
että hallinnollinen ryhmä määritellään tutkimuksissa ryhmän funktion, tavoitteiden ja ryhmän kokoonpanon näkökulmasta, eikä perinteisiä ryhmän määritelmiä tai ryhmävuorovaikutuksen teoreettisia lähestymistapoja käsitteellistämisessä juuri käytetty. Johtoryhmätutkimus korostui hallinnollisten ryhmien
vuorovaikutuksen tutkimuksessa.
Hallinnollisia ryhmiä määriteltiin tarkastelluissa tutkimuksissa usein kontekstilähtöisesti. Määritelmät olivat usein luonnehdintoja tietyssä kontekstissa
toimivasta ryhmästä, josta tutkimusaineisto oli kerätty, ja ryhmää määriteltiin
kuvauksilla ryhmään kohdistuvista odotuksista, ryhmän tavoitteista tai tehtävistä tai ryhmän ideaaleista toimintatavoista. Määrälliset tutkimusmenetelmät
korostuivat tutkimusmenetelminä, mutta mitkään tietyt analyysimenetelmät
eivät korostuneet.
Hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta tarkastelleet tutkimukset keskittyivät organisaatiokontekstiin, diversiteettiin, johtajuuteen tai hallinnollisen
ryhmän dynamiikkaan. Organisaatiokontekstin tutkimuksissa aiheena olivat
ryhmän toimintaympäristöä tai kontekstia käsittelevät tekijät, diversiteettitutkimuksissa moninaisuus ryhmän toimintaa selittävänä tekijänä, johtajuustutkimuksissa johtajuus hallinnollisissa ryhmissä ja hallinnollisen ryhmän dynamiikan tutkimuksissa ryhmän työskentelyyn ja ryhmäprosesseihin kytkeytyvät
teemat.
Tämä kirjallisuuskatsauksena toteutettu osatutkimus osoitti, että aiemmissa tutkimuksissa hallinnolliset ryhmät nähdään konteksteina, joissa toimitaan.
Ryhmän määritelmät jäävät luonnehdinnoiksi, joissa ei viitata ryhmän tai vuorovaikutuksen teoreettisiin lähtökohtiin tai määritelmiin. Tarkastellut tutkimukset eivät erityisemmin kohdentuneet vuorovaikutukseen viestinnän teoreettisista näkökulmista. Hallinnollisen työn luonne jäi tutkimuksissa hyvin
vähäiselle huomiolle, eikä hallinnollisen työn ominaispiirteitä nostettu tutkimuksissa esiin.
Tämän osatutkimuksen mukaan hallinnollisen ryhmän käsitteen alle mahtuu monenlaisia ryhmämuotoja, joista johtoryhmät ovat tutkituimpia. Tutkimus
osoitti, että hallinnollisten ryhmien moninaisuutta ja hallinnollisuuden merkitystä ryhmän vuorovaikutukselle olisi syytä tutkia lisää viestinnän näkökulmasta. Esimerkiksi ryhmän hallinnollisten tehtävien merkityksestä ryhmän
vuorovaikutukselle sekä hallinnollisen ryhmätyön ominaispiirteistä tarvitaan
lisää ymmärrystä. Erilaisten odotusten sekä ryhmien rajapinnoilla toimimisen
keskellä ja välillä työskentely voi tehdä hallinnollisesta ryhmätyöskentelystä
erityistä. Tutkimus osoitti, että aiheesta tarvitaan lisää tietoa. Myös hallinnollisen työn arvostuksen ja työyhteisön hyvinvoinnin kysymykset nousivat katsauksen johtopäätöksissä esiin teemoina, joihin voitaisiin saada uudenlaisia
ulottuvuuksia hallinnollisten ryhmien vuorovaikutusta syvällisemmin tarkastelemalla.
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5.3 Työyhteisön vuorovaikutuksen merkitys hoitohenkilöstön
työhyvinvoinnille
Sairaalassa tehdään henkeen ja terveyteen kohdistuvaa työtä erilaisten hierarkiaverkostojen, kulttuurien ja alakulttuurien sekä vaihtelevien tehtävien, odotusten, vaatimusten, roolien ja tunteiden keskellä ja välillä. Haasteellinen työ ja
työn vaihtelevat odotukset ja vaatimukset kompleksisessa organisaatiossa saattavat kuormittaa henkilöstöä. (Ang ym. 2013; Apker 2012; Apker, Propp & Ford
2005; Barbour 2010; Wiili-Peltola 2005.) Väitöskirjani toisessa osatutkimuksessa
(Alkuperäisartikkeli II) tavoitteena oli ymmärtää työhyvinvoinnin rakentumista
sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa.
Lähtökohtana työhyvinvoinnin moniulotteiseen käsitteeseen oli tässä osatutkimuksessa seuraava määritelmä: ”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä
mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” (Anttonen & Räsänen 2009, 18.) Työhyvinvointia lähestyin ilmiönä,
jota rakennetaan ja ylläpidetään työyhteisön vuorovaikutuksessa (ks. Mikkola
ym. 2014a). Osatutkimuksen tavoitteeseen pyrin jäsentämällä hoitohenkilöstön
käsityksiä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksistä. Tutkimuskysymyksenä oli: Millaisia käsityksiä hoitohenkilöstöllä on työyhteisön vuorovaikutuksen
merkityksestä työhyvinvoinnille?
Tutkimuksen aineistona oli yhdeksän respondenttihaastattelua. Haastateltavat olivat hoitohenkilöstöä eli sairaalassa työskenteleviä hoitajia sekä työntekijöitä, joiden tehtävät tukevat hoitotyötä. Aineisto kerättiin syksyllä 2013.
Haastatteluaineiston kokonaiskesto oli 10 tuntia 39 minuuttia. Analyysissa kuvasin fenomenografisen tutkimuksen lähestymistapojen mukaisesti laadullisesti
erilaisia käsityksiä, jotka rakentuivat tutkittavien kuvauksista vuorovaikutuksen ja voinnin yhteyksistä (ks. Hasselgren & Beach 1997; Huusko & Paloniemi
2006; Marton & Pong 2005). Kolmivaiheisessa analyysissa etsin merkitysyksiköt
ja muotoilin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tason kategoriat (ks. Huusko &
Paloniemi 2006). Aineiston ja analyysin olen kuvannut tarkemmin alaluvussa
4.2.3.
Tämä osatutkimus osoitti, että työyhteisön vuorovaikutuksen merkitys
työhyvinvoinnin rakentumisessa on moninainen. Hoitohenkilöstön käsitykset
työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työhyvinvoinnille jäsentyivät
kuulumisen, yhteistyön, vaikuttamisen, tuen ja tiedonhallinnan kategorioihin.
Monet näistä vuorovaikutuksen prosesseista näyttäytyivät jatkumoina, joille
hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin käsitykset sijoittuvat. Kuulumisen jatkumolla
kuuluminen työyhteisöön tai vertaisryhmään, jääminen yhteisön tai ryhmän
ulkopuolelle sekä jättäytyminen ryhmän ulkopuolelle olivat jatkumon erilaisia
ulottuvuuksia. Yhteistyön merkitykset jäsentyivät jatkumolle työntekijöiden
tasavertaisuus – työntekijöiden eriarvoisuus. Vaikuttamisen jatkumolla liikuttiin valinnan vapauden ulottuvuuksilla, kun toisille hyvinvointia tuottivat vai-
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kuttamismahdollisuudet omaan työhön ja toisille mahdollisuudet olla vaikuttamatta. Hyvinvoinnin kokemus saattoi siis rakentua siitä, että joku muu työyhteisössä kantaa vastuun, eikä työntekijän tarvitse itse vaikuttaa. Tuen jatkumolla ilmenivät hoitohenkilöstön moninaiset käsitykset tuesta. Sama työyhteisön
vuorovaikutuksen prosessi, esimerkiksi haastavan tilanteen tai tunteiden käsittely, näyttäytyi toisille tarkoituksenmukaisena tukena ja toisille juuttumisena
kielteisten seikkojen käsittelyyn. Tiedonhallinnan merkitykset sijoittuivat jatkumolle, jonka toisena ulottuvuutena oli henkilöstön tarve saada tietoa ja toisena ulottuvuutena suuren tietomäärän aiheuttamat tiedonhallinnan haasteet.
Hoitohenkilöstö kaipasi tietoa omaan työhönsä ja työyhteisöönsä liittyvistä asioista, mutta toisaalta koki suuren ja hankalasti hallittavan tietomäärän kuormittavan heitä.
Tämän osatutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että samassa vuorovaikutusprosessissa voi rakentua sekä työhyvinvoinnin että työpahoinvoinnin
kokemusta. Vuorovaikutuksen prosesseja ei voida työhyvinvoinnin näkökulmasta yksiselitteisesti kategorisoida joko myönteisiksi tai kielteisiksi, vaan
kumpikin ulottuvuus voi kuulua samaan prosessiin. Tulos kytkeytyy työvoinnin
käsitteeseen, jossa keskitytään samanaikaisesti sekä hyvinvoinnin että pahoinvoinnin ilmiöihin (Syväjärvi ym. 2012). Työvoinnin määritelmässä ei nähdä
vointiin kytkeytyviä myönteisiä ilmiöitä, kuten työn imua, ja kielteisiä ilmiöitä,
kuten stressiä, toisistaan erillisinä osioina. Pikemminkin ilmiöiden nähdään nivoutuvan toisiinsa, jolloin niitä ei tulisi tarkastella erikseen vaan yhdessä.
(Perttula 2011; Syväjärvi ym. 2012.)
Osatutkimuksessa nousi esiin hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen
merkitys hoitohenkilöstön työvoinnissa. Osastopalaverin kaltaista hallinnollista
ryhmätilannetta pidettiin työyhteisön vuorovaikutuskäytänteenä, joka voi edistää hyvinvointia. Osastopalaverin merkitys etenkin tiedonhallinnan areenana
korostui osatutkimuksen tuloksissa, kun kyseinen ryhmätilanne mahdollistaa
suuresta tietomäärästä kootun, työyhteisölle oleellisen tiedon käsittelemisen
yhdessä. Tutkimus osoitti, että hoitohenkilöstön hyvinvoinnin kokemusta rakentuu, kun tiedonhallinnasta ei tarvitse kantaa vastuuta itse, vaan vastuu on
osastopalaveria vetävällä johdolla.
Lisäksi osastopalavereilla nähtiin olevan yhteisöllisyyttä tukeva merkitys,
sillä osastopalaverit ovat ainoita viikoittaisia työyhteisön ryhmätilanteita, joissa
yhtä aikaa työvuorossa olevat hoitajat ja hoitotyötä avustavat työntekijät voivat
kokoontua järjestetysti yhteen. Hoitotyön omintakeinen luonne nousi esiin tässä
yhteydessä. Hoitotyö sairaalassa on usein vuorotyötä, ja sitä toteutetaan sairaalassa myös hallinnollisen ryhmätyöskentelyn aikana. Näin ollen kaikki työntekijät eivät ole paikalla kaikissa osastopalavereissa tai palavereihin osallistumiseen voi tulla pitkiä taukoja, mikä voi olla haastavaa esimerkiksi työyhteisön
tasaveroisen tiedonhallinnan kannalta.
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5.4 Työnkoordinointi osastopalavereiden vuorovaikutuksessa
Kun yli neljännes nuorista sairaanhoitajista harkitsee alan vaihtoa jopa useita
kertoja kuukaudessa (Flinkman 2014) ja tulevaisuudessa terveyspalveluiden
tarve kasvaa entisestään, henkilöstön hoitoalalle saamista ja alalla pysymistä on
tärkeä tukea. Hoitajilla alan jättämisen aikeissa korostuu vaikuttamisen mahdollisuuksien hankaluus tai mahdottomuus: työhön ja alaan sitoutuminen on
tehokkaampaa, jos työhön ja työoloihin on mahdollista vaikuttaa sekä saada
tukea, perehdytystä ja mentorointia (Flinkman & Salanterä 2015). Työnkoordinointi on yksi osatekijä, jolla tämänkaltaista sitoutumista ja siten myös alalla
pysymistä voidaan tukea.
Väitöskirjani kolmannessa osatutkimuksessa (Alkuperäisartikkeli III) tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää työnkoordinointia vuorovaikutuksen prosessina analysoimalla, kuinka työtä koordinoidaan sairaalan osastopalavereiden
vuorovaikutuksessa. Työnkoordinointia lähestyttiin vuorovaikutuksessa tehtävänä työhön liittyvien aiheiden suunnitteluna ja organisoimisena sekä niistä
keskustelemisena ja neuvottelemisena. Tutkimuskysymyksenä oli: Mitä ovat
vuorovaikutuksen ominaispiirteet työnkoordinoinnin prosesseissa?
Tutkimuksen aineistona oli kahdeksan havainnoitua ja audiotallennettua
sairaalan osastopalaveria. Aineiston kokonaiskesto oli 5 tuntia 10 minuuttia.
Kussakin kokouksessa oli 21–28 osallistujaa, ja palavereiden puheenjohtajina
vuorottelivat eri kokouksissa osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitajat. Hoitohenkilöstön – sairaanhoitajien, lähi- ja perushoitajien, osastosihteereiden ja potilaskuljettajien – lisäksi paikalla oli myös sihteeri, joka kirjasi palavereista muistiota. Aineiston analysoin induktiivisen laadullisen analyysin (Graneheim &
Lundman 2004; Sandelowski 2010) menetelmillä. Olen kuvannut aineiston ja
analyysin tarkemmin luvussa 4.2.2.
Tämä osatutkimus osoitti, että työnkoordinointi vuorovaikutusprosessina
koostuu työhön liittyvän tiedon merkityksentämisestä, toiminnan merkityksentämisestä, tunteiden hallinnasta ja positioiden hallinnasta. Näissä vuorovaikutusprosesseissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä työhön liittyvän tiedon merkityksistä ja käytiin merkitysneuvottelua hyväksytyistä tavoista käyttäytyä ja
toimia työssä ja työyhteisössä. Lisäksi neuvoteltiin merkityksistä hyväksytyille
tavoille tuntea tai osoittaa tunteita työssä. Vuorovaikutuksessa myös määriteltiin jäsenten positioita työyhteisössä sekä käytiin merkitysneuvottelua jäsenten
rooleista.
Tulosten mukaan työnkoordinointi ei ole vain tehtäväkeskeisten aiheiden
koordinointia, vaan myös työyhteisön suhteiden jäsentämistä ja hallintaa.
Työnkoordinointi ei ole pelkkää työtehtävien järjestelyä, vaan vuorovaikutuksessa rakennetaan työyhteisön yhteistä, hyväksyttyä todellisuutta, kun esimerkiksi määritellään hyväksyttyjä tapoja olla työyhteisön jäsenenä tai toimia, tuntea ja ymmärtää työssä. Näin työnkoordinointi kytkeytyy työyhteisön rakentumiseen.
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Tuloksia voidaan ymmärtää Weickin (2001) merkityksentämisen (sensemaking) näkökulmasta. Weick (2001) määrittelee merkityksentämisen jatkuvaksi prosessiksi, jossa ihmiset pyrkivät kollaboratiivisesti luomaan järjestystä ja
antamaan merkityksiä menneisyydelle ja nykyisyydelle. Tuloksista voidaan
päätellä, että tämänkaltainen järjestyksen luominen ja yhteisen ymmärryksen
rakentaminen työn ja työyhteisön eri tasoilla on osa työnkoordinoinnin prosesseja, joissa merkityksennetään sekä tulevaisuudessa tapahtuvia että menneisyydessä tapahtuneita työn ja työyhteisön osa-alueita.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että työnkoordinointia on syytä lähestyä
kokonaisvaltaisena vuorovaikutusprosessina. Työnkoordinoinnissa oleellista
olisi nähdä, että vuorovaikutusprosesseissa rakentuu samanaikaisesti työyhteisön yhteistä ymmärrystä ja todellisuutta. Tällöin prosessin erotteleminen esimerkiksi tehtävä- tai suhdetason vuorovaikutukseen ei välttämättä ole oleellista.
Työtä ja työyhteisöä koordinoidaan yhtä aikaa, samoissa vuorovaikutusprosesseissa. Johtopäätöksenä osatutkimuksen tuloksista nousi esiin myös vastuun
keskeinen asema sairaalan hallinnollisten ryhmätilanteiden vuorovaikutuksessa.
Vastuun merkityksistä neuvoteltiin työnkoordinoinnin vuorovaikutusprosesseissa, kun esimerkiksi toiminnalle oikeutusta etsimällä ja toimintaa oikeuttamalla otettiin ja siirrettiin vastuuta. Esimerkiksi työssä sattunutta virhettä selittämällä ja perustelemalla haettiin oikeutusta omalle toiminnalle, ja näin ryhmätilanteen vuorovaikutuksessa neuvoteltiin vastuun merkityksistä.

5.5 Vastuun rakentuminen sairaalan hallinnollisten ryhmätilanteiden vuorovaikutuksessa
Kuten edellä kuvasin, työnkoordinointia tarkastelleen osatutkimuksen (Alkuperäisartikkeli III) johtopäätöksissä vastuu nousi esiin vuorovaikutuksessa
neuvoteltavana prosessina. Vastuu on sekä relationaalinen että attributionaalinen käsite: Joku on vastuussa jollekin jostakin suhteessa erilaisiin ohjaaviin
sääntöihin ja mahdollisiin seuraamuksiin (Lenk 2003). Vastuu muotoutuu yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen välillä, jolloin se voidaan määritellä relationaaliseksi ilmiöksi (Lenk & Maring 2001). Vastuun rakentumisesta vuorovaikutusprosessina ei kuitenkaan juuri ole aiempaa tutkimustietoa.
Sairaalaorganisaatioissa vastuulla on keskeinen merkitys, ja aiemmissa
tutkimuksissa vastuu kytketään etenkin lääketieteelliseen vastuuseen. Esimerkiksi turvallinen tietojen vaihtaminen, moniammatillinen yhteistyö ja potilaan
hoitoa koskeva päätöksenteko (Bowles ym. 2016; Opel ym. 2009; Rabøl ym.
2012) vaativat vastuun ja vastuunjaon kysymysten huomioimista. Sairaalaorganisaatiossa organisaation toimintaan vaikuttavat monet erilaiset systeemit ja
keskinäisriippuvaiset yksiköt, kuten eri yksiköt ja hallinnon alat (Wright,
Sparks & O’Hair 2013), joten hallinnollisissa ryhmissä rakentuvalla vastuulla
voi olla laaja merkitys organisaation suoriutumiseen. Väitöskirjani neljännessä
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osatutkimuksessa (Alkuperäisartikkeli IV) tavoitteena oli syventää ymmärrystä
vastuun rakentumisesta vuorovaikutusprosessina.
Lähestyin osatutkimuksessa vastuuta institutionaalisesta näkökulmasta,
jonka mukaan vastuu, vastuun jakautuminen ja vastuun ilmaiseminen vuorovaikutuksessa voidaan nähdä vakiintuneina käytänteinä, joita instituutioiden
vuorovaikutuksessa rakennetaan ja ylläpidetään (Lammers & Barbour 2006).
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää vastuun rakentumista sairaalan hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa. Tutkimuskysymykset olivat:
1.
2.

Miten vastuuta rakennetaan sairaalan hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa?
Mitä vastuun tyyppejä sairaalan hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa ilmenee?

Tutkimuksen aineistona oli seitsemän havainnoitua ja tallennettua sairaalan
hallinnollista ryhmätilannetta: viisi vastuualueen johtoryhmän kokousta ja kaksi yt-kokousta. Johtoryhmäkokouksissa oli paikalla 6–8 osallistujaa ja ytkokouksissa 22–25. Yhteensä tutkimuksessa käytetyn aineiston kesto oli 6 tuntia
13 minuuttia.
Toteutin analyysin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa analyysi
oli aineistolähtöistä, kun tulkitsin ja tunnistin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, kuinka vastuuta rakennetaan osallistujien vuorovaikutuksessa. Toisessa
vaiheessa hyödynsin Lenkin (2003) luokittelua vastuun tyypeistä. Pyrkimyksenä oli jäsentää, millaisia vastuun tyyppejä aineistossa ilmenee. Lenk (2003) jakaa
vastuun tyypit toiminta-, rooli- ja tehtävävastuuseen sekä universaaliseen moraaliseen vastuuseen. Analyysi oli näin siis sekä aineisto- että teorialähtöistä.
Aineiston ja analyysin yksityiskohtaisempi kuvaus on tämän väitöskirjan luvussa 4.2.2.
Osatutkimuksen tulokset osoittivat, että vastuun rakentuminen hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa tapahtui yhteisen vastuun luomisen, yksilöllisen vastuun ottamisen ja vastuun torjumisen rakentamisena. Osallistujat
loivat yhteistä vastuuta osallistamalla jonkun toisen vastuuseen kanssaan. Tätä
tehtiin ilmaisemalla, että joku muu oli esitetystä asiasta samaa mieltä tai ilmaisemalla, että joku muu hoitaa asiaa yhdessä asiasta kertovan henkilön kanssa.
Näin positioitiin joku toinen mukaan kantamaan yhteistä vastuuta. Vastuun
muodoista näissä prosesseissa oli nähtävissä tehtävä- ja rooli- sekä toimintavastuuta. Yhteistä vastuuta rakennettiin myös sitoutumalla itse vastuunjakajaksi
jonkun toisen kanssa. Tällöin osallistuja ilmaisi vastuunjakamiseen liittymistään
osoittamalla, että kantaa vastuuta käsitellystä asiasta jonkun toisen kanssa.
Näissä vuorovaikutusprosesseissa osallistuja siis positioi itsensä vastuunjakajaksi yhdessä jonkun toisen tai joidenkin toisten kanssa.
Yksilöllisen vastuun ottaminen vuorovaikutuksessa tapahtui vahvistamalla vastuu. Vuorovaikutuksessa yksilö vahvisti vastuun ilmaisemalla, että kantaa
vastuun tulevaisuudessa tapahtuvasta tai menneisyydessä tapahtuneesta toi-
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minnasta. Näin osallistujat positioivat itsensä vastuunkantajiksi. Vastuun muodoista näissä prosesseissa rakennettiin toimintavastuuta.
Vastuun torjumisen rakentaminen oli prosessi, jossa osallistujat etäännyttivät itseään vastuusta tai kieltäytyivät ottamasta vastuuta. Etäännyttämistä
tehtiin ilmaisemalla haluttomuutta tai kyvyttömyyttä ottaa vastuuta ja siirtämällä vastuuta jollekin muulle. Vastuun torjumisessa positioiduttiin usein viestintuojiksi, jolloin osallistuja ilmaisi ainoastaan välittävänsä tiedon, jonka joku
muu oli tuottanut, eikä siten ottanut vastuuta asiasta itselleen. Vastuusta kieltäytymistä tehtiin ilmaisemalla syitä siihen, miksi vastuuta ei oteta, tai osoittamalla epävarmuutta asian hoitamiseen tai päättämiseen liittyvistä seikoista.
Näissä vuorovaikutusprosesseissa positioiduttiin joko epävarmaksi omasta roolista vastuunottamiseen liittyen tai kyvyttömäksi tai osaamattomaksi ottaa vastuuta.
Johtopäätöksenä tämän osatutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että
hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa vastuu näyttäytyy usein kollektiivisena ilmiönä. Yksilöllinenkin vastuunottaminen sai yhteisöllisiä piirteitä: kun
työntekijä yritti ottaa vastuuta omasta virheestään, muut ryhmätilanteen osallistujat alkoivat hajauttaa vastuuta selittämällä virhettä muilla kuin yksilön
ominaisuuksilla tai käyttäytymisellä, esimerkiksi perustelemalla tapahtunutta
työn kiireisellä luonteella. Tällä tavalla yksilön vastuunottaminen rakentui osittain yhteisölliseksi.
Positiointiprosesseissa rakennettiin ja ylläpidettiin myös institutionaalisia
rooleja. Esimerkiksi hoitajan näytti olevan haastavaa ottaa vastuuta lääkäriltä
hoitajan omaan työhön liittyvässä päätöksenteossa, vaikka vuorovaikutuksessa
vastuuta tarjottiin. Tätä vastuunkantajan positioon asemoitumisen haastavuutta
saattaa selittää vastuunjaon rajojen tiukkuus sairaalan kliinisessä työssä, jossa
lääkäri päättää ja hoitaja toimii lääkärin päätöksen mukaan. Osatutkimuksen
tuloksissa nousi esiin myös vastuun rakentumisen ajalliset ulottuvuudet. Vastuuta rakennettiin niin menneisyyteen liittyvistä tapahtumista kuin tulevaisuuden visioista.

5.6 Tulosten koonti ja pohdinta
Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena oli ymmärtää sairaalatyöyhteisön hallinnollista vuorovaikutusta ja määritellä sen ominaispiirteitä. Tarkoituksena oli
tuottaa tietoa siitä, mitä hallinnollinen vuorovaikutus on ja kuinka hallinnollista
vuorovaikutusta toteutetaan hallinnollisissa ryhmätilanteissa sairaalatyöyhteisössä. Tähän tavoitteeseen päästäkseni asetin väitöskirjalleni seuraavan tutkimuskysymyksen:
Mitä on vuorovaikutus sairaalan hallinnollisissa ryhmätilanteissa ja millaisia
ovat hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet sairaalatyöyhteisössä?
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Jokainen edellisissä alaluvuissa kuvaamani osatutkimus oli suunniteltu vastaamaan väitöskirjani tavoitteeseen ja tutkimuskysymykseen rakentamalla rajatusta ja perustellusti valitusta näkökulmasta ymmärrystä hallinnollisesta vuorovaikutuksesta sairaalatyöyhteisössä. Empiiristen osatutkimusten tuloksista
voidaan todeta, että sairaalatyöyhteisön hallinnollinen vuorovaikutus koostuu
keskenään limittyvistä prosesseista. Näissä vuorovaikutusprosesseissa rakennetaan ja ylläpidetään 1) työn resursseja ja 2) yhteisyyttä työssä. Työn resurssien rakentamisella ja ylläpitämisellä tarkoitan työn suorittamiseen liittyvien tehtävien,
tiedon, toiminnan ja tavoitteiden merkityksistä neuvottelua ja niiden merkitysten hallintaa vuorovaikutuksessa. Yhteisyyden rakentamisella ja ylläpitämisellä
tarkoitan työyhteisön jäsenyyksien, suhteiden, positioiden ja roolien merkityksistä neuvottelua ja niiden merkitysten hallintaa vuorovaikutuksessa. Hallinnalla ei tässä yhteydessä tarkoiteta hallitsemista johtamisen tai kontrolloinnin kontekstissa, vaan hallinnalla viitataan vuorovaikutuksessa ilmenevään merkityksistä neuvottelemiseen. Merkitysneuvottelun näkökulma kumpuaa viestinnän
sosiokulttuurisesta näkökulmasta, yhteisestä merkitysten hallinnasta, jossa
vuorovaikutusprosesseissa luodaan, ylläpidetään ja muokataan erilaisia merkityksiä (ks. Craig 2007).
Osatutkimusten tuloksista voidaan koota, että 1) työn resursseja rakennettaessa ja ylläpidettäessä hallinnollisessa vuorovaikutuksessa neuvotellaan tarkoituksenmukaisista tai hyväksytyistä tehtävistä, tiedosta, toiminnasta ja tavoitteista ja 2) työn yhteisyyttä rakennettaessa ja ylläpidettäessä hallinnollisessa
vuorovaikutuksessa neuvotellaan hyväksytyistä jäsenyyksistä, positioista ja
rooleista sekä niiden asemoitumisesta suhteessa toisiinsa.
Osatutkimusten tulosten perusteella voidaan esittää, että näitä työn resursseja ja työn yhteisyyttä rakentavia vuorovaikutusprosesseja ovat: 1) tiedonhallinta, 2) toiminnanhallinta, 3) työyhteisönhallinta ja 4) vastuunhallinta. Nämä
vuorovaikutusprosessit muodostavat hallinnollisen vuorovaikutuksen keskeiset ulottuvuudet, jotka kuvaan kuviossa 1. Tuloksista nousee esiin hallinnollisen vuorovaikutuksen moninaisuus, kun samoissa vuorovaikutusprosesseissa
rakentuu sekä työn resursseja että yhteisyyttä, kuten kuviossa 1 esitän. Moninaisuuteen ja limittymiseen viittaavat kuvion keskellä olevat nuolet: Hallinnollisen vuorovaikutuksen osa-alueet muodostavat kokonaisuuden, jossa ne prosessinomaisesti kytkeytyvät toinen toisiinsa. Niitä ei voida – eikä ole tarpeenkaan – erotella toisistaan täysin itsenäisiksi, irrallisiksi osioikseen.
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KUVIO 1 Hallinnollinen vuorovaikutus ja sen ominaispiirteet sairaalatyöyhteisössä

Esittelen seuraavaksi kuviossa 1 tiivistämäni hallinnollisen vuorovaikutuksen
prosessit ja ominaispiirteet tarkemmin. Ensiksi käsittelen tiedonhallintaa,
toiseksi toiminnanhallintaa, kolmanneksi työyhteisönhallintaa ja viimeiseksi
vastuunhallintaa.
Tiedonhallinta. Tiedonhallinta on sairaalatyöyhteisön hallinnollisessa vuorovaikutuksessa 1) eksplisiittistä tiedon jakamista ja käsittelyä työn suorittamiseen konkreettisesti liittyvistä asioista sekä 2) implisiittistä tiedon rakentamista
siitä, millainen tieto on työyhteisössä hyväksyttyä tai millaista tietoa työyhteisössä arvostetaan. Hallinnollisessa vuorovaikutuksessa eksplisiittistä tietoa tuotetaan esimerkiksi jakamalla tietoa työn muutoksista ja implisiittistä tietoa esimerkiksi osoittamalla suhtautumista muutoksiin tai niiden kertojaan. Näin tiedon merkityksistä neuvoteltaessa rakennetaan sekä työn resursseja että työn
yhteisyyttä.
Tiedonhallinta kytkeytyy myös työvointiin, sillä tarkoituksenmukainen
tiedonhallinta voi tukea hyvinvoinnin kokemuksen rakentumista. Hallinnolliset
ryhmätilanteet voidaan sairaalatyöyhteisössä nähdä tiedonhallintaa mahdollistaviksi rakenteiksi. Avoin tiedonjakaminen voi näyttäytyä sairaalatyöyhteisössä
joskus hallitsemattomana tietotulvana, ja oleellisen tiedon poimiminen suuresta
tietomäärästä voidaan kokea haastavaksi. Työntekijät voivat kuormittua, jos
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resursseja tiedonhallintaan ei ole. Tällöin työyhteisössä tarvitaan myös tiedon ja
sen rakentumisen johtamista.
Kuten osatutkimusteni tuloksissa ilmeni, hallinnollisissa ryhmätilanteissa
on mahdollista hallita tietoa. Esimerkiksi osastopalavereissa johto jakaa suuresta tietomäärästä oleellisena poimitun tiedon työyhteisölle, jolloin vastuu tiedonhallinnasta ei ole yksittäisillä työntekijöillä. Osastopalaveria vetävällä osastonhoitajalla tai apulaisosastonhoitajalla on merkittävä asema tiedonhallinnan
johtamisessa, kun hän voi päättää ja ohjata, mitä ja miten tietoa jaetaan ja käsitellään. Osastopalavereiden vetäjät myös määrittelevät ryhmätilanteen vuorovaikutusta johtaessaan sitä, kenen tieto tai osallistuminen on merkityksellistä.
Tiedonhallinnalla on hallinnollisessa vuorovaikutuksessa merkitys näin sekä
työtehtävien resursoimisen että työn yhteisyyden, kuten työyhteisön jäsenyyksien määrittelemisen, näkökulmasta.
Toiminnanhallinta. Toiminnanhallinnan vuorovaikutusprosesseissa suunnitellaan tulevaisuuden toimintaa ja peilataan mennyttä. Samalla rakennetaan
yhteistä ymmärrystä työyhteisössä oikeutetusta ja hyväksytystä toiminnasta.
Näin vuorovaikutuksessa rakentuu työn resursseja ja työn yhteisyyttä. Tuloksista voidaan päätellä, että tulevaisuuden toimintaan suuntaamalla hallinnollisessa vuorovaikutuksessa rakennetaan työyhteisön ja organisaation jatkuvuutta
ja työn tavoitteiden saavuttamista. Kun esimerkiksi muutosten merkityksiä peilataan omaan työhön ja työyhteisöön, rakennetaan samalla toimintatapoja, joilla
työn tavoitteet saadaan suoritettua muuttuvissa käytänteissä tai toimintaympäristöissä. Työn yhteisyyttä puolestaan rakennetaan ja ylläpidetään käymällä
merkitysneuvottelua siitä, millainen toiminta on työyhteisössä oikeutettua.
Tuloksista nousee esiin, että toimintaa hallitaan työntekijän, työyhteisön ja
organisaation tasoilla. Työntekijän tasolla merkityksennetään, miten yksilön
toimintaa, esimerkiksi hoitotyössä tapahtunutta virhettä tai palaverissa osallistumista, oikeutetaan tai torjutaan. Tällöin merkityksistä neuvotellaan yksilön
käyttäytymisen näkökulmasta: millainen toiminta työntekijälle sairaalatyöyhteisössä on sallittua ja millaisin perustein. Yhteisötasolla merkityksennetään,
miten työyhteisön toiminta turvataan tulevaisuudessa ja millaisilla työyhteisön
käytänteillä tavoitteet saavutetaan. Organisaation merkitystä rakennetaan vuorovaikutuksessa, jossa organisaatiosta joko etäännytään tai sen kanssa lähennytään. Organisaatiotasolle eri tavoin vuorovaikutuksessa positioitumalla voidaan esimerkiksi selittää tai oikeuttaa omaa toimintaa työssä. Organisaatiosta
itsensä etäännyttämällä on mahdollista hajauttaa vastuuta organisaatiolle,
oman toiminnan ulottumattomiin. Esimerkiksi organisaation edustajaksi positioitumalla ikävistä päätöksistä voi olla helpompi viestiä. Kun esimerkiksi palaverissa tietoa jaettaessa positioidutaan organisaation edustajaksi, tietoa ei tuo
yksittäinen työntekijä tai johtaja, vaan organisaation edustaja. Vastuu tiedosta ei
tällöin ole tiedonjakajalla vaan organisaatiolla. Työntekijä-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla liikkumalla hallinnollisessa vuorovaikutuksessa selitetään ja
oikeutetaan toimintaa. Nämä vuorovaikutusprosessit kytkeytyvät keskeisesti
myös vastuunhallintaan.
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Työyhteisönhallinta. Hallinnollisessa vuorovaikutuksessa työyhteisöä rakennetaan ja hallitaan, kun hallinnollisten ryhmätilanteiden vuorovaikutuksessa neuvotellaan siitä, millaiset jäsenyydet työyhteisössä ovat mahdollisia ja millaiseksi työyhteisön rajat milloinkin muodostuvat. Työyhteisönhallinta kytkeytyy etenkin työn yhteisyyden rakentamiseen ja hallintaan. Työyhteisön merkityksistä neuvotellaan vuorovaikutuksessa muun muassa ilmaisemalla, kenen
tieto on oleellista tai millaiset käyttäytymisen muodot tai tunteet työssä ovat
oikeutettuja sekä kenellä on oikeus tai velvollisuus osallistua tai kantaa vastuuta. Tämänkaltaisissa positiointiprosesseissa hallinnollisessa vuorovaikutuksessa
rakennetaan työyhteisöä ja sen jäsenyyksiä. Kun vuorovaikutuksessa haetaan
oikeutusta vaikkapa omalle toiminnalle, haetaan samalla hyväksyntää tietynlaiselle jäsenyydelle työyhteisössä. Kun osallistujalle tarjotaan hallinnollisessa
ryhmätilanteessa vastuuta, tarjotaan hänelle samalla tietynlaista jäsenyyttä työyhteisössä. Kun osallistuja perustelee esimerkiksi muutosta positioitumalla joko
organisaation edustajaksi tai vain oman työyhteisönsä jäseneksi, rakennetaan
työyhteisön rajoja, jäsenyyksiä ja rooleja. Työyhteisönhallinta ei koostu yksin
yhteisyyden hallinnan prosesseista, vaan se on hallinnollisen vuorovaikutuksen
ulottuvuus, joka lävistää tiedon-, toiminnan- ja vastuunhallinnan prosesseja.
Neuvoteltaessa esimerkiksi työntekijän positiosta suhteessa vastuuseen rakennetaan jäsenyyden lisäksi työn resursseja, kun samalla määritellään myös toiminnan suorittamiseen liittyviä käytänteitä.
Tuloksista voidaan päätellä, että työyhteisönhallinnan prosessit kytkeytyvät myös institutionaalisten roolien rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Institutionaalisilla rooleilla tarkoitan professioihin kytkeytyviä rooleja, jotka ovat osa
sairaalainstituutiota. Esimerkiksi hoitajuus tai lääkäriys toistuvat samanmuotoisina erilaisissa terveysalan organisaatioissa. Professioiden välistä institutionaalista asemaa ylläpidettiin hallinnollisessa vuorovaikutuksessa esimerkiksi
vastuun kysymyksissä. Hoitajan pyrkiessä siirtämään vastuuta päätöksenteosta
esimerkiksi ylilääkärille, osastonhoitajille tai toisen osaston työntekijöille profession rakenteita vahvistettiin kliinisen työn rakenteiden suuntaan. Tällaisessa
tilanteessa hoitaja positioi itsensä muiden antamien toimintaohjeiden vastaanottajaksi ilmaisemalla, että ei kykene tai halua tehdä päätöstä, vaikka mahdollisuutta päätöksentekoon vuorovaikutuksessa tarjotaan. Tällä tavoin hoitaja rakentaa tai ylläpitää hoitajan institutionaalista roolia, jossa vastuun päätöksenteosta ja toiminnan suunnasta kantaa työyhteisössä joku muu.
Vastuunhallinta. Hallinnollinen vuorovaikutus on vastuunhallintaa. Vastuu on sekä toimintaan että työyhteisön jäsenyyksiin kytkeytyvää, kun vuorovaikutuksessa määritellään, kuka ottaa tehtäviä hoitaakseen ja kenellä on oikeus tai velvollisuus ottaa vastuuta tai kieltäytyä siitä. Osatutkimuksissa vastuu
kehkeytyi usein kollektiiviseksi, kun vastuu rakennettiin yhteiseksi tai vastuu
siirrettiin yhdessä jonnekin muualle. Työntekijöiden käsityksissä vastuun kollektiivisuus tuki hyvinvointia, kun työntekijä voi tuoda esimerkiksi haastavan
asian esille edustamansa ryhmän jäsenenä, ei yksittäisenä työntekijänä. Tällöin
mahdollinen torjunta kohdistuu yksilön sijaan ryhmään.
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Tuloksista on nähtävissä, että vastuunhallinnassa keskeinen ulottuvuus on
valinnan mahdollisuus. Hallinnollisessa vuorovaikutuksessa ilmenee vastuun
ja vapauden välinen jatkumo. Tulokset osoittavat, että toisille työntekijöille
merkityksellistä vuorovaikutuksessa on se, että he saavat itse osallistua ja vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin, ja toisille se, että he voivat olla osallistumatta,
jolloin joku toinen kantaa vastuuta. Tällainen valinnan mahdollisuus kytkeytyy
vaikuttamiseen ja vastuuseen. Osallistumalla tai osallistumatta jättämisellä
työntekijä voi valita, vaikuttaako omaan työhönsä vai antaako vastuun vaikuttamisesta jollekin toiselle. Jos työntekijällä on mahdollisuus valita, että hän ei
ota vastuuta esimerkiksi omaan työhönsä liittyvästä päätöksenteosta, vastuusta
voi muodostua kollektiivinen ilmiö: Voidaan ajatella, että valinnan mahdollisuuden edellytyksenä on yksiön luottamus siihen, että yhteisö tai joku yhteisössä kantaa vastuun, jos yksilö ei itse sitä tee. Jos tällaista luottamusta ei ole, yksilöllä ei ole valinnan mahdollisuutta, vaan vastuu on kannettava itse.
Vastuun näkeminen yhteisöllisenä ilmiönä voi tukea työntekijän hyvinvointia, jos vastuun jakaminen vähentää kuormituksen kokemusta. Kollektiivisuus voi kuitenkin myös jättää vastuunkantamisen kysymykset epäselviksi, jos
vastuuta hajautetaan laajasti yhteisön tai organisaation tasolle. Kuka vastuun
kantaa, jos kaikki ajattelevat jonkun muun jossain muualla olevan vastuussa?
Tulosten perusteella voidaan esittää, että hallinnollisen vuorovaikutuksen
ominaispiirteenä on myös edustuksellisuus. Yksilö voi siirtää vastuuta positioimalla itsensä osaksi suurempaa ryhmää tai organisaation ylemmän tason
edustajaksi, jolloin hän toimii vain viestintuojana, ei vastuunkantajana. Yksilö
voi myös ottaa vastuuta positioimalla itsensä asemaan, jossa vastuuta omista
teoista kuuluu tai halutaan kantaa. Myös epävarmuus omasta roolista näkyy
hallinnollisessa vuorovaikutuksessa vastuunhallinnan prosesseissa. Sairaalatyöyhteisössä hoitajan voi olla haastavaa ottaa vastuuta hallinnollisessa ryhmätilanteessa, vaikka mahdollisuutta esimerkiksi omaan työhön liittyvään päätöksentekoon tarjotaan. Tätä voi selittää se, että työn muut rakenteet ja käytänteet
eivät tue vastuunottamista. Kliinisessä työssä vastuu päätöksistä on lääkärillä,
joten tavoitteiltaan ja muodoiltaan erilaisessa hallinnollisessa työssä vastuuseen
tarttuminen saattaa olla hoitajalle haastavaa, vaikka mahdollisuutta vastuunottamiseen tarjottaisiin.
Myös vastuun jakamisen prosesseissa voidaan kohdata samankaltainen
haaste. Jos johtajan odotetaan olevan vastuunkantaja ja tekevän päätöksiä autonomisesti, vastuun jakaminen muille työntekijöille voi olla vaikeaa. Tuloksista
voidaan havaita, että vastuunhallinta läpäisee hallinnollisen vuorovaikutuksen
erilaiset prosessit. Vastuunhallinnan vuorovaikutusprosessit näyttäytyvät keskeisenä osana sekä työn resurssien että työn yhteisyyden hallintaa.
Tässä alaluvussa kokoamieni ja pohtimieni tulosten yhteenvedon pohjalta
muodostan vastauksen väitöskirjani tutkimuskysymykseen, mitä on vuorovaikutus sairaalan hallinnollisissa ryhmätilanteissa ja millaisia ovat hallinnollisen
vuorovaikutuksen ominaispiirteet sairaalatyöyhteisössä: Väitän, että vuorovaikutus sairaalan hallinnollisissa ryhmätilanteissa on tiedon-, toiminnan-, työyhteisön- ja vastuunhallintaa. Nämä vuorovaikutusprosessit limittyvät osittain keske-
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nään, mikä näyttäytyy tulosteni perusteella yhdeksi hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteeksi sairaalatyöyhteisössä. Esimerkiksi tiedonhallinta ei
rakenna yksin työn suorittamisen ja tavoitteiden resursseja, vaan muotoilee
myös työyhteisöä, kun tietoon tai sen kertojaan suhtautumisella neuvotellaan
työyhteisön positioita ja rajoja. Samoissa vuorovaikutusprosesseissa ilmenee
siis sekä työn resurssien että työn yhteisyyden rakentumisen prosesseja. Sairaalatyöyhteisön hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteeksi muodostuu
vastuunhallinta, joka on osa hallinnollisen vuorovaikutuksen eri prosesseja.
Tämän tutkimuksen tuloksiin perustuen määrittelen hallinnollisen vuorovaikutuksen sairaalatyöyhteisössä seuraavasti: Hallinnollinen vuorovaikutus on
työn resurssien ja työn yhteisyyden rakentamista tiedon-, toiminnan-, työyhteisön- ja
vastuunhallinnan prosesseissa. Näissä merkitysneuvotteluprosesseissa vuorovaikutuksessa luodaan, ylläpidetään, muokataan ja hallitaan työn ja työyhteisön todellisuutta.
Sairaalatyöyhteisön hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä ovat vastuun
neuvottelemisen prosessit, jotka läpäisevät hallinnollisen vuorovaikutuksen eri ulottuvuudet.
Esittelen seuraavaksi tutkimukseni johtopäätökset. Jäsennän ja pohdin
tutkimustuloksia johtopäätöksissä työn yhteisyyden hallinnan, vastuun hallinnan ja instituution hallinnan näkökulmista.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
6.1 Työn yhteisyyden hallinta
Tutkimukseni tulokset osoittavat, että sairaalatyöyhteisön hallinnollinen vuorovaikutus on työn yhteisyyden hallintaa, kun vuorovaikutuksessa neuvotellaan
työyhteisön jäsenyyksiä, hyväksyttyjä tapoja olla, tuntea ja ymmärtää työyhteisössä. Näin tuotetaan työn todellisuutta – resursseja niin työyhteisön rakentumiseen kuin työn tehtävien suorittamiseen.
Tulokset näyttävät heijastavan sairaalatyöyhteisön ominaispiirteitä. Sairaalassa erilaisissa työtilanteissa työntekijät kohtaavat monenlaisia, vaihtuvia
vaatimuksia ja odotuksia, ja työntekijöiden voi olla haastavaa tasapainoilla niiden välillä tehtävästä ja tilanteesta toiseen siirtyessään ja erilaisilla rajapinnoilla
työskennellessään (Apker, Propp & Ford 2005). Hoitohenkilöstön on hallittava
monenlaisia tehtäviä, rooleja ja tunteita niin kollegoidensa, muiden työntekijöiden kuin potilaiden ja näiden omaisten kanssa (Apker 2012; Ray & Apker 2011).
Vuorovaikutus on avainasemassa, kun erilaisista rooleista ja positioista neuvotellaan työyhteisössä (Kramer 2009). Tämänkaltaista neuvottelua on nähtävissä
tuloksissa esimerkiksi erilaisten jäsenyyksien hallinnassa. Erilaisilla positioitumisilla pyritään mahdollisesti hallitsemaan erilaisissa rooleissa toimimisen
haasteita, joita voi ilmetä, kun työyhteisössä liikutaan erilaisten työtilanteiden
välillä hoitotyöstä hallinnollisiin ryhmätilanteisiin.
Tulokset osoittavat, että työn yhteisyyttä hallitaan hallinnollisen vuorovaikutuksen positiointiprosesseissa. Positioinnilla rakennetaan oikeuksien ja
velvollisuuksien yhdistelmästä muotoutuvia osallistujien rooleja ja osia, jotka
oikeuttavat yksilöitä tai ryhmiä toimimaan tietyllä tavalla (Harré & van Langenhove 1999; Hirvonen 2013). Positioita luodaan vuorovaikutuksessa. Yksilö ei
esimerkiksi voi positioitua vastuunkantajaksi yksin omalla viestinnällään, vaan
muiden osallistujien osoittama oikeutus tai position kieltäminen määrittävät
positiota (Hirvonen 2013). Kun hallinnollisen ryhmätilanteen vuorovaikutuksessa pyritään esimerkiksi organisaation edustajaksi positioitumalla oikeuttamaan ikäviä päätöksiä ja siirtämään vastuuta yksilöltä organisaatioille, on mui-

56
den osallistujien suhtautumisesta ja reagoimisesta kiinni, millaiseksi positio
rakentuu. Sairaalan kaltaisessa organisaatiossa suhtautuminen tai sen osoittaminen ei kuitenkaan ole kiinni pelkästään yksilön omista ajattelutavoista. Näihin prosesseihin kytkeytyvät myös institutionaaliset piirteet, kuten sairaalatyöyhteisössä arvostettuna nähdyt ajattelutavat tai erilaiset vakiintuneet toimintatavat ja säännöt (ks. Lammers & Barbour 2006; Lammers & Lambert 2016).
Tuloksissa esiin nouseva tiedonhallinta kytkeytyy työn yhteisyyden hallintaan. Työtehtäviä koordinoitaessa tiedonhallinta on työyhteisön todellisuuden rakentamista. Tiedonhallinnan prosesseissa määritellään sitä, millainen
tieto on relevanttia ja arvioidaan tiedon luotettavuutta. Määrittelyä ja arviointia
tehdään osoittamalla suhtautumista tiedon lähteeseen – olipa se sitten tiedon
kertova työyhteisön jäsen tai jäsenen raportoima tieto organisaation toiselta tasolta. Hallinnollisen vuorovaikutuksen tiedonhallinta voidaan nähdä osaksi
organisaatiotiedon (organizational knowledge) ilmiötä, jolla viitataan organisaatiota ylläpitävään ja organisaation jäsenten koordinoinnin mahdollistavaan
kollektiiviseen tietoon organisaation säännöistä ja resursseista. Yksilön tietoa
sairaalassa voi olla esimerkiksi työntekijän tieto siitä, kuinka jokin tietty hoitotoimenpide tehdään, mutta tiedosta tulee organisaatiotietoa silloin, kun sitä jäsennetään ryhmässä koordinoitaessa toimintaa potilaan hoitamiseksi. (Canary
2016, 259.)
Aiempien työyhteisöviestinnän tutkimusten mukaan roolien selkeydellä
on keskeinen merkitys yksilön ja yhteisön kannalta sekä työn tavoitteiden saavuttamisessa että työhyvinvoinnin tukemisessa. Ryhmässä ymmärrys ja selvyys
erilaisista rooleista ja positioista sekä niihin kytkeytyvistä odotuksista ja vaatimuksista edistävät ryhmän jäsenten suoriutumista ja tukevat tyytyväisyyttä
ryhmän toimintaan (Henderson, Stackman & Lindekilde 2016). Sen sijaan roolien epäselvyys tai rooliristiriidat voivat heikentää työn suorittamista ja työssä
jaksamista (Ray & Apker 2011). Näitä näkökulmia tutkimukseni tuloksiin peilatessa voidaan pohtia, onko roolien selkeys pelkästään myönteinen asia. Vakiintuneet institutionaaliset roolit, joita vahvistetaan ja ylläpidetään vuorovaikutuksessa, saattavat joissain tilanteissa estää ryhmän toimintaa ja tavoitteiden
saavuttamista tukevia prosesseja. Kun hoitotyössä on oleellista tietää tarkat rajat vastuunkantajan ja päätöksentekijän sekä toimintaohjeiden noudattajan
asemista, hallinnollisessa työssä tilanne voi olla erilainen. Hallinnollisissa ryhmissä voi olla tietyiltä osin tarkasti määritellyt rajat esimerkiksi päätöksenteon
edellytyksistä, mutta mahdollisuus erilaisten roolien välillä liikkumiseen voi
olla joustavampaa kuin hoitotiimeissä. Tämä voi mahdollistaa hoitotiimejä moninaisempia toimintatapoja ja vaihtelevampia positioita. Voidaan pohtia, voivatko hallinnollisessa ryhmätyössä ilmenevät, hoitotyön rooleja muistuttavat
vakiintuneet roolit jopa hankaloittaa hallinnollisen ryhmän tarkoituksenmukaista toimintaa. Hoitotyössä tehokkaiksi nähdyt professioihin perustuvat roolit
eivät välttämättä toimi yhtä hyvin hallinnollisessa työssä, jos ne esimerkiksi
heikentävät osallisuuden ja yhteistyön rakentumisen mahdollisuuksia.
Vuorovaikutuksessa rakentuva roolien monimuotoisuus voisi edistää
esimerkiksi toiminta- ja ajattelutapojen kyseenalaistamista ja uudenlaisten, luo-
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vien toiminta- tai ajattelutapojen kehkeytymistä hallinnollisissa ryhmissä. Organisaatioviestinnän institutionaalisen teorian näkemys vakiintuneiden toimintatapojen ja käytänteiden ylläpitämisestä vuorovaikutuksessa (Lammers &
Lambert 2016) kytkeytyy pohdintaan roolien vaihtelevuuden merkityksestä.
Voidaan ajatella, että hallinnollisessa vuorovaikutuksessa professioiden roolien
moninaisuudella pystyttäisiin vahvistamaan institutionaalisen ajattelun näkökulmaa toimintatapojen ja käytänteiden muokkaamisen mahdollisuuksista vuorovaikutuksessa.
Hallinnollisessa työssä positioiden ja roolien selkeydellä voitaisiinkin tarkoittaa ymmärrystä positioiden muuttuvuuden ja joustavuuden merkityksestä.
Erilaisissa hallinnollisissa ryhmätilanteissa tarvitaan monia erilaisia ja vaihtelevia positioita (Mikkola ym. 2014b). Yhdellä osallistujalla voi olla erilaisissa
ryhmätilanteissa erilaisia rooleja ja yhden roolin sisällä vuorovaikutuksessa rakentuvia monia positioita (Apker, Propp & Ford 2005; Harré & van Langenhove
1999; Hirvonen 2013). Positioiden ja roolien selkeydeksi voitaisiin hallinnollisessa ryhmätyössä nähdä siis se, että työyhteisössä ymmärrettäisiin ja hyväksyttäisiin yksilön erilaisten ja vaihtelevien positioiden ja roolien merkitys. Selkeydellä viitattaisiin tällöin ymmärrykseen positioiden ja roolien dynaamisuudesta,
ei pysyvyydestä. Ryhmän sisällä ymmärrys positioiden ja roolien moninaisuuden merkityksestä voisi rohkaista kyseenalaistamaan vakiintuneita osallistumistapoja ja muokkaamaan toimintatapoja ryhmän tavoitteita tukeviksi.

6.2 Vastuun hallinta
Vastuu korostuu sairaalan tietoperustaisessa työssä, jossa ajankohtaisella tiedolla ja osaamisella on keskeinen merkitys hoitotyön onnistumisessa. Vastuu on
oleellinen osa kliinistä työtä esimerkiksi hoitopäätöksiä tehtäessä sekä tilanteissa, joissa työvuoron vaihdossa tai potilaan siirtotilanteissa potilastietoa, toimivaltaa ja vastuuta siirretään yksiköiden, osastojen, työntekijöiden tai vuorojen
välillä (Catalano 2009; Rabøl ym. 2012). Tällaisten tilanteiden viestinnän laatu
kytkeytyy potilasturvallisuuteen ja siten keskeisesti työn ja toiminnan laatuun
(Catalano 2009). Kliinisessä työssä ilmenevä tarve määritellä vastuunkantaja
tulee näkyväksi sairaalan hallinnollisessa vuorovaikutuksessa, kun vastuun
merkityksistä neuvotellaan. Sairaalatyöyhteisössä vastuulla tarkoitetaan usein
lääketieteellistä vastuuta. Hallinnollisessa ryhmätilanteessa vastuun jakautuminen ei välttämättä ole yhtä selkeää kuin hoitotilanteessa. Sairaalan hallinnon
toiminnassa toki on tarkoin määritellyt vastuut esimerkiksi toimivallan osalta,
ja hallinnollisen ryhmätilanteen muodolliset roolit, kuten kuka toimii kokouksen sihteerinä tai puheenjohtajana, voivat olla selkeitä perustuessaan usein institutionaalisiin, vakiintuneisiin käytänteisiin. Sen sijaan esimerkiksi se, miten ja
milloin vastuuta on sallittua ottaa tai antaa hallinnollisessa vuorovaikutuksessa
esimerkiksi työtä koordinoitaessa tai kehitysehdotuksia ideoitaessa voi olla
haastavammin hahmotettavissa.
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Vastuuta voidaan tarkastella edustuksellisuuden näkökulmasta. Tutkimustuloksissani edustuksellisuus kytkeytyi vastuunhallintaan prosesseihin ja
työyhteisön hallinnan positiointiprosesseihin. Edustuksellisuus näyttäytyy hallinnollisessa vuorovaikutuksessa tietyn ryhmän, roolin tai position edustamisena. Edustuksellisuus voi olla suuremman ryhmän edustajana toimimista, kun
esimerkiksi johtoryhmään nimetty hoitaja edustaa ryhmässä hoitohenkilöstöä.
Tietyn roolin edustamisena edustuksellisuus näkyy esimerkiksi johtajan roolin
edustamisena vaikkapa yt-kokouksen osallistujille. Edustuksellisuus on myös
jonkin tietyn vuorovaikutustilanteessa rakentuvan position edustamista, kun
vuorovaikutuksessa positioidutaan hetkellisesti esimerkiksi vastuunkantajan
asemaan.
Hallinnollisessa vuorovaikutuksessa edustuksellisuus voi olla tukea tuottava voimavara. Hyvinvointia voi rakentua edustuksellisuuden kautta, kun
haastavaa asiaa ei tarvitse tuoda esiin yksittäisenä työntekijänä, vaan sen voi
tehdä yhteisön tai ryhmän edustajana. Toisaalta tällainen edustuksellisuus
mahdollistaa myös vastuun siirtämisen ja hajauttamisen, jolloin voi jäädä epäselväksi, kuka tai mikä organisaation osa lopulta kantaa vastuun. Hallinnollisen
vuorovaikutuksen ominaispiirteenä edustuksellisuus näyttäytyy kollektiivisen
tuen, vaikuttamisen sekä vastuun hajauttamisen mahdollistajana.
Vastuun prosesseissa nousee esiin positioiden vaihtuvuuden teema, joka
kytkeytyy myös työn yhteisyyden hallintaan. Positioiden vaihtuvuus näkyy
tutkimukseni tuloksissa hallinnollisissa ryhmätilanteissa muun muassa silloin,
kun esimerkiksi johtaja välillä pyrkii positiotumaan vastuunkantajaksi ottamalla vastuun itselleen ja välillä taas pyrkii positioitumaan vain viestintuojaksi kuvaamalla itseään organisaation edustajaksi. Tulos kytkeytyy kiinnostavasti Viitalan (2014) hoitajajohtajien käsityksiä johtamisesta tarkastelleen tutkimuksen
tuloksiin, joiden mukaan johtajat positioivat itsensä usein muutostilanteissa
passiivisiksi objekteiksi. Muutosta kuvattiin tällöin "näkymättömäksi kädeksi",
jota johtaja ei voi ohjata (Viitala 2014). Samankaltaista näkökulmaa voidaan havaita myös tämän tutkimuksen tuloksissa erityisesti vastuunhallinnan prosesseja tarkasteltaessa. Hallinnollisessa vuorovaikutuksessa vastuu esimerkiksi muutoksesta hajautettiin usein ”jonnekin muualle”, johtajan ulottumattomiin. Vastuun siirtämisen tai hajauttamisen lisäksi näissä vuorovaikutusprosesseissa ylläpidetään institutionaalisia käytänteitä tai ajattelutapoja. Prosesseissa rakennetaan ajattelutapaa, että organisaatio on ikään kuin työyhteisöstä tai johtajasta
irrallinen elin, johon vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset.
Väitöskirjan tuloksista on nähtävissä, että johtajien vuorovaikutus on keskeisessä asemassa sairaalan hallinnollisissa ryhmätilanteissa. Johdon merkitys
nousee esiin tiedonhallinnan ja usein myös ryhmätilanteen vuorovaikutuksen
johtamisessa. Näiden tulosten valossa on paikallaan pohtia, mitä tasapuolisempi osallistaminen voisi tuoda hallinnollisten ryhmien toimintaan. Aiemmat tutkimukset nostavat esiin osallistamisen myönteistä merkitystä työyhteisöissä.
Esimerkiksi Brandisin, Ricen ja Schleimerin (2017) tutkimuksen mukaan sairaalan henkilöstön osallistaminen ja valtuuttaminen organisaation päätöksentekoon voi edistää myönteisen potilasturvallisuusilmapiirin saavuttamista ja
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myönteistä organisaatiojäsenyyttä. Seibertin, Wangin ja Courtrightin (2011)
mukaan omistajuuden ja vastuunkantamisen tunne tiimin työstä voi kytkeytyä
tehokkaampaan tavoitteiden saavuttamiseen. Työntekijöiden osallistumismahdollisuuksien tukemisella on myös hyvinvointia edistäviä merkityksiä. Esimerkiksi Rodwell ja Munro (2013) toteavat, että työntekijöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kytkeytyvät myönteisesti kokemukseen hyvinvoinnista työssä. Jüngerin ym. (2007) mukaan kollektiivinen tiedonhallinta tukee yhteisen ymmärryksen rakentumista työn yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista ja
auttaa työntekijöitä identifioitumaan työhönsä. Osallistumista voidaan tukea
osallistavalla johtamisella. Osallistavalla johtamisella voidaan esimerkiksi edistää ryhmän luovuutta, tiedonjakamista ja innovaatioiden syntymistä (Bai, Lin &
Li 2016; Diliello, Houghton & Dawley 2011).
Tutkimustulokseni tuovat osallistumisen tematiikkaan uudenlaisen näkökulman: valinnan vapauden merkityksen osallistumisessa ja vaikuttamisessa.
Tulokset osoittivat, että työhyvinvoinnin näkökulmasta osallistuminen esimerkiksi omaa työtä koskevaan päätöksentekoon voi olla joillekin työntekijöille
merkityksellistä. Toisille merkityksellistä puolestaan on se, että joku toinen työyhteisössä päättää ja kantaa vastuun eikä työntekijän tarvitse itse osallistua ja
ottaa vastuuta. Tulokset siis vihjaavat, että tasavertainen osallistuminen ja osallistaminen eivät ole itsestäänselvästi tarkoituksenmukaisia vuorovaikutuskäytänteitä työyhteisössä. Oleellisempaa voi olla työntekijän kokema vapaus valita,
osallistuuko hän vaikuttamiseen vai ei. Toisaalta voidaan ajatella, että osallistavan johtamisen yksi ulottuvuus on myös se, että vuorovaikutuksessa luodaan
mahdollisuuksia osallistumiselle, eikä suinkaan vaadita kaikkia osallistumaan
samalla tavalla tai saman verran.
Tuloksista voidaan päätellä, että työyhteisöissä vastuunjakoa kehittämään
pyrittäessä olisi tärkeää huomioida vastuun moniulotteisuus. Vastuun antamisen ja ottamisen prosessit eivät aina ole yksiselitteisiä.

6.3 Instituution hallinta
Organisaatioviestinnän institutionaalisen näkökulman mukaan viestintä ylläpitää instituutiota organisaatiossa ylläpidettyjen käytänteiden avulla (Lammers &
Barbour 2006). Tutkimukseni tuloksista on nähtävissä, että hallinnollisessa vuorovaikutuksessa hallitaan ja ylläpidetään institutionaalisia rooleja, kuten lääkärin asemaa vastuunkantajana ja hoitajan asemaa toimintaohjeiden noudattajana.
Institutionaalisia rooleja uusinnetaan ja ylläpidetään vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Sairaalan toiminnan mahdollistamisen oleellinen piirre, vastuu, on instituution käytänne, jonka jakamisen, ottamisen ja siirtämisen prosesseja luodaan ja ylläpidetään hallinnollisessa vuorovaikutuksessa.
Instituutio, joka Lammersin ja Barbourin (2006) mukaan vaikuttaa ikään
kuin organisaation yläpuolella toistuen samanmuotoisina toiminta- ja ajattelumalleina organisaatiosta toiseen, rakentuu ja uusintuu myös hallinnollisessa
vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi vastuuta hallittaessa hallitaan myös institu-
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tionaalisia rooleja eli sitä, mikä on vaikkapa hoitajan ja mikä lääkärin asema
työyhteisössä. Institutionaalisuus kuvaakin osuvasti sairaalatyöyhteisön hallinnollista vuorovaikutusta, kun laajalle levinneet tavat, käytänteet ja käyttäytymismuodot voivat toistua samanmuotoisina eri organisaatioissa, mutta myös
organisaation sisällä erilaisissa ryhmissä. Sairaalaorganisaatiossa samankaltaiset toimintaperiaatteet ja säännöt voivat olla käytössä sekä hallinnollisissa ryhmätilanteissa että hoitotyössä. Työn erilaisen luonteen vuoksi erilaisten toimintatapojen pohtiminen voisi kuitenkin olla hyödyllistä. Kun tavoitteet ja tehtävät
ovat erilaisia eri ryhmissä, myös vuorovaikutuksen erilaisuus voi tukea ryhmien tavoitteita ja toimintaa.
Organisaation toimintaa ohjaavat institutionaaliset toiminta- ja ajatusmallit (Lammers & Barbour 2006). Hallinnollisessa vuorovaikutuksessa näkyvä tarve vastuun sanoittamiseen voidaan tulkita osaksi tällaista institutionaalista toiminta- ja ajattelumallien rakennelmaa. Sairaalassa vastuun eksplikoiminen on
oleellista perustehtävää suoritettaessa, ja se näkyy myös hallinnollisen vuorovaikutuksen osana. Formaalin institutionaalisen tiedon eli esimerkiksi kirjattujen lakien, säädösten tai toimintatapojen merkitys käyttäytymisessä on osa institutionaalisuutta (Lammers & Barbour 2006). Sairaalassa formaalin tiedon luonne on keskeinen, kun toimintaa ohjaavat monet lait ja säännökset. Formaalin
tiedon merkitys hallinnollisessa vuorovaikutuksessa näkyy tuloksissani etenkin
vastuun rakentumisessa. Vastuuta voidaan siirtää tai hajauttaa, kun oikeaa tietoa ei olla saatu tai kun saatu tieto tai annettu toimintatapa on osoittautunut
vääräksi. Vastuuta voidaan myös hajauttaa formaalin tiedon nojalla, kun oikeutusta jollekin toimintatavalle tai muutokselle haetaan formaaleihin säädöksiin
tukeutuen tai organisaation edustajaksi positioituen.
Hallinnollisessa vuorovaikutuksessa korostuu myös formaalin viestinnän
oleellisuus. Vaikka vuorovaikutus hallinnollisissa ryhmätilanteissa saattaa olla
vapaamuotoista eikä aina noudata esimerkiksi perinteisiä kokouskäytänteitä,
ryhmätilanteista pidettiin aina pöytäkirjaa, joka tuotti formaalia tietoa muualle
organisaatioon. Tällä tavalla hallinnollisissa ryhmätilanteissa järjestetään instituution sisällä olevaa toimeenpanemista (Lammers & Barbour 2006).
Tämän väitöskirjan tulosten perusteella voidaan todeta, että hallinnollinen
vuorovaikutus on myös rajat ylittävää viestintää. Näkökulma kytkeytyy institutionaalisiin toimintamalleihin (Lammers & Barbour 2006). Työntekijät liikkuvat
erilaisten roolien välillä erilaisissa ryhmätilanteissa ja toimiessaan erilaisilla rajapinnoilla he tukeutuvat institutionaaliseen tietoon. Työn yhteisyyttä rakennetaan institutionaaliseen tietoon nojautuen, kun sairaalatyöyhteisössä esimerkiksi sallitut jäsenyyden muodot määrittyvät vuorovaikutuksessa ja kulkevat institutionaalisena tietona läpi organisaatiotasojen ja -rajojen.
Hallinnolliset ryhmät näyttäytyvät tutkimukseni perusteella tilanteisina
ryhminä, joiden rajat ovat läpäistävissä. Ryhmät ovat olemassa erilaisissa kokouksissa ja palavereissa, joissa niitä ja niiden jäsenyksiä rakennetaan vuorovaikutuksessa. Ryhmissä voi olla työntekijöitä organisaation eri yksiköistä tai
eri tasoilta, jolloin institutionaalinen tieto voi auttaa sisäistämään hallinnollisen
ryhmän toimintatapoja. Toisaalta liika institutionaaliseen tietoon nojaaminen
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voi estää tarkoituksenmukaisia toimintatapoja, jotka voivat hallinnollisessa
ryhmässä olla erilaisia kuin kliinisessä työssä.
Hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen merkitys sairaalaorganisaatiossa on oleellinen sekä instituution ylläpitämisen että sen muuttamisen kannalta. Instituutio rakentaa hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksen käytänteitä, mutta hallinnollisessa vuorovaikutuksessa myös rakennetaan instituutiota.
Institutionaalisuuden voidaan siis nähdä vaikuttavan hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteisiin, mutta samalla vuorovaikutuksessa on myös mahdollista muokata instituutiota.

7 PÄÄTÄNTÖ
7.1 Tulosten sovellusmahdollisuudet
Hallinnollinen vuorovaikutus on työyhteisön toiminnan mahdollistamista niin
työtehtävien suorittamisen kuin työyhteisön rakentumisen ja ylläpitämisen näkökulmasta. Hallinnollisen vuorovaikutuksen vuorovaikutusprosessit limittyvät keskenään, ja hallinnollinen vuorovaikutus muodostuu kokonaisvaltaiseksi
resursoinnin prosessiksi, jossa yhteistä työtä ja työn yhteisyyttä tuotetaan. Koska tutkimukseni yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli tiedon tuottaminen työelämän laadun kehittämiseksi, pohdin seuraavaksi tulosten sovellusmahdollisuuksia sekä terveysalan organisaatioiden että laajemmin työyhteisöjen toiminnan kehittämisessä. Väitöskirjani tuloksia voidaan soveltaa hallinnollisen työn
merkityksellisyyden tunnistamisessa, yhteistyön kehittämisessä sekä johtamisen ja
osallisuuden kehittämisessä.
7.1.1 Hallinnollisen työn merkityksellisyyden tunnistaminen
Sairaalatyöyhteisössä hallinnollista työtä ja kliinistä työtä ei ole mahdollista,
eikä tarpeenkaan, erottaa toisistaan täysin erillisiksi kokonaisuuksikseen. Oleellisempaa olisi tehdä työyhteisössä näkyväksi näiden erilaisten työn muotojen
keskinäinen suhde. Hallinnollinen vuorovaikutus on mahdollistaja, joka luo
resursseja kliinisen työn onnistumiselle. Monet kliinisen työn vuorovaikutuskäytänteet voivat toimia erinomaisesti hoitotyössä, mutta eivät välttämättä toimi yhtä tarkoituksenmukaisesti hallinnollisessa työssä. Vaikka työtehtävien
luonne voi erota toisistaan, näillä erilaisilla työn lajeilla on toisiaan tukeva ja
mahdollistava merkitys.
Jos hallinnollisen työn ja hallinnollisen vuorovaikutuksen merkityksellisyyttä ei tunnisteta työyhteisössä, hallinnolliseen työhön motivoituminen ja
sitoutuminen voi olla haastavaa – vaikka organisaation rakenteet hallinnollisen
vuorovaikutuksen toteuttamiseen, kuten erilaiset kokous- ja päätöksentekokäytänteet, olisivatkin kunnossa. Merkityksellisyyden tunnistamattomuus voi hai-
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tata myös yhteistyön rakentumista työyhteisössä. Työn merkityksellisenä näkeminen tukee tehtävän suorittamisen lisäksi työyhteisön ja työntekijän hyvinvointia ja on siten keskeinen tekijä myös työhön sitoutumisen näkökulmasta.
Merkityksellisyydellä tarkoitetaan työntekijän subjektiivista arviota ja kokemusta oman työnsä, työn tavoitteiden tai työn sosiaalisen kontekstin arvokkuudesta (Kira, van Eijnatten & Balkin 2010; May, Gilson & Harter 2004; Pratt &
Ashforth 2003).
Hallinnollisen työn arvokkuuden näkeminen organisaation perustehtävän
laadukkaan suorittamisen mahdollistajana voisi lisätä hallinnollisen työn arvostusta ja motivoida henkilöstöä sitoutumaan hallinnollisiin tehtäviin. Merkityksellisyyden pohtiminen työyhteisössä voisi auttaa työntekijöitä jäsentämään
myös hallinnollisen työn merkityksellisyyttä, sillä merkityksellisyys ei ole pysyvä tai stabiili työn piirre, vaan sosiaalisesti konstruoitu ilmiö, jota luodaan
merkityksentämisen prosesseissa (Pratt & Ashforth 2003). Hallinnollisen työn
arvokkuuden muotoilussa työyhteisön jäsenten osallistaminen ja osallistuminen
on tärkeää, sillä merkityksellisyyttä luodaan myös niissä prosesseissa, joissa
työn merkityksellisyyttä vasta etsitään (Kira, van Eijnatten & Balkin 2010; Pratt
& Ashforth 2003).
Hallinnolliseen työhön suhtautumiseen työyhteisön arjessa tulisi kiinnittää huomiota, sillä organisaation muutosta ja pysyvyyttä rakennetaan päivittäisessä työssä ja tavassa puhua työstä (Bechky 2011, 1161). Organisaatio- ja työyhteisötasolla hallinnollisen työn arvokkuuden merkityksentämisen lisäksi hallinnollisten ryhmien toimintaa voitaisiin tukea opastamalla ja ohjaamalla ryhmiä
reflektoimaan omaa toimintaansa. Ryhmien oman toimintansa ja vuorovaikutuksensa reflektointi kytkeytyy muun muassa tehokkaaseen tiimityöskentelyyn
(Hedman 2016). Tutkimukseni tuloksia hallinnollisen vuorovaikutuksen moniulotteisuudesta voitaisiin hyödyntää työelämässä erilaisten hallinnollisten
ryhmien reflektointiprosessien tukena, kun pyrkimyksenä olisi ymmärtää, mitä
ryhmien vuorovaikutuksessa tapahtuu ja miten sitä voitaisiin kehittää.
7.1.2 Yhteistyön kehittäminen
Tutkimukseni tuloksia voidaan soveltaa yhteistyön kehittämiseen työelämässä.
Asiantuntijuus ja asiantuntijatyö ovat usein kollektiivisia ilmiöitä, kun monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan yhteistä osaamista ja yhteistyötä (Koivunen 2009; Vartiainen, Raisio & Lundström 2016). Yhteistyö sosiaali- ja
terveysalalla on enää harvoin vain eri ammattiryhmien tai yksiköiden välistä
työskentelyä, sillä esimerkiksi sote-uudistuksen myötä mukaan astuvat todennäköisesti vahvemmassa roolissa myös maakunnat ja eri palvelusektoreilla
toimivat organisaatiot (ks. Sote- ja maakuntauudistus 2017).
Nykyisin asiantuntijalta edellytetään usein uudenlaista suhtautumista ongelmiin, kun ongelmien ratkaisemisen sijaan oleellisempaa voi olla pyrkiä hallitsemaan ongelmia tai selviytymään niiden kanssa sekä osata suhtautua ongelmiin dynaamisina ilmiöinä (Vartiainen, Raisio & Lundström 2016). Tällaista
lähestymistapaa edellyttävät etenkin pirulliset ongelmat eli rutiininomaisia ratkaisumalleja monitahoisempia vaihtoehtoja edellyttävät asiat tai ilmiöt (Lehto
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2014; Lindell 2017; Vartiainen, Raisio & Lundström 2016). Ongelmia käsittelevissä ryhmissä on ymmärrettävä sekä ongelmien luonne että vuorovaikutuksen
merkitys ongelmissa ja niiden hallinnassa. Esimerkiksi muutostilanteet organisaatioissa ovat usein luonteeltaan kompleksisia kokonaisuuksia, ja kompleksisten tai pirullisten ongelmien ratkaisussa tai käsittelyssä tarvitaan yhteistyöosaamista ja ymmärrystä ongelmien luonteesta sekä organisaation sisällä
että erilaisten ulkopuolisten tahojen kanssa. (Juppo & Ollila 2015.)
Työyhteisöissä hallinnolliset ryhmätilanteet ovat usein juuri niitä areenoita, joilla erilaisia ongelmia on mahdollista käsitellä. Yhteistyön mahdollistaminen onkin yksi keskeinen hallinnollisen vuorovaikutuksen ulottuvuus, jonka
kehittämiseen tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää. Oleellista olisi lisätä
työyhteisöissä ymmärrystä siitä, että alati muuttuvien ja kompleksisten ongelmien kanssa työskentely vaatii dynaamista, moniulotteista ja rajat ylittävää yhteistyötä (ks. esim. Vartiainen, Raisio & Lundström 2016). Pelkkä ryhmätilanteen olemassaolo ei vielä riitä ongelmien laadukkaaseen käsittelyyn yhdessä,
vaan vuorovaikutuksen laatuun on panostettava.
Tutkimukseni tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi hallinnollista työtä
tekevien työntekijöiden ja ryhmien tukemisessa ja kouluttamisessa uudenlaisen
yhteistyön kysymysten äärellä. Voidaan pohtia, että hallinnollisessa työssä ei
välttämättä ole aina mahdollista tai tarpeellista pyrkiä ratkaisemaan ongelmia.
Oleellisempaa voi olla tämän tutkimuksen tuloksissa keskeisenä ilmenevä vuorovaikutus, jossa tietoa, vastuuta ja yhteistyötä hallitaan. Tällaista ongelmien
käsittelyn monimuotoisuuden hahmottamista korostetaan etenkin pirullisten
ongelmien yhteydessä (Vartiainen, Raisio & Lundström 2016). Hallinnollisen
ryhmätilanteen vuorovaikutuksen onnistumista tai epäonnistumista ei siis välttämättä mittaa se, ratkaistaanko vuorovaikutuksessa ongelma tai tehdäänkö
päätös, vaan tavoiteltava lopputulos voi olla asian käsitteleminen yhdessä, asiaan suhtautumisen rakentaminen tai asian hallinnan prosessoiminen.
Kollaboratiivisen vuorovaikutuksen tukeminen voisi edistää hallinnollisten ryhmien toiminnassa ongelmien hallitsemisen lisäksi esimerkiksi tiedonhallintaa. Viestinnän tutkimuksessa kollaboraatio nähdään suhteessa tai ryhmässä
toteutettavaksi toiminnaksi, jossa tasaveroisessa asemassa olevat osallistujat
pyrkivät saavuttamaan jaetun tavoitteen, tehtävän tai intressin (Keyton &
Stallworth 2003; Lewis 2006). Doughertyn ja Larsonin (2010, 18–19) mukaan
hoitohenkilöstön kollaboraatio voidaan määritellä kollegoiden väliseksi interpersonaaliseksi suhteeksi, jossa tietoon ja asiantuntemukseen perustuva jaettu
valta ja päätöksenteko toteutuvat kaikkien suhteen osapuolten tunteman yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kollaboraation ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
tarvitaan viestintää, koordinointia ja ongelmanratkaisun strategioita (Dougherty & Larson 2010, 18–19). Terveysalalla kollaboraation laadulla on todettu
myönteinen yhteys esimerkiksi potilasturvallisuuteen ja hoidon tehokkaaseen
toteuttamiseen. Kollaboraation tason ollessa korkea tiimit tekevät laadukkaampia päätöksiä, ratkaisevat ongelmia tehokkaammin, koordinoivat paremmin
hoitoa ja toteuttavat hoitoa kustannustehokkaammin (Valentine, Nembhard &
Edmondson 2015).
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Tämänkaltaista hoitotyön kontekstissa toimivaksi havaittua kollaboraation
näkökulmaa voitaisiin soveltaa myös sairaalatyöyhteisön hallinnollisten ryhmien vuorovaikutukseen. Edellytyksenä kollaboraatiolle on työn yhteisen tavoitteen ymmärtäminen, joten hallinnollisessa työssä olisi keskeistä sanoittaa ja
merkityksentää sitä, miksi hallinnollista työtä tehdään, mitä sillä tavoitellaan ja
millainen merkitys halllinnollisella työllä on työyhteisön perustehtävän suorittamisessa. Kollaboratiivisuudella on kytköksiä myös työhyvinvointiin ja alan
elinvoimaisuuteen, sillä hoitohenkilöstön kokemukset työyhteisön kollaboratiivisuudesta ja tukea-antavuudesta tukevat heidän halukkuuttansa sitoutua
alaan (Utriainen, Kyngäs & Nikkilä 2011).
7.1.3 Johtamisen ja osallisuuden kehittäminen
Tulokset osoittivat, että johdolla on sairaalatyöyhteisön hallinnollisissa ryhmätilanteissa merkittävä asema määritellä, millainen tieto tai millaiset tunteet ovat
hyväksyttyjä työyhteisössä. Johtamisella on siis keskeinen merkitys yhteisten
merkitysten ja ymmärryksen rakentumisessa. Työyhteisöissä on tärkeää pysähtyä pohtimaan, rakennetaanko hallinnollisten ryhmätilanteisen vuorovaikutuksen prosesseissa koko työyhteisön vai johdon yhteistä ymmärrystä ja todellisuutta.
Yksin se, että ryhmätilanteessa on edustajia eri henkilöstöryhmistä, ei vielä takaa yhteistä vuorovaikutusta tai yhteistä ymmärrystä. Esimerkiksi tiedonhallinnan näkökulmasta voidaan nähdä tärkeäksi, että tiedonhallinnan vuorovaikutusta johdetaan, kun sairaalatyöyhteisössä uutta tietoa on sisäistettävä
usein runsaita määriä nopeasti. Johdon roolin korostuminen tiedonhallinnassa
voi kuitenkin olla myös haaste, jos tilaa työyhteisön kollektiiviselle tiedon jalostamiselle ja yhteisen ymmärryksen luomiselle ei jää, vaan tieto tarjoillaan ikään
kuin valmiina tuotteena johdolta työntekijöille.
Vuorovaikutuksen johtamiseen kytkeytyvät myös osallistumisen kysymykset. Vastuunjakoa työyhteisöissä kehitettäessä on tärkeää huomioida, että
pelkkä päätös jakaa vastuuta laajemmin tai tasapuolisemmin ei riitä. Myös työn
muiden rakenteiden ja työyhteisön käytänteiden on tuettava vastuunhallinnan
prosesseja, jotta päätös muuttuisi toiminnaksi. Näissä prosesseissa vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys. Esimerkiksi Bechky (2011, 1159) toteaa, että
työn käytänteet ja organisaation institutionaalinen luonne on huomioitava organisaatioiden uudistuksissa ja että muutokset voivat saada paremman jalansijan, jos esimerkiksi institutionaalisiin rooleihin kiinnitetään huomiota. Chreimin,
Williamsin ja Hiningsin (2007) tutkimuksessa havaittiin, että sairaalassa toteutettua muutosta tuki, kun lääkärit saivat säilyttää lääkärin institutionaaliseen
rooliin kytkeytyvän ammatillisen kontrollin liittyen muutoksen tahtiin. Näin
lääkärit säilyttivät ammatillisen identiteettinsä, joka lujitti heidän tunnettaan
potilaiden hoitamisen johtamisesta (Chreim, Williams & ja Hinings 2007).
Institutionaalisten roolien hallintaa voidaan siis pitää huomionarvoisena
prosessina, kun pohditaan osallistamisen muotoja esimerkiksi erilaisissa muutos- ja uudistustilanteissa sairaalatyöyhteisöissä. Institutionaalisten roolien hallinnan kysymykset ovat oleellisia myös työyhteisön vuorovaikusta kehitettäes-
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sä. Isotaluksen ym. (2013) mukaan professioiden erityyppisissä vuorovaikutuskonteksteissa myös vuorovaikutusosaamisen painotuksen eroihin on kiinnitettävä huomiota, mikä on tärkeää esimerkiksi viestintäkoulutuksia suunniteltaessa.

7.2 Tutkimuksen arviointi
7.2.1 Tutkimuksen toteutuksen ja tulosten arviointi
Tutkimuksen tekeminen on monipolvinen prosessi, joka koostuu erilaisista vaiheista, valinnoista ja rajauksista. Väitöskirjan toteuttaminen artikkelimuotoisena mahdollisti tutkimuksen rajaamisen ja tarkentamisen tutkimusprosessin aikana. Artikkeleittain rakentamani osatutkimusten tulokset edistivät aina seuraavan osatutkimukseni aiheen rajausta ja auttoivat siten fokusoimaan koko
väitöskirjatutkimuksen tavoitetta. Tutkimusaiheen rajaaminen ja tarkentaminen
väitöskirjaprojektin aikana oli merkityksellistä myös oman oppimiseni kannalta.
Erilaisten valintojen, rajausten, perustelujen ja oleellisen ja epäoleellisen jäsentämisen kautta rakentunut oivaltaminen on ollut tärkeä osa oppimisprosessiani.
Tutkimusprosessissa tekemäni valinnat ja päätökset ovat suunniteltuja ja
perusteltuja, mutta luonnollisesti olisin voinut tehdä asioita myös toisin. Arvioin tässä alaluvussa tutkimukseni aiheen valintaa, aineiston ja analyysin luotettavuutta sekä tutkimuksen uskottavuutta, vahvistettavuutta ja siirrettävyyttä.
Tutkimuseettisiä näkökulmia pohdin alaluvussa 7.2.2.
Tutkimusaihe. Tieteenfilosofisesti nojasin tutkimuksessani sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen. Näen tiedon syntyvän ihmisten välisen vuorovaikutuksen dynaamisissa prosesseissa (Allen 2005; Schwandt 2000). Viestinnän
tutkimusperinteen kentällä tutkimukseni kytkeytyy viestinnän sosiokulttuuriseen perinteeseen, jossa kulttuurisia malleja ja sosiaalisia rakenteita käsitetään,
luodaan, ylläpidetään ja uusinnetaan vuorovaikutuksessa (Craig 2007). Nämä
näkemykset ohjasivat myös aihe- ja menetelmävalintoja tutkimuksessani.
Tutkimusaiheen valintaan vaikutti haluni tuottaa yhteiskuntaa hyödyttävää tietoa ja löytää näkökulmia työelämän vuorovaikutuksen kehittämisen tueksi. Hallinnollisen vuorovaikutuksen keskeinen merkitys organisaatioiden
suoriutumisessa ja aiemman tutkimuksen keskittyminen lähinnä johtoryhmiin
saivat minut kiinnostumaan aiheesta. Sairaalaorganisaatio näyttäytyi mielenkiitoisena kontekstina; jatkuvien muutosten keskellä työskenneltäessä myös hallinnollisella vuorovaikutuksella on kiinnostava merkitys organisaation toiminnassa.
Kirjallisuuskatsauksen tekeminen väitöskirjatutkimuksen alkuvaiheessa
oli empiirisen tutkimukseni etenemisen ja suunnan hahmottamisen kannalta
toimiva valinta. Olemassa olevan tiedon jäsentämistä kuvataan hyödylliseksi
keinoksi omien tutkimustavoitteiden ja -kysymysten suunnittelemisessa, kun
aiemman tiedon ja jo tehdyn tutkimuksen kokoaminen niin tutkimusaiheiden ja
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-ongelmien, tuotetun tiedon kuin käytettyjen menetelmien kannalta auttaa
hahmottamaan tutkittavaa ilmiötä ja erilaisia näkökulmia siihen (Gorard 2013,
26–27). Huolellinen kirjallisuuteen perehtyminen auttoi minua empiirisen tutkimusaiheen rajaamisessa.
Työni tutkimusasetelma oli luonteeltaan kehkeytyvä. Aihe rajautui tiiviimmäksi aina kunkin osatutkimuksen tulosten perusteella. Tutkimusprosessissa pyrin kiinnittämään huomiota osatutkimuksista nouseviin merkityksellisinä näyttäytyneisiin osa-alueisiin ja lopulta jäsentämään tuloksista merkitykset,
jotka ovat hallinnolliselle vuorovaikutukselle yhteisiä eri näkökulmissa. Tutkimusprosessi olisi voinut olla tehokkaampi, jos olisin heti tutkimuksen alussa
rajannut tutkimusaiheeni tarkemmin. Nyt tein rajausta läpi tutkimusprosessin,
mikä toisaalta auttoi aiheen moniulotteisuuden ymmärtämisessä ja uusien oivallusten tekemisessä mutta ei toisaalta välttämättä ollut tutkimustaloudellisesti tehokkain ratkaisu.
Tutkimuksen merkittävyyttä voidaan arvioida sekä uuden tiedon tuottamisen että laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta (De Chesnay 2015, 40–41). Tutkimukseni tuotti uutta tietoa hallinnollisesta vuorovaikutuksesta ja sen ominaispiirteistä sairaalatyöyhteisössä. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kehittämisessä, jolloin
myös tutkimuksen yhteiskunnalliset vaikutukset korostuvat. Aihevalintaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena.
Aineiston ja analyysin luotettavuus. Toteutin tutkimuksen empiirisen osan
laadullisin menetelmin. Laadullisen analyysin luotettavuuden arvioinnissa on
huomioitava niin analyysin suunnittelu, toteutus kuin raportointi (Elo ym.
2014). Työni tutkimusasetelmaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, sillä asetelman avulla pystyin vastaamaan tutkimuksen tavoitteisiin ja tutkimuskysymykseen. Aineistonkeruuta suunniteltaessa pyrin löytämään sellaiset aineistonkeruumenetelmät, joiden avulla saisin tutkimusongelman kannalta tarkoituksenmukaista ja luotettavaa aineistoa. Aineistonkeruun suunnittelussa tärkeä
tuki oli myös tutkimusryhmän kanssa tehty yhteistyö. Aineisto kerättiin osana
tutkimushanketta, jolloin myös useamman tutkijan näkemykset rikastuttivat
aineistonkeruun suunnitteluvaihetta.
Voidaan arvioida, että havainnointi- ja haastatteluaineistot sopivat hyvin
tutkimustavoitteeseeni ja että ne täydensivät toinen toisiaan. Organisaatioiden
viestinnän tutkimuksessa haastattelut, kyselyt ja erilaisten tekstiaineistot ovat
olleet viimeisen 15 vuoden aikana yleisimpiä tutkimusmenetelmiä (Stephens
2017). Institutionaalisten prosessien tutkimuksessa on valtaosin keskitytty arkistoituihin materiaaleihin, ja vain vähän tutkimusta on tehty tarkastellen esimerkiksi dynaamisia, kollektiivisia diskursseja, joissa instituutioita rakennetaan
(Zilber 2008). Organisaatioiden luonnollisesta toiminnasta ei aina ole helppoa
päästä keräämään aineistoa, joten etenkin havainnointiaineistoa voidaan pitää
tämän tutkimuksen rikkautena.
Sairaalan yhteistyöyksikkö valikoitui mukaan tutkimukseen oman vapaaehtoisuutensa vuoksi, mikä toimi motivoivana tekijänä niin tutkittaville kuin
minulle tutkijana. Mukana ollut yksikkö suhtautui tutkijan läsnäoloon myöntei-
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sesti, ja tutkittavat olivat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen ja kuulemaan sen tuloksista erilaisissa raportointi- ja koulutustilaisuuksissa, joita heille
on järjestetty. Aineistonkeruu yhdestä yksiköstä ja osittain samojen henkilöiden
mukana oleminen sekä havainnointi- että haastatteluaineistossa oli osa tutkimusasetelmaa. Toisaalta sen voidaan nähdä tuoneen tutkimukseen syvyyttä,
kun pelkän havainnoinnin lisäksi tutkittavilla oli mahdollisuus myös kuvata
kokemuksiaan ja käsityksiään haastatteluissa. Toisaalta vapaaehtoisen yksikön
ja vapaaehtoisten osallistujien ulkopuolelle saattoi rajautua sellaisia yksiköitä
tai työntekijöitä, joiden vuorovaikutuskäyttäytyminen tai näkemykset olisivat
voineet olla erilaisia. Tutkimusta arvioitaessa on siis syytä huomioida tutkimuksen tapaustutkimuksellinen luonne.
Havainnointiaineiston luotettavuutta tutkimuksessani lisää havainnoinnin
pitkähkö kesto. Tutkijan läsnäolo vaikuttanee aina hieman tutkittavien käytökseen, mutta havainnoinnin kestäessä pidemmän jakson ajan tutkittavien on todettu tottuvan tutkijaan ja vaikutusten vähenevän (Frey, Botan & Kreps 2000,
270). Havainnointitilanteisiin osallistuneilta myös pyydettiin arviota siitä, olivatko havainnoidut tilanteet erilaisia kuin ne työyhteisön hallinnolliset ryhmätilanteet, joita ei havainnoitu. Osallistujien mukaan tilanteet eivät juuri eronneet
toisistaan. Havainnoijan vaikutusta tutkittaviin pyrin vähentämään myös siten,
että kävin eri ryhmissä esittäytymässä ja kertomassa tutkimuksesta yhdessä
tutkimushankkeen toisen tutkijan kanssa ennen havainnoinnin aloittamista.
Haastattelut toteutettiin siinä vaiheessa, kun havainnointiaineisto oli jo
kerätty. Haastatteluihin osallistuneet olivat osittain samoja henkilöitä kuin havainnointiaineistonkeruutilanteissa, joten tietynlainen tuttuus saattoi tukea
haastateltavien halua puhua haastavistakin aiheista. Haastattelutilanteissa pyrin luomaan omalla viestintäkäyttäytymiselläni luotettavan ilmapiirin ja huomioimaan haastattelun onnistumisen kannalta oleelliset asiat, kuten haastateltavan mahdollisuuden valita hänelle sopiva haastatteluaika ja -paikka (Tracy
2013, 160–161). Pohdin myös ennen haastattelujen toteuttamista haastattelutilanteen vuorovaikutuksen onnistumista, jossa oleellista on esimerkiksi haastateltavalle tilan antaminen, haastateltavan sanomisista liian vahvojen tulkintojen
tekemisen välttäminen, haastateltavan tukeminen esimerkiksi supportiivista
kuuntelemista ilmaisten, ymmärryksen vahvistaminen ja vastausten tulkinta
esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä tehden (Tracy 2013, 161).
Aineiston riittävää kokoa määrittelevät tutkimuksen tavoitteet (Guest,
Bunce & Johnson 2006, 76). Tämän tutkimuksen havainnointiaineistoa voidaan
pitää rikkaana, sillä useilta yksikön eri tasoita ja erilaisista hallinnollisista ryhmätilanteista kerätty aineisto tarjoaa monipuolisen kuvan sairaalatyöyhteisön
hallinnollisesta vuorovaikutuksesta. Toki aineisto kerättiin vain yhden vastuualueen toiminnasta, joten useamman erilaisen vastuualueen tai sairaalaorganisaation mukaan ottaminen olisi voinut tehdä aineistosta moniulotteisemman.
Haastatteluaineistoa hyödynsin yhdessä osatutkimuksessa. Haastatteluaineisto
oli kooltaan pieni, mutta sen voidaan todeta olleen riittävä suhteessa tutkimustavoitteeseen. Tutkimukseni tavoitteena ei ollut yleistettävyys, vaan yhden tietyn sosiaalisen todellisuuden alueen ymmärtäminen.
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Aineiston analyysin luotettavuutta lisää analyysin systemaattinen toteuttaminen. Pohdin tutkimukseni analyyseissa huolellisesti kategorisointia ja abstraktiotasoa, tulkintaa sekä vastaavuutta (Elo ym. 2014, 3). Toimin Elon ym.
(2014, 3) kuvaamien luotettavuutta vavistavien kriteereiden mukaisesti: Kategorisoinnin ja abstraktiotason pohdinnassa pyrin huolelliseen ja tutkimuskysymysten kannalta tarkoituksenmukaiseen aineiston luokitteluun. Pyrin pitämään kategorioiden erottamisen kriteerit perusteltuina ja arvioin erilaisten käsitteiden suhdetta toisiinsa. Määrittelin tulkinnan tason analyyseissa ja pyrin
toteuttamaan tulkintaa asettamieni kriteereiden pohjalta mahdollisimman systemaattisesti. Tulkintani vastaavuutta tutkittavien todellisuuksiin pyrin vahvistamaan aineistonkeruuvaiheessa kysymällä tutkittavilta tarkentavia kysymyksiä omien tulkintojeni selventämiseksi. Tutkimushankeryhmässä keskustelin
analyysistani myös muiden tutkimusaineiston tunteneiden tutkijoiden kanssa,
ja tulkintojen samankaltaisuuden koen vahvistaneen tekemieni tulkintojen luotettavuutta. (Ks. Elo ym. 2014, 3.) Aineiston analyysin toteutin systemaattisesti
ja pyrin kuvaamaan analyysin vaiheet läpinäkyvästi lukijalle tutkimuksesta
raportoidessani. Tuloksia kuvatessani pyrin kuvaamaan tulokset systemaattisesti ja loogisesti sekä esittämään aineiston ja tulosten suhteen selkeästi, jolloin
lukijan on mahdollista arvioida tulosten uskottavuutta. Pyrin käyttämään tutkimuksestani kirjoittaessani käsitteitä ja kieltä ymmärrettävästi, mikä myös
kytkeytyy tutkimuksen uskottavuuden vahvistamiseen. (Elo ym. 2014, 3.)
Osatutkimusten tuloksia voidaan pitää näiden arviointikriteereiden perusteella luotettavina, ja ne suhteutuvat tarkoituksenmukaisesti väitöskirjani kokonaistavoitteisiin. Analyysin keskeisenä rajoituksena on laadullisesta tutkimuksesta kumpuava tulkinnallisuuden näkökulma, joka nousee esiin myös tutkijan ja tutkittavan kohteen vuorovaikutuksessa. Koska laadullinen analyysi on
tulkintaa, tulkitsija eli tutkija lisää alkuperäiseen aineistoon aina jotain sitä tulkitessaan. (Denzin & Lincoln 2011; Sandelowski 2010; Willig 2014.) Analyyseissa tekemieni tulkintojen luotettavuutta pyrin vahvistamaan keskustelemalla
analyysin toteutuksesta ja tuloksista artikkeleiden toisen kirjoittajan sekä samojen aineistojen kanssa työskennelleen tutkimusryhmän kanssa. Näin pyrin vahvistamaan sitä, että vaikka tulkinnat ovat aina jollakin tasolla subjektiivisia,
myös joku muu voisi tehdä samasta aineistosta samanlaisia tulkintoja.
Tutkimuksen vahvistettavuus ja siirrettävyys. Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa käytetään usein kriteereinä tutkimuksen vastaavuutta, vahvistettavuutta ja siirrettävyyttä (Lincoln & Guba 1985). Tutkimuksen vastaavuutta arvioitaessa on huomioitava, että laadullisen tutkimuksen nähdään koostuvan
useista konstruoiduista totuuksista, joita me ihmiset rakennamme. Tällöin on
siis oleellista arvioida sitä, kuinka asiaankuuluvasti tutkimuksessa on pystytty
esittämään nämä monenlaiset totuuksien konstruktiot ja ovatko totuudet uskottavia alkuperäisille rakentajilleen, tutkimuskohteille. (Lincoln & Guba 1985,
295–296.) Tutkimuksessani vastaavuutta arvioitiin kysymällä tutkittavilta havainnoitujen ryhmätilanteiden vastaavuudesta suhteessa niihin ryhmätilanteisiin, joissa tutkija ei ollut paikalla. Havainnoitujen ryhmätilanteiden todettiin
olleen tavanomaisia. Haastatteluissa pyrittiin varmistamaan tarkentavilla ky-

70
symyksillä ja yhteenvedoilla, että haastattelija ymmärsi, mitä haastateltava tarkoitti.
Tutkimuksen vahvistettavuutta arvioitaessa tarkastellaan tutkimuksen
pysyvyyttä, johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta (Lincoln & Guba 1985, 298).
Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmien mukaan totuus rakentuu ajassa ja
paikassa, eikä ennustamiseen välttämättä pyritä (Gergen 2009). Tällaisessa
ymmärtämään pyrkivässä tutkimuksessa voidaan kuitenkin arvioida tietynasteisen ennakoitavuuden olevan saavutettavissa; vuorovaikutuksen toistuessa
samankaltaisena eri sairaalaorganisaatioissa voidaan myös hallinnollisen vuorovaikutuksen prosessien nähdä olevan tietyllä tapaa ennakoitavissa. Toki on
huomioitava, että vuorovaikutus ei tapahdu tyhjiössä, vaan myös erilaiset yksilö- ja työyhteisökohtaiset tekijät vaikuttavat jo lähtökohtaisesti perusluonteeltaan jatkuvassa muutoksessa olevaan vuorovaikutukseen (Berger 2014; Burleson 2010).
Siirrettävyyden periaatetta voidaan arvioida jäsentämällä, olisiko vastaavia tuloksia saatavissa muissa konteksteissa vastaavanlaista tutkimusaihetta
tarkasteltaessa (Lincoln & Guba 1985, 297). Organisaatioviestinnän institutionaalisen näkökulman mukaisesti voidaan ajatella, että terveydenhuollon ja hoidon organisaatioissa toistuu tietynlainen samanmuotoisuus (Lammers &
Barbour 2016), jolloin tutkimustulosteni voidaan arvioida pätevän jollain tasolla
myös muihin sairaalaorganisaatioihin. Tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä
pohdittaessa on huomioitava, että sairaalat ovat monitasoisia ja -kulttuurisia
organisaatioita, jolloin niissä on myös eroavaisuuksia esimerkiksi erilaisten
toimialojen toimintakulttuureissa (Kinnunen & Vuori 2007; Wiili-Peltola 2005).
Erot eri toimialojen toimintakulttuureissa voivat heijastua myös hallinnollisten
ryhmien toimintaan (Viitanen, Kokkinen & Puolijoki 2016). Tiettyjen perustavanlaatuisten vuorovaikutuksen käytänteiden ja toimintatapojen voidaan kuitenkin arvioida ilmenevän samanmuotoisina eri sairaalaorganisaatioissa sairaalan institutionaalisen luonteen vuoksi. Täten voidaan arvioida, että hallinnollisen vuorovaikutuksen ominaispiirteillä on yhtymäkohtia erilaisissa sairaalaorganisaatioissa.
7.2.2 Tutkimuseettinen pohdinta
Tutkimuksessa käyttämäni menetelmät ja tekemäni valinnat olivat eettisesti
kestäviä ja täyttivät tieteellisen tutkimuksen kriteerit (ks. Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2012). Tutkimuseettiset näkökulmat olivat kiinteä osa tutkimusprosessia niin tutkimusta suunnitellessani kuin sitä toteuttaessani ja tuloksista raportoidessani. Huomioin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009, 4)
määrittelemät ihmistieteiden tutkimusta koskevat eettiset periaatteet läpi koko
tutkimusprosessin eli 1) kunnioitin tutkittavien itsemääräämisoikeutta, 2) vältin
vahingoittamista ja 3) huolehdin yksityisyydestä ja tietosuojasta.
Itsemääräämisoikeuden periaate toteutui varmistamalla tutkimukseen
osallistujien vapaaehtoisuus ja antamalla heille mahdollisuus saada tietoa tutkimuksesta. Tutkimuksen aihetta, sen päätavoitteita ja kestoa esiteltiin tutkimukseen osallistujille suullisesti ja kirjallisesti ennen aineistonkeruun aloitta-
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mista. Osallistujat allekirjoittivat kirjallisen luvan tutkimukseen osallistumisesta
ja heiltä kerätyn aineiston tallentamisesta ja käytöstä tutkimuksessa. Havainnointiaineistonkeruutilanteissa kaikki paikalla olleet olivat tietoisia tilanteen
havainnoinnista ja tallentamisesta. Tutkimuksen osallistujilla oli mahdollisuus
kysyä tutkijalta lisätietoja sekä oikeus vetäytyä pois tutkimuksesta milloin tahansa. (Ks. Tutkimuseettisen neuvottelukunta 2009.)
Tutkittavien vahingoittamisen välttämisen periaatteen mukaisesti pyrkimyksenä oli välttää kohtuutonta haittaa tutkittaville. Tutkittavia kohdeltiin arvostavasti ja kunnioittavasti aineistonkeruutilanteissa ja tutkimusjulkaisuissa.
Tutkittavien henkistä kuormitusta pyrittiin välttämään huolellisella suunnittelulla. Esimerkiksi haastattelutilanteissa varmistettiin, että haastateltava on paikalla vapaaehtoisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 7). Ryhmätilanteet, joista aineisto kerättiin, olivat osa työyhteisön toimintaa ja siten olemassa
myös ilman aineistonkeruuta. Tutkittavien osallistuminen havainnoituihin kokous- ja palaveritilanteisiin oli osa heidän normaalia työtänsä, joten havainnointiaineistonkeruu ei aiheuttanut heille normaalista poikkeavaa kuormitusta. (Ks.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 2009.)
Yksityisyyden ja tietosuojan periaatteita tutkimusaineiston suojaamisen,
luottamuksellisuuden, tutkimusaineiston säilyttämisen ja hävittämisen sekä
tutkimusjulkaisujen tasolla noudatettiin huolellisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009). Tutkijana olen vaitiolovelvollinen ja huolehdin tutkimukseen
osallistujien tunnistamattomuudesta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvan yhteistyöyksikön kanssa sovittiin, että tutkimuksen tuloksia raportoitaessa
tutkitun yksikön nimeä ei yksilöidä. Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetti varmistettiin poistamalla tai muuttamalla tutkimusartikkeleiden aineistoesimerkeistä ihmisten nimet, paikkakunnat, hoitotoimenpiteiden nimet ja
muut tunnistetiedot. Tutkimusaineistoa käytettiin vain tutkimustarkoituksiin,
ja sitä säilytettiin salasanalla suojatulla verkkoasemalla. (Ks. Tutkimuseettisen
neuvottelukunta 2009.)

7.3 Jatkotutkimusehdotukset
Monitavoitteiset ryhmät ja ryhmien tilanteisuus ovat aihealueita, joissa näen
otollisia kohteita jatkotutkimukselle. Työelämässä yhteistyön muotojen moninaistuessa myös ryhmien tavoitteet ja tehtävät voivat muuttua moniulotteisemmiksi, jolloin hallinnollisten ja tuotannollisten työprosessien rajat saattavat
liudentua entisestään. Tällaisten monitavoitteisten ryhmien vuorovaikutuksesta
tarvitaan lisää tietoa niiden toiminnan tukemiseksi.
Hallinnollinen vuorovaikutus resursoi ja rakentaa kaikenlaisia organisaatioita ja työyhteisöjä, ja usein hallinnollista vuorovaikutusta toteutetaan ryhmätilanteissa. Aina hallinnollisia ryhmiä ja tuotannollisia ryhmiä ei kuitenkaan
voida eikä ole tarpeenkaan suoraviivaisesti erottaa toisistaan. Työelämässä erilaiset monitavoitteiset ryhmät sisältävät piirteitä sekä hallinnollisista ryhmistä
että perustehtävää suorittavista ryhmistä. Samassa ryhmässä voidaan tehdä
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hallinnollista ja tuotannollista työtä, kun esimerkiksi ideoidaan ja luodaan resursseja tehtävän toteuttamiseksi, mutta myös konkreettisesti rakennetaan tai
testataan uutta tuotetta tai palvelua. Tämänkaltaisten monitavoitteisten ryhmien määrän voidaan arvioida lisääntyvän, kun työelämässä tarve moniosaajille ja monien eri yksiköiden väliselle yhteistyölle kasvaa. Työn pirstaloituminen
esimerkiksi erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin voi osaltaan kasvattaa monitavoitteisten ryhmien asemaa työelämässä.
Asiantuntija- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö kytkeytyy pirullisten ongelmien käsittelyyn (Vartiainen, Raisio & Lundström 2016). Tällaista yhteistyötä
voidaan toteuttaa monitavoitteisissa ryhmissä. Erilaiset toimintakulttuurit voivat tuoda erilaisia odotuksia, toiveita, arvoja ja normeja ryhmien toimintaan,
jolloin myös vuorovaikutukseen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota. Tutkimukseni tulosten pohjalta monitavoitteisten ryhmien kontekstissa olisi erityisen tärkeää ymmärtää vastuunhallinnan näkökulmia. Myös vastuun eri lajien
rakentumista ja esimerkiksi moraalisen vastuun mukanaan tuomia eettisiä ulottuvuuksia olisi hyödyllistä tutkia lisää erilaisissa työelämän konteksteissa. Tutkimustiedolle on tarvetta, kun esimerkiksi yritysten vastuullisuus ja toiminnan
läpinäkyvyys herättävät yhteiskunnallisella tasolla runsaasti kysymyksiä.
Sairaalatyöyhteisön hallinnollisissa ryhmätilanteissa vastuunhallintaa voitaisiin tarkastella yksityiskohtaisemmin esimerkiksi potilasturvallisuuden vaaratilanteiden (ns. HaiPro-tilanteet) raportoinnin osalta. Raportointia tehdään
usein hallinnollisissa ryhmätilanteissa selostamalla kirjattu vaaratilanne ja sen
syyt ja seuraukset. Vaaratilanteiden raportoinnin yhteydessä vastuun neuvottelua syvällisemmin ymmärtämällä voitaisiin löytää työkaluja haastavien asioiden käsittelyyn hallinnollisessa vuorovaikutuksessa ja jäsentää vastuun merkityksiä myös hoitotyössä, josta raportoitavat aiheet ovat peräisin. Vastuun rakentamisen näkökulmaa vaaratilanteiden käsittelyssä voitaisiin hyödyntää
myös kriisiviestinnän tutkimuksessa. Siten voitaisiin kehittää esimerkiksi eri
viranomaistahojen yhteistyötä ja työyhteisön sisäistä kriisivuorovaikutusta (ks.
esim. Heide & Simonsson 2014; Laajalahti 2016).
Hallinnolliset ryhmät näyttäytyvät usein tilanteisina ryhminä: ne ovat
olemassa erilaisissa kokous- ja palaveritilanteissa. Niiden kokoonpanot voivat
muuttua organisaation muutosten tai tiettyjen työyhteisökohtaisten säännösten
mukaan. Esimerkiksi johtoryhmän jäsenyyttä voi määrittää tietty toimikausi.
Organisatoriset muutokset voivat tuoda yksikköön erilaisten yhdistymisten
myötä uusia toimijoita tai muokata entisiä toimintatapoja, jolloin myös hallinnollisten ryhmien kokoonpanot ja työtavat voivat muuttua. Hallinnollisella
ryhmällä voi olla myös jo lähtökohtaisesti tietty määritelty kesto. Hankkeen tai
projektin yhteydessä toimiva hallinnollinen ryhmä voi tietää jo aloittaessaan
ryhmän tarkan päättymispäivän. Tällaisissa ryhmätilanteissa on työhön sitoutumisen kannalta erityisen tärkeää tehdä näkyväksi yhteinen päämäärä. Tärkeää on myös pohtia tavoitteen saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia
vuorovaikutuskäytänteitä. Ryhmien tilanteisen luonteen merkitystä vuorovaikutukseen ja ryhmän suoriutumiseen tulisi tarkastella jatkossa lisää: Mikä on
tilanteisen ryhmän vuorovaikutukselle ominaista? Mitä tilanteisuus tuo ryhmän
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vuorovaikutukseen ja toimintaan? Millainen merkitys ajallisella ulottuvuudella
on ryhmän toimintaan?
Jatkossa olisi mielenkiintoista tarkastella lisää ajallisen ulottuvuuden merkityksiä hallinnollisten ryhmien vuorovaikutuksessa. Zilberin (2008, 163–165)
mukaan instituutioiden tutkimus on keskittynyt usein retrospektiivisesti tarkastelemaan esimerkiksi menestyksekkäitä institutionaalisia prosesseja, mutta
ymmärrystä tarvittaisiin myös niistä prosesseista, jotka epäonnistuvat. Myös
merkityksentämisen prosesseissa tulevaisuuteen suuntaavan merkityksentämisen ymmärtäminen tuottaisi tärkeää lisätietoa esimerkiksi instituutioiden legitimiteetin vahvistamisesta. Usein aiemmissa tutkimuksissa merkityksentämisen
prosesseja on lähestytty menneessä tapahtuneiden asioiden merkityksentämisenä. (Hernes & Maitlis 2010, 35–36.) Tilanteisten ryhmien vuorovaikutuksen
kehittämisessä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tuoretta yhteisen vuorovaikutusosaamisen käsitettä (Horila & Valo 2016), joka voisi auttaa ryhmiä hahmottamaan osaamisensa ajassa ja paikassa rakentuvaa ulottuvuutta. Yhteisessä
vuorovaikutusosaamisessa ryhmän ei nähdä koostuvan yksilöiden taidoista ja
kyvyistä, vaan osaamista kehkeytyy ryhmän vuorovaikutuksessa (Horila & Valo 2016).
Sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen välinen raja on nykypäivän organisaatioissa häilyvä, kun yhteistyötä tehdään laajasti yli organisaatio-, toimiala- ja
asiantuntijuusrajojen ja asiakasrajapinta yhdistyy usein myös organisaation sisäiseen vuorovaikutukseen. Myös vuorovaikutuksen johtaminen nousee kiinnostavaksi teemaksi tämänkaltaisissa toimintaympäristöissä, joissa toimijoita on
paljon ja joissa yhteistyön muodot ja sen tekijät voivat vaihtua jatkuvasti. Soteuudistukseen liittyvät uudenlaiset toimintamallit, kuten valinnanvapauskokeilu,
tuovat myös organisaatioiden väliseen yhteistyöhön uudenlaisia muotoja. Myös
asiakasrajapinnassa toimivat hallinnolliset ryhmät tarvitsevat uudenlaisia toimintatapoja, ja vuorovaikutuksen tutkimuksen avulla niiden yhteistyötapoja on
mahdollista kehittää. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtamisen kontekstissa kokonaisuuksien ja prosessien tutkiminen on usein tarkoituksenmukaisempaa kuin yksittäisten ihmisten toiminnan tarkasteleminen, sillä yhteistyöllä eri
ryhmien välillä on toiminnassa keskeinen merkitys (Vartiainen, Raisio & Lundström 2016, 234–235). Yhteistyötä ja johtamista tutkitaan viestinnän alalla jo
runsaasti, mutta työn tekemisen tapojen muuttuessa tutkimusta on tärkeää
myös päivittää aktiivisesti ja pyrkiä löytämään uusia, innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä työelämän tuoreiden ilmiöiden tarkasteluun.
Esimerkiksi Bechkyn (2011, 1161) mukaan organisaatioiden ja työyhteisöjen sisällä tapahtuvia asioita on ymmärrettävä, jotta voidaan ymmärtää institutionaalista ja organisaatiotason välistä dynamiikkaa. Institutionaalisestakin näkökulmasta on siis tarpeellista pureutua organisaatioiden, työyhteisöjen ja niiden erilaisten ryhmien toimintaan. Laadullisten tutkimusmenetelmien käyttö ja
pitkittäistutkimuksen tekeminen on perusteltua pyrittäessä ymmärtämään erilaisten vuorovaikutusprosessien rakentumista, ylläpitämistä, muuttumista tai
pysyvyyttä. Kompleksisissa organisaatioissa erilaisia ilmiöitä, kuten johtamista,
on tärkeää tutkia laadullisilla menetelmillä. Näin voidaan saada kerättyä orga-
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nisaation kehittämisen kannalta hyödyllistä rikasta, dynaamista, kontekstuaalista ja pitkittäistä aineistoa, joka keskittyy enemmän erilaisiin prosesseihin
kuin staattisiin, yleistettäviin muuttujiin. (Uhl-Bien & Marion 2009, 647.)
Hallinnollisen vuorovaikutuksen monitieteinen tutkimus on jatkossakin
tärkeää. Esimerkiksi hallinto- ja viestintätieteiden tutkijoiden yhteistyö voi tuottaa hyödyllistä, moninäkökulmaista ymmärrystä. Vuorovaikutuksellisia toimintatapoja tarvitaan organisaatioissa esimerkiksi pirullisista tilanteista yhteistyössä selviytymiseen, jotta saadaan mahdollisimman laaja-alainen näkökulma asiantilaan ja jotta tilanteesta selviytymiseen löydetään vaihtoehtoja (Juppo & Ollila 2015, 33). Myös tutkimuksessa vuorovaikutukselliset, tieteenalarajat ylittävät
toimintatavat ovat tärkeitä muuttuvien ja usein ennakoimattomienkin tutkimusaiheiden ymmärtämiseksi. Tällaista yhteistyötä ja osaamista tarvittaneen
tulevaisuuden tutkimusongelmien ratkaisemisessa yhä enemmän.
Viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuksella on paljon annettavaa, kun
pyritään ymmärtämään, miten muuttuvaa työtä ja työntekijöitä voitaisiin kestävästi tukea. Tärkeää on pohtia myös laajemmin tutkimuksen asemaa ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tutkimusta ja politiikkaa ei voida erottaa täysin
toisistaan, sillä jo tutkimusaiheen valinta ohjaa meitä arvottamaan sitä, mitä
pidämme maailmassa merkityksellisenä ja mitä vähemmän tärkeänä (ks. esim.
Gergen 2009). Hallinnollista vuorovaikutusta ja laajemminkin työyhteisöjen
toimintaa tarkastelevissa tutkimuksissa olisi perusteltua huomioida yhä enemmän arvioivaa ja kehittävä näkökulmaa. Pelkkien ”mitä?” ja ”miksi?” kysymysten lisäksi olisi tärkeää pohtia myös ”miten?” ja ”mitä sitten?”. Arvioivien ja
kehittämään pyrkivien lähestymistapojen avulla on mahdollista ylläpitää toimivia rakenteita ja muuttaa toimimattomia – niin työntekijän, ryhmän, työyhteisön, organisaation kuin instituution tasolla.
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SUMMARY
Introduction
In the ever-changing and growing healthcare sector, maintaining adequate
staffing is challenging. Consequently, we need to support healthcare workplaces and organizations to effectively motivate employees to seek positions within
the healthcare industry and to encourage those employees to remain in the field
of healthcare. Social interactions play a key role when it comes to constructing,
maintaining and developing organizations, workplaces, groups and teams that
motivate people and make them want to remain committed to their current jobs
(Koponen 2015). Additionally, the interpersonal relationships and processes are
created in these communicative processes (Sias 2014).
In hospital organizations, the employees work within a uniquely challenging working environment. The work requires the employees to engage in challenging, stressful situations that occur within the context of various hierarchical
structures and sub-cultures and require interactions between different professions and specialties. The nature of the work, which can literally make the difference between life and death, the ethical aspects of the work, the complex
administrative and decision-making structures as well as the juggling that is
required between various tasks, roles and demands all can create stress for the
employees. (Apker 2012; Wiili-Peltola 2005; Wright, Sparks & O’Hair 2013.)
Earlier studies of the healthcare context concerning groups and teams
have mainly concentrated on groups that are responsible for the patient-care
work (Körner et al. 2016; Manser 2009; Real & Poole 2011). However, administrative work is often performed by various groups within the hospital workplace, and it has a critical impact on the performance of hospitals. The administrative work creates a central basis for the organizations. Administrative groups,
such as various management groups and staff meetings, create resources and
develop the processes that ensure and maintain the successful performance of
the organizations. Thus, they play a fundamental role in organizations. (Burnois
& Roussillon 2010; Goll & Rasheed 2005; Hambrick 2010; Zorn & Tompson
2002.) It is vital both from the viewpoints of the performance of the groups and
the performance of the organization as a whole to reflect and aim at improving
the social interaction of these administrative groups (Hedman & Valo 2015).
Aim of the study
The aim of this doctoral dissertation is to better understand administrative interaction and to define its characteristics. The goal is to analyze administrative
interaction as a process, which is constructed within the administrative groups
of a hospital workplace. Hence, I aim at producing knowledge and understanding that defines what is administrative interaction and also identifies how administrative interaction is constructed within the administrative groups in a
hospital workplace. The research questions of this study are: What is the social
interaction in administrative groups of hospital, and what kinds of characteristics does the administrative interaction have in hospital workplaces?
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My study consists of four research articles that aim at answering these research questions from four different viewpoints. In the articles, I concentrate on
1) examining the field of administrative interaction studies, 2) describing and
understanding nursing staff’s experience in regards to their sense of well-being
at work as a communicative process, 3) describing and understanding work
coordination in social interaction processes of administrative groups and 4) describing and understanding responsibility construction as a communicative
phenomenon in administrative group meetings.
Theoretical and methodological framework of the study
The viewpoints of social constructionism create a basis for my study since my
study design is based on the idea that knowledge is created in the dynamic processes of human interaction that take place in a specific time and context (Allen
2005; Schwandt 2000). In the framework of communication theories, my study
connects to the sociocultural theory, which approaches communication as a
symbolic process in which the sociocultural models are created, maintained and
changed (Craig 2007). I approach communication as "a complex, situated social
process in which people who have established a communicative relationship
exchange messages in an effort to generate shared meanings and accomplish
social goals" (Burleson 2010, 151).
The theoretical background of my study leans on the perspectives of the
institutional theory of organizational communication. Often, institution refers
to specific organizations, governing bodies, some traditional professions such
as medicine, practices, rules, behaviors, beliefs, or ways of thinking that are enduring or fixed by nature, and, often, in which authority, status or power is
emphasized. Hence, institutions are not simply particular organizations, but
can be described as including aspects that go beyond the organizations. (Lammers & Barbour 2006.) Communicative processes have a central meaning in institutions since institutions are created and maintained and changed in communicative processes Social interaction in organizations and within their various groups and teams is not based only on the qualities of groups or their
members, but also is based on the institution beyond them. (Lammers & Barbour 2006; Lammers & Lambert 2016.)
Administrative groups have an important impact on the processes and the
outcomes of organizations and their employees (Goll & Rasheed 2005; Zorn &
Tompson 2002). Instead of performing manufacturing or operational processes,
administrative groups, such as management groups and staff meetings, produce various resources. They can, for example, coordinate, organize, develop,
innovate and create knowledge, and they often are responsible for maintaining
organizational processes. (Pennanen & Mikkola 2013.)
The study design of my doctoral dissertation is qualitative. The dissertation consists of four articles. Article I is a literature review, and Articles II, III,
and IV are empirical research reports. Articles I, III and IV were coauthored by
me in collaboration with the supervisor of my dissertation. Article II was written by me alone.
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The objective of the literature review (Article I) was to analyze research
conducted on the social interaction that occurs within administrative groups.
The data consisted of 62 international peer-reviewed empirical research journal
articles that reported on studies concerning administrative group interaction.
The data was analyzed using qualitative content analysis. In the analysis, the
data was organized by examining the three levels of the literature: 1) administrative group definitions, 2) the research methods and data employed, and 3)
the focus of the research.
In the empirical articles (Articles II–IV) included in my doctoral dissertation, the research data consisted of observations from administrative group
meetings and interviews conducted with the group’s various members. Both
the observations and interviews were conducted with members of one work
unit at a public Finnish hospital. The data was collected as part of a research
project entitled Social Interaction Practices and Well-being at Hospital Workplace (TSR112304). All combined, the research data included nine interviews
and fifteen administrative group meetings that were observed and recorded. In
the empirical phases of the study, I outlined and particularized the research
topic during the research; the findings from one of the empirical studies along
with its conclusions, which I reported on within the articles, led me to define
the topic of my research and the approach that was eventually used for the next
empirical study.
The aim of the second article (Article II) was to describe and understand
the nursing staff’s perceptions regarding their sense of well-being at work as a
communicative process. The data of the second article consisted of nine interviews with various nursing staff members. Each interview lasted approximately
one hour, and the length of the entire data was 10 hours and 39 minutes. The
viewpoints of phenomenography were utilized in the analysis (Huusko & Paloniemi 2006; Marton & Pong 2005). The goal was to investigate and identify the
multiple conceptions of this phenomenon, social interaction in the processes of
creating a sense of well-being at a workplace. The study focused on the variety
of the perceptions of the nursing staff. The data analysis was done in three stages. First, after familiarizing myself with the data, I identified the parts in which
interaction and a sense of well-being at the workplace were discussed and classified them by names that described their content. Second, I defined these first
level categories into second level categories by examining the variety of the perceptions that each particular phenomena received. Third, I identified what
kinds of meanings the social interaction received in these categories in the context of a sense of well-being at the workplace and compared the characteristics
of each category.
The third article (Article III) aimed to understand work coordination as a
social interaction process. The data included eight observed nursing staff meetings. The meetings lasted 10–55 minutes each, and the duration of the recorded
audio data was 5 hours and 10 minutes in total. At each meeting, between 21–28
employees attended. I analyzed the data by using the approaches of inductive
qualitative analysis (Graneheim & Lundman 2004; Sandelowski 2010). The
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analysis concentrated on examining the functions of social interaction. I first
identified the social interaction function that occurred in the interaction episodes and labeled and inductively categorized them according to their functions. After that, I identified and named the main functions in which work coordination was performed. In this way, I compiled the related functions.
In the fourth article (Article IV) of my doctoral dissertation, the aim was to
describe and understand the construction of responsibility as a communicative
process in the social interaction within hospital administrative group meetings.
The data was collected by observing and recording five management group
meetings held by the hospital's operational unit and two employee cooperation
meetings. The duration of the data in total was 6 hours and 13 minutes. The
analysis method was qualitative content analysis, and I utilized the perspectives
of thematic, explicit, and latent content analysis (Braun & Clarke 2006; Mayan
2009). The data analysis included two phases: 1) recognizing and interpreting
how responsibility is constructed in the social interaction within the administrative group meetings and 2) identifying what types of responsibilities emerge
from the interaction in regards to action, role and task, as well as universal
moral responsibility (Lenk 2003).
Findings and discussion
In all of the four articles, I approached my research subject from a different
viewpoint that all connected to the main goal of my dissertation, which was the
development of a better understanding of administrative interaction and a definition of its characteristics at a hospital workplace. The objective of this study
was to produce knowledge and understanding regarding what is administrative interaction and how administrative interaction is constructed within the
administrative groups in a hospital workplace.
The empirical findings of my study show that the administrative interaction is comprised of processes that are interwoven. In these interaction processes 1) the resources for work and 2) the communal aspects of work are created
and maintained. By creating and maintaining resources for work, I am referring
specifically to the negotiation and management of the meanings that connect to
tasks, information, action and objectives related to work. By creating and maintaining the communal aspects of work, I refer to the negotiation and management of the meanings of workplace memberships, relationships, positions and
roles. The term management does not in this context refer to control, but it refers to the meaning of the negotiation processes that take place in social interaction.
According to the empirical findings of my study, the processes that construct the resources of work and the communal aspects of work are: 1) managing information, 2) managing action, 3) managing workplace and 4) managing
responsibility. These interaction processes form the central characteristics of
administrative interaction. The same interaction processes create both the resources and the communal aspects of work. They cannot and are not required
to be separated as completely individual sections.
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Based on the findings of this study, I have formed a definition for administrative interaction in a hospital workplace: Administrative interaction is the
construction of the resources and the communal dimensions of work in the processes of managing information, managing action, managing responsibility and
managing workplace. In these processes, the reality of the work and the workplace are created, maintained, changed and managed. Negotiating responsibility arises as a special feature of administrative interaction.
To conclude, there are three aspects that are included in the administrative
interaction, which are managing the communal aspects of work, managing responsibility and managing institution. Managing the communal aspects of
work connects to the positioning processes. Positions are the collection of rights
and duties that lead to expectations in regards to behaviors and actions (Harré
& van Langenhove 1999; Hirvonen 2013). The positions occurring in administrative groups seem to connect to the positions that are often established in the
clinical work, such that the doctor is in charge, and the nurse obeys the instructions given by the doctor. The results of my study suggest that because the nature of the tasks of administrative groups are different, different kinds of positions could potentially support the group’s successful performance.
Managing responsibility is a central task of hospital work. Correct information and relevant expertise are important factors to the successful delivery of
patient care, and it is therefore important to clearly identify who is in charge of
what (Catalano 2009; Rabøl et al. 2012). This kind of a requirement of hospital
work, a need to define who is responsible, becomes visible also in the administrative interaction as the meanings of responsibility are negotiated within administrative groups. The administrative group work could offer an arena for a
more diverse way of sharing responsibility to develop, as the professional roles
do not always define the participation possibilities within these groups as much
as they do in the delivery of patient care. To support the responsibility sharing
processes, it would be important to recognize the multidimensional nature of
responsibility. In workplaces, it is not enough just to decide to share responsibility in a more equal way if the practices and structures of work do not support
it. In these processes, the social interaction has a critical impact, and by paying
more careful attention to improving the interaction, these kinds of practices can
be better supported.
Managing institutions becomes also an interesting aspect of administrative
interaction according to the results of this study. The results indicate that administrative interaction is communication that crosses boundaries. This viewpoint connects to the institutional theory of organizational communication
(Lammers & Barbour 2006) since the employees are moving between different
roles in different groups and operating within the boundaries of these groups in
a manner that they must lean on the institutional information. The administrative interaction can be seen to have an important meaning both in the processes
of maintaining and changing the institution. The institution can construct the
practices of administrative group interaction. However, the interaction also
constructs the institution. Thus, it can be considered that the institutional as-
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pects affect the characteristics of administrative interaction, but the institution
can also be modified by the administrative interaction processes.
The findings of this study can be applied especially as a tool to improve
the conditions of working life. The results can help us to recognize the meaningfulness of administrative work in organizations, to improve cooperation and to
improve leadership and participative aspects of work. In hospitals, it is not possible nor necessary to separate the administrative and clinical work as totally
different areas of work. Instead of separating them, it would be more effective
to explore their mutual relation. Administrative interaction creates resources for
clinical work. Many interaction practices that are suitable in the patient care
work do not necessary function as well in the context of administrative work.
However, even though the nature of the tasks differs, these different types or
forms of work do have the capability of becoming mutually supportive and can
possibly enable deeper meaning for each other. By recognizing the meaningfulness of administrative work and administrative interaction, it may be possible
to enhance the appreciation of administrative work. This insight could also
support employees to be more motivated and to commit themselves more to
administrative tasks.
The findings can also be applied while improving cooperation within the
workplace. Expertise work is often most successful when it is done collectively
since the handling and solving of complex problems often benefits from collaboration (Koivunen 2009; Vartiainen, Raisio & Lundström 2016). By supporting
collaborative interaction in administrative groups, it may also be possible to
support groups as they deal with problems that require cooperation to solve.
Collaborative interaction could also enhance managing information in groups.
Collaboration also can contribute to an overall sense of well-being at work; collaborative and supportive workplaces promote nursing staff members that are
more willing to stay in their jobs (Utriainen, Kyngäs & Nikkilä 2011). The findings can also be utilized to support leadership and participatory practices at
work.
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3OCIAL )NTERACTION IN !DMINISTRATIVE 'ROUPS

4UTKIMUKSEN LËHTÚKOHDAT
JA KESKEISET KËSITTEET

4HIS ARTICLE AIMS TO ANALYZE INTERNATIONAL RE
SEARCH ON SOCIAL INTERACTION IN ADMINISTRATIVE
GROUPS IN THE S ON THE BASIS OF A SYSTEMATIC
EXAMINATION OF  PEER REVIEWED EMPIRICAL RE
SEARCH REPORTS 7E EXAMINED THE DATA THROUGH
A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS AND ORGANIZED THE
RESULTS INTO THREE SECTIONS  DElNING AN ADMIN
ISTRATIVE GROUP  THE USED RESEARCH METHODS AND
DATA AND  THE FOCUS OF RESEARCH /UR RESULTS
SHOWED THAT ADMINISTRATIVE GROUPS WERE MAINLY
DElNED ON THE BASIS OF THE EMPLOYED RESEARCH
APPROACH AND DATA 'ROUP CONCEPTUALIZATIONS
WERE SELDOM BASED ON SPECIlC THEORETICAL GROUP
DElNITIONS OR APPROACHES )N THE CONTEXT OF RE
SEARCH METHODS THERE WERE NO SPECIlC TRENDS
CONNECTING THE STUDIES 7E ORGANIZED THE FOCUS
OF RESEARCH INTO FOUR CATEGORIES THE ORGANIZA
TIONAL CONTEXT DIVERSITY MANAGEMENT AND THE
DYNAMICS OF ADMINISTRATIVE GROUPS /UR ANALY
SIS SHOWED THAT RESEARCH ON SOCIAL INTERACTION
IN ADMINISTRATIVE GROUPS IS HIGHLY FOCUSED ON
MANAGEMENT GROUPS -ORE INFORMATION IS NEED
ED ABOUT HOW VARIOUS ADMINISTRATIVE GROUPS
FUNCTION AND INTERACT IN THEIR NATURAL WORKING
ENVIRONMENTS
+EYWORDS ADMINISTRATIVE GROUP ORGANIZATIONAL
COMMUNICATION SMALL GROUP COMMUNICATION
SOCIAL INTERACTION
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(ALLINNOLLISTA TYTØ TEHDØØN USEIN RYHMISSØ
2YHMØSSØ TYSKENNELLEN VOIDAAN SAAVUTTAA TA
VOITTEITA JOITA OLISI HAASTEELLISTA TAI MAHDOTONTA
SUORITTAA YKSIN +OLLEKTIIVINEN ASIANTUNTIJUUS
PAINOTTUU TYELØMØSSØ YHØ ENEMMØN YKSILASI
ANTUNTIJUUDEN SIJAAN JA YKSILN AMMATTITAIDON
JA OSAAMISEN LISØKSI KOROSTETAAN KYKYØ TOIMIA
YHDESSØ TOISTEN KANSSA +OIVUNEN   4ØSSØ
ARTIKKELISSA KUVAAMME HALLINNOLLISIA RYHMIØ
VUOROVAIKUTUKSEN NØKKULMASTA 4UTKIMUS PE
RUSTUU SYSTEMAATTISEEN LAADULLISEEN KIRJALLISUUS
KATSAUKSEEN  LUVULLA JULKAISTUISTA KANSAIN
VØLISISTØ EMPIIRISTØ TUTKIMUKSISTA JOISSA ON TUT
KITTU HALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUSTA
2YHMØN KØSITETTØ VOIDAAN LØHESTYØ MONES
TA TEOREETTISESTA NØKKULMASTA JOLLOIN MYS
RYHMØN KØSITTEEN MØØRITTELYSSØ ON ERILAISIA
PAINOTUKSIA ,ITTLEJOHN  &OSS  0OOLE 
(OLLINGSHEAD   4UTKIMUKSEMME KARTOIT
TAVAN LUONTEEN VUOKSI EMME RAJAUDU TIETTYYN
RYHMØTEOREETTISEEN LØHESTYMISTAPAAN VAAN
MØØRITTELEMME RYHMØN KØSITTEEN VØLJØSTI JOTTA
AINEISTOON VOIDAAN SISØLLYTTØØ ERI NØKKULMISTA
RYHMIØ TARKASTELLEITA TUTKIMUKSIA 4ØSSØ TUTKI
MUKSESSA RYHMØN YMMØRRETØØN MUODOSTUVAN
YHDESSØ SØØNNLLISESTI TYSKENTELEVISTØ JØSENISTØ
JOILLA ON YKSI TAI USEAMPI YHTEINEN TAVOITE TAI
TEHTØVØ JA MAHDOLLISUUS VUOROVAIKUTUKSEEN KES
KENØØN (IROKAWA YM  



6UOROVAIKUTUS MAHDOLLISTAA RYHMØN TOIMIN
NAN JA TAVOITTEISIIN PYRKIMISEN SEKØ RYHMØN RA
KENTEIDEN YLLØPITØMISEN KEHITTYMISEN JA UUDIS
TAMISEN 6UOROVAIKUTUS RAKENTAA MYS TOIMIJOI
DEN VØLISIØ SUHTEITA 2YHMØN ERILAISET PROSESSIT
KUTEN JOHTAJUUS ROOLIT JA YHTEISTY SYNTYVØT
VUOROVAIKUTUKSEN VARASSA 6UOROVAIKUTUKSELLA
TARKOITAMME TØSSØ TUTKIMUKSESSA KIELELLISTØ JA
SANATONTA VIESTINTØØ JOKA TOTEUTUU YKSILIDEN
RYHMIEN TAI YHTEISJEN VØLISESSØ KANSSAKØY
MISESSØ KASVOKKAIN TAI TEKNOLOGIAVØLITTEISESTI
6UOROVAIKUTUKSEN FUNKTIONA ON SEKØ YHTEISTEN
MERKITYSTEN RAKENTUMINEN ETTØ TIEDON VØLITTY
MINEN "URLESON  2ACK  &REY YM 
,ITTLEJOHN  &OSS  6UOROVAIKUTUS JA SEN
MAHDOLLISTAVAT RAKENTEET LUOVAT YHTEISTYTØ
MUTTA YHTEISTY EI TOTEUDU ILMAN OSAPUOLTEN AK
TIIVISTA PANOSTUSTA !IRA   -YS VUOROVAI
KUTUKSEN LAADULLA ON MERKITYS RYHMØN SUORIU
TUMISESSA (IROKAWA  JA TOISAALTA LOPPU
TULOKSEEN OVAT YHTEYDESSØ MYS MONET RYHMØN
ULKOPUOLISET TEKIJØT +EYTON YM  
,ØHESTYMME TØSSØ TUTKIMUKSESSA HALLINNON
KØSITETTØ SEN TOIMINNALLISEN LUONTEEN NØKKUL
MASTA JOHON KUULUVAT ORGANISOINTI ORGANISOI
TUNEEN TOIMINNAN KOORDINOINTI YHTEISTOIMINTA
JA KYKY SAADA ASIAT TEHDYKSI 3ALMINEN   
4YELØMØN RYHMØT OVAT LUONTEELTAAN TEHTØVØ
KESKEISIØ ELI NE PERUSTUVAT ENNALTA MØØRØTYN
TEHTØVØN SUORITTAMISEEN &REY  3UNWOLF  
4EHTØVØKESKEISET RYHMØT VOIVAT KUITENKIN OL
LA TOIMINNALTAAN JA TAVOITTEILTAAN MONINAISIA
(ALLINNOLLISEN RYHMØN MØØRITTELEMME LØHT
KOHTAISESTI ORGANISAATIOTA RESURSOIVAKSI RYH
MØKSI JOKA EI SUORITA PERUSTEHTØVØSTØ NOUSEVIA
TUOTANNOLLISIA TYPROSESSEJA VAAN TAVOITTEENA ON
TUOTTAA ORGANISAATIOLLE ERILAISIA RESURSSEJA KUTEN
KOORDINOINTIA ORGANISOINTIA KEHITTØMISTØ IN
NOVOINTIA TAI OSAAMISTA SEKØ VASTATA ORGANISAA
TION PROSESSIEN YLLØPITØMISESTØ (ALLINNOLLISET
RYHMØT VOIVAT OLLA LUONTEELTAAN SEKØ STRATEGISIA
ETTØ TOIMEENPANEVIA -ARTIN  0AYNE YM
 7OOLLEY YM   6ERRATTAESSA HALLINNOL
LISTA RYHMØØ TUOTANNOLLISTA TYTØ SUORITTAVAAN
RYHMØØN VOI HALLINNOLLISEN RYHMØN TAVOITTEEN
MØØRITTELY OLLA TYN LUONTEESTA JOHTUEN HAAS
TAVAMPAA JOPA ABSTRAKTIMPAA (ALLINNOLLISTEN
RYHMIEN VOIDAAN KUVATA TAVOITTELEVAN KOLLA
BORATIIVISTEN RYHMIEN ELI YHTEISTYRYHMIEN
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OMINAISUUKSIA JOISSA KOROSTUVAT YHTEISET TAVOIT
TEET TOIMINTA VUOROVAIKUTUS PROSESSINOMAI
SUUS JØSENTEN INTEGRATIIVINEN TYSKENTELY JA
JØSENTEN VØLINEN TASA ARVOISUUS ,EWIS  
+OLLABORAATIOTA TARVITAAN MUUN MUASSA YH
TEISTEN MONIMUTKAISTEN ONGELMIEN RATKAISUUN
JA UUSIEN IDEOIDEN TUOTTAMISEEN +EYTON YM
  9HTEISTYRYHMIEN TEHTØVØT VOIVAT KUITEN
KIN OLLA MYS TUOTANNOLLISIA /RGANISAATIOIDEN
HALLINNOLLISET RYHMØT OVAT PØØSØØNTISESTI
EDUSTUKSELLISIA JA RYHMØN JØSENYYS MØØRØYTYY
YKSILN ASEMAN TAI ASIANTUNTIJUUDEN MUKAAN
USEIN MYS HIERARKKISESTI (ALLINNOLLISILLA RYH
MILLØ ON USEIMMITEN MYS RAPORTOINTIVELVOL
LISUUS TYSKENTELYSTØØN JA SITØ TOTEUTETAAN ESI
MERKIKSI TUOTTAMALLA TAPAAMISISTA MUISTIOITA
2ESURSOIVINA RYHMINØ HALLINNOLLISILLA RYHMILLØ
ON LAAJA ALAINEN VAIKUTUS NIIN ORGANISAATION JØ
SENTEN KUIN KOKO ORGANISAATION SUORIUTUMISEEN
JA TULOKSELLISUUTEEN 'OLL  2ASHEED  :ORN
 4OMPSON 
4UTKIMUKSEN TAVOITE

4YELØMØN RYHMIEN VUOROVAIKUTUSTA TARKASTEL
LEET KIRJALLISUUSKATSAUKSET OVAT ENIMMØKSEEN
KESKITTYNEET TIIMITYN TUTKIMUKSEEN #OHEN 
"AILEY  -C'RATH YM  -ATHIEU YM
 JA ERITYISIIN TIIMEIHIN KUTEN VIRTUAALITII
MEIHIN #UREU YM  -ARTINS YM 
3IVUNEN  (AKONEN  JA MONIAMMATILLISIIN
TIIMEIHIN !XELSSON  !XELSSON  $!MOUR
YM  -C#ALLIN   4UORETTA ANALYYSIA
TAVOITTEILTAAN ERILAISTEN HALLINNOLLISTEN RYHMIEN
TUTKIMUKSESTA EI OLE TEHTY VAAN ANALYYSIT OVAT
TOISTAISEKSI KESKITTYNEET JOHTORYHMIIN KS #ERTO
YM  .IELSEN  
4ØMØN TUTKIMUKSEN TAVOITTEENA ON KUVATA
HALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUSTA TUTKI
MUSKOHTEENA 4UTKIMUSKYSYMYKSET OVAT SEURAA
VAT
n -ITEN HALLINNOLLINEN RYHMØ ON EMPIIRISIS
SØ TUTKIMUKSISSA MØØRITELTY
n -ILLAISIA VUOROVAIKUTUKSEN ILMIITØ ON TUT
KITTU
n -ILLAISIA TUTKIMUSMENETELMIØ HALLINNOLLIS
TEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUKSEN TUTKIMUK
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KANSAINVØLISISSØ TIETEELLISISSØ LEHDISSØ JULKAISTUT
VERTAISARVIOIDUT EMPIIRISET TUTKIMUSARTIKKELIT
JOISSA TUTKIMUSKOHTEENA ON HALLINNOLLISEN RYH
MØN VUOROVAIKUTUS !IKARAJAUS TEHTIIN KOSKA
HALUSIMME KESKITTYØ KATSAUKSESSA TUOREIMPAAN
EMPIIRISEEN TUTKIMUSTIETOON 4EOREETTISET TUTKI
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KAAN OTETTAVIA ARTIKKELEITA RAJATTIIN ABSTRAKTIEN
JA OTSIKOIDEN PERUSTEELLA JØTTØEN POIS NE ARTIK
KELIT JOISSA VUOROVAIKUTUKSELLA EI TARKOITETTU SO
SIAALISTA VUOROVAIKUTUSTA TAI RYHMØLLØ IHMISTEN
MUODOSTAMAA RYHMØØ
3YSTEMAATTISEN TIEDONHAUN JØLKEEN RAJASIM
ME AINEISTON ENSIN ABSTRAKTIEN PERUSTEELLA JA SEN
JØLKEEN ARTIKKELIEN PERUSTEELLA -OLEMMISSA VAI
HEISSA TEIMME RAJAUKSEN SEURAAVILLA KRITEEREILLØ
 4UTKIMUS KOHDISTUU HALLINNOLLISEEN RYH
MØØN TAI SEN JØSENIIN 2AJASIMME AINEISTOSTA
POIS NE RAPORTIT JOISSA RYHMØN HALLINNOLLISTA
LUONNETTA KUTEN TEHTØVIØ TAVOITTEITA TAI NI
MIKETTØ EI NOSTETTU ESIIN
 4UTKIMUKSESSA TARKASTELLAAN HALLINNOLLISEN
RYHMØN TAI SEN JØSENTEN VUOROVAIKUTUSTA
 !RTIKKELI ON VERTAISARVIOITU TUTKIMUSARTIK
KELI



 !RTIKKELI RAPORTOI EMPIIRISESTØ TUTKIMUKSES
TA
,OPULLISEEN TARKASTELUUN JØI  ARTIKKELIA JOISTA
YKSI EI OLLUT SAATAVILLA !INEISTOMME KOOSTUI SIIS
 ARTIKKELISTA
4IEDONHAUN SUURIMPANA HAASTEENA OLI TUTKI
MUSKOHTEEN MONITIETEISYYS +OSKA HALLINNOLLISIA
RYHMIØ ON TARKASTELTU USEIDEN ERI TIETEENALOJEN
NØKKULMASTA HALLINNOLLISEN RYHMØN MØØRITTE
LEMINEN JA NIMEØMINEN ON HAASTAVAA -YS RA
JA RESURSOIVIEN JA TUOTANNOLLISTEN RYHMIEN VØLILLØ
ON HØILYVØ 2AJAPINNALLA TOIMIVIA RYHMIØ VOI
VAT OLLA ESIMERKIKSI PROJEKTIRYHMØT JOTKA OVAT
LUONTEELTAAN RESURSOIVIA RYHMIØ MUTTA SUORIT
TAVAT MYS PERUSTEHTØVØSTØ NOUSEVIA TUOTANNOL
LISIA PROSESSEJA 4EIMME RATKAISUN TUTKIMUKSEN
SISØLLYTTØMISESTØ AINEISTOON PERUSTUEN SIIHEN
ETTØ RYHMØ OLI NIMETTY HALLINNOLLISEKSI RYHMØK
SI TAI RYHMØN FUNKTIO TAI TAVOITTEET OLI KUVATTU
HALLINNOLLISIKSI 4IEDONHAUN LUOTETTAVUUDEN LI
SØØMISEKSI NEUVOTTELIMME TIETOKANTOJEN JA HA
KUSANOJEN SOPIVUUDESTA ALAAN PEREHTYNEEN IN
FORMAATIKON KANSSA JA TARKENSIMME HAKUSANOJA
PROSESSIN AIKANA HAKUA ARVIOIDESSAMME 6AIKKA
HAUISSA KØYTETYT TIETOKANNAT OVAT KATTAVIA VOI
TOKI OLLA ETTØ HAUILLA EI TAVOITETTU KAIKKIA HALLIN
NOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUSTA TARKASTELEVIA
ARTIKKELEITA /N MAHDOLLISTA ETTØ KAIKKI HALLIN
NOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUSTA TARKASTELEVAT
JULKAISUT EIVØT SISØLTYNEET TIETOKANTOIHIN TAI HAL
LINNOLLISESTA RYHMØSTØ ON JOISSAKIN TUTKIMUK
SISSA KØYTETTY JOTAKIN SELLAISTA KØSITETTØ JOKA JØI
HAKUSANOJEMME ULKOPUOLELLE
!).%)34/. !.!,993)

!LOITIMME AINEISTON ANALYYSIN RAKENTAMALLA
MATRIISIN JOHON KIRJASIMME  TUTKIMUSTEHTØ
VØT KYSYMYKSET JA HYPOTEESIT  TUTKIMUSTEN
KESKEISET KØSITTEET JA TEOREETTISET LØHESTYMIS
TAVAT  TUTKIMUSMENETELMØT  AINEISTOKU
VAUKSET JA  TUTKIMUSTULOKSET -ATRIISIIN
JØSENNETYLLE AINEISTOLLE TEIMME LAADULLISTA SISØL
LLLISTØ VERTAILUA JA LUOKITTELIMME AINEISTOA
OSIOITTAIN (ALLINNOLLISEN RYHMØN MØØRITELMIØ
TARKASTELIMME RYHMIEN NIMEØMISEN PERUSTEEL
LA 4UTKIMUSMENETELMIEN JA AINEISTOJEN TAR
KASTELUSSA KØYTIMME LUOKITTELUKRITEERINØ JAKOA
LAADULLISEEN MØØRØLLISEEN JA MONIMENETELMØL
LISEEN TUTKIMUKSEEN JA TARKENSIMME SITØ AINEIS
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TONKERUU JA ANALYYSIMENETELMIEN PERUSTEELLA
!NALYYSIN EDETESSØ YHDISTIMME TUTKIMUSMENE
TELMIEN JA AINEISTOJEN TARKASTELUN 4UTKIMUSTEN
TAVOITTEITA ANALYSOIMME RINNAKKAIN PØØTULOSTEN
KANSSA !NALYYSIN POHJALTA RAKENSIMME NELJØ
AINEISTOLØHTISTØ TUTKIMUSTEN FOKUSTA KUVAA
VAA LUOKKAA  ORGANISAATIOKONTEKSTI  DI
VERSITEETTI  JOHTAMINEN JA  HALLINNOLLISEN
RYHMØN DYNAMIIKKA ,UOKITTELUPERUSTEET ON
KUVATTU TARKEMMIN TULOSTEN ESITTELYN YHTEYDES
SØ ,AADULLISEN ANALYYSIN TULOKSIA TØYDENSIM
ME LASKEMALLA MITEN LØHDEAINEISTON ARTIKKELIT
JAKAUTUIVAT ERI LUOKKIIN KOSKA ON MIELEKØSTØ
KUVATA JOSSAIN MØØRIN MYS LØHESTYMISTAPOJEN
YLEISYYTTØ
(AASTEITA ANALYYSISSA SYNTYI SILLOIN KUN TUT
KIMUSONGELMA TAI KESKEISET KØSITTEET VIITTASIVAT
USEAMPAAN LUOKKAAN %SIMERKIKSI *AMESONIN
 TUTKIMUKSESSA TARKASTELTIIN JOHTAJIEN
KIELENKØYTTØ JOHTORYHMØSSØ JOTEN ARTIKKELI
OLISI VOINUT SIJOITTUA SEKØ RYHMØN DYNAMIIK
KAA ETTØ JOHTAMISTA KØSITELLEESEEN LUOKKAAN
,UOKITTELIMME ARTIKKELIN RYHMØN DYNAMIIKAN
TUTKIMUKSEKSI KOSKA KIELENKØYTTØ TARKASTEL
TIIN KOLLEKTIIVISENA JA DYNAAMISENA PROSESSINA
SIIS LØHEISESTI RYHMØN DYNAMIIKKAAN KUULUVANA
ILMINØ 3AMALLA TAVOIN TULKINNANVARAISISSA TA
PAUKSISSA TEIMME VALINNAT KESKEISEN KØSITTEEN TAI
TUTKIMUSKYSYMYSTEN PERUSTEELLA ,AADULLISISSA
TUTKIMUKSISSA KRITEERINØ OLI KESKEINEN ILMI JA
MØØRØLLISISSØ TUTKIMUKSISSA SELITETTØVØ MUUTTU
JA !NALYYSIN TULOKSET VAHVISTIMME PALAAMALLA
ALKUPERØISEEN AINEISTOON AIKA AJOIN ANALYYSIN
AIKANA
%SITØMME ANALYYSIN TULOKSET SEURAAVASSA
LUVUSSA KOLMEEN TEEMAAN JØSENNETTYNØ  HAL
LINNOLLISEN RYHMØN MØØRITTELEMINEN TUTKIMUK
SISSA  HALLINNOLLISTEN RYHMIEN TUTKIMUKSESSA
KØYTETYT TUTKIMUSMENETELMØT JA AINEISTOT JA 
HALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUKSEN TUT
KIMUKSEN FOKUS
(!,,)../,,)34%. 29(-)%.
65/2/6!)+545+3%. 454+)-53
(ALLINNOLLISEN RYHMËN MËËRITTELEMINEN
TUTKIMUKSISSA

+ATSAUKSEMME OSOITTI ETTØ JOHTORYHMØTUTKI
MUS HALLITSEE HALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAI
KUTUKSEN TUTKIMUSTA *OHTORYHMØ JOHTOTIIMI

!24)++%,)4 \ 0%..!.%.  -)++/,!

TAI HALLITUS BOARD BOARD OF DIRECTORS EXECUTIVE
TEAMGROUP LEADERSHIP TEAMGROUP MANAGE
MENT TEAMGROUP TOP MANAGEMENT TEAMGROUP
OLI PØØKØSITTEENØ  TUTKIMUKSESSA +OMITEA
ADVISORY COMMITTEE COMMITTEE STEERING COM
MITTEE OLI KØSITTEENØ VIIDESSØ NEUVOSTO ADVI
SORY BOARD COUNCIL KAHDESSA JA HALLINNOLLINEN
RYHMØ ADMINISTRATIVE GROUP YHDESSØ ARTIKKE
LISSA 4IIMIKØSITTEITØ JOILLA VIITATTIIN MUIHIN KUIN
JOHTOTIIMEIHIN CROSS FUNCTIONAL TEAM DECISION
MAKING TEAM EXPERT TEAM STRATEGIC ALLIANCE
TEAM TEAM KØYTETTIIN VIIDESSØ TUTKIMUKSESSA
(ALLINNOLLINEN RYHMØ MØØRITELTIIN KATSAUK
SEMME LØHDEAINEISTOSSA RYHMØN FUNKTION TA
VOITTEIDEN JA RYHMØN KOKOONPANON NØKKUL
MASTA MIKØ KOROSTI RYHMØN HALLINNOLLISUUDEN
MØØRITTELEMISTØ 3EN SIJAAN RYHMØN KØSITTEELLIS
TØMINEN EI LØHTENYT JUURIKAAN LIIKKEELLE RYHMØN
MØØRITELMISTØ TAI RYHMØN VUOROVAIKUTUKSEN
TEOREETTISISTA LØHESTYMISTAVOISTA -ØØRITELMØT
OLIVAT USEIN KONTEKSTILØHTISIØ KESKITTYEN KU
VAAMAAN SITØ RYHMØØ JOSTA TUTKIMUSAINEISTO OLI
KERØTTY -ONISSA ARTIKKELEISSA RYHMØN MØØRITEL
MØT JØIVØT LUONNEHDINNAN TASOLLE MØØRITELMØT
EIVØT PYRKINEET RAJAAMAAN RYHMØN KØSITETTØ
VAAN OLIVAT KUVAUKSIA RYHMØLLE ASETETUISTA ODO
TUKSISTA TAI TAVOITTEISTA JOPA KUVAUKSIA IDEAALI
SESTI TOIMIVASTA RYHMØSTØ !UH  -ENGUC 
0EGELS YM  7ALTERS YM   %RITYISESTI
HALLINNOLLISEN RYHMØN STRATEGISTA TEHTØVØØ KO
ROSTETTIIN MUTTA MYS MUUNLAISIA TEHTØVIØ JA TA
VOITTEITA NOUSI ESIIN %SIMERKIKSI HALLITUS BOARD
MØØRITELTIIN RYHMØKSI JOSSA ERILAISISTA TAUSTOISTA
TULEVAT JA ERILAISIA TAITOJA HALLITSEVAT YKSILT TYS
KENTELEVØT YHTEISEN TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI
0AYNE YM  TAI RYHMØKSI JOKA EI ITSE LUO
ORGANISAATION STRATEGISTA SUUNTAA VAAN PIKEM
MINKIN TUKEE JOHTAJIA STRATEGIAN TOIMEENPA
NOSSA ESIMERKIKSI JAKAMALLA ASIANTUNTIJUUTTAAN
7ESTPHAL  &REDRICKSON  
5SEISSA JOHTORYHMØN MØØRITELMISSØ NIMET
TIIN KETØ JOHTORYHMØØN KUULUU SEKØ KOROSTET
TIIN RYHMØN FUNKTIOISTA STRATEGISTA JOHTAMISTA JA
PØØTKSENTEKOA *ARZABKOWSKI  7ILSON 
,I YM  0ATZELT YM   *OHTORYHMØN
JØSENTEN KUVATTIIN JAKAVAN VISION SIITØ MITØ OR
GANISAATIO ON NYT JA TULEVAISUUDESSA 7ALTERS
YM   4EHTØVIEN LISØKSI LUONNEHDINNOISSA
NOUSI ESIIN RYHMØØN KOHDISTUVIEN ODOTUSTEN TA
SO -UUN MUASSA JOHTORYHMØN ESIMERKKINØ TOI



MIMISTA KUVATTIIN #HENIN YM  MUKAAN
ORGANISAATION JA SEN JØSENTEN INNOVAATIOKYKYØ
VOIDAAN STIMULOIDA KUN JOHTORYHMØLLØ ON KYKY
OHJATA JA INSPIROIDA ORGANISAATION MUITA TIIME
JØ TARKOITUKSENMUKAISEEN TOIMINTAAN -YS
JOHTORYHMØN ROOLIA ORGANISAATION TALOUDELLI
SESSA SUORIUTUMISESSA TUOTIIN ESIIN %SIMERKIKSI
"ARRICKIN YM  MUKAAN JOHTORYHMØN
ODOTETAAN KANTAVAN TALOUDELLISTA VASTUUTA ORGA
NISAATION SUORIUTUMISESTA
+OMITEA COMMITTEE MØØRITELTIIN RYHMØKSI
JOKA ON KOOTTU TIETTYØ STRATEGISTA TEHTØVØØ VAR
TEN +OMITEAN STRATEGISTA KESKUSTELUA KUVATTIIN
KOMITEAN JØSENTEN VØLISEKSI EPØMUODOLLISEKSI
VUOROVAIKUTUKSEKSI JOSSA JOHTAJAT MOBILISOIVAT
RESURSSEJA TAVOITTELEVAT STRATEGISIA PØØMØØRIØ JA
EDISTØVØT INTRESSEJØØN (OON  +OMITEAN
LUONNEHDINNOISSA TUOTIIN ESIIN MYS KONTEKS
TIKOHTAISIA ERITYISPIIRTEITØ JOTKA HEIJASTUVAT
RYHMØN TYSKENTELYYN ,IZZIO  7ILSON 
0ARKINS   -ONITAVOITTEINEN TIIMI CROSS
FUNCTIONAL TEAM MØØRITELTIIN TIIMIKSI JOSSA
ERI ALOJEN AMMATTILAISET TYSKENTELEVØT YHDES
SØ EDISTØØKSEEN ORGANISAATION KILPAILUKYKYØ JA
MENESTYMISTØ -ONITAVOITTEISEN TIIMIN JØSENET
KEHITTØVØT YHDESSØ UUSIA TUOTTEITA TUOVAT TUOT
TEET MARKKINOILLE VALMISTELEVAT YRITYKSEN STRA
TEGIAA TAI PYRKIVØT PARANTAMAAN PALVELULAATUA
!THANASAW  4ØMØNKALTAISEN RYHMØN VOI
DAAN NØHDØ RIKKOVAN RAJAPINTOJA ORGANISAATIOTA
RESURSOIVIEN JA TUOTANNOLLISTA TYTØ SUORITTAVIEN
RYHMIEN VØLILLØ
+UN TARKASTELLAAN HALLINNOLLISESTA RYHMØSTØ
PIIRTYVØØ KUVAA EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN KOHTEE
NA KUVAN VOIDAAN TODETA OLEVAN MONITAHOINEN
2YHMIEN FUNKTIOT JA TAVOITTEET OVAT MONINAISIA
JA KONTEKSTISIDONNAISIA 2YHMØN FUNKTIONA VOI
OLLA NIIN HALLINNON TUKENA TOIMIMINEN KUIN
VARSINAINEN HALLINNOIMINENKIN %SIMERKIKSI
JOHTORYHMØ VOI TOIMIA JOHTAJAN TYKALUNA KOLLA
BORATIIVISESTI SUUNNITELLEN JA IDEOIDEN TAI JOHTAA
STRATEGISIA PØØTKSIØ TEHDEN JA TOIMEENPANNEN
5SEIMMISSA  LUVULLA JULKAISTUISSA TUTKI
MUKSISSA HALLINNOLLISEN RYHMØN MØØRITTELEMI
NEN POHJAUTUU LØHINNØ TUTKIMUSASETELMAAN JA
AINEISTOON +IINNOSTAVAA ON ETTØ TEHTØVØTASON
LISØKSI ESILLE NOUSEE ODOTUSTEN TASO 4ØMØ LUO
KUVAA SIITØ ETTØ RYHMØT TOIMIVAT MONENLAISTEN
ODOTUSTEN JA VAATIMUSTEN DYNAAMISELLA KENTØLLØ



(ALLINNOLLISTEN RYHMIEN TUTKIMUKSESSA
KËYTETYT TUTKIMUSMENETELMËT JA AINEISTOT

4UTKIMUSMENETELMIØ TARKASTELLESSAMME LUOKIT
TELIMME LØHDEAINEISTON PØØASIALLISEN MENETEL
MØN MUKAAN -ENETELMØN LISØKSI TARKASTELIMME
AINEISTOJA -ØØRØLLISIØ TUTKIMUKSIA AINEISTOSSAM
ME OLI  JA LAADULLISIA  -ONIMENETELMØLLISTØ
LØHESTYMISTAPAA KØYTETTIIN  TUTKIMUKSESSA
JOISSA HYDYNNETTIIN SEKØ AINEISTO ETTØ MENETEL
MØTRIANGULAATIOTA
,ØHDEAINEISTOMME TUTKIMUKSISSA AINEISTOJEN
KERUU PAINOTTUU VOIMAKKAASTI YRITYSMAAILMAAN
 TUTKIMUSTA MUTTA AINEISTOJA OLI KOOTTU
MYS JULKISELTA  TUTKIMUSTA JA KOLMANNELTA
SEKTORILTA  TUTKIMUSTA  +OKEELLISTA ASETELMAA
OLI KØYTETTY YHDESSØ TUTKIMUKSESSA JOSSA AINEIS
TO OLI KOOTTU OPISKELIJARYHMILTØ 4UTKIMUSTEN
VOIDAAN SIIS TODETA KUVANNEEN AUTENTTISIA TY
ELØMØN RYHMIØ ,ØHES PUOLET TUTKIMUKSISTA ELI
 TUTKIMUSTA PERUSTUI KYSELYAINEISTOIHIN KUU
DESSA TUTKIMUKSESSA KØYTETTIIN KYSELYN RINNALLA
HAASTATTELUA 6ALMIITA TEKSTIAINEISTOJA HYDYN
NETTIIN RUNSAASTI SILLØ LØHES KOLMASOSA TUTKI
MUKSISTA  TUTKIMUSTA PERUSTUI YRITYSTEN
VERKKOSIVUJEN VUOSIKATSAUSTEN PYTØKIRJOJEN
JA LEHTIJUTTUJEN KVALITATIIVISEEN JATAI KVANTITA
TIIVISEEN SISØLLN ANALYYSIIN 2YHMIEN VUOROVAI
KUTUKSEN HAVAINNOINTIA OLI KØYTETTY MENETEL
MØNØ  TUTKIMUKSESSA JOISTA  PERUSTUI AU
TENTTISTEN JA  SIMULOITUJEN RYHMIEN TOIMINNAN
ANALYYSIIN (AVAINNOINNIN RINNALLA KØYTETTIIN
MYS PØIVØKIRJA KYSELY JA HAASTATTELUAINEISTOA
(AASTATTELUAINEISTOIHIN PERUSTUI  TUTKIMUSTA
-IKØØN TIETTY ANALYYSIMENETELMØ EI NOUSSUT
AINEISTOSTA ESILLE MUITA USEAMMIN VAAN METO
DISESTI HALLINNOLLISTEN RYHMIEN TUTKIMUS NØYTTØØ
MONINAISELTA ,AADULLISTEN TUTKIMUSTEN ANALYYSI
MENETELMIKSI NIMETTIIN SISØLLN ANALYYSI  TUT
KIMUSTA ANKKUROITU TEORIA  TUTKIMUSTA NAR
RATIIVINEN ANALYYSI  TUTKIMUS JA DIALEKTINEN
ANALYYSI  TUTKIMUS  6UOROVAIKUTUSPROSESSIN
ANALYYSIA )NTERACTION 0ROCESS !NALYSIS KØY
TETTIIN YHDESSØ TUTKIMUKSESSA JA YKSI TUTKIMUK
SISTA NOUDATTI TOIMINTATUTKIMUKSEN STRATEGIAA
-ØØRØLLISISSØ TUTKIMUKSISSA OLI KØYTETTY USEIN
REGRESSIOANALYYSIA  TUTKIMUSTA 
(ALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUKSEN
TUTKIMUSMENETELMISTØ EMME LYTØNEET ERITYI
SIØ MENETELMØLLISIØ PAINOTUKSIA -ENETELMØ
ANALYYSIIN SYVENTØMINEN OLISI MAHDOLLISESTI
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EDELLYTTØNYT TUTKIMUSJULKAISUJEN PIDEMPØØ
TARKASTELUJAKSOA JA SITEN LAAJEMPAA AINEISTOA
!NALYYSIMME PERUSTEELLA YHTEYDET TIETEENALAN TAI
TUTKIMUSKOHTEEN SEKØ MENETELMØN JATAI AINEIS
TON VØLILLØ EIVØT NOUSSEET MERKITTØVIKSI LUKUUN
OTTAMATTA VALMIIDEN TEKSTIAINEISTOJEN KØYTTØ
,ØHES KOLMASOSA TUTKIMUKSISTA  TUTKIMUSTA
HYDYNSI JOLLAIN TAVALLA VALMISTA TEKSTIAINEIS
TOA KUTEN PYTØKIRJOJA TAI VUOSIKERTOMUKSIA
JA NØISTØ USEIMMAT  TUTKIMUSTA OLI JULKAIS
TU JOHTAMISTUTKIMUKSEN LEHDISSØ +IINNOSTAVA
HAVAINTO ONKIN ETTØ TIETOA TUTKIMUSKOHTEESTA
RAKENNETAAN MYS ORGANISAATION ITSE OMASTA
TOIMINNASTAAN TUOTTAMIEN DOKUMENTTIEN JA NAR
RATIIVIEN PERUSTEELLA
(ALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUKSEN
TUTKIMUKSEN FOKUS

,UOKITTELIMME KATSAUKSEN TUTKIMUKSET FOKUK
SENSA PERUSTEELLA NELJØØN LUOKKAAN /RGANISAA
TIOKONTEKSTIN LUOKKAAN SIJOITTAMAMME TUT
KIMUKSET TARKASTELIVAT HALLINNOLLISEN RYHMØN
TOIMINTAYMPØRISTN JATAI KONTEKSTIIN LIITTYVIØ
TEKIJITØ JOTKA OVAT YHTEYDESSØ RYHMØN SUORIU
TUMISEEN JA TULOKSEN SAAVUTTAMISEEN $IVERSITE
ETTITUTKIMUKSISSA TARKASTELTIIN MITEN MONINAI
SUUS SELITTØØ RYHMØN TOIMINTAA ,UOKKAAN JOH
TAJUUS SIJOITIMME TUTKIMUKSET JOTKA KUVAAVAT
JA SELITTØVØT JOHTAJUUTTA HALLINNOLLISTEN RYHMIEN
KONTEKSTISSA (ALLINNOLLISEN RYHMØN DYNAMIIKKA
KATEGORIAAN LUOKITTELIMME ARTIKKELIT JOISSA TAR
KASTELTIIN RYHMØØ SEN TYSKENTELYN JA RYHMØPRO
SESSIEN NØKKULMASTA 4AULUKOSSA  KUVAAMME
MITEN LØHDEAINEISTONA OLLEET TUTKIMUKSET JAKAU
TUIVAT ERI LUOKKIIN 4AULUKKOON ON MYS MERKIT
TY KUINKA MONI TUTKIMUS ON TOTEUTETTU LAADUL
LISESTI MØØRØLLISESTI TAI MONIMENETELMØLLISESTI
4UTKIMUSTEN FOKUSTA ESITELLESSØMME TARKASTE
LEMME RINNAKKAIN AINEISTOSSAMME OLLEITA ERI
MENETELMILLØ TOTEUTETTUJA TUTKIMUSRAPORTTEJA
.ØIN PYRIMME KUVAAMAAN MILLAISTEN TEEMOJEN
YMPØRILLE HALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKU
TUSTA TARKASTELEVIEN TUTKIJOIDEN MIELENKIINTO ON
 LUVULLA KOHDENTUNUT
+ATEGORIAAN ORGANISAATIOKONTEKSTI LUOKITTE
LEMAMME TUTKIMUKSET LØHESTYIVØT HALLINNOLLIS
TEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUSTA TARKASTELEMALLA
RYHMØN TOIMINTAYMPØRISTN JATAI KONTEKSTIIN
LIITTYVIØ SEIKKOJA JOTKA TUKEVAT RYHMØN TOIMIN
TAA JA EDISTØVØT TULOKSEN SAAVUTTAMISTA 6ALTAOSA
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4UTKIMUSFOKUKSET JA LËHESTYMISTAVAT

4UTKIMUKSEN FOKUS
/RGANISAATIOKONTEKSTI

-ËËRËLLINEN
LËHESTYMISTAPA

,AADULLINEN
LËHESTYMISTAPA

-ONIMENETELMËLLINEN
LËHESTYMISTAPA
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(ALLINNOLLISEN RYHMËN
DYNAMIIKKA
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LUOKAN TUTKIMUKSISTA OLI MØØRØLLISIØ KS TAULUK
KO   -ØØRØLLISEN TUTKIMUKSEN KEINOIN TØLLAISI
NA TEKIJINØ TARKASTELTIIN MUUN MUASSA JOHTAJIEN
VERKOSTOJEN LAAJUUTTA $URPACH  0ARKER 
YRITYKSEN ELINVAIHEEN HALLITUKSEN JA OSAKKAIDEN
VØLISTØ YHTEYTTØ (USE  :ATTONI  RYHMØN
JØSENTEN OMISTAJUUKSIEN JA ORGANISAATION SUO
RIUTUMISEN VØLISTØ YHTEYTTØ +ROLL YM 
SEKØ JOHTORYHMØN JØSENTEN AIKAISEMMAN KO
KEMUKSEN JA YRITYKSEN SUORIUTUMISEN VØLISTØ
YHTEYTTØ -C$ONALD YM   4EHOKKUUTTA
TARKASTELTIIN MYS ORGANISAATIORAKENTEIDEN
NØKKULMASTA ESIMERKIKSI (UANG YM 
HAVAITSIVAT KESKITETYN HALLINTORAKENTEEN JA JOH
TAJIEN MUODOLLISEN JA EPØMUODOLLISEN OSALLISTU
MISEN PØØTKSENTEKOON EDISTØVØN KOMITEOIDEN
TEHOKKUUTTA 0AYNEN YM  TULOSTEN MU
KAAN TEHOKKAASTI TOIMIVA HALLITUS ON MERKITTØVØ
ENNAKOIJA YRITYKSEN TALOUDELLISESSA SUORIUTU
MISESSA +OR  HAVAITSI ETTØ YRITYKSEN PE
RUSTAJAN OSALLISTUMINEN JOHTORYHMØØN TEHOSTAA
TALOUDELLISTA SUORIUTUMISTA (ØNEN TUTKIMUK
SESSAAN PERUSTAJAN HILJAINEN TIETO JA PITKØAIKAI
NEN TIETØMYS YRITYKSEN RESURSSEISTA LOIVAT POH
JAA RYHMØN KOMPETENSSILLE +OR   3UURI
OSA ORGANISAATIOKONTEKSTILUOKAN TUTKIMUKSISTA
OLI TOTEUTETTU VALMIITA DOKUMENTTIAINEISTOJA
ANALYSOIDEN !NALYYSIN KOHTEENA OLIVAT ESIMER
KIKSI YRITYSTEN VUOSIKERTOMUKSET JA TIETOKANNAT
/RGANISAATIOKONTEKSTITUTKIMUKSET KESKITTYIVØT
VUOROVAIKUTUKSEN EDELLYTYKSIIN ESIMERKIKSI OR
GANISAATIORAKENTEIDEN TAI RYHMØN KOKOONPANON
NØKKULMASTA EIVØT NIINKØØN ITSESSØØN VUORO
VAIKUTUKSEN PROSESSEIHIN TAI LAATUUN 4ULOKSISTA
VOIDAAN PØØTELLØ ETTØ ERILAISILLA ORGANISAATION JA
RYHMØN RAKENTEELLISILLA PIIRTEILLØ ON TØRKEØ MER
KITYS RYHMIEN TOIMINNASSA 0IIRTEET SELITTØVØT

RYHMØN JA SITØ KAUTTA ORGANISAATION TULOKSELLI
SUUTTA JA SUORIUTUMISTA
$IVERSITEETTIØ ON HALLINNOLLISISSA RYHMISSØ
TARKASTELTU TEKIJØNØ JOKA SELITTØØ RYHMØN VUO
ROVAIKUTUKSEN MUOTOUTUMISTA JA SITEN HEIJASTUU
RYHMØN TOIMINNAN SUJUVUUTEEN JA TULOKSIIN
$IVERSITEETTITUTKIMUKSET OLIVAT YHTØ MONIMENE
TELMØLLISTØ TUTKIMUSTA LUKUUN OTTAMATTA MØØ
RØLLISIØ KS TAULUKKO   $IVERSITEETTI ON MØØ
RITELTY JØSENTEN SUKUPUOLEN ETNISEN TAUSTAN JA
AMMATILLISEN TAI TOIMINNALLISEN TAUSTAN EROIKSI
%RILAISILLA AMMATTI TAI ASIANTUNTIJUUSTAUSTOILLA
TODETTIIN OLEVAN POSITIIVINEN YHTEYS ESIMERKIK
SI HALLITUKSESSA KØSITELTYJEN ASIOIDEN MØØRØØN JA
ORGANISAATION SUORITUKSIIN 'AZLEY YM 
SEKØ ORGANISAATION INNOVAATIOIDEN MØØRØØN
-ILLER  $EL #ARMEN   !LLIANSSITIIMISSØ
SUKUPUOLIDIVERSITEETTI OLI POSITIIVISESSA YHTEY
DESSØ JØSENTEN TYYTYVØISYYTEEN TIIMIN SUORIUTU
MISESTA :OOGAH YM   %PØVAKAAN ORGA
NISAATION KONTEKSTISSA DIVERSITEETTI NØYTTØYTYI
NEGATIIVISENA TEKIJØNØ JOHTORYHMØN JØSENTEN
TOIMINNALLISELLA DIVERSITEETILLØ OLI NEGATIIVINEN
YHTEYS RYHMØN STRATEGISEEN ORIENTAATIOON !UH
 -ENGUC   "OONEN JA (ENDRIKSIN 
TUTKIMUSTULOKSET OSOITTIVAT ETTØ TODELLINEN HY
TY HALLINNOLLISEN RYHMØN JØSENTEN TOIMINNAL
LISESTA DIVERSITEETISTØ SAAVUTETAAN KUN RYHMØN
JØSENET TYSKENTELEVØT KOLLABORATIIVISENA TIIMI
NØ TIETOA JAKAEN JA PØØTKSENTEKOON OSALLISTUEN
4ULOKSISTA VOIDAAN PØØTELLØ ETTØ DIVERSITEETTI VOI
LISØTØ RYHMØN TULOKSELLISUUTTA MUTTA ORGANI
SAATIOKONTEKSTI JA RYHMØTYN KOLLABORATIIVISUUS
HEIJASTUVAT SIIHEN VØLITTØVINØ TEKIJINØ
*OHTAMISEEN KESKITTYNEISSØ TUTKIMUKSISSA KU
VATTIIN JA SELITETTIIN JOHTAJUUTTA TARKASTELEMALLA
JOHTAJUUSKOULUTUKSEN KOETTUA MERKITYSTØ KØSI



TYKSIØ JOHTAJUUSROOLEISTA JAETTUA JOHTAJUUTTA JA
JOHTAJAN VAIKUTTAVUUTTA RYHMØSSØ *OHTAMISEN
TUTKIMUKSET OLIVAT HYVIN HETEROGEENISIA !INOA
TUTKIMUKSIA YHDISTØVØ TEKIJØ OLI JOHTAMISEN IL
MI 'RAHAMIN JA *ACKIN  TULOKSET OSOIT
TIVAT ETTØ JOHTAJUUSKOULUTUS EDISTØØ JOHTOTIIMIN
JØSENTEN TIETOISUUTTA ERILAISISTA JOHTAMISTYYLEISTØ
TAIDOISTA JA ATTRIBUUTEISTA $ALLEYN JA 3MITHIN
 TUTKIMUKSESSA HOITAJAJOHTAJAT KOKIVAT
TERVEYDENHUOLTOALAN JOHTORYHMISSØ ETTØ JOH
TAJUUDEN HYVØKSYNTØØ JOHTORYHMØSSØ EDISTØVØT
TIIMIN SUPPORTIIVISUUS JA HOITAJAJOHTAJIEN VAR
MUUS OMASTA TOIMINNASTAAN .AISSUKUPUOLI
NØHTIIN HYVØKSYNNØN HIDASTEENA 5SEISTA LIIKE
TOIMINNOISTA KOOSTUVASSA ORGANISAATIOSSA JOH
TORYHMØN KUVATTIIN LUOVAN MAHDOLLISUUDEN DY
NAAMISEEN JOHTAMISEEN -ARTIN   *OHTAJAN
VAIKUTTAVUUTTA TARKASTELTIIN -AITLISIN 
TUTKIMUKSESSA JONKA MUKAAN VAIKUTTAVUUTTA
RYHMØSSØ MØØRITTELEE JOHTAJAN ASEMANSA MUKA
NA TUOMAN VALLAN SØILYTTØMINEN 6AIKUTTAVIKSI
TOIMITUSJOHTAJIKSI MØØRITTYVØT JOHTAJAT JOTKA
HALUAVAT KØYTTØØ ASEMANSA TUOMAA VALTAA JA VAR
MISTAVAT PØØTKSENTEON KESKITTYMISEN YMPØRIL
LEEN 0ETERSONIN YM  TUTKIMUKSESSA TOI
MITUSJOHTAJAN PERSOONAN TODETTIIN VAIKUTTAVAN
JOHTORYHMØN RYHMØDYNAMIIKKAAN JA RYHMØDY
NAMIIKAN PUOLESTAAN ORGANISAATION SUORIUTUMI
SEEN ESIMERKIKSI TIIMIN RISKINOTTOKYVYN JA VALLAN
JAKAUTUMISEN KAUTTA (ALLINNOLLISIA RYHMIØ JOH
TAJUUDEN NØKKULMASTA TARKASTELLEITA TUTKIMUK
SIA OLI AINEISTOSSA VØHØN ,ØHESTYMISTAVAT OLIVAT
YKSILKESKEISIØ JA TARKASTELUKOHTEENA OLI LØHINNØ
JOHTAJAN KOGNITIOIDEN TASO
(ALLINNOLLISEN RYHMØN DYNAMIIKKAA TARKAS
TELEVAT TUTKIMUKSET MUODOSTIVAT AINEISTOS
TAMME SUURIMMAN LUOKAN 4ØHØN LUOKKAAN
SIJOITTAMISSAMME TUTKIMUKSISSA TARKASTELTIIN
RYHMØN JØSENEN VAIKUTTAVUUTTA VUOROVAIKUTUK
SEN LAATUA RYHMØN PROSESSEJA TOIMINTATAPOJA
ANALYYTTISTA TYSKENTELYØ STRATEGISTA KESKUSTE
LUA KIELENKØYTTØ ROOLEJA KONmIKTEJA JA TIETO
TYN ERITYISPIIRTEIDEN MERKITYSTØ RYHMØTYSSØ
,UOKKA OLI HYVIN HETEROGEENINEN JA TUTKIMUKSET
OLIVAT TAVOITTEILTAAN SEKØ KUVAAVIA ETTØ SELITTØ
VIØ KUTEN TAULUKOSSA  ESITETØØN 4UTKIMUKSIA
YHDISTI KESKITTYMINEN RYHMØN TYSKENTELYYN TAI
TOIMINTAAN %RITYISESTI TUTKIMUKSISSA PYRITTIIN
TUNNISTAMAAN RYHMØN DYNAMIIKASSA ILMENEVIØ
HAASTEITA SEKØ ONNISTUMISTA EDISTØVIØ TEKIJITØ
6UOROVAIKUTUKSEN LAATUA TARKASTELTAESSA AVOIN

(!,,)../. 454+)-53 

TIEDON JAKAMINEN JA VIESTINTØ SEKØ LUOTTAMUK
SEN KEHITTØMINEN JA UUSIEN SUHTEIDEN LUOMINEN
OLIVAT RYHMØPROSESSIN VAHVUUKSIA -C'URK 
3INCLAIR   ,EGGATIN  TUTKIMUKSESSA
JØSENTEN SITOUTUMINEN KOLLABORATIIVISEEN TYS
KENTELYYN ORGANISAATIOON JA LAADUKKAASEEN
LOPPUTULOKSEEN EDISTI RYHMØN TYSKENTELYØ
+ESKEISEKSI TIIMITYTAIDOKSI NIMETTIIN JOHTAMI
NEN ,I YM  SELVITTIVØT ETTØ POSITIIVISESSA
YHTEYDESSØ KOLLABORATIIVISEEN ONGELMANRATKAI
SUUN OLI RYHMØSSØ HAVAITTU MENETTELYTAPOJEN
OIKEUDENMUKAISUUS &OON YM  MUKAAN
AVOIN VIESTINTØ JA TIIMIN SOSIAALINEN INTEGRAATIO
LISØØVØT TIIMIN ELINKYKYØ JA JØSENTEN TYYTYVØI
SYYTTØ TIIMIIN
(ALLINNOLLISEN RYHMØN VIESTINNØSSØ TEHTØVØ
KESKEISEN VUOROVAIKUTUKSEN HAVAITTIIN KOROS
TUVAN SOSIOEMOTIONAALISEN VUOROVAIKUTUKSEN
JØØDESSØ VØHØISEMMØKSI 'ORSE  %MMIT  
(OONIN  TUTKIMUKSESSA KOMITEAN JØSEN
TEN VØLINEN EPØMUODOLLINEN VUOROVAIKUTUS NI
METTIIN STRATEGISEKSI KESKUSTELUKSI +OMITEAN
JØSENET RAKENSIVAT JAETTUA YMMØRRYSTØ MUODOL
LISTEN KOMITEASUHTEIDEN ULKOPUOLELLA ELI MUU
ALLA KUIN VIRALLISISSA TAPAAMISISSA KØSITTELEMØLLØ
ERILAISIA NØKEMYKSIØ USKOMUKSIA JA TUNTEITA
VUOROVAIKUTUKSESSA TOISTENSA KANSSA
(ALLINNOLLISEN RYHMØN VUOROVAIKUTUKSEN
DYNAMIIKAN HAASTEITA LØHESTYTTIIN TUTKIMUKSISSA
ROOLIEN JA KONmIKTIEN NØKKULMASTA ,IZZIONIN
JA 7ILSONIN  TUTKIMUKSESSA HAVAITTIIN
ETTØ RYHMØN JØSENIØ KUORMITTAVAT EPØSELVYYDET
OMISTA ROOLEISTA ROOLIRISTIRIIDAT JA TASAPAINOILU
ERILAISTEN ODOTUSTEN KESKELLØ %RITYISESTI TIETO
TYN MONIULOTTEISUUS NØYTTØØ VAIKUTTAVAN SITEN
ETTØ ROOLIT OVAT JØNNITTEISIØ JA ROOLIEN TASAPAI
NOTTAMINEN HAASTAVAA 3TOREY  3ALAMAN  
2YHMØPROSESSIEN HEIKKOUDEKSI TODETTIIN VUORO
VAIKUTUKSEN VØHØISYYS ERI ORGANISAATIOISTA TULE
VIEN JØSENTEN JA HEIDØN KOTIORGANISAATIOIDENSA
VØLILLØ -C'URK  3INCLAIR 
+ONmIKTIT VOIVAT SEKØ EDISTØØ ETTØ HEIKENTØØ
RYHMØN TULOKSIA %NSLEYN JA 0EARCEN 
TUTKIMUKSESSA HAVAITTIIN RYHMØN KOGNITIIVISEN
KONmIKTIN JA ORGANISAATION SUORIUTUMISEN POSI
TIIVINEN YHTEYS JA AFFEKTIIVISEN KONmIKTIN JA OR
GANISAATION SUORIUTUMISEN NEGATIIVINEN YHTEYS
0OLIITTISTEN TEEMOJEN KØSITTELY JOHTORYHMØSSØ OLI
YHTEYDESSØ SEKØ AFFEKTIIVISEEN ETTØ KOGNITIIVISEEN
KONmIKTIIN 3HOOK YM   *AMESONIN 
JOHTORYHMØTUTKIMUS OSOITTI ETTØ KONmIKTIEN
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RATKAISUSSA JA HAASTEIDEN KOHTAAMISESSA ONGEL
MAT VAATIMUKSET JA ASIAKYSYMYKSET ESITETTIIN
RYHMØSSØ USEIN TARINOIDEN MUODOSSA ESIMER
KIKSI METAFORIA HYDYNTØEN
(ALLINNOLLISEN RYHMØN DYNAMIIKKAA KØSI
TELLEET TUTKIMUKSET OLIVAT HETEROGEENISIA MUTTA
NIISSØ NØYTTØVØT KOROSTUVAN JØSENTEN KOKEMUKSET
JA KØSITYKSET RYHMØN VUOROVAIKUTUSPROSESSEISTA
JA TYSKENTELYN LAADUKKUUDESTA 4OISAALTA MYS
TULOKSELLISUUDEN SUHDE RYHMØN DYNAMIIKKAAN
NØYTTØØ KIINNOSTANEEN TUTKIJOITA
*/(4/0¯¯4¾+3%4

4ØMØN ARTIKKELIN TAVOITTEENA OLI KUVATA HALLIN
NOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUSTA TUTKIMUS
KOHTEENA 4UTKIMUS PERUSTUI SYSTEMAATTISEEN
LAADULLISEEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEEN JOSSA TARKAS
TELIMME AIKAVØLILLØ n JULKAISTUJA
EMPIIRISIØ TUTKIMUSARTIKKELEITA HALLINNOLLISTEN
RYHMIEN VUOROVAIKUTUKSESTA +ATSAUKSEMME
OSOITTI ETTØ RYHMØVIESTINNØN JA RYHMØN VUORO
VAIKUTUKSEN TUTKIMUSPERINTEEN NØKKULMASTA
HALLINNOLLISET RYHMØT OVAT VAIN VØHØN TUTKITTU
TUTKIMUSKOHDE JOHTORYHMIØ LUKUUN OTTAMATTA
-UITA SELKEITØ TUTKIMUSSUUNTAUKSIA HALLINNOL
LISTEN RYHMIEN VUOROVAIKUTUKSEEN KYTKEYTYVØS
TØ TUTKIMUKSESTA EI MUODOSTUNUT
(ALLINNOLLISEN RYHMØN SATEENVARJON ALLA ON
MONENLAISIA RYHMØMUOTOJA JA NIITØ KUVATTIIN
TUTKIMUKSISSA MONILLA ERI KØSITTEILLØ %SIMERKIKSI
KØSITTEITØ KOMITEA HALLITUS JA JOHTORYHMØ KØY
TETTIIN 2YHMIEN MØØRITELMØT OLIVAT LØHINNØ
LUONNEHDINTOJA RYHMIEN RAKENTEISTA TAVOIT
TEISTA JA TEHTØVISTØ -ØØRITTELYT EIVØT LØHTENEET
LIIKKEELLE RYHMØN KØSITTEESTØ EIKØ NIISSØ EKSPLI
SIITTISESTI VIITATTU RYHMØN LUONNETTA KUVAAVIIN
TEOREETTISIIN LØHTKOHTIIN OLEMASSA OLEVIIN RYH
MØMØØRITELMIIN TAI KOHDENNETTU TARKASTELUA
RYHMØØN TAI RYHMØN VUOROVAIKUTUSILMIIHIN
SINØNSØ 0IKEMMINKIN RYHMØ NØYTTØYTYI USEISSA
TUTKIMUKSISSA LØHINNØ KONTEKSTINA JOSSA ASIOITA
TAPAHTUU -ØØRITELMØT OLIVAT MONESTI IDEAALEJA
JA KESKITTYIVØT KUVAAMAAN MILLAINEN OLISI HYVØ
HALLINNOLLINEN RYHMØ JA MILLAISIA ODOTUKSIA RYH
MØØN KOHDISTUU (ALLINNOLLISTEN RYHMIEN TUT
KIMINEN RYHMØN VUOROVAIKUTUKSEN TEORIOIDEN
VALOSSA TOISI TUTKIMUSKENTØLLE MIELENKIINTOISTA
LISØTIETOA JONKA AVULLA RYHMIEN VUOROVAIKUTUS
PROSESSEJA JA TYSKENTELYØ VOITAISIIN YMMØRTØØ
SYVØLLISEMMIN



!INEISTOSSAMME MØØRØLLINEN TUTKIMUS OLI
LAADULLISTA TUTKIMUSTA RUNSAAMPAA JA KØYTE
TYIMMØT MENETELMØT OLIVAT KYSELYTUTKIMUS JA
KIRJALLISTEN DOKUMENTTIEN ANALYYSI 4ØSTØ VOIM
ME PØØTELLØ ETTØ TULOKSET KUVAAVAT VASTAAJIEN
KØSITYKSIØ JA KOHDEORGANISAATION TODELLISUUTTA JA
MYS ORGANISAATION RAKENTAMAA JULKISTA KUVAA
$IVERSITEETTITUTKIMUKSESSA OLI ETSITTY ERITYISESTI
RYHMØN VUOROVAIKUTUKSEEN JA TOIMINTAAN VAI
KUTTAVIA TEKIJITØ /LISI KUITENKIN TØRKEØØ PYRKIØ
ANALYSOIMAAN MYS NIITØ VUOROVAIKUTUSPROSES
SEJA JOISSA MONINAISUUS ILMENEE
2YHMIEN AUTENTTISTA VUOROVAIKUTUSTA OLI HA
VAINNOITU HYVIN VØHØN ,ISØØ TIETOA TARVITAANKIN
SIITØ MILLAISTA ON HALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUO
ROVAIKUTUS NIIDEN OMISSA AIDOISSA TOIMINTAYM
PØRISTISSØØN %SIMERKIKSI RYHMØN VUOROVAIKU
TUSTA KUVAAVA NIIN SANOTTU BONA lDE MALLI VOISI
TUOTTAA UUSIA NØKKULMIA JUURI HALLINNOLLISTEN
RYHMIEN TARKASTELUUN ,ØHESTYMISTAPA HUOMIOI
RYHMØN TOIMINNASSA SISØISEN VUOROVAIKUTUKSEN
LISØKSI MYS RYHMØN RAJAPINTAAN JA ULKOPUOLELLE
KYTKEYTYVØT TEKIJØT KUTEN TOIMINTAYMPØRISTN
SEKØ MONINAISET TAVOITTEET JA ODOTUKSET JOITA
NIIN RYHMØ RYHMØN JØSENET KUIN ORGANISAATIO
JA TYYHTEIS VOIVAT RYHMØTOIMINNALLE ASETTAA
3TOHL  7ALKER  
4ULOSTEMME PERUSTEELLA HALLINNOLLISTEN RYH
MIEN TUTKIMUS NOUDATTAA TUTKIMUSKOHTEILTAAN
LØHEISESTI MUIDEN TYELØMØN RYHMIEN JA TII
MIEN TUTKIMUSTA KS 2AAPPANA  6ALO  
2YHMØPROSESSEILLA ON TODETTU OLEVAN VAIKUTUK
SIA RYHMØN TEHOKKUUTEEN SEKØ HALLINNOLLISISSA
ETTØ MUISSA TYELØMØN RYHMISSØ -ATHIEU YM
 :ORN  4OMPSON   9HTEYKSIØ MUI
DEN RYHMIEN TUTKIMUKSEEN VOITIIN HAVAITA MYS
JOHTAMISEN MERKITYKSESTØ RYHMØN TOIMINTAAN
-AITLIS  JA VUOROVAIKUTUKSEN YHTEYDESTØ
JØSENTEN TYYTYVØISYYTEEN &OO YM   -YS
RYHMIEN DIVERSITEETTITUTKIMUKSESTA ON SAATU SA
MANSUUNTAISIA TULOKSIA !UH  -ENGUC 
(OLLINGSHEAD YM  
+ESKEISENØ JOHTOPØØTKSENØ VOIMME TODETA
ETTØ HALLINNOLLISET RYHMØT MUODOSTAVAT RYHMØN
VUOROVAIKUTUKSEN TUTKIMISELLE KONTEKSTIN MUT
TA HALLINNOLLISEN TYN LUONNE JØØ TUTKIMUKSISSA
LØHES HUOMIOTTA (ALLINNOLLISTEN RYHMIEN ERI
TYISPIIRTEET KUTEN EDUSTUKSELLISUUS JØSENYYDEN
HIERARKKINEN MØØRØYTYMINEN TAI HALLINNOLLISEN
TYN LUONNE EIVØT KATSAUKSEN TUTKIMUKSISSA
NOUSSEET ESILLE (ALLINNOLLISTEN RYHMIEN DYNA



MIIKALLE ON VAIKEA TUNNISTAA TYYPILLISIØ PIIRTEITØ
OSITTAIN SIKSI ETTØ KATSAUKSEN ARTIKKELIT OLIVAT
RAJAUKSELTAAN JA TUTKIMUSKOHTEILTAAN NIIN MO
NINAISIA +ESKEISEMPØØ KUITENKIN LIENEE SE ETTØ
HALLINNOLLISUUDEN MERKITYSTØ RYHMØN VUOROVAI
KUTUKSELLE EI TUTKIMUKSISSA JUURIKAAN NOSTETTU
ESIIN (ALLINNOLLISUUS VOI MUOKATA RYHMØTYS
KENTELYSTØ TOISENLAISTA KUIN MONISSA MUISSA TA
VOITTEILTAAN JA TEHTØVILTØØN ERILAISISSA RYHMISSØ
4ULEVAISUUDESSA OLISIKIN OLENNAISTA KESKITTYØ
TUTKIMAAN MILLAISIA PIIRTEITØ JA HAASTEITA TY
RYHMØN HALLINNOLLINEN FUNKTIO TUO RYHMØN
VUOROVAIKUTUKSEEN JA MIKØ ON OMINAISTA JUURI
HALLINNOLLISELLE RYHMØTYLLE
-ATHIEU YM  TOTEAVAT VERKOSTONØK
KULMAN OLEVAN RYHMØTUTKIMUKSEN KASVAVA
TRENDI (ALLINNOLLISTEN RYHMIEN TUTKIMUKSESSA
VERKOSTOT EIVØT KUITENKAAN NOUSSEET MERKIT
TØVØSTI ESIIN (AJAUTETTUJEN TYELØMØN TIIMIEN
TYSKENTELYØ ON VIIME VUOSINA TUTKITTU RUN
SAASTI -ARTINS YM  MUTTA HALLINNOLLISTEN
RYHMIEN TEKNOLOGIAVØLITTEISTØ YHTEISTYTØ TAI
HAJAUTETTUA TIIMITYSKENTELYØ EI KATSAUKSEM
ME AINEISTOSSA TUTKITTU 4EKNOLOGIAVØLITTEINEN
VUOROVAIKUTUS ON AJANKOHTAINEN ILMI KUN
MONISSA ORGANISAATIOISSA TYSKENNELLØØN ESI
MERKIKSI MAANTIETEELLISESTI HAJAUTETUSTI EIVØT
KØ RESURSSIT AINA MAHDOLLISTA MATKUSTAMISTA
4ULEVAISUUDESSA TARVITAAN YMMØRRYSTØ SIITØ MI
TEN HALLINNOLLINEN RYHMØ VOI TOIMIA TEHOKKAASTI
JA TARKOITUKSENMUKAISESTI TEKNOLOGIAVØLITTEISESTI
2YHMØTYN LUONTEEN MUUTOS LUO TARVETTA UU
DENLAISTEN RYHMIEN TOIMINNAN YMMØRTØMISEEN
%SIMERKIKSI PROJEKTITYN KASVAVA MØØRØ HAASTAA
RAJANVEDON HALLINNOLLISEN JA TUOTANNOLLISEN RYH
MØN VØLILLØ KOSKA PROJEKTIRYHMØ VOI SUORITTAA
SEKØ TUOTANNOLLISIA ETTØ HALLINNOLLISIA TEHTØVIØ
3AMANKALTAISTA RAJAVIIVOJEN HØILYVYYTTØ ON NØH
TØVISSØ TYELØMØSSØ LAAJEMMINKIN KUN VØLILLØ
YHØ PIENEMMILLØ RESURSSEILLA PYRITØØN SUORITTA
MAAN SAMANLAISTA TAI KASVAVAA TEHTØVØMØØRØØ
4YNTEKIJØN ON HALLITTAVA YHØ ERILAISEMPIA TAITO
JA JA TYNKUVIA
+ATSAUKSEMME OSOITTI ETTØ JOHTORYHMØT
HALLITSIVAT TUTKIMUSTA 4ØTØ SELITTØNEE SE ETTØ
JOHTAMINEN JA STRATEGINEN PØØTKSENTEKO NØH
DØØN ORGANISAATION SUORIUTUMISEN KANNALTA
HYVIN KESKEISINØ TOIMINTOINA 4OISAALTA MYS
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ERI JOHTORYHMILLØ VOI OLLA ERILAISIA TAVOITTEITA
JA NIILTØ ODOTETAAN ERILAISIA TUOTOKSIA *OHTORYH
MØTYSKENTELYYN VOI VAIKUTTAA MYS RYHMØ
TYSKENTELYYN KOHDISTUVAT ODOTUKSET JA ESIMER
KIKSI RAPORTOINTIVELVOLLISUUS JOTA PERINTEISILLØ
TYRYHMILLØ EI VØLTTØMØTTØ OLE *OHTORYHMIEN
LISØKSI MYS MONET MUUT HALLINNOLLISET RYH
MØT VAIKUTTAVAT ORGANISAATION JA SEN JØSENTEN
SUORIUTUMISEEN JA NIIDEN MERKITYS ORGANISAA
TION TULOKSELLISUUDEN JA TARKOITUKSENMUKAISEN
TOIMINNAN KANNALTA ON KESKEINEN %RILAISISTA
HALLINNOLLISISTA RYHMISTØ TARVITAANKIN LISØØ TUT
KIMUSTA /LISI TØRKEØØ POHTIA MILLAISET HALLIN
NOLLISET RYHMØT OVAT OSA JOHTAMISJØRJESTELMØØ
JA MITEN NIIDEN TEHTØVØ HEIJASTUU RYHMØN VUO
ROVAIKUTUKSEEN +IINNOSTAVAA ON MYS TAVOIT
TEIDEN SUHDE VUOROVAIKUTUKSEN LAATUUN ONKO
ESIMERKIKSI KEHITTØMISRYHMØN VUOROVAIKUTUS
ERILAISTA KUIN TILAPØISEN SUUNNITTELURYHMØN ELI
TEKEVØTK RYHMIEN ERILAISET FUNKTIOT NIIDEN VUO
ROVAIKUTUKSESTA LUONTEELTAAN JA MERKITYKSILTØØN
ERILAISTA
-ONISSA ORGANISAATIOISSA HALLINNOLLISESSA
RYHMØSSØ TOIMIMINEN KOETAAN JOSKUS LISØTYNØ
JA TYNTEKIJØ VOI NØHDØ HALLINNOLLISEN RYHMØ
TYN POIKKEAVAN OMASTA PERUSTYSTØØN HUOMAT
TAVASTIKIN 4OISAALTA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA
HALLINNOLLINEN TEHTØVØ VOI OLLA OSA TYNTEKIJØN
PERUSTEHTØVØØ MUTTA HALLINNOLLISEN TYN ERI
TYISPIIRTEET ASETTAVAT TYLLE ERILAISIA HAASTEITA
/RGANISAATION JØSENET VOIVAT MYS TYSKENNELLØ
SAMANAIKAISESTI USEISSA ERI RYHMISSØ JOISSA TEH
TØVØT TAVOITTEET VUOROVAIKUTUS JA ROOLIT EROAVAT
TOISISTAAN 4ØLLAISILLA RAJAPINNOILLA LIIKKUMINEN
VOI KUORMITTAA TYNTEKIJØØ JOLLOIN MYS HALLIN
NOLLISEN RYHMØN JA RYHMØN JØSENTEN HYVINVOIN
TIA RAKENTAVAT TEEMAT NOUSEVAT AJANKOHTAISIKSI
JATKOTUTKIMUSKYSYMYKSIKSI 9MMØRTØMØLLØ JA
KEHITTØMØLLØ HALLINNOLLISTEN RYHMIEN VUOROVAI
KUTUSTA JA SITØ KAUTTA NIIDEN TOIMINTAA VOITAI
SIIN MYS EDISTØØ HALLINNOLLISEN TYN ARVOSTUSTA
+))4/+3%4

+IITOKSET PUHEVIESTINNØN LEHTORI &4 4ARJA 6AL
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Tiivistelmä
Sairaalaorganisaatiossa hoitohenkilöstön työhyvinvointi kohtaa monenlaisia
haasteita, jotka kumpuavat sekä työn luonteesta että organisaation rakenteista
ja hierarkiaverkostoista. Tämän artikkelin tavoitteena on ymmärtää työhyvinvoinnin rakentumista sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa jäsentämällä hoitohenkilöstön käsityksiä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksistä. Tutkimusasetelma on laadullinen. Tutkimusaineistona oli yhdeksän
hoitohenkilöstön jäsenen respondenttihaastattelua. Aineisto kerättiin erään
suomalaissairaalan yhdestä työyksiköstä. Analyysin lähtökohtana käytettiin
fenomenografisen lähestymistavan näkemystä käsityksestä: pyrkimyksenä oli
ymmärtää merkityksenantojen moninaisuutta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että samat vuorovaikutuksen ilmiöt ja prosessit voivat rakentaa työhyvinvoinnin kokemusta kielteisen ja myönteisen ulottuvuuden näkökulmasta.
Hoitohenkilöstö antaa vuorovaikutukselle erilaisia merkityksiä, ja käsitykset
samoista prosesseista tai ilmiöistä voivat kytkeytyä niin hyvinvoinnin kuin
pahoinvoinnin kokemuksen rakentumiseen esimerkiksi yksilön tai kontekstin mukaan. Työhyvinvoinnin rakentuminen työyhteisön vuorovaikutuksessa
jäsentyykin erilaisiksi jatkumoiksi. Vuorovaikutusta ja työhyvinvointia työyhteisöissä johdettaessa ja kehitettäessä on tärkeää huomioida vuorovaikutuksessa rakentuvan työhyvinvoinnin dynaamisuus ja moniulotteisuus.

Asiasanat: hoitohenkilöstö, organisaatioviestintä, sairaala, vuorovaikutus,
työhyvinvointi, työyhteisö.
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Tutkimuksen tausta ja tavoite
Hoitohenkilöstön työhyvinvointi sairaalaorganisaatioissa on koetuksella
monella eri tasolla. Hoitotyön omintakeinen luonne ja sairaalaorganisaation rakenteet, kuten hierarkiat sekä erot toimintakulttuureissa ja -tavoissa jopa saman profession eri erikoisalojen sisällä, tekevät työympäristöstä kompleksin (Ang ym. 2013; Apker 2012; Barbour 2010; Wiili-Peltola
2005). Hoitohenkilöstö joutuu hallitsemaan työssään monenlaisia tehtäviä, rooleja ja tunteita; vaatimukset ja odotukset hoitohenkilöstöä kohtaan vaihtelevat, ja usein vaatimuksiin ja odotuksiin vastaamisen haasteet ilmenevät vuorovaikutuksessa (Apker ym. 2005). Jopa yli neljännes
suomalaisista nuorista sairaanhoitajista harkitsee alan vaihtoa muutamia
kertoja kuukaudessa tai useammin (Flinkman 2014), joten riittävän työvoiman turvaamisen kysymykset ovat sosiaali- ja terveysalan kasvaessa
ja muuttuessa yhä keskeisempiä. Pelkät rakenteelliset ratkaisut eivät riitä
näihin haasteisiin vastaamiseen, vaan ratkaisuksi tarvitaan tietoa ja ymmärrystä hyvinvointia tukevasta ja edistävästä vuorovaikutuksesta, jonka avulla työyhteisöjä on myös mahdollista kehittää (Mikkola ym. 2014).
Työhyvinvoinnin kehittäminen on avainasemassa hoitohenkilöstön alalle saamisessa ja sitouttamisessa (Tulevaisuuden terveydenhuolto 2022).
Kannustavissa ja hyvinvoivissa työyhteisöissä halutaan työskennellä tulevaisuudessakin (Mikkola ym. 2014).
Vuorovaikutus on työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumisen keskiössä ja kytkeytyy hyvinvointiin sekä erilaisissa vuorovaikutusprosesseissa että vuorovaikutussuhteissa: Esimerkiksi hoitajien keskinäiset interpersonaaliset suhteet, yhteistyö muun henkilöstön kanssa, hoitotyön
organisointi, tiimityö ja esimiehen tuki ovat keskeisiä hoitajien työhyvinvoinnin lähtökohtia (Utriainen & Kyngäs 2009). Utriaisen (2009) mukaan
sosiaalisessa yhteisössä todentuva ihmisten välinen vastavuoroisuus on
hoitajien työhyvinvoinnin ydinprosessi.
Työhyvinvointia on perinteisesti lähestytty tarkastelemalla yksilön
omia kokemuksia, käsityksiä ja arvioita heidän omasta työhyvinvoinnistaan, työtyytyväisyydestään tai hyvinvoinnin ulottuvuuksista työssä
yleisesti (esim. Ashker ym. 2012; Jones ym. 2013; Shier & Graham 2011;
Zhang ym. 2013). Tutkimuksissa on keskitytty niin kuormitukseen ja siihen liittyviin syihin ja seurauksiin kuin hyvinvointia edistäviin tekijöihin.
Työhyvinvoinnin positiivisina ulottuvuuksina on tarkasteltu esimerkiksi
positiiviseen psykologiaan kytkeytyvää työn imua (Hakanen 2005). Työhyvinvoinnin rinnalla on tutkittu runsaasti työtyytyväisyyttä. Tutkimukset ovat keskittyneet työtyytyväisyyden yhteyteen työssä jaksamiseen ja
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työssä jatkamiseen: on todettu esimerkiksi, että työyhteisön suhteiden laatu vaikuttaa hoitajien työtyytyväisyyteen ja organisaatioon sitoutumiseen
(Lu ym. 2012) ja että vuorovaikutuksen ongelmat työyhteisön sisällä ja eri
yksiköiden välillä sekä arvostuksen osoituksen ja tuen puute heikentävät
hoitajien työtyytyväisyyttä (Melo ym. 2011). Hoitajien työtyytyväisyyttä ja
työhyvinvointia selittävät vuorovaikutuksen ilmiöistä ja prosesseista esimerkiksi tiimityö (Dackert 2010), palaute (Christiansen 2008), yhteistyö
lääkäreiden kanssa (Tourengeau ym. 2014), hoitajien keskinäiset interpersonaaliset suhteet (Gurková ym. 2012) ja vaikutusmahdollisuudet omaan
työhön (Rodwell & Munro 2013) (ks. myös Utriainen & Kyngäs 2009).
Työhyvinvointia heikentävinä tekijöinä tutkimusten fokuksessa ovat
olleet stressi ja työuupumus (Hakanen ym. 2011; Hayes ym. 2010; Kanste
2011). Hoitajien työssä vuorovaikutukseen kytkeytyviksi stressitekijöiksi
on todettu esimerkiksi työyhteisön interpersonaalisissa suhteissa ilmenevät ongelmat, kuten hoitajien ja lääkäreiden väliset konfliktit ja yhteistyön
heikkous sekä potilaan hoidosta päätettäessä lääkäreiden osoittama arvostuksen puute hoitajien mielipiteitä ja osallistumista kohtaan (Nakakis
& Ouzouni 2008). Hyvinvoinnin edistämisen lisäksi lääkäri-hoitajasuhteen tukeminen, hoitajien osallistaminen sairaalan päätöksentekoon ja
johdolta saatu tuki ovat tärkeitä tekijöitä hoitotyön laatua kehitettäessä
(Krueger ym. 2013).
Aiemmissa tutkimuksissa on siis todettu, että vuorovaikutus kytkeytyy
kokemukseen hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista työssä. Vuorovaikutus on
nähty tutkimuksissa muuttujana, mutta vuorovaikutusta ei ole lähestytty
työhyvinvoinnin kokemusta rakentavana prosessina. Tässä tutkimuksessa
lähtökohtana työhyvinvointiin on EU-Proggress-hankkeen määritelmä:
”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota
ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja
palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.”
(Anttonen & Räsänen 2009, 18.) Työhyvinvointi nähdään tässä tutkimuksessa työyhteisön vuorovaikutuksessa rakentuvana ja ylläpidettävänä ilmiönä (ks. Mikkola ym. 2014) ja tarkastelu kohdistuu hoitohenkilöstön
käsityksiin vuorovaikutusprosessin tasolla työyhteisössä. Käsityksiä tarkastelemalla voidaan kuvata vuorovaikutukselle annettavia samanlaisia
tai erilaisia merkityksiä ja siten syventää ymmärrystä työhyvinvoinnista
vuorovaikutuksessa rakentuvana ilmiönä (ks. esim. Huusko & Paloniemi
2006). Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää työhyvinvoinnin
rakentumista sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa jäsentämällä hoitohenkilöstön käsityksiä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksistä.

Pennanen

Artikkelin tutkimuskysymys on: Millaisia käsityksiä hoitohenkilöstöllä on
työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työhyvinvoinnille?

Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Aineisto
Artikkelin tutkimusasetelma on laadullinen. Tutkimusaineistona on yhdeksän hoitohenkilöstön jäsenen respondenttihaastattelua. Hoitohenkilöstöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa eritasoisia ja erilaisissa tehtävissä
sairaalassa työskenteleviä hoitajia sekä tiiviisti hoitotyötä tukevaa työtä,
kuten ajanvarauksia ja asiakasneuvontaa, tekeviä työntekijöitä. Respondenttihaastatteluissa on tavoitteena saada avoimia tai rajaamattomia vastauksia ja tyypillistä on, että haastateltavia pyydetään kuvaamaan itseään,
jotakin ongelmaa tai tilannetta tai selittämään sitä, kuinka he näkevät
oman sosiaalisen maailmansa (Lindlof & Taylor 2002, 178–179). Aineisto
on kerätty syksyllä 2013 erään suomalaissairaalan yhdestä työyksiköstä
osana Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia rakentavat vuorovaikutuskäytänteet -tutkimushanketta.
Tutkitusta työyhteisöstä haastateltaviksi valikoituivat vapaaehtoisiksi
haastateltaviksi ilmoittautuneet hoitohenkilöstön jäsenet. Haastateltaviksi
suostuneet jättivät yhteystietonsa suljettuun, tutkimushankkeen tutkijoiden säännöllisin väliajoin tyhjentämään laatikkoon työpaikan taukotilassa tai ottivat tutkijoihin sähköpostitse yhteyttä, minkä jälkeen haastatteluaika ja -paikka sovittiin. Haastateltavia informoitiin sekä suullisesti
että kirjallisesti tutkimuksesta ja sen päätavoitteista, ja he allekirjoittivat
kirjallisen suostumuslomakkeen tutkimukseen osallistumisesta. Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista, ja haastateltavilla oli mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta tutkimuksen missä tahansa vaiheessa. Haastateltavista seitsemän oli koulutukseltaan sairaanhoitajia ja kaksi muun,
esimerkiksi toimistotyöhön liittyvän, koulutuksen saaneita. Haastateltavat olivat noin 40–60-vuotiaita, ja heidän työkokemuksensa hoitoalalla
vaihteli muutamasta vuodesta noin kolmeenkymmeneen vuoteen. Naisia
haastateltavista oli viisi ja miehiä neljä.
Haastattelukysymysten teemoina olivat työyhteisön rakentuminen,
vuorovaikutus työyhteisössä, valta sekä työhyvinvointi ja vuorovaikutus.
Yksi haastattelu kesti noin tunnin, ja haastatteluiden kokonaiskesto oli 10
tuntia 39 minuuttia. Haastattelut tallennettiin, ja ne litteroitiin kirjalliseen
muotoon sanatarkasti. Haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi artikkelissa esitetyistä aineistoesimerkeistä on poistettu tunnistetiedot, kuten erikoisalojen ja hoitotoimenpiteiden nimet.
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Analyysi
Aineiston analyysin lähtökohtana oli fenomenografisen tutkimuksen näkökulma käsityksestä: käsitykset ovat merkityksenantoprosesseja, joille
annetaan syvempiä ja laajempia merkityksiä kuin mielipiteille (Huusko &
Paloniemi 2006, 164). Analyysin keskiössä on erilaisten kokemusten, käsitysten tai ymmärrysten laadullinen kuvaaminen, joka pohjautuu ihmisten kuvauksiin tietystä ilmiöstä tai heitä ympäröivästä maailmasta. Näin
pyritään ymmärtämään ihmisten erilaisia käsityksiä ja näiden keskinäisiä
suhteita ja laadullisia eroja. (Hasselgren & Beach 1997; Marton & Pong
2005.) Tässä tutkimuksessa tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografisen suuntauksen tapaan aineistolähtöinen: empiirinen aineisto on
kategorisoinnin perusta, eikä teoria toimi luokittelun runkona (Huusko &
Paloniemi 2006, 166). Fenomenografista lähestymistapaa noudatellen kategorisointi toteutettiin horisontaalisena, jolloin kategorioilla ei pyritä kuvaamaan niiden keskinäistä paremmuutta, vaan erilaiset kategoriat nähdään samanarvoisiksi tai yhtä tärkeiksi (Järvinen & Järvinen 2011, 84).
Analyysissa aineistoa käsiteltiin kokonaisuutena, ei yksittäisten haastateltavien vastauksina. Aineiston analyysi toteutettiin kolmivaiheisena
fenomenografisen analyysin lähtökohtia noudatellen: analyysissa etsittiin
merkitysyksiköt sekä muotoiltiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tason kategoriat, mutta ei pyritty kuvauskategoriajärjestelmän luomiseen
(ks. Huusko & Paloniemi 2006). Analyysissa hyödynnettiin laadullisen
tutkimusaineiston analyysiin soveltuvaa ATLAS.ti-ohjelmaa (ks. Friese
2014).
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistosta tunnistettiin kohdat,
joissa puhutaan vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista työyhteisössä.
Analyysiyksikkönä käytettiin merkityskokonaisuutta. Merkitysyksiköt
eroteltiin ja nimettiin niiden sisältöä kuvanneilla koodeilla. Merkitysyksiköt jäsentyivät haastattelujen teemoja mukaillen aineistolähtöisesti. Koodeja muodostui neljätoista: haastava vuorovaikutus, johtaminen,
kuuluminen, lääkäri-hoitajasuhde, muodollinen ja epämuodollinen vuorovaikutus, osallistuminen, osastokokous, palaute, sairaalahierarkia, tieto,
tuki, työyhteisö, valta ja vertaisuus. Toisessa vaiheessa näistä ensimmäisen
tason kategorioista alettiin jäsentää ja ryhmitellä toisen tason kuvauskategorioita (Huusko & Paloniemi 2006; Järvinen & Järvinen 2011), joissa
etsittiin yhdistäviä tekijöitä tarkastelemalla, millaisia erilaisia käsityksiä
samoista ilmiöistä tuotetaan. Toisen tason kategorioiksi muodostuivat
kuuluminen, yhteistyö, vaikuttaminen, tuki ja tiedonhallinta. Kolmannessa vaiheessa näistä kategorioista tunnistettiin, millaiseksi niissä kuvat-
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tiin vuorovaikutuksen merkitystä työhyvinvoinnille, jolloin kategorioiksi muodostuivat hyvinvoinnin kokemusta ja pahoinvoinnin kokemusta
rakentava vuorovaikutus kuulumisen, yhteistyön, vaikuttamisen, tuen ja
tiedonhallinnan merkityksissä.

Tulokset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää työhyvinvoinnin rakentumista sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa jäsentämällä hoitohenkilöstön käsityksiä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksistä. Tutkimuskysymyksenä oli: Millaisia käsityksiä hoitohenkilöstöllä on työyhteisön
vuorovaikutuksen merkityksestä työhyvinvoinnille?
Hoitohenkilöstön käsitykset työyhteisön vuorovaikutuksesta jäsentyvät sekä työhyvinvointia tukeviksi että työhyvinvointia heikentäviksi
merkityksiksi: sama vuorovaikutusprosessi tai -ilmiö voi rakentaa sekä
hyvinvoinnin että pahoinvoinnin kokemusta. Työhyvinvointi näyttäytyykin hoitohenkilöstön käsityksissä vuorovaikutuksessa rakentuvana ilmiönä, jossa vuorovaikutuksen prosesseja ja ilmiöitä ei voida yksiselitteisesti luokitella työhyvinvoinnin kannalta myönteisiksi tai kielteisiksi, vaan
nämä molemmat ulottuvuudet voivat olla osa samaa prosessia tai ilmiötä.
Merkitykset voivat kiinnittyä sekä yksilö- että yhteisötasolle eli ilmiöiden
nähdään rakentavan kokemusta joko yksilön, yhteisön tai näiden molempien hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Hoitohenkilöstön käsitykset
työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työhyvinvoinnille jäsentyvät
kategorioihin kuuluminen, yhteistyö, vaikuttaminen, tuki ja tiedonhallinta.
Kuuluminen
Yhteisöön tai ryhmään kuulumisen merkitykset jakautuvat ulottuvuuksiin, joissa merkityksellistä työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumiselle on kuuluminen työyhteisöön tai vertaisryhmään, jääminen yhteisön tai
ryhmän ulkopuolelle sekä jättäytyminen ryhmän ulkopuolelle.
Hyvinvoinnin kokemusta rakentaa vuorovaikutus, jossa syntyy kokemus kuulumisesta työyhteisöön. Työyhteisöön kuulumisen tunne on
hoitohenkilöstön mukaan edellytys toimivalle yhteistyölle suoritettaessa
sairaalassa perustehtävää, jossa jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma
tehtävänsä. Työyhteisöksi hoitohenkilöstö määrittelee oman työyksikkönsä ja sen kaikki työntekijät.
Erilaisia merkityksiä sen sijaan saa kuuluminen vertaisryhmään, jonka
hoitajat käsittävät oman erikoisalansa hoitajien ryhmäksi. Tunne vertaisryhmään kuulumisesta voi rakentaa hyvinvoinnin kokemusta: kuulumi-
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nen ja osana oleminen voivat tukea jaksamista. Jos yksilö kokee vertaisryhmään kuulumisen itselleen ja hyvinvoinnilleen merkitykselliseksi,
vertaisryhmän ulkopuolelle jääminen tuottaa kokemusta pahoinvoinnista.
Omasta halusta vertaisryhmän ulkopuolelle jättäytyminen puolestaan voi
rakentaa hyvinvoinnin kokemusta. Haastateltavat käsittävät, että kaikilla
työyhteisön hoitajilla on mahdollisuus kuulua hoitajien vertaisryhmään,
mutta erilaisiin alaryhmiin jäseneksi pääseminen voi olla haastavampaa.
Alaryhmiä muodostavat esimerkiksi saman ikäiset hoitajat tai yhteisen
työhistorian jakavat työntekijät. Ulkopuolelle jättäytymisen koetaan rakentavan kokemusta hyvinvoinnista etenkin erilaisten alaryhmien kohdalla. Toiset näkevät, että alaryhmät heikentävät yhteisöllisyyttä erottelemalla työyhteisöä liiaksi erilaisiin ryhmiin, niin sanottuihin kuppikuntiin.
Toisille alaryhmät puolestaan ovat hyvinvointia edistäviä tekijöitä mahdollistamalla tuen antamisen ja vastaanottamisen pienemmissä ryhmissä.
Kuulumisen merkitykset omalle ja muiden työntekijöiden työhyvinvoinnille käsitetään eri tavoilla. Esimerkiksi jonkin alaryhmän ulkopuolelle jättämisen merkitystä ei omalta osalta koeta hyvinvointia heikentäväksi, mutta koetaan, että ulkopuolelle jättäminen voi olla kuormittavaa
joillekin muille työyhteisön jäsenille. Ilmiö siis tunnistetaan osaksi työhyvinvoinnin kokemuksen muodostumista työyhteisössä, vaikka se ei vastaisikaan omaa kokemusta. Tässä aineistoesimerkissä kuvataan ulkopuolelle jättämisen merkitystä:
H5: En mä omalle kohalle. Mä oon ollut niin kauan, että mulla on semmoset omat kaverit, ja mä elän erilaista elämänvaihetta mitä nää nuoret.
Mutta silleen, että kun kaikkia niitä nuoria keitä täällä on, ei hyväksytä
siihen samoihin piireihin, niin sitten tuntuu, että kun sivusta kuulee, että
- - - niin miksi ei oo hän päässyt siihen mukaan. Niin se tuntuu niinkun
itestä kurjalta. Varmaan se, kun on itellä lapsia, ja jos on nähnyt niillä sen,
että jotkut kaverit ei otakaan mukaan. Mutta toisaalta taas aattelee, että
näittehän pitäis olla jo aikuisia kaikki.

Hoitohenkilöstö rakentaa ja ylläpitää vertaisryhmään kuulumisen tunnetta erityisesti työtilanteiden ulkopuolisessa vuorovaikutuksessa, kun esimerkiksi tauoilla kokoonnutaan yhteen vertaisten kesken reflektoimaan
työssä tapahtuneita tilanteita. Vuorovaikutuksella voidaan osoittaa ryhmään kuulumista ja kuulumattomuutta. Seuraavassa aineistoesimerkissä
kuvataan vertaisryhmään kuulumisen tunteen tuottamista työyhteisön
vuorovaikutuksessa:

Pennanen
H3: Että jos meidän hoitajat tekee potilaan hoitoon liittyvät työt joita [erikoisala]-hoitaja ei osannut tehdä, tai ei vaan oo tehnyt, niin sitten muut
meidän hoitajat kehuu, että taas [oman erikoisalan nimi]-hoitajat näyttää,
miten homma hoituu. Vaikka nyt tekee jonkun ihan aika yksinkertaisen
homman, kuten - - -

Yhteistyö
Yhteistyö jäsentyy hoitohenkilöstön käsityksissä jatkumolle työntekijöiden tasavertaisuus – työntekijöiden eriarvoisuus. Tasavertaisuuden ilmaisemisen ja siitä syntyvän kokemuksen kaikista työntekijöistä osana samaa
työyhteisöä nähdään rakentavan toimivaa yhteistyötä ja sitä kautta hyvinvoivaa työyhteisöä. Toisaalta tasavertaisuus ei aina tuota hyvinvoinnin
kokemusta, vaan haastateltavien mukaan joissakin sairaalan työtilanteissa
työntekijöillä on oltava eritasoisia positioita. Esimerkiksi elvytystilanteessa tasavertaisuuden kokemusta merkityksellisempänä on tehtävä ja pyrkimys sen onnistuneeseen suorittamiseen; oleellista on viestiä kaikkien
työntekijöiden tietävän oman paikkansa, tehtävänsä ja vastuunsa. Mahdollisen tehokkaasti tavoitteen saavuttamiseen pyrkivä vuorovaikutus
tukee tällöin hyvinvoinnin kokemuksen rakentumista. Samankaltaisen
vuorovaikutuskäytänteen siirtyminen muihin työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin voi kuitenkin kuormittaa, jos vuorovaikutuksessa osoitetaan
ylemmyyttä tai alemmuutta silloin, kun se ei ole tarkoituksenmukaista.
Hierarkian teemat näkyvät tasavertaisuuden ja eriarvoisuuden jatkumolla. Haastateltavat käsittävät sairaalan hierarkkisuuden tulevan näkyväksi työyhteisön vuorovaikutuksessa. Hierarkkisuus ilmenee työntekijöiden ja johdon tavoissa osoittaa suhtautumistansa tai viestiä asemaansa ja
positioida siten myös viestintäkumppaninsa erilaisiin asemiin. Hierarkkisuuden ei itsessään koeta rakentavan kokemusta hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista, vaan pikemminkin sen käsitetään olevan osa sairaalakulttuuria. Hierarkkisuuden ilmaisemisen tavat vuorovaikutuksessa kuitenkin
saavat erilaisia merkityksiä, jotka nousevat esiin erityisesti lääkäri-hoitajasuhteessa. Vuorovaikutus, jossa lääkäri ja hoitaja rakentavat yhteistyötä,
tuottaa hyvinvoinnin kokemusta. Kokemusta pahoinvoinnista puolestaan
muodostaa vuorovaikutus, jossa toimivaksi koettua yhteistyötä ei synny
tai yhteistyöhön ei pyritä. Yhteistyötä ei rakennu silloin, kun lääkäri vain
käskee ja hoitaja toimii käskyn mukaisesti, ellei kyseessä ole esimerkiksi
elvytystilanteen kaltainen tilanne, jossa selkeät toimintaohjeet ja -vastuut
ovat tärkeitä. Yhteistyön merkityksissä lääkäri-hoitajasuhteessa hyvinvointiin kytkeytyväksi vuorovaikutukseksi kuvataan molemminpuolinen
mahdollisuus oppia ja opettaa, mahdollisuus neuvotella sekä mahdolli-
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suus saada lääkäreiltä palautetta. Myös hoitajien ja eri osastojen välisen
yhteistyön nähdään olevan merkityksellistä työhyvinvoinnin kannalta.
Seuraavassa aineistoesimerkissä puhutaan lääkäriltä saatavan palautteen
merkityksestä hyvinvoinnille:
H5: Niin, tai sitten joskus jossain hälytystyössä kun käy ja tulee joku elvytystilanne tai joku, niin jos sit se lääkäri sanoo sen jälkeen, että sulla meni
tosi hyvin putkeen. Että hyvin hoidettiin tää homma. Että tulee semmonen
me-henki siihen, vaikka ollaan eri ammattiryhmän edustajia. Niin semmonen antaa semmosen tunteen, että mää lähen uudestaankin tekemään
tuota.

Tasavertaisuuden ja eriarvoisuuden jatkumolla yhteistyön toimivuuteen
tai toimimattomuuteen kytketään sairaalan työkulttuuri ja siinä tapahtuneet muutokset. Nuorilla työntekijöillä voi olla erilaisia odotuksia ja oletuksia tasavertaisesta työyhteisöstä kuin vanhemmilla työntekijöillä. Kahdessa seuraavassa aineistoesimerkissä haastateltavat kuvaavat tätä ilmiötä:
H1: No se ehkä näkyy sillein, mä en tiiä onks tää oikee sana, se näkyy ehkä
tämmösenä kyykyttämisenä. Varsinkin vanhempien, vähän vanhempien
lääkäreitten taholta, jotka on pitempään tehny ja on ehkä noita vanhan
ajan lääkäreitä. Erot on sillon ollu selkeämmät hoitajan ja lääkäreitten välillä. Nuorempien lääkäreitten kanssa ei niinkään. Ehkä ihan taloon tulleet
vähän kokeilee siipiään niin sanotusti, mutta ne sitten kyllä kolahtaa maahan, että tässä ollaan kuitenkin saman työn ääressä ja samaa työyhteisöä.
Yhdessä pitäis pystyä töitä tekemään.
H7: Ennen se oli rasittavampaa tää työ, ja ihmistenväliset suhteet oli paljon
kireempiä. Ja lääkäreitten ja hoitajien väliset suhteet oli ihan eri tasolla.
Nythän tässä kun kattelee, siinäkin kun lääkärit tulee tuohon jutteleen ja
keskusteleen, tää on ihan tämmöstä tasa-arvosta. Niinkun nuorempien
kans onkin. Sitten täällä on niitä vanhempia, ja sitten kun tulee uus lääkäri, se opetetaan tavoille sit heti: ”Sä oot lääkäri, etkä mikään hoitaja.”
Tää vähän semmosta kitkaa aiheuttaa, mutta ei se minua haittaa ainakaan
yhtään.

Vaikuttaminen
Vaikuttaminen kytkeytyy hoitohenkilöstön käsityksissä työhyvinvointiin
kahdesta eri näkökulmasta: tunne vaikuttamisen mahdollisuudesta voi
rakentaa kokemusta hyvinvoinnista, mutta hyvää vointia voi myös luoda
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tunne siitä, että ei tarvitse vaikuttaa itse, vaan joku muu vaikuttaa muiden
puolesta – vastuu on jollakin toisella. Vaikuttamisella tarkoitetaan tässä
yhteydessä esimerkiksi omaan työhön tai työyhteisöön liittyviin asioihin
vaikuttamista.
Hoitohenkilöstö käsittää vaikuttamisen mahdollisuuksien työyhteisössä olevan tasaveroiset tai näennäisesti tasaveroiset, mutta tietynlainen
asema yhteisössä voi edistää vaikutusmahdollisuuksia. Asema voi määräytyä työntekijän koulutuksen, kokemuksen tai muodollisen aseman
kautta. Myös persoonan ja vuorovaikutustaitojen, kuten taidon ottaa puheenvuoroja ja argumentoida, käsitetään kytkeytyvän parempiin vaikutusmahdollisuuksiin. Kahdessa seuraavassa aineistoesimerkissä kuvataan
vaikuttamisen mahdollisuuksia työyhteisön vuorovaikutuksessa:
H3: No täällä kovaääniset, fiksut ja kokeneet hoitajat saavat äänensä kuuluviin, mutta mä luulen, ettei heillä kuitenkaan sitten ole hirveen paljon
sitten enemmän valtaa kuin niillä hiljaisilla kuitenkaan. Se demokratia jotenkin toimii. Tai mä en huomaa sitä.
H7: Toisia kuunnellaan enempi ja toisia vähempi. Mutta kyllä mä sanon,
että joku nuorempikin hoitaja, tullu koulusta just, fiksuja mielipiteitä niin
kuin heillä on, ja uskaltavat sen tuoda esille, niin kyllä heitäkin varmaan
kuunnellaan. Ja jopa voi johtaakin johonkin toimenpiteeseen tai muutokseen. Mutta se on hyvin pientä. Mutta enemmän on äänessä vanhemmat
ja kokeneemmat niissä kokouksissa. Ja joitten mielipiteitä sitten enemmän
kuunnellaan.

Myös vertaisryhmän merkitys nousee esiin käsityksissä, joissa vaikuttaminen kytketään työhyvinvointiin. Vertaisryhmän tuella käsitetään olevan merkitys rohkeuteen pyrkiä vaikuttamaan, kun mahdollinen johdon
tai muiden työntekijöiden kielteinen suhtautuminen ehdotettuun asiaan
ei kohdistu yhteen työntekijään, vaan mukana on ryhmän kollektiivinen
tuki. Tällöin mahdollinen epäonnistumisen tai torjutuksi tulemisen kokemus jaetaan yhdessä muiden kanssa, minkä nähdään tukevan hyvinvoinnin kokemuksen rakentumista.
Vaikka tasapuolisten vaikutusmahdollisuuksien koetaan tuottavan kokemusta hyvinvoivasta työyhteisöstä, kaikki eivät koe merkitykselliseksi
päästä itse vaikuttamaan asioihin. Hyvinvoinnin kokemusta voi tuottaa
myös se, että työntekijän ei tarvitse vaikuttaa, vaan joku muu vaikuttaa ja
kantaa vastuun työntekijän puolesta. Tällöin nähdään tärkeäksi, että organisaation erilaisissa hallinnollisissa ryhmissä, kuten johto- ja suunnittelu-
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ryhmissä, on edustajina oman ammattiryhmän jäseniä. Edustuksellisuus
kytkeytyy näin osaksi hyvinvoinnin kokemusta rakentavaa vuorovaikutusta työyhteisössä. Hyvinvoinnin kokemuksen rakentumiselle merkityksellisenä näyttäytyy yksilön mahdollisuus valita, vaikuttaako vai ei.
Tuki
Tuen merkitykset jäsentyvät jatkumolle tarkoituksenmukainen tuki – juuttuminen kielteisten seikkojen käsittelyyn. Juuttumisella kielteisten seikkojen käsittelyyn tarkoitetaan ilmiötä, jossa vuorovaikutuksessa ylläpidetään
kielteisiä seikkoja käsittelemällä yhdessä samoja kielteisiä asioita, ongelmia tai tunteita jatkuvasti (Rose 2002). Hoitohenkilöstö käsittää tuen sekä
emotionaalisena että tiedollisena tukena. Tarkoituksenmukaisen tuen
ulottuvuuksina hoitohenkilöstön käsityksissä ovat hyvinvointia tuottava
riittävä tuki ja kuormitusta aiheuttava liialliseksi koettu tuki, joka näyttäytyy henkilöstölle esimerkiksi neuvomisena työtilanteissa silloin, kun
neuvoja ei koeta tarvittavan.
Emotionaalinen tuki käsitetään hyvinvoinnin kokemusta rakentavaksi
ilmiöksi silloin, kun yksilö kokee merkitykselliseksi saada tukea haastavien työtilanteiden jälkeen työyhteisön muilta jäseniltä tai silloin, kun yksilö kaipaa tukea työn ulkopuolisen elämän kysymyksiin. Tukea kaivataan
työtilanteissa, joissa potilaiden haastavat tilanteet ja tunteet kuormittavat
myös hoitajaa. Tukea tuottavaksi vuorovaikutukseksi nähdään kuormittavien tai haastavaksi koettujen tilanteiden ja tunteiden käsittelyn mahdollisuus työyhteisön sisällä, kuten seuraavassa aineistoesimerkissä kuvataan:
H6: Tai se potilaan kohtaaminen. Että kyllä jotenkin tuntuu, että tarttis
enemmänkin semmosta tukea, kun että mitä enemmän sää annat noille
asiakkaille, niin sen tyhjempi sää itse oot. Että on työtilanteessa, missä ne
asiakkaat vuodattaa, ihan kuin jossain uimahallin saunassa. Siellähän ne
ihmiset kertoo asioita, mitä ei ikinä jollekin vieraalle kerrottais missään
kauppajonossa. - - - Ja sitten kun sä koetat tukea sitä asiakasta ja hänen
asioitaan niinkö eteenpäin, ja sitten kun se tilanne on ohi, sulla alkaa het
perään seuraava uus. Niin ois joskus ihan hyvä, että sitä sais purkaa johonkin, eikä vaan nielasta ja koittaa unohtaa ja lähteä kotiin. Että miten
jollakin on elämä hajonnut.

Kuormittavien ja haastavien tilanteiden ja tunteiden käsittely voi myös
näyttäytyä pahoinvoinnin kokemusta tuottavana prosessina, jos vuorovaikutus nähdään yksilöä tai yhteisöä kuormittavana juuttumisena kielteisten seikkojen käsittelyyn. Raja kielteisten asioiden käsittelyn ja niihin
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juuttumisen välillä on hoitohenkilöstön käsityksissä vaihteleva. Joillekin
on hyvinvoinnin kannalta tärkeää käsitellä ongelmat ja haastavat tunteet
yhdessä huolellisesti ja toistuvasti, kun taas toiset kokevat käsittelyn juuttumisena kielteisiin seikkoihin. Yksilölliset erot tulevat esiin myös siinä,
miten, millaisissa tilanteissa ja millaisilla tavoilla tukea nähdään merkitykselliseksi antaa ja saada.
Tarkoituksenmukainen tiedollinen tuki muilta työyhteisön jäseniltä
nähdään hyvinvoinnin kannalta oleelliseksi jatkuvasti muuttuvassa työssä, jossa tiedolla ja sen omaksumisella on keskeinen merkitys tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedollista tukea saadaan etenkin toisilta hoitajilta
ja toisaalta opettamisen ja ohjauksen näkökulmasta myös lääkäreiltä. Eritaustaisten työntekijöiden nähdään olevan tärkeä resurssi tiedollisen tuen
prosesseissa; pitkään alalla työskennelleet saavat tiedollista tukea tuoreen
osaamisen ja erilaisten näkökulmien muodossa vastavalmistuneilta, ja vähemmän aikaa alalla toimineet voivat hyötyä kokeneiden työntekijöiden
osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Jos tuen antaminen näyttäytyy liiallisena neuvomisena, hyvinvoinnin kokemusta ei synny, vaan vuorovaikutus
nähdään pikemminkin yksilön ammattitaidon kyseenalaistamisena. Sairaalan hierarkiat näkyvät tiedollisen tuen merkityksissä, sillä etenkään kokeneemman tai korkeammin koulutetun työntekijän työhön ei mielellään
puututa, ellei toinen osapuoli itse pyydä neuvoa tai apua. Epävarmoissa
ja uusissa työtilanteissa tuella käsitetään olevan erityisen suuri merkitys
työhyvinvoinnille.
Tiedonhallinta
Tiedonhallinnan merkitykset jakautuvat jatkumolle tarve saada tietoa
– tiedonhallinnan haasteet. Hoitohenkilöstöllä on toisaalta tarve ja halu
saada tietää mahdollisimman paljon omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja
organisaatioonsa liittyvistä asioista, mutta liian suuren ja hankalasti hallittavissa olevan tietomäärän koetaan kuormittavan.
Tiedonhallinnassa hyvinvoinnin kokemusta heikentäväksi tekijäksi
käsitetään suuren tietomäärän ja hoitotyön luonteen välinen haaste. Uutta tietoa tulee jatkuvasti runsaasti, ja sitä toisaalta myös kaivataan, mutta hoitotyössä ei aina jää riittävästi aikaa tiedon sisäistämiseen. Tiedon
viestiminen ja sen mahdollistavat rakenteet kytkeytyvät työhyvinvointiin.
Etenkin teknologiavälitteisesti jaettava tieto nähdään ongelmalliseksi, kun
aikaa tietokoneen äärelle pysähtymiseen ei hoitotyön lomassa juuri ole ja
suuresta tietomäärästä oleellisimman tiedon poimiminen voi olla haastavaa. Hoitohenkilöstö käsittää tiedon ylhäältä alaspäin annettuna, ikään
kuin tuotteena, joka tulee organisaation ylemmiltä tasoilta henkilöstön
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omaksuttavaksi. Tiedon omaksuminen ja oppiminen kuvataan yksilön
vastuiksi, mutta työyhteisön tai organisaation nähdään voivan tukea näitä
prosesseja esimerkiksi kehittämällä ja tarjoamalla erilaisia käytänteitä tiedon jakamiseksi ja jalkauttamiseksi.
Organisaation ja työyhteisön mahdollistamista, tiedonhallintaa tukevista käytänteistä viikoittaista osastokokousta pidetään työhyvinvointia tukevana vuorovaikutuskäytänteenä. Osastokokouksissa organisaation suuresta tietomäärästä poimitaan käsiteltäväksi oleellisimmat asiat.
Osastokokoukset käsitetään tiedottamisen areenoiksi, joissa kokemusta
hyvästä voinnista tuottaa se, että joku muu – eli usein kokousta vetävä
osastonhoitaja tai apulaisosastonhoitaja – on vastuussa tiedonhallinnasta.
Hoitotyön luonteesta johtuvien tekijöiden nähdään kuitenkin hankaloittavan osastokokouksiin osallistumista ja siten tiedonhallintaa: Hoitohenkilöstö ei aina pääse osastokokouksiin hoitotyön limittyessä päällekkäin
kokousten kanssa, ja vuorotyön vuoksi henkilöstölle voi tulla pitkiäkin
taukoja, jolloin osastokokouksen aikana ei olla työpaikalla. Tiedonhallinnan lisäksi osastokokouksilla koetaan olevan yhteisöllisyyden kokemusta
rakentava merkitys, sillä osastokokoukset ovat ainoita viikoittaisia ryhmätilanteita, joissa hoitajat ja hoitotyötä tukeva henkilöstö kokoontuvat yhtä
aika yhteen.
Tiedonhallinnan merkityksissä korostuu näkemys hoitotyön arvopohjasta. Tiedonhallinta on tärkeää potilasturvallisuuden vuoksi, ja onnistunut tiedonhallinta voi edistää arvojen toteutumista työssä. Tiedonhallinnan haasteisiin kytkeytyy myös tiedon saamisen tasavertaisuus. Kun sama
tieto ei ole kaikilla työyhteisön jäsenillä, epävarmuutta esimerkiksi omasta ammattitaidosta syntyy. Epävarmuus voi tuottaa kokemuksen hyvinvoinnin heikkenemisestä. Kokemus epätasa-arvoisesta tiedon jakamisesta
aiheuttaa epävarmuutta myös yksilön omasta positiosta työyhteisössä, kuten seuraavassa aineistoesimerkissä jäsennetään:
H1: Kyllä mä aattelen että sillä [tiedolla] on osaltaan joku. En mä näe että
sillä hirveän iso merkitys on, mutta kyllä se, että jos ne tiedot ei kulje, jos
ne jää tietyn porukan tiedoks vaan, niin kyllä se vaikuttaa siihen työhyvinvointiinkin. Tavallaan se, että jos näät että joku tekee toisella tavalla
jonkun asian, ja ite teet toisella tavalla ja mietit, että mikähän tässä mättää,
miks mä teen näin ja sitten kuulee vähän että meillä on tullut tämmöstä
infoa. Ja sit ite että ”miksi mulle ei oo kukaan kertonu vaikka mä teen
samaa työtä”.
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Johtopäätökset
Työhyvinvointi jäsentyi hoitohenkilöstön käsityksissä vuorovaikutuksessa rakentuvaksi ilmiöksi, jossa vuorovaikutuksen prosesseja ja ilmiöitä
ei voida yksiselitteisesti luokitella myönteisiksi tai kielteisiksi, vaan molemmat ulottuvuudet voivat olla osa samaa prosessia tai ilmiötä. Työhyvinvoinnin kokemuksen rakentuminen vuorovaikutuksessa näyttäytyy
jatkumoina, joissa samat prosessit tai ilmiöt voivat saada monenlaisia
merkityksiä. Hoitohenkilöstön käsitykset työyhteisön vuorovaikutuksen
merkityksestä työhyvinvoinnille jäsentyivät kategorioihin kuuluminen,
yhteistyö, vaikuttaminen, tuki ja tiedonhallinta. Työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumisen moniulotteisuudessa näkyy vuorovaikutuksen
luonne: vuorovaikutus on jatkuva, dynaaminen prosessi, jossa luodaan ja
muokataan sosiaalista todellisuutta (Littlejohn & Foss 2008).
Aiemmissa tutkimuksissa kuulumisen tunteen on todettu edistävän
työhyvinvointia. Hoitajien hyvinvoinnin rakentajiksi on nimetty esimerkiksi hoitajien yhteenkuuluvuus ja keskinäinen kollaboraatio (Utriainen
ym. 2015). Tämän tutkimuksen tulokset näyttävät kuulumisen monitasoisena ilmiönä, joka ei aina kytkeydy hyvinvoinnin kokemuksen rakentumiseen. Ulkopuoliseksi jättäytyminen erilaisista työyhteisön ryhmistä
voi olla yksilön oma valinta. Kuuluminen kytkeytyi tässä tutkimuksessa
työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumiseen vapaaehtoisuuden ja pakollisuuden ulottuvuuksilla: Jotkut haluavat jättäytyä vapaaehtoisesti
vertaisryhmän ulkopuolelle, jolloin hyvinvoinnin kokemusta rakentaa
vuorovaikutus, jossa yhteenkuuluvuutta tiettyihin ryhmiin ei ilmaista.
Ulkopuolelle jättämisen ja jättäytymisen välillä on työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumisen kannalta eroa.
Myös vaikuttamisen merkityksissä voidaan havaita samankaltaisia
ulottuvuuksia vapaaehtoisuuden ja pakollisuuden välillä. Hoitohenkilöstö
pitää vaikuttamisen mahdollisuuksia tärkeinä, mutta merkityksellistä hyvinvoinnin kokemuksen rakentumiselle voi olla myös se, että ei ole pakko
vaikuttaa, vaan joku muu vaikuttaa ja kantaa vastuun muiden puolesta.
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että hoitohenkilöstön mahdollisuus vaikuttaa heidän omaan työhönsä luo tunteen työn hallinnasta, joka
kytkeytyy hyvinvoinnin kokemuksen rakentumiseen (Breaux ym. 2008;
Rodwell & Munro 2013). Työhyvinvointia rakentavaan vuorovaikutukseen kytkeytyy myös ”kuulemisen tunne”, mahdollisuus tulla kuulluksi
ja jakaa omia ajatuksiaan työyhteisössä (Utriainen 2009). Mahdollisuus
tulla kuulluksi nivoutuu tämän tutkimuksen tulokseen mahdollisuudesta vaikuttaa tai toisaalta olla vaikuttamatta. Kokemus mahdollisuudesta

65

66

Prologi – puheviestinnän vuosikirja 2015

vaikuttaa, saada äänensä kuuluviin, voi olla tärkeää hyvinvoinnin kannalta, vaikka mahdollisuutta ei itse kokisikaan tärkeäksi käyttää. Vaikutusmahdollisuuksille onkin löydetty myös muita kuin työhyvinvointia tukevia merkityksiä: Joensuun (2014) mukaan suuri päätäntävalta työssä on
yhteydessä esimerkiksi kohonneeseen mielenterveysongelmien riskiin.
Vaikuttamismahdollisuuksia työyhteisöissä kehitettäessä on tärkeää huomioida, että vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen ei automaattisesti
lisää työhyvinvointia.
Tiedonkulku ja avoin tiedon jakaminen liitetään usein osaksi työhyvinvointia (esim. Luomala 2008; Vuorensyrjä 2008). Tässä tutkimuksessa tiedonhallinnan merkitykset jakautuivat jatkumolle, jossa nousee esiin
toisaalta hoitohenkilöstön tarve saada runsaasti tietoa ja toisaalta hoitohenkilöstön kokemat tiedonhallinnan haasteet. Avoimen tiedonjakamisen sijaan hyvinvoinnin kokemuksen rakentumiseen kytkeytyy tämän
tutkimuksen tulosten perusteella hyvin suunniteltu ja tarkoituksenmukaisesti toteutettu tiedonhallinta. Hoitohenkilöstö näkee tiedon nyt ylhäältä
alaspäin annettavana tuotteena. Tiedon kollektiivisempi käsittely voisi
tukea tiedonhallintaa yhteisötasolla. Jüngerin ym. (2007) mukaan kollektiivinen tiedonhallinta voi edistää yhteisen ymmärryksen rakentumista
yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista sekä tukea työhön identifioitumista. Sairaalatyöyhteisössä esimerkiksi osastokokoukset ovat areenoita,
joissa yhteisöllinen tiedon jalostaminen on mahdollista (Mikkola ym.
2014). Osastokokousten kaltaisilla käytänteillä, jotka mahdollistavat työntekijöiden kokoontumisen säännöllisesti yhteen yhteisten asioiden äärelle, voitaisiin tukea ja kehittää työyhteisön tiedonhallintaa ja siten edistää
työhyvinvointia.
Yhteistyön merkityksissä nousi esiin työntekijöiden tasavertaisuus ja
eriarvoisuus erityisesti lääkäri-hoitajasuhteen kontekstissa. Hoitajilla on
tarve kokea olevansa työyhteisössä tasavertaisessa asemassa lääkäreiden
kanssa, mutta tietyissä hoitotyötilanteissa tasavertaisuuden osoittamista
ei nähdä merkitykselliseksi hyvinvoinnin kannalta. Hoitoalalla kliinisen
työn vuorovaikutuskäytänteiden on kuitenkin todettu voivan siirtyä myös
muihin työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin (Apker ym. 2010). Työhyvinvoinnin kannalta olisikin tärkeää tunnistaa vuorovaikutuksen erityispiirteet sairaalatyöyhteisön erilaisissa konteksteissa: kliinisessä työssä toimivaksi koettu vuorovaikutus ei välttämättä rakenna hyvinvointia
siirrettynä samanlaisena muihin työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin,
joissa tavoitteet ja odotukset ovat erilaisia. Tasapainoilu erilaisten työtilanteiden ja niissä ilmenevien vaatimusten, roolien ja tunteiden välillä ja
rajapinnoilla voi kuormittaa hoitotyöntekijöitä (Apker ym. 2005). Työhy-

Pennanen

vinvoinnin näkökulmasta on tärkeää tarkastella jatkossa monipuolisesti
myös muita kuin hoitotyön vuorovaikutustilanteita. Esimerkiksi erilaiset
hallinnolliset ryhmätilanteet, joissa työtä suunnitellaan, organisoidaan ja
koordinoidaan, ovat työn tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä
(Pennanen & Mikkola 2013) ja siten myös työhyvinvoinnin näkökulmasta kiinnostavia vuorovaikutustilanteita. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että myös työyhteisöjen diversiteettiin on syytä
kiinnittää huomiota vuorovaikutuksessa rakentuvaa työhyvinvointia arvioitaessa tai kehittämään pyrittäessä. Esimerkiksi eri-ikäisillä ja -taustaisilla työntekijöillä voi olla erilaisia odotuksia, oletuksia ja arvostuksia työyhteisön vuorovaikutuksesta ja myös laajemmin työstä ja sen merkityksestä.
Tuen merkityksissä riittävä ja tarkoituksenmukainen emotionaalinen
ja tiedollinen tuki rakensivat hyvinvoinnin kokemusta. Tiedollisen tuen
merkityksissä liiallinen neuvominen nähtiin työntekijän ammattitaitoa
kyseenalaistavaksi vuorovaikutukseksi, joka tuottaa pahoinvoinnin kokemusta. Utriainen (2009) on todennut työhyvinvoinnin osaksi yksilöllisyyden sallimisen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi tekemisen vapautta: hoitajille on tärkeää kokea, että heidän omat yksilölliset työskentelytapansa
sallitaan ja hyväksytään. Tuen merkityksissä tämän tutkimuksen tulosten
voidaan tulkita kytkeytyvän samankaltaiseen sallivuuden tarpeeseen: ammatti-identiteetin vahvistamisen kannalta on merkityksellistä, että työyhteisössä osoitetaan luottamusta henkilöstön ammattitaitoa ja erilaisia
toimintatapoja kohtaan. Toisaalta myös eri ammattiryhmien välisellä oppimisella voitaisiin saavuttaa etuja sairaalatyöyhteisössä.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lääkäreiltä saatava palaute on
tärkeää hoitohenkilöstön hyvinvoinnin kokemuksen rakentumisen kannalta. Aiemmat tutkimukset tukevat tätä tulosta palautteen merkityksestä
(esim. Christiansen 2008). Lääkäreiltä saatava palaute voi olla osa oppimista ja kytkeytyä myös hoitajuuden arvostamiseen, joka on osa hoitajien
työhyvinvointia (Utriainen 2009). Myös hoitajien mahdollisuus antaa
palautetta lääkäreille voitaisiin nähdä oppimisen, yhteistyön laadun ja
toisaalta myös työyhteisön tasavertaisuuden näkökulmasta hyödyllisenä.
Tarkoituksenmukaisen palautevuorovaikutuksen mahdollistavia käytänteitä kehittämällä sairaalatyöyhteisön hyvinvoinnin rakentumista voitaisiin tukea.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kokemusta työyhteisön vuorovaikutuksessa rakentavat ilmiöt ja
prosessit muodostuvat jatkumoiksi, joilla ne voivat saada erilaisia merkityksiä esimerkiksi kontekstin tai merkityksenantajan mukaan. Tulos jatkumoista kytkeytyy tuoreehkoon työvoinnin käsitteeseen. Työvointi ei tar-
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kastele vain työssä todentuvaa hyvinvointia tai pahoinvointia, vaan kattaa
nämä molemmat. Työvoinnin käsitteessä myönteistä, kuten työn imua, ja
kielteistä, kuten stressiä, ei nähdä toisistaan erillisinä, vaan pikemminkin
toisiinsa kytkeytyvinä tekijöinä, jolloin niitä on myös syytä tutkia yhdessä. (Perttula 2011; Syväjärvi ym. 2012.) Työvoinnin käsitteen näkökulmaa
hyödyntämällä jatkotutkimuksessa voidaan syventää ymmärrystä työhyvinvoinnista moniulotteisena ja dynaamisena ilmiönä, jossa vuorovaikutukselle annetut myönteiset ja kielteiset merkitykset voivat limittyä.
Tämä tutkimus osoitti, että vuorovaikutuksen ilmiöiden ja prosessien
tarkasti rajattuihin hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin luokkiin kategorisoinnin sijaan on tärkeää ymmärtää työhyvinvointia rakentavaa vuorovaikutusta jatkumoina, joita voidaan myös vuorovaikutuksessa hallita.
Työvoinnin ja vuorovaikutuksen johtaminen työyhteisöissä ovatkin kiinnostavia jatkotutkimuksen kohteita. Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että sairaalatyöyhteisössä niin tehtävä- kuin suhdetasoon
kytkeytyvä vuorovaikutus rakentaa hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kokemuksia. Hoitotyö on vahvasti tietoon pohjautuvaa työtä, jossa tehtävätason vuorovaikutuksen sujuvuudella on keskeinen merkitys työn laadun
kannalta. Työssä ovat kuitenkin keskeisesti mukana myös erilaiset suhdetason ulottuvuudet. Hoitotyötä kuvataankin tunnetyöksi (emotion work,
emotional labor), jossa työntekijät joutuvat jatkuvasti hallitsemaan tunteitaan. Tunteita hallitsemalla pyritään esimerkiksi luomaan hoitotilanteesta potilaalle turvallinen ja miellyttävä. (esim. Hochsild 1983; Karimi ym.
2014.) Emotionaalista kuormittavuutta hoitotyössä voivat aiheuttaa myös
organisaatiosta tai jopa yhteiskunnasta kumpuavat lähtökohdat: hoitajilla
on tarve vastata potilaiden tarpeisiin, mutta välillä tarpeisiin vastaaminen
on mahdotonta käytössä olevilla rajallisilla resursseilla (Grønkjær 2013).
Puheviestinnän tutkimuksella voitaisiin syventää ymmärrystä tunnetyön
erityispiirteistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ymmärrys vuorovaikutuksen keskeisestä merkityksestä ja sen moniulotteisuudesta työhyvinvoinnin kokemuksen rakentumisen prosesseissa on oleellista, jotta työhyvinvointia ja sen ylläpitämistä ja kehittämistä voidaan tukea muuttuvassa
työelämässä ja erilaisissa työyhteisöissä.

Tutkimuksen arviointi
Aineiston uskottavuutta suhteessa tutkimustavoitteiseen arvioitaessa
voidaan todeta, että tutkimuksen aineiston koko oli riittävä. Aineistonkeruussa ei ollut tavoitteena saturaatio, vaan pyrkimyksenä oli kerätä ai-
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neistoa, jossa nousee esiin hoitohenkilöstön käsitysten kirjo, käsitysten
samanlaisuus tai erilaisuus. Aineistoa voidaankin pienehköstä koostaan
huolimatta kuvata rikkaaksi. (ks. myös Mikkola ym. 2014.) Toki suuremmalla aineistolla oltaisiin voitu saavuttaa laajempi käsitysten kirjo. Myös
haastateltavien laajempi ikäjakauma olisi saattanut tuottaa erilaisia tuloksia. Haastateltavista päätettiin käyttää yleisnimitystä hoitohenkilöstö,
koska myös muiden kuin hoitoalan koulutuksen saaneiden työtehtävät
kytkeytyivät tiiviisti hoitotyön tukemiseen. Analyysissa havaittiin, että
haastateltavien käsitykset olivat samankaltaisia.
Analyysin luotettavuutta ja uskottavuutta pyrittiin lisäämään toteuttamalla analyysi systemaattisesti ja kuvaamalla analyysin eri vaiheet huolellisesti. Analyysimenetelmässä hyödynnettiin fenomenografisen analyysin
näkemystä kokemuksesta. Analyysin laadun ja luotettavuuden arvioinnin
varmistamiseksi analyysin kuvauksessa on oleellista raportoida analyysiprosessi riittävän läpinäkyvästi. Järjestelmällisesti toteutetun aineiston
koodauksen lisäksi tässä tutkimuksessa pyrittiin raportoinnin avulla
mahdollistamaan lukijalle analyysiprosessin läpinäkyvyys, jotta kategorioiden muodostumista ja analyysin lopputulokseen pääsemistä voidaan
arvioida. (ks. Huusko & Paloniemi 2006.)
Tutkimuseettiset näkökulmat huomioitiin läpi koko tutkimusprosessin. Haastateltavien itsemääräämisoikeudesta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009) huolehdittiin varmistamalla osallistujien vapaaehtoisuus:
haastateltavilta pyydettiin kirjallinen suostumus haastattelun tallentamisesta ja käyttämisestä tutkimuksessa, ja heillä oli mahdollisuus kysyä tutkijalta lisätietoja sekä halutessaan vetäytyä tutkimuksesta missä tahansa
tutkimuksen vaiheessa. Yksityisyyden ja tietosuojan periaate (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009) huomioitiin huolehtimalla haastateltavien
anonymiteetistä. Haastateltavat saivat itse valita haastatteluajan ja -paikan.
Haastattelua ei siis tarvinnut toteuttaa työpaikan tiloissa työaikana, jolloin
haastateltavien anonymiteetti oli mahdollista säilyttää myös työyhteisön
sisällä. Aineistoesimerkeistä jätettiin pois yksityiskohdat, joista haastateltavan tai työyksikön voisi tunnistaa. Vahingoittamisen välttämisen periaate (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009) huomioitiin pyrkimällä pitämään tutkimuksesta aiheutuva kuormitus tutkittaville mahdollisimman
vähäisenä sekä osoittamalla arvostusta tutkittavia kohtaan niin aineistonkeruussa kuin aineiston analyysissa ja tulosten raportoinnissa.
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ABSTRACT

Work coordination, which here refers to organizing, planning, discussing, and negotiating work, is
done through social interaction. Because coordination is essential to work quality and well-being
at work, it is important to understand the processes that construct work coordination. This study
aims to understand work coordination as a social interaction process by analyzing social interaction in nursing staff meetings of a Finnish hospital. Observations and approaches of inductive
and descriptive qualitative analysis were used to examine eight sequential nursing staff meetings
that took place in 2012. The results indicate that work coordination consisted of sense-making information, sense-making action, managing emotions, and managing positions of employees. Work
coordination constructs the social reality of the workplace both on the task level and the relational
level. Understanding that work coordination is not only a task-oriented process that deals with organizing practical tasks and duties but is also a process of constructing positions and relationships
in work communities helps to identify and understand the possibilities that social interaction and
its practices, such as workplace meetings, offer. The ﬁndings can be applied in the organizational
context to evaluate and develop workplace interactions.
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Introduction

C

hange and growth in the health care sector is occurring throughout Europe, and
the challenge of ensuring a sufficient amount of workforce is topical in the Nordic
countries. The nature of nursing and the organizational structures of health care
organizations, like hospitals, give rise to circumstances that are multifaceted. First, organizational structures, hierarchies, borderlines between professions, and the cultural and
the functional differences even between the same professions working in different specialist areas make hospitals complex working environments with interaction structures
that are unique; these kinds of structural dimensions and the need to adjust to work in
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and between them may also burden employees (Ang et al., 2013; Apker, 2012; Barbour,
2010; Ray & Apker, 2011). Second, nursing is physically demanding and often highly
emotional. The demands inherent in nurses’ work emerge in social interaction in the
workplace (Apker et al., 2005). Nurses need to manage various tasks, roles, and emotions
in their work, and all these aspects take place in social interaction with their colleagues,
other employees, and patients and patients’ relatives (Apker, 2012; Ray & Apker, 2011).
According to a European survey, more than one-fourth of young registered nurses
in Finland consider leaving nursing several times a month (Flinkman, 2014). Nurses’
perception that it is difficult or impossible to affect unsatisfactory work conditions
connects to their intention to leave their profession, but retention can be strengthened
by providing nurses with processes in which they can participate in influencing their
work and get supported, mentored, and orientated (Flinkman & Salanterä, 2015). Work
coordination is one essential aspect in which these kinds of processes can take place in
social interaction in the workplace.
Work coordination can be approached from many perspectives and with a focus on
various dimensions; it can be seen as a mixture of practical tasks or as a more abstract
phenomenon such as leadership. As the subject can be defined and operationalized in
many ways and on various levels, there is an extensive research literature on it. Work
coordination has been approached from the viewpoint of taking care of or planning
specific activities and tasks or practical processes at the workforce, and the emphasis is
often on the end results of coordination instead of the process itself (e.g., Alfieri et al.,
2011; Holliman et al., 2001; Liddicoat & Taylor-Leech, 2014). Work coordination has
also been viewed from a perspective in which societal themes, such as gender issues, are
aspects that are studied in the context of organizing work (e.g., Nogueira et al., 2012) or
from a perspective of a specific phenomenon, such as leadership (e.g., Larsson & Lundholm, 2013). In this study, work coordination is viewed through communication: work
coordination is examined as exchanging messages of organizing, planning, discussing,
and negotiating work-related topics. Our aim is to describe and understand work coordination as a process of social interaction by analyzing how work coordination is constructed in nursing staff meetings of a hospital. Our research question is: What are the
qualities of social interaction in the process of work coordination?
The research design of this study is qualitative: the data consist of observations
of eight nursing staff meetings at a public Finnish hospital providing special care, and
the work coordination that occurred in the social interactions of the participants was
analyzed using approaches of inductive and descriptive qualitative analysis. These types
of hospitals are part of the Finnish health care system; the municipalities are in charge
of arranging the citizens’ primary health care and also special health care needs to be
provided (Kokkinen, 2012, p. 16). The large organizational size, multidimensional hierarchy, distribution of work based on specialization, and the high level of autonomy in
experts’ work create an interesting mixture of two reciprocal tensions: bureaucracy and
expertise (Kokkinen, 2012, pp. 17–18).

Background
Work coordination connects closely to quality of work and well-being at work and
becomes visible in social interaction processes and relationships of workplaces1. Its
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meaning in hospitals and other complex working contexts is essential on many levels.
Work coordination is connected to both performing the work and creating employees’
feeling of coping. For instance, detailed resource planning and effective management support nurse outcomes that include job satisfaction and intention to leave (Choi et al., 2013).
Nursing management at the unit level and nurses’ opportunities to participate in policy
decisions or involvement in the internal governance of the workplace (for instance, various
committees) are associated with workforce stability (Van Bogaerta et al., 2009). Being able
to influence one’s work creates a feeling of control, and nurses perceive that opportunities
to participate in organizing their work promote their well-being (Breaux et al., 2008).
Consequently, work coordination as a social interaction process affects both collective and individual well-being by having an effect on work performance and offering
possibilities to influence one’s own work or decisions that are made concerning it (see
Robertson & Flint-Taylor, 2009). In a hospital context, the position of nurses in coordination processes becomes especially challenging and interesting; nurses may face the
challenge of juggling the need to influence their work and adjusting to the limits that the
organizational structures create (Wright et al., 2013).
The theoretical background of this study rises from the tradition of interpersonal
communication that approaches human communication as a dynamic process that is a
complex mixture of individual and social processes (Berger, 2014). In this study, social
interaction and interpersonal communication are viewed as social processes of people
exchanging messages in attempting to create shared meanings and accomplish social
goals (Burleson, 2010, p. 151). It is a process by which the social world is sense-made
(Berger, 2014, p. 9). The approach of this study also interlocks with the idea of assessing
organizations from a process viewpoint: meanings are created in sense-making processes
(Hernes & Maitlis, 2010; Weick, 2001). Sense-making is seen as an ongoing, retrospective process in which people aim at creating order and making sense about themselves
and situations that they have been involved; the individuals’ experiences can be shaped
into meaningful patterns in social interaction (Weick, 2001).
This study aims to understand work coordination as a social interaction process
by analyzing social interactions in the processes of coordinating work at hospital staff
meetings. Earlier studies have often approached work coordination from the viewpoint
of individuals by examining individuals’ own experiences and perceptions of coordination and its consequences. Understanding how work coordination is performed in workplaces is necessary to understand not only the outcomes of the coordination process but
also the process and its significance for work quality and its multiple dimensions.

Methods
Data collection
The study was conducted qualitatively by observing and analyzing nursing staff meetings
in one operational unit of a Finnish hospital. This particular organization was selected
after contacting the hospital district to find participants and the hospital and the work
unit were interested in cooperation. The observation method was chosen because the
aim was to understand the interaction processes, and observation enables the interaction
phenomena to be examined in the way that they authentically appear (Frey et al., 2000).
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The approach for data collection was inductive. In the data collection phase, the goal was
to observe the dynamics of social interaction of the staff meetings. The research aim and
the research question were then formed on the basis of observations. During the observations, work coordination started to appear as a multifaceted, interesting process, and the
focus of the research was defined to concentrate on it. The data consisted of eight nursing
staff meetings, which were held weekly in the department. These meetings are part of the
nursing management structure, and their agenda includes work-related and administrative matters. They are the only occasions that bring all the nursing staff working in the
same shift together at one time. The meetings were observed and audio-recorded during
the autumn of 2012. The data collection was finished after regularities started to emerge
(see Lincoln & Cuba, 1985).
A researcher was present but did not take part in the discussions. The observed
meetings lasted 10–55 minutes; the aggregate duration of the recorded audio data was
5 hours 10 minutes. There were 21–28 employees at each meeting, and the meetings were
chaired by the head nurse, who is also the immediate superior of nurses, or one of the
head nurse’s deputies. The attendees consisted of registered nurses, practical nurses, office
secretaries, a departmental secretary, and employees who assist nursing work. All these
employees are named in this article as nursing staff because they either did nursing work
or their work closely supported it. Some of the nurses were in charge of certain nursing
practices. The attendees’ backgrounds varied from being a new trainee to having many
years of work experience. Due to the nature of shift work and the need to provide nursing care during the meetings, it was common for staff to leave or arrive in the middle of
the meeting. Consequently, the number of employees attending each meeting fluctuated.
The ethical principles of respecting the autonomy of research subjects, avoiding
harm, and privacy and data protection (National Advisory Board on Research Ethics,
2009) were followed during the research. Extensive information about the research
project was given to the participants both verbally and in writing before beginning the
data collection. Participation was voluntary; participants signed a written consent indicating their willingness to be involved in the research. Participants were also informed
they could contact the researchers at any time during and after the process of data collection with further questions. The data were collected during the working hours in the
normal staff meetings of the department, so participating in the data collection sessions
was not a separate task for the participants. The anonymity of the research subjects was
ensured, and the data were stored on a password-protected hardware. The subjects were
treated with respect both during the data collection and while reporting the findings.

Data analysis
After the recorded material was transcribed, the interactions in which work-related
themes were discussed, negotiated, organized, or planned were examined and episodes
were selected for analysis. Interaction episodes were defined as a communicative phase
in which at least two people participated verbally or nonverbally (Marková et al., 2007).
Episodes were differentiated as distinct when the topic of interaction changed.
For the analysis, approaches of inductive qualitative analysis (Graneheim & Lundman, 2004) and qualitative description (Sandelowski, 2010) were used to examine the
functions of social interaction. First, the social interaction functions that took place in
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the interaction episodes were identified by interpreting the primary functions that the
expressions had. An interaction function can, for instance, be asking for an opinion,
sharing information, or showing friendliness (Bales, 1950; Laapotti & Mikkola, 2015).
The expressions were labeled and inductively categorized according to their functions.
Second, the main functions in which work coordination was performed were identified
and named by combining related functions according to their meanings. In this way, we
gained the theoretical level.
The analysis concentrated on verbal communication because the data setting did
not enable analyzing nonverbal communication with sufficient precision. For the unit
of analysis, we used an expression that was identified as a meaning unit. Interpretations
were made according to the meaning of the message; categorization depended on the
content of the text in which the function was performed. The interpretations during
the analysis were made by the first author, and the interpretations were discussed in
a research group familiar with the data. The interpretations of the data were similar.
To analyze the data, we used the qualitative analysis software program ATLAS.ti (see
Friese, 2014). The data examples presented in the results section were translated into
English from Finnish, and the authors are responsible for all translations of recorded
verbal interactions at the meetings. The information that could lead to identifying the
research participants, such as names of employees, departments, and treatments, was
anonymized or removed from the transcripts.

Results
The nursing staff meetings partly followed traditional meeting format and practices and
were partly more informal. Interaction was led by the chair; the head nurse and her deputies chaired the meetings in turns, and discussions were mostly opened and closed by
the head nurse or her deputies. The topics of the interaction in the meetings concerned
the working environment and equipment; work arrangements, such as working hours
and responsibilities; challenging work situations, such as patient safety incidents; and
current topics at the workplace, such as various projects and patient feedback. Much of
the conversation between the head nurse and her deputies concerned organizational performance, and the nursing staff participated more actively in discussions about themes
that concerned their own work, for example, nursing practices.
From the perspective of social interaction, work coordination that took place in
the nursing staff meetings consisted of (1) sense-making work-related information,
(2) sense-making action, (3) managing emotions, and (4) managing positions. These processes consisted of structuring a shared understanding about the meaning of work-related
information, negotiating the accepted way to act and operate at work, negotiating the
acceptance of emotions at work, and positioning the members in the work community
and negotiating their roles.

Sense-making work-related information
Sense-making work-related information was social interaction in which the meaning of
information was negotiated. In this way, a shared understanding about the information
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at work was constructed. The information that was sense-made was given by the organization or higher levels of management and was reported in the department meetings.
Information could also be shared by a participant of the meeting.
The negotiation processes included asking for information, sharing information,
asking for opinions, sharing opinions, seeking confirmation, and confirming and denying significance (see Tab. I).
Table I Sense-making information: Functions and data examples
Sense-making information
Function

Description

Data example

Asking for
information

Requesting that someone gives
information about a particular activity

D1: How was it, Tom? Did you have a
meeting about that other town’s… You
had that treatment meeting on one day?

Sharing
information

Giving information or brieﬁng about a
particular activity (unbiased reporting)

N4: The town was mentioned, yes, that
the plan to take the equipment should
be started to set them up there, but…
this wasn’t discussed that thoroughly
[D1: Yeah], so something like that…

Asking for opinion

Asking for an opinion about a particular HN: How does this sound to you?
theme

Sharing opinion

Expressing an opinion (evaluative or
personal viewpoint)

Seeking
conﬁrmation

Seeking conﬁrmation about information HN: Well, Anne said then that the departor understanding a particular theme
ment should have a meeting about it. So
shall we, or should someone else, participate project that… For me, the issue of
the project did not clear up, whether it
involves the whole work community or
only some individuals… [HN turns to S]
did you understand something about that
discussion… or about her monologue?

Conﬁrming
meaning

Expressing that given information,
perception, or understanding was
correct or relevant

Denying
signiﬁcance

Expressing an opinion or doubt that the D1: We did it during weekends, on
information was correct or relevant
Saturdays and Fridays.
N4: And in the evenings, we did those
operations, too.
D1: Friday evenings and Saturdays.
D2: But we will now check the amount and
HN: It must have been during the working
hours. It cannot have been outside the
working time because nobody can be
forced to work outside of that time.

D = deputy, HN = head nurse, N = nurse, S = departmental secretary.

N2: I think it might be good if we could
get that expert to brief us about it.

S: I had the same feeling about that.
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In the negotiating processes, information and opinions were often asked and shared by
the head nurse or her deputies and especially by the one who was chairing the meeting. They thus had a major role in the sense-making process. Nursing staff asked for
information mostly by asking for specifics and gave information and opinions when
asked to do so. After requesting information or opinions, negotiating processes continued with information or opinion sharing or information asking, if specifications were
asked. Often the functions of asking and sharing information appeared in a question–
single answer format in which information was requested and then shared and then the
meeting moved to the next topic. In this manner, the information was processed but not
negotiated or sense-made collectively. In the negotiating processes in which specifics
were requested, more aspects were discussed and often with more participants, which
made the process more collective. Sense-making information was emphasized in the
work coordination interaction, which connects to the task-oriented nature of the nursing staff meetings.
The processes of sense-making information also included seeking confirmation and
confirming and denying significance (see Table 1). All participants sought confirmation
from an individual, for example, from a staff member who either knew or could have
known more about the topic, or from the collective (all those present at the meeting).
The confirmation was sought for the information, perception, or understanding, and
then its meaning was either confirmed or denied. Confirming was often performed by
the head nurse or one of her deputies or a staff member who had information about the
topic handled because of their position (e.g., a nurse in charge), specific expertise (e.g.,
being a member in a project group), or direct work experience of the specific task (e.g.,
experience on certain treatments).
The relevance of information, perception, or understanding could also be denied.
The participant’s position, expertise, or experience dictated the role of denier in these
episodes; the one who had power originating either from their organizational status
(e.g., being a superior) or earned status (e.g., having long-term experience) had a right
to deny. Denial was, however, rarely used. The outcomes of the negotiation processes
of sense-making information were often consensus-oriented. Sense-making information was a way to structure a shared understanding about the meaning of information.
Thus, it can also be seen as a structuring process of the shared reality of the work
community.

Sense-making action
In the nursing staff meetings, the justified course of actions was constructed by sensemaking action. In these processes, the right ways to act or operate at work and different
kinds of work situations were negotiated. The processes of sense-making action involved
both the past and the future. In sense-making the past, actions that had taken place in
the past were explained and reasoned, for example, what had happened, and why in a
high-risk situation with a patient. In sense-making the future, the meanings of the future
actions and particularly changes involving the hospital organization, the department, or
the staff were structured. Sense-making thus not only structured the appropriate actions
and working procedures in the workplace but also helped to manage the past and future
of the organization and work community.
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Sense-making action in interaction consisted of collectively remembering, negotiating future actions, seeking justification for action, justifying action, and rejecting the
relevance of action (see Tab. II).
Table II Sense-making action: Functions and data examples
Sense-making action
Function

Description

Data example

Collectively
remembering

Seeking to ﬁnd a
common understanding
about something that
happened in the past

D1: But let’s check that thing ﬁrst so it won’t then
surprise [HN: mmm] us [HN: Yes]
D2: But didn’t we do those operations during weekends
then?
HN: Yes, but these are tasks performed outside the
working [D2: yeah] hours.
D2: Well yes, but so was that, we did it in the same way
at that time
N5: But did you get then some extra days off or how
did it work?

Negotiating
future actions

Seeking shared
understanding about
something that will
happen in the future

N2: - - So we then would have those units over there in
the future.
N3: So they would then be on the same ﬂoor [HN: yes]
in that building [HN: in the same]
HN: Yes, like in the same ﬂoor, or somewhere else in the
same place… At least I don’t know how to decide who
would have one room less than present. I would say let’s
take it from someone else. I would not give any of our
rooms away.

Seeking justiﬁcation
for action

Seeking acceptance
for one’s behavior
or performance

N3: May I say something at this point? I was a part of this
[D1: oh] situation [D1: okay]. So there were three nurses
that came to tell us to just do the treatment there [D1:
okay], and then this one particular nurse who was a total
outsider just came later to say this thing that

Justifying action

Expressing allowance
to participate or that
the action is accepted
or important

D1: Okay, so the nurses promised [N3: yes] that you can
do the treatment there in the hallway - - - Well, we need
to write a comment that some nurses promised that it
can be conducted there [N3: yes] - - -

Rejecting relevance

Showing that the
action is not relevant
or accepted

D1: He said that guy working there, Daniel, I don’t
remember his surname, so he said that their head nurse
had briefed him about his duties, and he will bring the
patients from Building A for us when it is closed, like it is
now. And if they are going to Departments 19 or 20, he
will take the patients there. But this was a patient of the
cancer department the other day, so who will then take
them?
HN: BUT it is our duty to take patients to Departments
19 and 20. We will not leave the patients in here.

D = deputy, HN = head nurse, N = nurse, S = departmental secretary.
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Collectively remembering was a process performed by both the head nurse and
her deputies and staff members in which past actions were constructed. This was
performed by negotiating how something was done in the past, for instance, how
a new treatment practice was done earlier or what had been agreed about certain
topics in other forums of the hospital. In this way, a shared understanding about
the past was created. Negotiating future actions and possibilities included planning
for future activities and examined forthcoming aspects of work. This was especially
performed by the head nurse and her deputies and included negotiating how something should or could be done in the future or how a certain topic was going to be
forwarded at the departmental or organizational level. Staff members also participated in the negotiating processes, but mostly only when their opinion was asked. In
the negotiating processes, a shared understanding or a vision about the future was
constructed.
Sense-making the action was also processed by seeking justification and justifying
action, which means that the acceptance of a past or a forthcoming action was negotiated. Seeking justification for action was sought for a particular activity or a perception of a particular activity that had been done or was going to be done. Although all
participants sought justification for their actions, the nursing staff was most active in
this context. Seeking justification for one’s action was expressed by giving reasons and
explaining why one had acted in a certain way, for example, in a challenging work
situation. Often someone else at the meeting then justified the action by expressing
that it was or is an accepted way to act. The justifiers were mostly the head nurse or
her deputies, usually the one chairing the meeting. Hence, the position of the participant seemed to dictate the role of the justifier; the one who had the power to
lead the interaction of the meeting also had the power to justify the past and future
actions. The relevance of the action could also have been rejected, but this rarely
happened.
Seeking justification for action enabled responsibility to be transferred. Responsibility was transferred by explaining the reasons behind the action or behavior. In
these reasoning processes, the reasons were argued with organizational features (e.g.,
hospital hierarchy by reasoning that a particular activity was done because somebody
who was in charge, such as a physician, had made a request), own position (e.g.,
there was no information about a certain topic because it had not been received even
though a request had been made), and nature of the work (e.g., the frenetic nature
of the nursing work forcing certain actions). Responsibility was also taken especially
by the head nurse and the deputies when they expressed that a particular activity
happened because of their own mistake; in this way, they sought justification for
their action.

Managing emotions
The appropriateness of emotions at work was constructed in social interactions of work
coordination by managing emotions. These processes negotiated the kind of emotions
that are accepted and entitled at work. Managing emotions consisted of expressing and
justifying emotions (see Tab. III).
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Table III Managing emotions: Functions and data examples
Managing emotions
Function

Description

Data example

Expressing emotions

Describing the emotions
N9: Yeah, but it is interesting, that when this kind
that had taken place at work of thing happens to oneself [HN: yes], you are
like ‘damn’ [gives a laugh], and you are not like
anymore ‘well yeah, it happens’ [N2: no]. When it
happens to you, it is quite… it is a very traumatic
experience, I can assure you [N: yes, it is]

Justifying emotions

Expressing that the emotion
is accepted or important

N5: But at least I can say that the way you took
care of that occasion afterwards… that even
though you thought that you were a … that you
thought someone else should have taken care
of the situation, I think you were, like, extremely
professional in that situation.

D = deputy, HN = head nurse, N = nurse, S = departmental secretary.

The participants of the meetings expressed their emotions that they had had in earlier
work situations. Expressing the emotions included seeking justification for emotions,
and it was performed by excusing or emphasizing the emotions. Excusing was expressed
by describing how the emotions were a reason for certain behavior or actions that had
taken place at work. Emotions, for example, had prevented them acting in a way that
was expected, such as one had forgotten to do something because of confusion about
a sudden unexpected incident. Emphasizing was used to describe the significance of the
emotions for one’s behavior or the occurrence; for instance, anxiety with a patient could
be described to be a reason for behaving in a certain way. In these ways, a right to have
certain emotions was sought, and this was also a way of reasoning things that happened.
The nursing staff was in the majority in seeking justification for their emotions, but in
some cases so too did the head nurse and her deputies.
By expressing their emotions, the participants often had someone else justify why
they had a right to feel a certain way. The justifier was often a peer; a nurse could justify
other nurses’ emotions, and the head nurse and her deputies could justify each other’s
emotions. Also, the head nurse and her deputies, usually the one chairing the meeting,
often justified nurses’ emotions, as they were also leading the interaction of the meetings.
The processes of expressing emotions and justifying them also connect to positioning
oneself in the work community. The position of being a peer was constituted, while the
emotions were justified by positioning oneself on the same level with the one expressing their emotions. This was done by expressing the normality of those emotions, for
instance, by expressing that ‘all of us feel that way sometimes.’
In the processes of managing emotions, the appropriateness of emotions at work
was negotiated and the accepted emotional level of work was structured: the social
interaction of managing emotions structured a shared understanding about what kind
of emotions are justified and so to say right to feel or show at work.
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Managing positions
The positions of the participants were managed in the social interaction of work coordination processes by negotiating the rights to participate and expressing belongings
or nonbelongings into different groups and subgroups of the workplace. The positions
were managed by seeking justification to participate, justifying or rejecting the relevance
of participation, and describing belonging or nonbelonging to a group (see Tab. IV).

Table IV Managing positions: Functions and data examples
Managing positions
Function

Description

Data example

Seeking justiﬁcation to
participate

Seeking permission to participate in
the meeting by looking for permission
to talk or looking for the right to talk
about a certain topic

N6: I have a couple of things to
say, but I won’t talk for long.

Justifying participation

Expressing permission to participate

HN: Thank you, Tom, it is good to
recap these things every now
and then.

Rejecting relevance of
participation

Showing that participation is not
relevant or accepted

N1: How about Department 14
and the preparations for those
operations and
N2: That is all clear already!!

Describing belonging to or
exclusion from a group

Expressing one’s in-group or
out-group position

N8: Well, I have said this to new
doctors coming into our hospital,
but it doesn’t seem to register with
all of them
N7: Yeees, they should brush up on
this thing a little bit, too.

D = deputy, HN = head nurse, N = nurse, S, departmental secretary.

The nursing staff was in the majority in seeking justification for their participation, but
the head nurse and her deputies also occasionally sought justification for participation
when not in charge of chairing the meeting. Justification to participate was sought from
the chair of the meeting, who then justified or rejected it. The process of seeking the right
to participate involved asking for an opportunity to talk or diminishing the importance
of either the topic or the participation, which was done by underrating the topic or the
significance of one’s own participation, for instance, by expressing that the topic was a
familiar one, but the participant still wanted to say something about it. The relevance
was then justified or rejected. Justifying was done by expressing that the person was
allowed to talk or that the topic was allowed or significant, and rejecting was done by
pointing out that the topic was not significant. Justifying or rejecting enabled or disabled
participation and thus also constructed the positions of the participants by defining
what kind of participation, in which contexts, and by whom is relevant.
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Managing positions in the meetings also involved the interactions that connect to
constructing sense of belonging to or being excluded from certain groups. The sense of
either belonging or not to a group was expressed by referring to ‘we’ and ‘them’, which
could refer to peer groups (e.g., expressions of ‘our nurses’ or ‘nurses of other departments’), management (e.g., expressions of ‘them’ referring to management of higher
levels in hospital administration or head nurse and deputies referring to ‘we as superiors’), or other employee groups (e.g., expressions of ‘them’ referring to physicians).
The expressions of belonging or nonbelonging could also connect to institutions (e.g.,
expressions of ‘their department’ or ‘our hospital’).

Limitations
This study took a new kind of an approach into work coordination by viewing it as a
social interaction process and as a result gained new understanding about work coordination as a process that is constructed in the social interaction at work. When it comes to
evaluating the trustworthiness of the study, credibility, transferability, and conformability were evaluated (Denzin & Lincoln, 2011; Lincoln & Cuba, 1985; Merriam, 2009).
While evaluating the credibility of the data, the effect of data collection on research
subjects and the coverage of the data describing the studied subject were taken into
account (Lincoln & Cuba, 1985). The data collection was conducted in naturally occurring settings. A researcher acting as a nonparticipant outsider observer of the interaction
of a group situation may have an effect on the behavior of the group’s participants,
but the participants become accustomed to the observer as the period of observation
continues (Lindlof & Taylor, 2002). The study’s observation period lasted for approximately four months and was conducted once a week, but the period included some
weeks that the meetings were not held. In the first meeting, there were fewer interaction
episodes than in later meetings, possibly because of the researcher’s presence. However,
when asked, the participants described the observed meetings to have been customary.
In comparing the interaction that took place in the meetings, the differences between the
meetings were small. The possibility to observe authentic meetings of a workplace and
hence gather rich data were strengths of this study.
While evaluating the credibility of the study, it is important to recognize that qualitative analysis is interpretation, and thus the interpreter always adds something to the
original material (Denzin & Lincoln, 2011; Graneheim & Lundman, 2004; Sandelowski,
2010; Willig, 2014). The credibility of the analysis was strengthened by a thorough
familiarization with the functional perspective, conducting the analysis systematically,
and negotiating the interpretations with a research group. The data examples presented
in the tables help the reader to evaluate the analysis. The trustworthiness of the study
was strengthened by evaluating the applicability of the results, which can be done in a
qualitative study by evaluating whether the results could be transferred into another
context (Lincoln & Guba, 1985). The objective of this study was to understand the studied phenomenon, as it takes place in a specific context and thus not to gain generalized
information (see Frey et al., 2000).
However, it is noteworthy that work coordination is conducted in all types of
organizations and in many workplace meetings and also in informal work situations.
Although a hospital is a unique working environment, other organizations can be viewed
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as having similar features in work coordination processes as those found in a hospital
context. Chair-led staff meetings that are organized regularly to inform and handle topical work-related themes are part of the communicative practices of many organizations.
The findings of this study can thus be applied into work coordination strategies and
practices of other organizations by acknowledging that the contextual features, such as
the nature of the work, affect the interaction and hence need to be taken into account.
The conformability of the findings is strengthen by earlier research in which the processes of work coordination have been seen as important in organizational processes
and especially from interpersonal communication research that sees the communication
as an essential aspect of constructing shared meanings and realities (see Berger, 2014;
Burleson, 2010). The findings’ connections into organizational theories, such as Weick’s
(2001) organizational sense-making, also strengthen the conformability of the study.

Discussion
Work coordination was approached inductively in this study. Our findings show that
work coordination is a multifaceted social interaction process that consists of not only
sense-making information but also sense-making and managing action, emotions, and
relational positions at work. Work coordination is thus much more than just planning
and organizing work performance; at the same time, although the social interaction
processes construct work coordination, they construct the social reality of work by formulating the accepted way to be a member of a work community and the accepted
ways to act, feel, and understand at work. This finding reflects Weick’s (2001) viewpoint
about organizational sense-making, which is described as an ongoing process in which
people try to collaboratively create order and make sense, for themselves and others, of
past situations in which they have been involved. The results of the present study suggest
that also work coordination processes are a way of establishing order and responding
to the need to find a shared way of understanding both task and relational dimensions
of work and workplace.
Rodwell and Munro (2013) suggest that employees’ opportunity to participate and
thus affect the aspects of their own work is part of well-being construction at work. The
results of the present study show that sense-making work-related information is a collective process in which confirmation and complements are sought and given while negotiating a shared understanding about the information. In these processes, the employees
can participate in influencing their work and constructing the reality of it. Jünger et
al. (2007) implicate that collective information management can promote the shared
understanding about the common goals and procedures of work and also contribute
to employees’ identifying with work. Thus, sense-making work-related information can
also connect to quality of work as well as the well-being of employees and work communities.
Earlier research has identified that many social interaction processes connect to
aspects of constructing well-being at work. In the context of health care, the well-being
of nurses is explained by social interaction phenomena, such as collegial support (Utriainen et al., 2015), feedback (Christiansen, 2008), creating and maintaining interpersonal relationships among nurses (Gurková et al., 2012), and the possibility of having
an effect on one’s work (Rodwell & Munro, 2013) (see also Utriainen & Kyngäs, 2009).
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According to findings of the present study, these kinds of processes can take place in the
work coordination processes, but it is important to understand the meaning of the interaction in a more profound way. Consequently, as the findings of this study implicate,
work coordination can be approached as consisting of processes in which the reality of
work and work community are constructed both on the task level and on the relational
dimensions. This viewpoint may also explain why the aspects of work coordination have
been shown to be an essential aspect of well-being studies; while work coordination is a
collective process of negotiating positions and relationships as well as creating meanings
for work, it is much more than just organizing practical tasks and duties.
Seeking and giving confirmation were highlighted in the processes of sense-making
work-related information. This finding has many dimensions. First, seeking and giving
confirmation can be seen as ways of reducing uncertainty at work, as they are processes
in which the responsibility of offering correct or accepted information can be shared.
On the other hand, if one continuously needs to seek confirmation or if information is
not seen as factual until someone else confirms it, these processes may also place stress
on employees. For example, according to Ervin and Bonito (2014), one’s willingness to
participate may diminish if one is being repetitively rejected, and Breaux et al. (2008)
suggest that the lack of sense of being able to control one’s work may threaten wellbeing at work. Consequently, to support well-being construction via work coordination,
equal possibilities for participation and acceptance of attendees’ various viewpoints are
required. Interaction itself is not enough, but it is the quality of interaction that counts.
The results of this study show that sense-making work-related information is not
only coordinating task-related topics but also coordinating the relationships in the workplace. The aspects, such as whose information is relevant, correct, or accepted, are part
of the relational level of the workplace. Seeking and giving confirmation can construct
and maintain the power structures of the work community by outlining an individual’s
position. Here, the concept of positioning refers to the construction and development of
participants’ roles and parts, and thus an individual’s position can be viewed as a combination of rights and duties that justify performing and acting in a certain way (Harré
& van Langenhove, 1999; Hirvonen, 2013). By enabling or disabling participation in
meetings, the positions of participants are managed, while it is made clear what kind of
information and who can share that information is allowed or accepted. The head nurse
and her deputies dominated the processes of sense-making work-related information.
This communication pattern enables the superiors to have a greater influence on deciding which and whose interpretations become right or relevant. Hence, it is also important to consider the level of understanding that is shared among the work community or
whether the processes support the creation of shared understanding of the management.
Sense-making action in the interaction of work coordination processes constructs the
justified course of acting and operating at work. Collectively remembering is a process in
which the reality of work is retrospectively negotiated, whereas the forthcoming actions
are made reasonable and understandable while negotiating future actions. The processes
of reflecting on the past and negotiating the future can be explained by the idea of organizational sense-making, which sees sense-making as a retrospective process; situations are
made rationally accountable by individuals, and remembering and looking back at times
are fundamental resources of meaning (Weick, 2001). In the social interaction of the
meetings, different kinds of episodes were reasoned by reflecting on what had happened
and why or what will happen at the workplace. The interaction that enables employees to
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find meanings to the past and to the future may support managing uncertainty at work if
the interaction promotes creating shared understandings and visions of work, workplace,
and organization or employees’ positions in the context of those.
In the processes of sense-making action, seeking justification and justifying actions
are used to transfer or take responsibility. In these ways, the responsibility is negotiated,
and a shared understanding of the correct ways to act at work is created. It seems that
these responsibility aspects taking place through work coordination processes are interwoven with the typical feature or structure of a hospital culture in which the employees
need to know who is responsible for every activity (Apker, 2012; Wright et al., 2013). In
the performance of a basic function of a hospital organization, that is, taking care of the
patients, it is important to know who is responsible for particular patient-care activities.
Interestingly, this seems to become visible in work coordination processes as well. Apker
et al. (2010) describe this phenomenon by implicating that the interaction practices taking place in the clinical workplace can transfer to other circumstances at the workplace.
When evaluating or developing the workplace interaction of health organizations, it is
important to consider the pros and cons of the basic principles of medical work that
reflect on the organization’s other processes, such as administrative work. Interaction
practices that are expedient while treating a patient may not always be the most suitable
practices in other work situations.
The framework of appropriated or accepted emotions at work is constructed while
managing emotions in the work coordination processes. Many earlier studies have
emphasized the importance of handling emotions in nurses’ work because of the emotional nature of nursing. For instance, a phenomenon that connects closely to managing
emotions is emotional labor, which is a process in which employees manage their real
feelings so that the atmosphere for clients remains caring and safe (Hochsild, 1983;
Karimi et al., 2014; Miller, 2007). It is an interesting finding that the nursing staff meetings and work coordination taking place in them offer an arena for emotional aspects,
even though the objectives of the meetings may officially be defined to be highly taskcentered. The freedom to express various feelings in the work community is part of
collegial support, which also links to nurses’ well-being construction (Utriainen et al.,
2015). Thus, in health care organizations, it is important to acknowledge the employees’
need for controlling emotions and support employees managing the emotional demands
of the work.

Conclusions
From the viewpoint of quality of work, it is important to understand both the significance of the outcomes of work coordination, which can, for example, be well-planned
work practices, and the significance of the process itself. It is noteworthy that the processes of work coordination take place on many levels; they can connect to the task or
relational level or be interwoven with both simultaneously, as the results of this study
suggest. For instance, sense-making work-related information not only includes negotiating task-oriented topics but also the relationships of the workplace are constructed and
maintained while positioning whose information is relevant and whose is not. Rather
than separating or polarizing these levels, it is beneficial to see work coordination as a
comprehensive process in which the shared realities are constructed.
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Furthermore, it is important to understand that the processes of work coordination do
not take place only on an individual level but also occur on interpersonal and group levels.
These aspects are essential when evaluating and developing the social interaction processes
and practices in working life. The findings also connect to well-being construction, and
while earlier research has often approached well-being at work from the viewpoint of
individuals’ own perceptions and experiences of their personal well-being or well-being in
general, it would be interesting to look closely into how the processes are constructed in
the social interaction. Hence, future research could aim to understand how the individuals’
experiences and perceptions of their well-being at work are created in the social interaction of work coordination processes and also in other social interaction processes at work.
This study enables understanding work coordination as a process that has more
dimensions than just organizing practical tasks and duties. In organizations and workplaces, it is important to pay attention to the quality of interaction, not only the amount
of it or sufficient arena enabling it. With the findings of this study, the communicative
nature of work coordination is made more visible. The findings can help organizations,
work communities, and people working in them to acknowledge the multifaceted nature
of communication processes and practices, such as meetings, taking place at work, and
thus enable them to see the important and wide-ranging nature of these phenomena.
This can help employees understand and value more the administrative side of the work,
which, for example, in the health care context may sometimes be seen as an extra duty
or a less significant aspect. The acknowledgement of the importance of these processes
can help the management of organizations to enable expedient conditions for practices
in which the processes can take place. In the context of organizational development, the
findings can be applied, for instance, in workplace interaction training. Moreover, from
the societal perspective, the results of this study can be utilized while aiming to support
employee retention in the health care industry.
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