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9:
kokousvuorovaikutuksessa

IHannele Vélipakka ja Leena Mikko|a

ABSTRACT

This article explores multiple foci and dimen-
sions of identification in the workplace. The aim
Ofthe'study was to find out what kinds of foci of
identifications nurse leaders have in the work-
place and how the dimensions of identification
are manifested in the meeting interactions. The
qualitative content analysis was used to analyze
the data which complied of five administrative
meetings of head nurses. The theory—guided
content analysis was used to explore cognitive,
affective, evaluative, and behavioural dimen-
sions of identification. The results of the study
indicate that the members of the studied group
have multiple work-based identifications simul-
taneously. Work unit identification was a strong
focus of identification among the studied work-
group. The results also support the View that
identification is dynamic: identification is con-
structed, shaped, and expressed through com-
munication in the workplace.

Keywords: communication, identification, meet—
ings, nurse leader, social interaction, workplace

TIIVISTELMA

Tama artikkeli tarkastelee identifioitumisen
moninaisia kohteita ja ulottuvuuksia tyopaikal-
la. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, millai-
sia identifikaatioiden kohteita hoitajajohtajilla
on tyoyhteisossaan ja kuinka identifioitumisen
ulottuvuudet ilmenevat hoitajajohtajien kokous-
vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen aineistona
toimi viisi osastonhoitajien kokousta, jota tar-
kasteltiin laadullisen sisallonanalyysin avulla.
Teoriaohjaavassa sisallonanalyysissa tarkastel-
tiin identifioitumisen kognitiivista, affektiivista,
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arvioivaa ja behavioraalista ulottuvuutta. Tut-
kimuksen tulokset osoittavat, ettéi tarkastellulla
kokousryhmalla on useita identifikaation koh-
teita tyopaikallaan samanaikaisesti. Vahvana
identifioitumisen kohteena toimi hoitajajohta-
jien oma tyoyksikko. Tulokset myos tukevat ka-
sitystéi identifioitumisen dynaamisuudesta: sitéi
rakennetaan, muokataan ja ilmaistaan tyoyhtei-
son vuorovaikutuksessa.

Asiasanat: hoitajajohtaja, identifikaatio, kokouk-
set, viestinta, vuorovaikutus, tyépaikka

JOH DANTO

Organisaatioon identifioitumisella on todettu
olevan téirkea merkitys niin organisaatiolle kuin
sen jasenille. Silla on positiivinen yhteys keskei-
siin tyoasenteisiin, kuten tyiissa koettuun osal—
lisuuteen, tyotyytyvaisyyteen ja affektiiviseen
sitoutumiseen organisaatiossa (Lee ym. 2015),
ja se on yhteydessa tyontekijan terveyteen ja hy-
vinvointiin (Avanzi ym. 2012). Organisaatioon
identifioituminen voi vahvistaa kuulumista, tur-
vallisuuden tunnetta ja itsetuntoa (Pratt 1998).
Se myos motivoi ryhmaan samaistunutta toimi-
maan kyseisen ryhméin etujen mukaisesti (Lee
yrn. 2015; van Dick ym. 2008), joten silla on
merkitystéi myos tiimien suorituskyvylle (van
der Vegt & Bunderson 2005). Sairaanhoitajan
ammatissa ja tyossa, jossa talla hetkella taistel-
laan erityisesti alaan sitoutumisen haasteiden
kanssa (esim. Flinkman 2014), organisaatioon
identifioituminen voi ehkaista halukkuutta
vaihtaa tyota ja tyopaikkaa (Mishra 8: Bhatnagar
2010).

Identifioituminen tapahtuu vuorovaikutuk-
sessa. Se voidaankin nahda dynaamisena sosiaa-
lisena prosessina, jossa yksiloiden identiteetit
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rakentuvat. Identifioituminen ilmenee vuorovai-
kutuksessa, jolloin kieli on sen ilmaisemisen vi-
line. (Scott ym. 1998.) Vaikka vuorovaikutus on
véilttimiitontéi identifikaation kehkeytymiselle,
vuorovaikutuksen ja identifikaatioiden suhdet-
ta tunnetaan kuitenkin vieléi melko huonosti
(Rouzies & Colman 2012). Tiiméin tutkimuksen
tarkoituksena on tarkastella identifikaatioiden
ilmenemistéi ja niiden moninaisuutta sairaala-
tyoyhteisossé. Tutkimus kohdentuu hoitajajoh-
tajien vuorovaikutukseen osastonhoitajakokouk-
sissa: osastonhoitajilla on merkittéiv’é. rooli siinéi,
kuinka heidéin alaisensa identifioituvat tyohén,
ammattiin ja organisaatioon.

IDENTIFIKAATION KASITE

Identifikaatio on moniulotteinen konstruktio,
joka kytkeytyy léiheisesti sekéi kategorisoinnin
ettéi sosiaalisen identiteetin késitteisiin (ks. esim.
Pate yin. 2009). Sosiaalinen identiteetti on osa
yksilon minéikéisitystii, eli se perustuu yksilon k5-
sitykseen tiettyyn sosiaaliseen ryhméiéin kuulu-
misesta (Tajfel 1982). Itsekategorisointi kohden-
tuu puolestaan interpersonaaliseen ja ryhmien
véiliseen vuorovaikutukseen (Turner ym. 1987)
ja selittéiii minéikéisityksen vaihtelua yksilollisen
ja sosiaalisten identiteettien vililléi (Wyer 2010).

Sosiaalisen identiteetin kirjallisuudessa iden-
tifikaatio on néhty léihinnéi itsekategorisointina.
Tilloin péiipaino on ryhméissii, johon samastu-
misprosessin myotéi identifioidutaan. Identifi—
kaatiolla tarkoitetaankin yksilon kéisitystii siitéi,
ettéi héin kuuluu johonkjn ryhméikategoriaan
(Mael 8: Ashforth 1992). Identifikaatio mfifirittyy
kognitiivisella tasolla ja yksilén néikokulmasta:
yksilon tunteena ykseydestéi suuremman kollek-
tiivisen ryhméin kanssa (Scott & Stephens 2009)
ja itsen méiiirittelynéi suhteessa toiseen yksiloon,
suhteeseen tai ryhméiéin (Pratt 1998). Sosiaalisen
identiteetin néikokulma ei siis edellyté vuorovai-
kutusta sen ryhmén kanssa, johon identifioidu-
taan (esim. Henry ym. 1999). Sen sijaan identi-
fioituminen tapahtuu ja erilaiset identifikaatiot
rakentuvat ryhmin vuorovaikutuksessa (Scott 8:
Stephens 2009).

Vaikka identifioitumisen merkitys ymmfirre-
téfin, tutkimuksissa on harvemmin keskitytty tar-
kastelemaan useita samanaikaisia identifikaatioi-
ta (Scott 8: Stephens 2009). qri kompleksisissa
organisaatioissa, joita myos sairaalaorganisaatiot
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edustavat (ks. esim. Cardinaels 8r Soderstrom
2013), identifikaatioiden moninaisuuden voi
ajatella korostuvan. Identifikaatio onkin dynaa-
minen konstruktio: uusia identifikaatioita ke-
hittyy, vanhat haalistuvat tai muuttuvat keskei-
siksi, niitéi voidaan korvata, ja ne voivat murtua
kokonaan (Pratt 1998). Scottin ja Stephensin
(2009) mukaan useimmissa tutkimuksissa identi-
fikaatioiden dynaamisuutta yksinkertaistetaan
kuvaamalla yksiloiden identifioitumista tasoit-
tain: korkeana, kohtalaisena tai véihéiisenéi. He
korostavat, ettei organisaatioon identifioitumis-
ta tulisi ylipéiéitéiéin tarkastella pysyvénéi ominai-
suutena: organisaation jéisenet eivéit jatkuvasti
identifioidu joko organisaatioon, ammattiin tai
tyoryhméiéin eikii se ole prosessina vakaa ja staat-
tinen vaan enemméinkin joustava ja muuttuva.
Identifioitumisen dynaamisuus néikyy myés
siinéi, ettéi kontekstin vaihtelut voivat lieventéiéi
identifioinnin vahvuutta suhteessa eri ryhmiin
(Millward & Haslam 2013). Sitéi voidaan pitééi
myés tilannesidonnaisena, vaikka Sagivin ym.
(2012) mukaan osa tutkijoista korostaa persoo-
nallisuuden roolia tilanteen sijaan.

Tisséi tutkimuksessa identifikaatio néhdfifin
yksilbn ykseyden tunteena jotain ryhmé‘é, koh-
taan (Scott & Stephens 2009; Williams &
Connaughton 2012). Se on dynaaminen ja
moniulotteinen sosiaalinen konstruktio, joita ra-
kennetaan, ylléipidetéiéin ja ilmaistaan vuorovai-
kutuksessa. Siten ryhm‘déin kuuluminen ilmenee
vuorovaikutuskéiyttéiytymisessé. Vaikka identi-
fioitumisesta kiiytetéfin suomeksi myos kfisitetté
samaistuminen, on tiisséi tutkimuksessa péiiidytty
kéyttéméién identifikaation ja identifioitumisen
késitteitéi: ne ovat kisitteinfi. tarkempia ja neut-
raalimpia.

IDENTIFIOITUMISEN KOHTEET
JA ULOTI'UVUUDET

Van Dick ym. (2004) esittéivét identifioitumisen
muodostuvan kahdesta tekijéistéi: fokuksesta ja
ulottuvuudesta. Identifikaation fokukset tarkoit-
tavat identifikaatioiden erillisiéi kohteita. Scottin
ym. (1998) mielestéi organisaatloelfimfifin sisiltyy
ainakin neljéi olennaista identiteettifi: yksiléfin,
tyfiryhmiiin. organisaatioon ja ammattiin k71-
keytyvéit identiteetit. Keskittyminen organisaa—
tiotas’oon on jittfinyt muut identifikaation-koh—
tee: varjoon (Ashforth yin. 2008).- Organisation
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tarkastelu yhten'a'. jakamattomana kokonaisuute—
na on kuitenkin yksinkertaistavaa, koska se jéit-
tai huomiotta organisaation ryhmien verkostot,
jotka voivat myos saada aikaan identifioitumista
(van Knippenberg 8: Schie 2000): tyontekijéit
kehittéivat moninaisia identifikaatioita tyoyhtei-
séssaan (Riketta 8( Nienaber 2007). Nayttiiakin
silta, etta organisaation jasenet identifioivat it-
senséi voimakkaammin tyoryhmiinsa, jolloin
identifioituminen kytkeytyy vahvemmin tyonte-
kijoiden vaihtuvuuteen, tyomotivaatioon, osal—
lisuuteen seka tyotyytyvaisyyteen tyohon kuin
organisaatiotasoon itsessaan (van Knippenberg
& Schie 2000).

Organisaation jasenet voivat identifioida
itsenséi kuuluviksi samanaikaisesti esimerkiksi
omaan tiimiinsa, osastoonsa ja organisaatioon.
Silva ja Sias (2010) havaitsivatkin tutkimukses-
saan, etta yksilolla voi 011a useita identiteettejal.
Ryhméin j iisenten identiteetit voivat 011a osittain
yhteensopivia seka ristiriitaisia, kun taas yksilon
identiteeteilla on todennakoisesti péifillekkaisia
kiintymyksen ja itsenaisyyden alueita. Grice k01-
legoineen (2006) esittaa, etta organisaation jase-
nyyden monimuotoisuuden tunnistaminen k0-
rostaa ryhmien valisen suhteen kompleksisuutta
organisaatioissa: tyontekija voi 011a sisaryhmfin
jasen yhdesséi ulottuvuudessa ja toisessa taas ul-
kopuolinen henkilo. Ryhmajasenyys muokkaa
kéisitystéi itsestéi, mikéi ilmenee yksiloiden kayt-
tiiytymisessa ja suhtautumisessa muita ryhmia
kohtaan (Sivunen 2009).

Identifikaation kohteiden ohella voidaan
tarkastella myos identifioitumisen ulottuvuuk-
sia. Niiden tutkimus perustuu pitkalti Tajfelin
(1982) kuvaukseen ryhmaidentiteetista, jossa
yksilo 1iittéiéi arvoarvostelmia ja emotionaalisia
merkityksia tietoon ryhmien jasenyydesta. Ryh-
maidentiteetti rakentuu siis kognitiivisesta, affek-
tiivisesta ja arvioivasta ulottuvuudesta (Ellemers
ym. 1999; Jackson 2002). Identifioituminen i1-
menee ihmisten kayttaytymisen tasolla, mutta se
rakentuu myos heidan ajattelunsa ja tunteidensa
kautta (Sivunen 2007). Identifioitumiselle on eh-
dotettu myt'js neljattii ulottuvuutta (ks. Jackson
2002), jota van Dick ym. (2005) kutsuvat beha-
vioraaliseksi ulottuvuudeksi.

Van Dick ym. (2004) maarittelevat identifioi-
tumisen kognitiivisen ulottuvuuden yksilén tie-
toisuudeksi kuulumisestaan tiettyyn ryhmaan.
Kognitiivinen ulottuvuus erottaa organisaatioon
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identifioitumisen sen léiheisistii k'aisitteistii kuten
lojaalisuudesta, osallisuudesta ja sitoutumisesta
(van Dick ym. 2005). Kognitiivinen ulottuvuus
on edellytys sille, ettéi yksilo kasittaa itsenséi ryh-
man jasenena. Sen myotii yksilo alkaa kokea jon-
kinlaista tunnesidetta ryhmaa kohtaan, arvioida
negatiivisesti tai positiivisesti ryhman piirteita'. ja
siihen kuulumista seké kayttiytyéi tavalla, joka
tukee ryhmiia ja sen toimintaa. (van Dick ym.
2004.)

Identifioitumisen affektiivinen ulottuvuus
viittaa tunnepitoiseen siteeseen, joka yksilolla
on kyseesséi olevaa ryhmiia kohtaan. Esimerkiksi
Ashforth ym. (2008) toteavat, etta emotionaalis-
ta identifioitumista kuvaavat positiiviset tunteet
kuten ilo, innostus, rakkaus ja ylpeys omaa ryh-
maé kohtaan. Arvioiva identifioituminen viit-
taa jasenen nakemykseen ryhmiin jasenyyden
arvosta (Ellemers ym. 1999). Se kuvaa ryhméiéin
liitettyjéi arvomerkityksiéi, jotka perustuvat ryh-
man jasenen arvioihin ryhmaéin kuulumisen po-
sitiivisista ja negatiivisista tekijoista. Neljas ulot-
tuvuus, behavioraalinen identifioituminen, ku-
vaa kayttaytymista ryhméin jasenena. (van Dick
ym. 2004.) Identifioituminen voi nain ollen 011a
kognitiivista tietoisuutta ryhméiéin kuulumisesta,
emotionaalista vuorovaikutussuhteiden tasolla
ilmenevaa tunnetta mutta myéis behavioraalinen
prosessi, jossa ryhméin tehtavat ja tavoitteet ym-
marretaan ja niita kohti pyritaan (Sivunen 2007).

Identifioituminen ja sen ulottuvuuksien vaih-
telu on prosessi, jossa yksilon kokemus voi vah-
Vistua, heikentya tai pysy’a'. samanlaisena, ja iden-
tifikaation kohteet voivat vaihdella eri tilanteista
ja osapuolista riippuen. Identifioituminen ilme-
nee viestinnan kognitioissa, viestintasuhteissa ja
viestintakayttaytymisessa, eivatkii niiden rajat
aina ole selkeita vaan ne saattavat menna jossain
maarin myos paallekkiiin (Sivunen 2007). Myos
van Dick ym. (2004) korostavat, etta ulottuvuu-
det liittyvat toisiinsa. Jackson (2002) toteaa, etta
vain kognitiivinen ulottuvuus nayttaisi olevan
teoreettisesti valttamatonta identifioitumiselle.
Talloin muut ulottuvuudet kuten affektiivinen,
arvioiva ja behavioraalinen ulottuvuus voidaan
néihdii enemméinkin identifioitumisen seurauk-
sina kuin sen osana.

Tassa tutkimuksessa eri kohteisiin identifioi—
tumista tarkastellaan vuorovaikutusprosessina,
jossa ryhmiian kuulumisen merkityksiéi luodaan,
jaetaan ja neuvotellaan vuorovaikutuksessa orga-
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nisaation jéisenten kesken. Vuorovaikutuksessa
identifioitumiselle syntyy paitsi kognitiivisia
mutta myés arvioivia, affektiivisia ja behavio-
raalisia ulottuvuuksia.

IDENTIFIKAATIOT TERVEYDENHUOLLON
TY6YHTEI56|ssA
Vaikka ammatti-identiteettiéi on tutkittu tervey-
denhuollon professioissa runsaastikin, on sai-
raanhoitajien identifioitumista tutkittu viihéin.1
Trybou ym. (2014) tarkastelivat sairaanhoitajien
identifioitumista ammattiin ja organisaatioon
sekéi identifikaatioiden yhteyttéi organisaation
koettuun supportiivisuuteen, johtaja—alaisvuoro-
vaikutuksen laatuun ja roolirajat ylittéivéiéin kay-
tékseen. Korkeampi organisaation koettu sup-
portiivisuus edesauttoi roolirajoja ylittévéiéi kéyt-
téiytymistéi ja halua toimia organisaation puolesta.
Chen ym. (2013) tarkastelivat tutkimuksessaan
mieshoitajien organisaatiokansalaisuutta ja tote-
sivat organisaation koetulla supportiivisuudella
olevan vaikutusta organisaatioon identifioitu-
miseen. Millward ja Haslam (2013) havaitsivat,
ettéi julkisen terveydenhuollon organisaatiossa
identifioiduttiin voimakkaammin tyéryhméin,
kun puolestaan yksityisisséi organisaatioissa ura
nousi keskeisemm‘ciksi identifikaation kohteeksi.

Apkerin ym. (2009) tulokset osoittivat, ettéi
organisaatioon tai hoitotiimiin identifioitumi-
nen vaikuttaa osittain tiimin synergiseen vuo-
rovaikutukseen ja hoitajien aikomuksiin l‘alhteéi
ammatistaan: vuorovaikutus, joka rakensi ja
yllipiti tiimisynergiaa, edesauttoi tyépaikkaan
identifioitumista, joka puolestaan vahvisti hoi-
tajan halukkuutta jatkaa tyépaikassaani Tiimi-
identiteetin merkitystéi korostavat myés Rodri-
gues ym. (2013), jotka ehdottavat vahvan am-
matti—identiteetin jopa estéivén tiimi-identiteetin
rakentumista.

Apker ym. (2003) havaitsivat, ettéi professio-
naalinen autonomia vahvisti eniten hoitajien
organisaatioon ja ammattiin identifioitumista,
mutta myés sosiaalisella tuella oli yhteytté nii-
hin. Hoitajien identifioitumista sairaalaorgani-
saatioon edistiviit autonomisuus omassa tyésséi
ja tuki, jota he saivat johtajilta ja tyékavereil-
ta. Ammattiin identifioituminen puolestaan
oli vahvempaa erityisesti silloin, kun hoitajat
kokivat autonomiaa ja saivat tukea tyétovereil-
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taan. Tibia vaikutti myfis hoitajien kokemu'S’perinteisten saimanhoitoroolien keskeisyydeétfi'
omassa tyéssfifin. Katrinlin ym. (2009) tulokset
olivat samansuuntaisia: tutkijat korostavat tehtfi-
vain liittyviin autonomian ja identiteetin lisiii-
véin osallisuutta tyéhbn ja siten myéis organisaa-
tioon identifioitumista.

Hoitotyéssii johtaja-alaissuhteen laadulla on
todettu olevan merkitsevé yhteys organisaatioon
identifioitumisen kanssa (Katrinli ym. 2008).
Hoitajajohtajien identifikaatioista ei kuitenkaan
ole aiempaa tutkimusta,2 vaikka identifikaatioil-
1a on keskeinen merkitys heidéin tyéssiiéin. qri
osastonhoitajat muodostavat kiinnostavan tar-
kastelukohteen, koska heidéin tyéssfiéin asian-
tuntijaorganisaatiossa erilaiset ammattiryhmiit
ovat vahvasti léisnéi, ja hoitajajohtajat tekevét
yhteistyété monien eri toimijoiden kanssa. Ter-
veydenhuollon liihijohtaja joutuukin roolissaan
tasapainoilemaan niin potilaiden/asiakkaiden,
henkilékunnan kuin organisaatiosta ylhéiéiltéi tu-
levien paineiden véilillii (Isosaari 2008). Toisaalta
osastonhoitajilla on merkittévéi rooli myés siinfi,
kuinka hfinen alaisensa identifioituvat profes-
sioon, tiimiin ja organisaatioon. Néiin ollen ym-
méirrys siitii, mihin hoitajajohtajat identifioitu-
vat ja kuinka heidin identifikaationsa ilmenevfit
omassa toimintaympéiristésséi ja vuorovaikutus-
kéiyttéiytymisesséi, tuottaa tiirkeéiéi tietoa tyéyk-
sikbiden ja koko organisaation toiminnasta ja
johtamisesta. Pyrimme tilléi tutkimuksella vas-
taamaan kyseiseen tutkimustarpeeseen.

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Téimén tutkimuksen tavoitteena on kuvata iden-
tifioitumisen moninaisuutta osastonhoitajien
kokousvuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa tar-
kastellaan, kuinka kokousryhméin jéisenet ilmai-
sevat erilaisiin tyéyhteisén ryhmiin kuulumista
ja kuinka identifioitumisen ulottuvuudet ilme-
nev’cit kokousvuorovaikutuksessa. Tutkimuksen
tavoitteesta on johdettu kaksi tutkimuskysy-
mystéi:

1. Millaisia identifikaatioiden kohteita hoi-
tajajohtajilla on tyéyhteisésséi'aln?

2. Miten identifioitumiseu ulottuvuudet i1-
menevéit hoitajajohtajien kokousvuorovai-
kutuksessa?
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Tiimikokouksissa jis’enten identifikaatio voi
vaikuttaa tiimin ja organisaation tuloksiin (Scott
& Fontenot 1999), joten kokoukset sinéinséi muo-
dostavat kiinnostavan tarkastelukohteen. Koska
téisséi tutkimuksessa on piiéidytty tarkastelemaan
hallinnollista vuorovaikutustilannetta, myés
edustuksellisuus voi nostaa esille identifikaation
eri kohteita. Tutkimus antaa tietoa hoitajajohta-
jien identifioitumisen kohteista ja identifioitu-
misen monitahoisuudesta.

TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

Menetelmé ja aineisto

Tutkimuksen aineisto koostui yhden keskussai-
raalan toimialueen viidest‘a’. osastonhoitajakoko-
uksesta, ja se keréttiin osana Sairaalatyéyhteisbn
tyéhyvinvointia edistéivéit vuorovaikutuskéiytéin-
teet -hanketta. Kokousryhméi tapasi séiéinnélli-
sesti kerran kuukaudessa, ja aineistoon valikoi-
tuneet kokoukset videotallennettiin syksylléi
2012 ja kevéiillé 2013. Tallennus tehtiin 360°-pa-
noraamakameralla, ja niiden kesto oli yhteensé
4 tuntia ja 52 minuuttia. Analyysia varten tallen-
teet myés litteroitiin, ja litteroitua tekstié kertyi
88 sivua.

Kokouksissa oli seitseméstfi kymmeneen
osallistujaa. Ryhméi koostui saman toimialan eri
vastuualueiden osastonhoitajista, jotka edustivat
kokouksessa omaa tyéyksikkéé'aln. Kokouksiin
osallistuivat myés ylihoitaja ja sihteeri. Yhdessfi
kokouksessa oli mukana myés vierailija, joka
esitteli meneillééin olevaa projektia. Kokous toi-
mi hoitajajohtajien paikkana jakaa ajankohtaista
tietoa. Niisséi myés vaihdettiin kuulumisia, nake-
myksiéi ja kokemuksia. Kokouksen eteneminen
oli samankaltaista kaikissa kokouksissa, ja se
noudatti esityslistaa. Puheenjohtajana toimi yli-
hoitaja tai yksi osastonhoitajista. Puheenjohtaja
johti kokousta ja esitteli kokouksen aiheet, jotka
yleenséi muodostuivat erilaisista ajankohtaisista
asioista, ilmoitusasioista ja organisaatiossa teh-
dyistéi péifitéksistéi. Osallistujat pyysivéit puheen-
vuoroja, mutta ajoittain keskustelu oli myéis va-
paamuotoista, eiké néiin noudattanut muodolli-
sia kokouskéiyt'einteit‘al.

Aineiston analyysi ,

Analyysi perustui laadulliseen siséllén analyy-
siin, ja siinéi hyédynnettiin teoreettista kehysté
identifioitumisen kognitiivisesta, af‘fektiivisesta,
arvioivasta ja behavioraalisesta ulottuvuudesta
(ks. van Dick ym. 2004). Koska kielelliset ilmauk-
set indikoivat identifikaatioita (Scott ym. 1998),
kohdentui analyysi ilmauksiin, jotka kuvaavat
identifikaation kohteita. Analyysi toteutettiin
litterointeihin perustuen. Videotallenteet tuotti-
vat liséarvoa ilmauksien tulkinnassa (esim. 'alé-
nensévyt), mutta nonverbaalista viestintéié ei
kuitenkaan erikseen analysoitu, vaan painopiste
oli kielellisissfi ilmauksissa.

Aineiston analyysisséi hyédynnettiin Atlas.ti-
sovellusta, miké auttoi aineiston hallintaa, sen
organisoimista ja luokittelua. Analyysiprosessi
alkoi ohjelmassa hermeneuttisen yksiki‘m luomi-
sella. Valmis tekstiaineisto siirrettiin ohjelmaan,
jolloin litteraatiot toimivat primaaridokument-
teina. Témén jélkeen aineistoa vieléi lépiluettiin
hyvéin kokonaiskuvan saamiseksi, jonka jfilkeen
varsinainen aineiston koodaus aloitettiin. Teo-
riaohjaavan siséllénanalyysin luokittelua ohjasi
nelj‘ri identifioitumisen ulottuvuutta, jotka muo-
dostivat analyysin ylékategoriat: kognitiivinen,
emotionaalinen, arvioiva ja behavioraalinen
ulottuvuus. Néiméi ulottuvuudet eli yliikategoriat
muodostivat Atlas.ti—ohjelmassa omat koodiper—
heenséi, joiden alle kohdistettiin niihin luokitel-
lut aineiston tekstiosiot. Néiistéi tekstikatkelmista
etsittiin yhtéiliiisyyksié ja eroavaisuuksia, ja niis-
ti syntyivéit omat alakategoriansa.

Analyysissa edettiin tutkimuskysymyksittéiin,
ja ensimméiseksi koodattiin kognitiivista iden—
tifioitumista kuvaavat ilmaukset. Kognitiiviseksi
identifioitumiseksi kéisitettiin kokousryhmin ji-
senten puhe, jossa ilmaistiin omaa kuulumistaan
johonkin tyéyhteisén ryhméifin. Toisin sanoen
henkiléiden oma itsekategorisointi eri ryhmiin
tulkittiin aineistossa kognitiiviseksi identifioitu-
miseksi. Rajanvetoja tehtiin mééirittéiméillé ”mei-
t5.” (esim. Virsu 2012). Kuulumisen kohteiden
tarkastelu rajattiin t'alsséi tutkimuksessa nimen-
omaan oman organisaation ryhmiin. Aineistosta
tunnistetuista identifikaation kohteista muo-
dostuivat ylékategoriana toimivan kognitiivisen
identifioitumisen alakategoriat: sairaalaorgani-
saatio, toimialue, tyéyksikké ja professio.
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Kun aineistosta oli koodattu identifikaation
kohteet kognitiivisella ulottuvuudella, ryhdyttiin
tarkastelemaan muita ulottuvuuksia toisen tut-
kimuskysymyksen mukaisesti. Emotionaaliseksi
identifioitumiseksi koodattiin vuorovaikutus,
jossa tyéryhméin jéisenet ilmaisivat keskusteluis-
sa jonkinlaista tunnetta tai tunnesidetté kohdet-
ta kohtaan. Arvioivaksi identifioitumiseksi koo-
dattiin puhe, jossa arvioitiin ryhmééi esimerkiksi
ryhméiéi ja sen toimintoja kehumalla tai arvos-
telemalla. Behavioraalinen identifioituminen
koodattiin, kun osallistuja asemoi itsenséi oman
ryhméinsfi edustajaksi. Puheenvuorot, joissa ko-
kousryhmén jéisenet toivat esille edustamaansa
ryhmééin liittyviéi asioita, néhtiin analyysissa
ryhméin jéisenenéi toimimisena.

Tulokset esitetiiéin seuraavaksi tutkimuskysy-
myksittéiin. Esimerkeisséi on saatettu muunnella
esimerkiksi hoitotoimenpiteiden nimié toimi-
alueen ja osallistujien anonymiteetin suojaami-
seksi, mutta niiden merkjtyssisélté on siilytetty.

TU LOKSET

ldentifikaatioiden kohteet

Hoitajajohtajien vuorovaikutuksessa ilmeni
useita identifioitumisen kohteita, ja kokouksissa
osallistujat puhuivat useista eri ryhmistéi. Yksi
selkeé tapa tehdéi ja ilmaista rajoja eri ryhmille
on puhua meistéi, teistéi ja heistfi. Samalla tehdééin
erottautumista muista: keitéi me olemme, ketké
kuuluvat meihin ja ketkii taas ovat ulkopuoli-
sia. Itsen méiiirittely ryhmien kautta rakentuu
keskusteluissa myés yksilétasolla. Kognitiivista
identifioitumista olikin havaittavissa kokous-
vuorovaikutuksessa varsin moninaisesti: identi-
fikaatioiden kohteita olivat organisaatio, toimi-
alue, tyéyksikké ja professio. Vuorovaikutuksessa
toistuivat ilmaukset ”meidéin talc”, ”meidéin toi-
mialue” ja ”meidéin tyéyksikkf)”, joilla viestittiin
kuulumista kyseisiin ryhmiin.

Sairaalaorganisaatio. Kokousten vuorovaiku-
tuksessa sairaala niiyttéiytyi moniulotteisena or-
ganisaationa, ja se merkityksentyi kahdella ta-
paa: sairaalasta puhuttiin toisaalta yhtenéisenéi
me-ryhméinéi, mutta se sai myés merkityksiéi it-
sesti erillisenéi tybnantajana. Osastonhoitajat siis
identifioituivat sairaalayhteiséén. Puhuttaessa
sairaalasta me-ryhménéi kéytettiin késitteitfi
kuten ”meidéin porukka” ja ”meidéin talc”. Sai-
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raglan johto jg hallinto nfiyttfiytyivfit puolestaan
omana ryhmfinii ja tyénantaj‘an edu'stajana.;-Or’-
ganisaatiosta puhuttiin tall'éin talona tai tyérian-
tajana:

01: la samoten sitten tiisti perehdjnyksestéi
sielléi kehittimispéiivésséi puhutaan- téstfi tim-
mbsestfi yleisperehdytyksestéi joka jota sitten
jérjestetéién varmaan tuolla verkossa ja siell’é.
on néiitii témmésiii yleisiéi asioita joita kaik-
kien pitiiii tietéiéi ettei niitfi joka paikassa tarvii
néitéi kéisihuuhteiden kéyttééi kéiyii lfipi tai se
on ehké huono esimerkki. Se pitéiis kaikkien
osata jo ténne tullessaan mutta mutta tam-
mbsi’a’. yleisiéi, yleisiéi asioita ja niinku tyén-
antaja, sen organisaation perehdytys se on
toinen. ..

Erillisyys néyttéiytyy tilanteissa, joissa tyéryh-
missé puhutaan organisaatiota koskevista joh-
don péétéksistéi ja linjauksista:

02: 100 meilléikin tota eilen vasta ilmotettiin
talon johdolta, etté tuota ni kuinka kauan se
kestéé niinku tekniseltéi puolelta.

Toimialue. Kokousryhmén j'alsenet olivat p55.-
asiassa samalta toimialueelta, ja siten kokous
toimi areenana yhteisten asioiden hoitamiselle
ja yhteisen toimialueen eteen toimimiselle. Ko-
kouksen vuorovaikutuksessa oli tunnistettavissa
”meidiin” viittaavan niiin ollen myés yhteiseen
toimialueeseen. Seuravassa esimerkissé keskus-
tellaan oman toimialueen ulkopuolelta tulevan
henkilén kanssa:

01: Ootte te tehnyt sité jo?
02: Me ollaan tehty tyépajoissa sité, mutta. ..
01: Entés toimialueella, miettinyt yhtééin?
02: Ei, ei me olla vieléi toimialueen kesken
mietitty.
01: 100, miettikéiéi nyt sitten, miettikfii nyt
tétéi sitten.

Kokouksissa keskityttiin pitkéilti tiedon jakami-
seen, joten ne toimivat vuorovaikutustilanteina,
joissa osallistujat saivat organisaatioon ja toimi-
alueeseen liittyvéiéi tietoa. Myiis informaation
jakamisella tai jakamattomuudella tehtiin rajoja
siihen, mihin ryhmiin kuulutaan eli mitk’é. asiat
ja tieto koskevat ketéikin. Seuraavassa esimer-
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kisséi tehdién rajanvetoa siinéi, miké‘. ei koske
” - II”telta :

Ol: Koulutus on huomenna aamusta yhek-
s'dstéi.
02: E1 00 meillé mitéiéin kyll‘é. tullut [01: 100]
mitéén tietoakaan siité.
01: 100 okei te ette varmaan oo sitten siin'ei
mukana.
02: 100 me ei 011a kato siinéi, siinii verkostos-
sa [naurua] [01: 100] [03: 100] mutta se on
vaan se tyépajakoulutus siihen tuli kutsu [01:
100] mutta joo ei siinéi joo.

Kokousryhméin jisenet toimivat séiéinndllisesti
yhdessé ja heidén tyéryhmélléiéin sekéi sen toi-
minnalla 0n heidiin yhteiseen toimialueeseensa
liittyvé péiéiméiéiréi. Itse kokousryhméiéin identi-
fioituminen ei tullut aineistossa suuressa méiéi-
rin esille. Kokousryhmééi késitelléiéin yhteisenéi
omana ryhméinéi kokouksissa erityisesti silloin,
kun sen jéisenet sopivat seuraavista tyéryhmén
kokousajankohdista. Yhteinen tekijéi kokouk-
sissa on kuitenkin on kuitenkin lésnéi: ryhméi
tyéskentelee yhdesséi yhteisen toimialueen eteen.

Tyb'yksikkb'. Oma tybyksikké néiyttéiytyi kes-
keisenéi identifikaation kohteena. Tyéyksikké
on léhin yhteisi’) tyépaikalla, jonka joukossa
péiivittiiinen tyé tehdéiéin ja jossa tyéryhrn'é on
myés kaikkein tutuin. Tarkasteltavina olleissa
kokouksissa tyéyksikké') toimi myés erottavana
tekijéinéi, sillé kokouksen jéisenet kuuluivat eri
tyéyksikéihin.

Kokouksissa tehtiin tybyksikéiden rajanveto-
ja. Kuulumisia, toimintatapoja ja ajankohtaisia
tilanteita eri asioista kyseltiin toisilta osallistujil-
ta puhumalla ”teistéi”. ”Me” ja ”te” viittasivatkin
ryhminéi usein juuri omaan tybyksikkébn eli ne
ilmensivéit toimialueen eri yksikéitéi, joita kukin
tyéryhméssé edusti.

Professio. Tybyksikén liséksi professio néiyt-
téiytyi kokouksissa identifikaation kohtena. Hoi-
tajajohtajien professioon identifioituminen tuli
esille kahdella tasolla: johtajana ja hoitotyfjn am-
mattilaisena. Sairaanhoitajat ammattiryhm'én‘ai
ovatkin lfisnfi hoitajajohtajien kokouskeskuste-
luissa. Rooli hoitajajohtajana muodostaa saman—
kaltaisen aseman kokousjéisenien keskuudessa ja
n'ziin ollen yhdistéiéi heitéi ryhménfi:

O4: Niin ens maanantaina on tulee tiiméi, kun
m‘é. taisin viimeks puhua, niin nyt tulee meille
esimiehille sit palaute siitéi, analyysista tai siis
ne kertoo nyt mité... Sit henkilékunnalle on
kuukauden péifist'ai.

Iohtajuuden ja esimiestyén liséksi hoitajajohta-
jien tyétéi ohjaa potilaan etu:

O3: (viittaa kuulemaansa luentoon): Ia pe-
rustehtéivéi pitiéi pitéi aina mielessii kirkkaas-
ta, kirkkaana ja varmistaa varmistamisenkin
péiéistyéi, etté se pysyy muillakin tiedossa, ettéa'.
miké téiiilléi perustehtéivéi on. Miksi olemme
olemassa, keitii palvelemme, mikii on meidiin
arvopohja? Ia vastaus téhin on ihan selkeesti
potilaan paras.

03: Mut summa summarum potilasturvalli-
suus on jokaisen terveydenhuollossa tyésken-
televéin vastuulla. Esimiehet vastaavat siit'ei,
etté‘. potilasturvallisuuskoulutus toteutetaan
ja uusien tyéntekijéitten perehdyttiimisesséi
ja potilasturvallisuusriskien niinkun sitten
véhentémisesté.

ldentifioitumisen ulottuvuudet

Arvioiva identifioituminen. Kokousvuorovaiku-
tuksessa identifioitumisen arvioiva ulottuvuus
ilmeni identifikaation kohteiden vertailuna ja
arvottamisena. Vertailua tehtiin erityisesti tyé-
yksikéiden eli osastojen, mutta myés professioi-
den, toimialueiden ja organisaatioiden vélillé.
Keskusteluissa vertailua tuli esille esimerkiksi
tilanteissa, joissa k'a'ytiin l'a'pi, kuinka jotkin asiat
hoidetaan misséikin tyéyksikésséi:

Ol: Onko teillé?
02, O4 ja OS [yht'ei aikaa]: On.
01: No niin, joo. Ia sitten niin tuota [OS sa-
noo jotain 04:11e, joka naurahtaa] onko erilli-
nen perehdytysohjelma opiskelijoille?
04: On.
01: 100.
02: Meilléi on silléi tavalla tota niin kytketty.
Niin me laitetaan [ei saa selvéiéi] piste et kuka
perehdyttéiéi. Meillii on semmonen kylléi sem—
monen kartta et missé me on ja kuka pereh—
dyttiiéi ja néiin et [01: 100] ja sit se ohjelma,
ettéi mitii mitéi, mutta mi en tied'a'. kuinka kat-
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tava se on. Pitiis ihan katsoakin sitéi vieléi ettéi
mut en tiedéi kuinka, [01: 100] mitkéi kriteerit
tossa on et kuinka laajat ne pité’é. 011a, mutta
erillinen on kuitenkin [01: 100, joo] olemassa
etti.
01: Mi luulen, ettéi n55 opiskelijavastaavat
nehén on aika hyvin téihiin.
02: Ne on ihan mielettéméin innostuneita
[01: Hmm, hmm], meilléi ainakin.

Kokousvuorovaikutus toimikin areenana identi-
fikaatioiden arvioinnille: kokousryhméin jia'senet
ottivat kokouksessa usein puheenvuoron juuri
silloin, kun oman tybyksikén toimintatapoja
haluttiin tuoda esille. Edellisesséi esimerkissia'.
toimintatapojen vertailu opiskelijoiden pereh-
dytysohjelmasta piiéittyy lopuksi ryhméin posi-
tiiviseen arvottamiseen tuomalla esille omien
opiskelijavastaavien innokkuutta tehtiivéiéin. Ar-
vioiva identifioituminen niikyikin aineistossa
arvottamisena, mihin liittyi oman ryhméin mer-
kitys ja sen koettu paremmuus. Esimerkiksi ”va-
kituinen oman talon ihminen” nihtiin parempa-
na ja luotettavampana vaihtoehtona hoitamaan
tehtéivéiéi kuin joku ulkopuolinen:

01: Niin, on se paljon parempi, ett’é. on vaki-
tuinen oman talon ihminen tekemfisséi sen...

Arviota oman tyéyksiktin toiminnasta ilmenee
mytis seuraavassa aineistoesimerkisséi:

06: Kylléi meill‘é. hyvin menee. [01: 100, joo]
Mutta tuota huomasin tfinéi aamuna, oli pitkéi
asiakasprosessi. ettz'i on varaa parantaa.
Ol: Okei, joo. .. joo.
06: Hyvéisté parhaaksi [01: Too], ajattelin.

Vertailua ja arvottamista tehtiin myés professioi-
den vilillfi, mikéi kytkeytyi yleenséi puheeseen
léikéireistéi. Seuraavassa aineistoesimerkisséi ko-
kouksen puheenjohtaja kannustaa hoitajia osal-
listumaan tapahtumaan, johon muista ammatti-
ryhmistéi on jo hyvéi edustus. T5115 viestill'al héin
myés ilmaisee hoitotyén profession térkeyttii:

01: Pikkusen semmosta néikéséilléi, etté ne oli
ehké hitusen verran niinku laékéiripainottei-
sia ne ryhmiit ja sielléi kuitenkin se hoitohen-
kilékunnan osuus ja ja kaikki tiiméi on niinku
tuota tosi korkeella niin tota onhan ne, ootte-
han te nyt mukana kaikissa?
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Liéikéireihin syntyi vertailixa myés, kun phhlltiin
vierailuluennosta, jonka sisfiltfinfi oli palauttaen
antaminen sairaalajohtamisessa: i

03: (Siteeraa kuulem‘aansa vierailuluentoa):
Professionaalisen johtamisen kulttuurissa
palautteen antaminen on erityisen vaikeaa,
koska se ei kuulu kahden samanarvoisen kol-
legan keskinéiiseen vuorovaikutukseen. Siksi
palautteen antamisen tarvetta ei tahdota huo-
mata. Samasta syystéi palautteen tarvettakaan
ei ehkéi tiedosteta. (Nostaa katseen muistiin-
panoista ja alkaa tulkita.) Tiiéi palautehan on
joka tasossa niinkun hirvittiivéin vaikeeta
just mitéi Katjakin tossa sano, ettii et mi... ja
ymméirretéiéinké sitten palaute oikein et siin'ei,
siinépi sitéi onkin miettimistéi.
01: Ia léékfireillehén téiéi on justiinsa se han-
kala juttu.
O3: Léiéikéireille tiéi oli niinkun kova juttu,
[01: 100, niin on] sen voi niinkun kuvitella,
ettii [01: 100] siinéi se on.
0]: Et ne on kollegoja aina.
03: Aina kollegoja, joo.

Arvioiva ulottuvuus korostaa oman ryhmén
merkityksellisyyttéi, jota rakennettiin kokous-
keskusteluissa vertailun ja arvioinnin avulla. Se
nékyi erontekona muihin: me/ne-puheen avulla
vahvistettiin omaan ryhméiéin kuulumista, sen
merkitystéi ja yhtenéiisyyttéi.

Emotionaalinen identifioituminen. Emotio-
naalinen identifioituminen niikyi kokousvuoro-
vaikutuksessa emotionaalisena suhtautumisena
erilaisiin identifikaation kohteisiin. Se ilmeni
erilaisten tunteiden, kuten ilon, ylpeyden ja
huolen ilmaisemisena. Emotionaalinen identi-
fioituminen tuli keskusteluissa esille erityisesti
silloin, kun puhuttiin omasta tyéyksikésti tai
tyéstéi. Tunnesidettéi tyéhiin ilmaistiin niin hoi—
totybn kuin johtamisen kohdalla, mikéi néikyi
vuorovaikutuksessa sekéi potilaiden ettéi oman
henkiléstbn merkityksen korostamisena. Emo-
tionaalinen identifioituminen johtamistyéhén
ilmeni hoitajajohtajan puhuessa omasta tyéyksi-
kfistéin ja siihen liittyvien asioiden huolehtinfi-'
sena ja murehtimisena. Erityisesti henldlékun-
nan riittéiminen osoittautui ole-van keske'men
huolenaihe hoitajajohtajille. Seuraavissa kahdes-
sa aineistoesimerkissii emotionaalinen side
omaa tyéyksikkééi kohtaan johtajana heijastuu
huolena tyéyksikén resursseista:
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O4: Miten teilléi riittéiéi henkilbkunta?
O7: Ei meill'a'. riitéi. Siinéhiin se ongelma [04:
mmm] nyt on, ettéi me tarvitaan tétéi uutta
toimintoa varten se yks hoitaja ja se nyt tuot-
taa péénvaivaa sit ihan tosissaan, etté...
[--]
O7: Elikkéi me... téiéi ei niinku yksinkertaisesti
tai ei pyéri... véhemméfllfi. Eli me tarvitaan
se yks [erikoisalueen nimi]hoitaja... [--] Niin,
ihan oikeesti en tiedéi miten téé ratkastaan.

Iohtamisen liséiksi emotionaalinen identifioi—
tuminen tybtéi kohtaan ilmeni hoitotyéstéi eli
itse professiosta puhuttaessa. Téiméi tuli esille
keskusteluissa asiakkaiden hoidosta ja tarpeista,
hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta, jota
seuraava esimerkki kuvastaa:

Ol: Mutta anyway 56 on tosi Iaaja-alaista ja
sitfi tehééin hirveen monella rintamalla téitéi
potilasturvallisuustyétéi [02: 100] just sen ta-
kia kun se on yks meidéin perusasia mikéi pi-
téié'. 011a tiiéillé talossa kunnossa. [02: Hmm.]
Lakiséiéiteisesti ja kun téiéi on kuitenkin niinku
sairaala ja téiéilléi hoidetaan sairaita ihmisiéi.
[Useampihenki16: Hmm]
O3: Kylléi. Tosi tla'rkee asia muistaa meidéin
ydintehtéivéi tiéilléi.

Emotionaalista identifioitumista ilmeni myés
positiivisissa tunneilmaisuissa kuten tyytyvéii-
syyden ja iloisuuden ilmaisuissa oman ryhméin
toiminnasta. Tiitéi kuvaa seuraava esimerkki, jos-
sa osallistujat ovat ylpeité ja iloisia toimialueen
saamasta tuloksesta opiskelijapalautteissa:

O3: ...sitten hyvéinéi kakkosena tulee meidén
toimialue et 8,8.
02: No niin.
01: Siis valtakunnan tasollahan ollaan erit-
téiin hyvéilléi tasolla.
O3: Eritt'aiin hyvéilléi tasolla [01: I00] joo val-
takunnan tasolla.

Keskustelu tuo esille ryhméin tyytyvéiisyyttéi hei-
dén saamaansa tulokseen. Samalla keskusteluun
kytkéytyy myés arvottaminen ja vermilu. Nain
ollen aineistoesimetkissfi vilmenee myfis arvioi-
vaa identifioitumista.

Behavioraalinen identifioituminen. Aineistos-
ta tunnistettiin behavioraalista identifioitumista

oman ryhmén edustarhisena ja sosiaalisen tuen
osoittamisena kokousryhméin jéisenille. Hoita—
jajohtajien organisatorinen rooli néikyikin hei-
déin vuorovaikutuskéyttéytymisess'ziiin oman tyé-
yksikkénséi edustajina ja hoitotyén johtajina.
Néiin ollen erityisesti oma tyéyksikké néiyttéiytyi
keskeisenéi myés behavioraalisen identifioitumi-
sen nékékulmasta ja rooli oman tyéyksikén
edustajana nousi tyéryhméin kokouksissa mer-
kittéivéiksi. Témé tuli esille tuomalla kokouksissa
esille oman tyéyksikén asioita, jolloin tyéyk-
sikkéén identifioituminen toimii merkittéivéinéi
vuorovaikutukseen vaikuttavana tekijéinéi. Sa-
malla oma professio, rooli esimiehenii ja hoito-
tybn edustajana ohjasi vuorovaikutuskéiyttiiy-
tymistéi kokouksissa. Seuraavassa esimerkissii
hoitajajohtaja kertoo puheenvuorossaan hen-
kilékunnan tunnelmista, toimien kokouksessa
juuri heidéin edustajanaan:

02: Meillé sitéi valmista pelkotilaa, pelkotilaa
on kun hehiin eivéit tietenkéiéin ollut sillai
niin mukana et he on véihéin niinkun kuu-,
kuulostelee ettéi meillé on vieléi on varmaan
tai muutosvastarinta vaihe meneillééin ihan
oikeesti [naurua] ettéi. [01: Hmm. No sehéin
ei haittaa mitéiéin.] [08: Niin ja se kuuluu
asiaan] Sehiin kuuluu siihen, siihen asiaan,
mutta totta kai he ovat hyvin mielenkiinnol-
la tietenkin odottavat ja kuuntelevat et mikéi
t’cissé, mutta on sanottu et ei, téi'ei 0n nyt téifi
tai nyt on ollut n'eiitéi pilotointeja ja muuta et
tistéi se nyt vasta alkaa tai, tai kehittiminen
ja kylléhéin sen tiet'eié.

Tyéryhmén puheenjohtaja késittelee kokouksis-
sa erityisesti ryhméin jéiseniéi yhdistfivéin toimi-
alueen ja sen toimintaan liittyviii asioita, ja pu-
heenvuorot olivat pitkéilti luonteeltaan toimi-
alueen tai organisaation asioista tiedottavia. Ta-
mi voidaan néihdii itsenséi positioimisena toimi-
alueen ja organisaation edustajaksi kokouksessa
vaadittavassa roolissa. Muiden kokousryhmfin
jéisenten vuorovaikutuskéiyttéiytymisen lihté-
kohtana oli pitkélti oman tyéyksikén asiat ja
toiminnot: puheenvuoro kokoustilanteessa otet-
tiin erityisesti silloin, kun haluttiin tuoda esil-
le oman yksikén asioita mukaan keskusteluun.
T'aité havainnollistaa seuraava esimerkki:
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09: Onko sulla tarkempaa tietoa vieléi siit‘a‘.
(poliklinikan) toiminnasta? Se on ollut meille
ainakin meidéin yksikélle aika iso kysymys-
merkki. Téilliikin hetkellé niikyy et se vaikut-
taa aika paljon meidin toimintoihin, tutki-
musmiiiiriin ja. ..
O3: Ei sen kummempaa kuin mit'é. sairaan-
hoitopiirin johtoryhmén muistiosta léytyi
niitéi tietoja.

Puheenvuoroihin kytkeytyi mybs oma rooli esi-
miehenfi omassa tyéyksikésséi. Hoitajajohtajat ja-
koivat kokouksissa muille tietoa siitéi, kuinka ovat
itse hoitaneet esimiestyéhén liittyviii tilanteita.

Lihiesimiehenéi toimisen liséiksi hoitajajoh-
tajien tybhén kytkeytyy hoitotybn johtaminen.
Potilaan etu on myés kokouksissa lfisnéi:

Ol: Elikkéi voitte kuvitella jos [ei saa selvéiéi]
ois sielléi kiiytésséi niin se ei yksinkertaisesti
taivu niihin, niihin [02: 100] tosi nopeisiin
potilastilanteisiin ja sen takia me siitéi sitten
luovuttiin, mutta kova oli péiéités.

Tyéryhmiin jéseniéi yhdistééi samankaltainen
tyiz') ja asema osastonhoitajina, ja kokousryhméin
vuorovaikutuksessa esiintyi myés sosiaalista tu-
kea. Sosiaalinen tuki on havaittavissa erityisesti
tyéyksikéiden asioiden ja erilaisten johtamis-
huolien jakamisessa. Seuraavassa esimerkisséi
osastonhoitaj a murehtii, saako héin yksikkétins’é.
yhden hoitajan liséé uutena resurssina:

07: On ollu mulla véihéin mielen piiéilléi, etté
pitééi tota puhua teijéin kanssa [omasta ty6-
yksikéstéi].
O3: Muuta? Huolenaihetta, murhetta, iloa
mink'ei haluaa jakaa?
O7: Murhetta. No se yks [erikoisalueen nimi]
hoitaja.

Kokoustilanne toimii hoitajajohtajille paikkana
antaa ja saada muilta ryhméin jisenilté sosiaa—
lista tukea omaan tyéhén. Samalla kokousryh-
m5 eli samaa tytjtéi tekevéi vertaisryhmii tarjoaa
jfisenelleen mahdollisuuden puhua oman joh-
tamansa tyéyhteisén asioista, saaden samalla
vertailupohjaa tai neuvoja. Kokouksessa tuki
ilmeni empatian ja tuen osoituksena, kuulumis-
ten kyselynéi, tiedon véilittéimiseni sekfi erilaisten
neuvojen ja ohjeiden antamisena.
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JOHTOPAATéKSET

Témén tutkimuksen tavoitteena oli kuvata iden-
tifioitumisen moniulotteisuutta osastonhoilajien
kokousvuorovaikutuksessa. Tavoitetta lfih’estyt-
tiin kahden tutkimuskysymyksen kautta: en’s’in'
pyrittiin tarkastelemaan hoitajajohtajien identi-
fikaatioiden kohteita heidéin tyéyhteisfissién ja
toiseksi vastattiin siihen, kuinka identifioitumi-
sen ulottuvuudet ilmenevét hoitajajohtajien ko-
kousvuorovaikutuksessa. Téméin tutkimuksen
aineistosta tunnistettiin useita identifikaatioiden
kohteita, joita ilmaistiin saman kokouksen aika-
na eli ne ilmentyivéit vuorovaikutuksessa jatku-
vasti. Téiméi havainto korostaa identifioitumisen
dynaamisuutta ja vahvistaa aikaisempien tutki-
musten tuloksiin perustuvaa niikemystéi siitfi, et-
ti tybntekijéilléi voi 011a useita identifikaatioiden
kohteita tyépaikalla samanaikaisesti (van Dick
ym. 2004; Millward & Haslam 2013). Kokouk-
sissa ilmenneet kognitiiviset identifikaatiot j‘ci-
sentyivéit sairaalaorganisaatioon, toimialueeseen,
tyéyksikkéén sekii professioon, joista erityisesti
omaan tybyksikkéén kuuluminen ja siihen iden-
tifioituminen korostui. Havainto on yhdenmu-
kainen aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden
mukaan organisaation jéisenet identifioituvat to-
dennékéisemmin pienempiin organisaation ryh-
miin kuin itse organisaatioon (van Knippenberg
8r Schie 2000) ja tiimiin identifioituminen voi 01-
la vahvempaa kuin organisaatiotason identifioi-
tuminen (van Dick ym. 2008; van Knippenberg
& Schie 2000). Tuloksissa korostunut tyéyksi-
kén merkitys selittynee ensinnéikin kontekstilla
(ks. Millward 8: Haslam 2013; Scott 8: Stephens
2009): hoitajajohtajat ovat kokouksissa oman
yksikkbnséi edustajia, joten on luonnollista, etté'.
se korostuu identifikaatioiden ilmaisemisessa ja
erityisesti behavioraalisessa identifioitumises-
sa. Toisaalta omaan tyéyksikkéén liittyi myés
emotionaalista ja positiivista arvioivaa identi-
fioitumista, joten tulokset osoittavat, ettéi hoita-
jajohtajat identifioituvat tyéyksikkéénsi myés
affektiivisesti.

Lahijohtajat tasapainoil‘evat niin tyfin‘antajan
kuin tyfintckijin edust‘ajana johdolta tulevien
ohjeiden sekii omi'en alaistensa odotusten viilillfi
ja toimivat linkkim'i ylemmfin johdon ja ope—
ratiivisen toiminnau vanilla (Reikko rm 2010)-
T’cim'ei tasapainottelu nikyi tfimfin tutkimuksen
kokouksissa ristiriitaisina identifi-kaatioinm kun
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osastonhoitajat ajottain positioivat itsenséi joko
osaksi johtamisjéirjestelrnéiéi tai oman tyéyksik-
kénsii edustajaksi. Huolimatta siitéi, ettéi tarkas-
teltu ryhm'zi oli hyvin yhtenéinen, identifikaatiot
vaihtelivat vuorovaikutuksessa runsaasti. Téstfi
voi péiéitelléi, ettéi identifikaatiot vaihtelevat myiis
muissa johtamisen vuorovaikutustilanteissa.
Iohtamisen kannalta on olennaista, ettéi johtaja
tunnistaa, millaisia identifioitumisen mahdol-
lisuuksia ja merkityksiéi hiin johtamistyésséén
vahvistaa. Liséiksi on vélttéméténté ymmértéé,
mikéi tuottaa emotionaalista identifioitumista
ja mikéi merkitys silléi on johtamistyélle. Identi-
fikaatioiden asteen mittaaminen sinéinséi ei V1615.
riitéi ymméirtéimiiéin niiden merkitystéi (Scott &
Stephens 2009), vaan térkeiimpééi on se, miten
ja misséi identifikaatiot vaihtelevat ja millaisia
merkityksiéi identifikaatioihin kytkeytyy. Kuten
Sivunen (2009) toteaa, tilanteesta riippuen voi-
Vat erilaiset sanavalinnat, viestinniin strategiat
ja vuorovaikutuksen runsaus vahvistaa tai hei-
kentéii henkiléiden ryhméiéin identifioitumista.
Identifioitumisen dynaarnisuus mahdollistaa
joustavuuden, mutta se ei takaa sitéi. Onkin v‘cilt-
tfiméténté pohtia, kuinka identifioitumisen koh-
teet ja ulottuvuudet ilmenevéit terveydenhuollon
organisaatioissa. Esimerkiksi muutostilanteissa
vahva organisaatioon identifioituminen voi lis’d-
ti henkilén sitoutumista organisaation ajamiin
muutoksiin, mutta heikko identifioituminen
voi vieraannuttaa henkilééi organisaatiosta en-
tisestéfin ja heikenté‘é. muutokseen tarvittavaa
tyépanosta.

Sosiaali— ja terveydenhuollon uudistus tulee
vaikuttamaan johtamiseen terveydenhuollon
organisaatioissa ja koettelemaan nékemyksifi
hoitotyén johtarnisen ydintehtévistéi (Pélkki 8t
Higgman-Laitila 2015). Kun sosiaali- ja terveys-
palvelujen uudistamisella tavoitellaan toimi-
vampia palveluja, se edellyttéiéi nykyisten toimin-
tatapojen ennakkoluulotonta tarkastelua, mikéi
koskettaa merkittévéisti myés Iéhijohtajien toi-
mintakenttiiéi. On téirkeéiéi, ettii hoitotybn johta-
minen on katkeamattomasti yhteydessé asia-
kas- ja potilastyéhén organisaation eri tasoilta
(Pblkki & Héiggman—Laitila 2015). Téiméi koros-
taa identifioitumisen merkitystéi hoitotyé‘m
johtamisessa: mikéili hoitajajohtaja joutuu toi-
mimaan ulkopuolelta tulevien paineiden tai
pelk'alstééin ammatillisen positionsa mukaisesti,
se voi aiheuttaa ristiriitaa hfinen identifikaatioi-

den ja niihin liitettyjen arvomerkitysten via'lillé.
Identifikaatioihin liittyviit arvo- ja tunnekytkék-
sien ristiriidat voivat tuottaa roolikonflikteja ja
liséitéi merkittéivéisti hoitajajohtajan kuormitusta.
Sote—uudistuksen prosessissa eris keskeinen ky-
symys onkin se, mitkéi identifioitumisen kohteet
tulevat korosturnaan terveydenhuollon organi-
saatioissa muutoksen myétéi. Voiko vastaus
léytyéi organisaation tai tyéyksikén korostami-
sen sijaan esimerkiksi vuorovaikutussuhteista?
Kehittyyké organisaatioissa uudenlaisia identifi-
kaatioiden kohteita, ja millaisia emotionaalisia ja
arvioivia merkjtyksiii niihin liitetéiéin? Erilaisten
identifikaatioiden tunnistaminen ja vahvistami-
nen voi 011a yksi ratkaisu terveydenhuollon joh-
tamisen kehittéimisesséi ja uudenlaisten innova-
tiivisten tyéympéiristéjen rakentamisessa.

Tutkimuksen arvioz‘ntz‘. Tutkimuksen aineis-
tona kéiytettiin tallennettuja kokouksia, mikfi
mahdollisti identifioitumisen tarkastelun natu-
ralistisesti tyéeléimiin kontekstissa. Havainnoin-
titilanteella voi 011a vaikutusta vuorovaikutus-
kiiyttéiytymiseen, mutta aiemmin on huomattu,
ettéi havainnoinnin jatkuessa siihen myés to-
tutaan (Frey 2000). Kokouksiin osallistuminen
on yksi johtajien keskeisimpii toimintoja orga-
nisaatiossa (Svennevig 2012). Kokoukset ovat
néin ollen téirkeitéi ja tavallisia vuorovaikutus-
tilanteita. Niiden peruspiirre on kuitenkin edus-
tuksellisuus, joka on voinut osaltaan ohjata sité,
millaiset identifioitumisen kohteet korostuivat
ja nousivat téiméin tutkimuksen aineistossa esille.
Liséiksi kokousten muodollinen luonne ja pu-
heenjohtajakeskeisyys ovat voineet osaltaan vai-
kuttaa siihen, kuinka identifioitumisen kohteet
ja ulottuvuudet néikyivéit téisséi aineistossa.

Analyysi oli laadullinen ja teoriaohjaava si-
séllbnanalyysi, joka keskittyi tarkastelemaan
kaikkia van Dickin ym. (2004) ehdottamia iden-
tifioitumisen ulottuvuuksia. Tutkimus toi uutta
néikékulmaa identifioitumisesta tarkastelemalla
kaikkia ulottuvuuksia kokousvuorovaikutukses-
sa. Kognitiivisen ulottuvuuden ohella kokouk-
sissa oli havaittavissa myés identifioitumisen
emotionaalinen, arvioiva ja behavioraalinen
ulottuvuus. Vaikka kognitiivinen ulottuvuus oli
helpoimmin tunnistettavissa aineistosta, olivat
myés muut identifioitumisen ulottuvuudet ai-
neistossa silti léisnéi. Ulottuvuudet eivéit ole ra-
joiltaan selkeité ja ne kytkeytyvéit toisiinsa, mikéi
nikyi haasteena myéis aineiston jisentéimisesséi
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ja analyysissa. Tutkimusaineisto kaytiin lapi
useaan otteeseen kokonaisvaltaisen ymmiirryk-
sen saamiseksi. Paallekkaisyys on ymmarretta—
via, koska esimerkiksi arvioiminen tarkoittaa
myos arvoarvostelmien tekemista, joihin emoo-
tiot laheisesti kytkeytyviit.

Iatkotutkimushaasteet. )atkotutkimushaasteita
on useita. Tainan tutkimuksen aineisto koostui
muodollisista hallinnollisista kokouksista, ja jot-
ta saataisiin parempi kokonaiskuva hoitajajoh-
tajien identifikaatioista ja niiden dynamiikasta,
identifioitumista olisi aiheellista tarkastella
erilaisissa johtamisen vuorovaikutustilanteissa,
myiis moniammatillisessa vuorovaikutuksessa.
Organisaation ja johtamisen nakokulmasta eri-
laiset identifioitumisen kohteet, niiden vahvuu-
det eri konteksteissa ja niiden mahdolliset vai-
kutukset ovat tarkeita tutkimuskohteita identi-
fioitumisen moninaisuuden seka organisaatioon
ja sen toimintaan vaikuttavan toimialue- ja tyé-
yksikkoajattelun ymmartamiseksi. Lisaksi joh-
tamisen nakokulmasta olisi kiinnostavaa saada
tutkimustietoa siita, kuinka johtajan vuorovai-
kutussuhteet heijastuvat johtajan identifioitu-
misprosesseihin.

Olemme tarkastelleet tassa artikkelissa iden-
tifioitumista erityisesti vuorovaikutuksen nake-
kulmasta ja pyrkineet tutkimuksen avulla laajen-
tamaan identifioitumisen tutkimuksen n'alktikul-
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