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KIITOKSET 
 

 

Väitöskirjan tekeminen on ollut pitkä, mutta antoisa taival. Onnekseni olen saanut paljon 
tukea ja kannustusta työni tekemiseen, josta haluan nyt kiittää. 
 Aloitin jatko-opintoni vuoden 2002 lopussa työskennellessäni Työterveyslaitoksella. 
Kaikkia työtovereitani kiitän menneistä vuosista ja hyvästä työtoveruudesta. Kiitos, että olette 
myötäeläneet työni eri vaiheita ja olleet kiinnostuneita väitöskirjastani. Professori Kari 
Lindströmiä kiitän siitä, että rohkaisit minut jatko-opintojen aloittamiseen. Tutkija Minna 
Toivasta kiitän kaikesta ystävyydestä, antoisista työelämän tutkimukseen ja sen kehittämiseen 
liittyvistä keskusteluista sekä yhteisistä töistä ja suunnitelmista. Dosentti Johanna Ruusu-
vuorta kiitän ystävyydestä sekä tämän tutkimuksen tiivistelmän ja abstraktin tekoon liittyvästä 
palautteesta ja korjausehdotuksistasi.  
 Haluan kiittää myös kaikkia HUS-tutkimushankkeen tutkimusryhmän jäseniä. Kuopion 
yliopiston Terveyshallinnon ja talouden laitoksen tutkija Helena Taskista kiitän lämpimästi 
tutkijayhteistyöstä ja ystävyydestä sekä antoisista keskusteluista perehtyessämme yhdessä 
muutosten oikeudenmukaisuusproblematiikkaan. 
 Väitöskirjani ohjaajia professori Juhani Lehtoa ja professori Elina Viitasta kiitän 
lämpimästi kannustuksesta ja kärsivällisyydestä. Ohjauksenne on antanut tilaa omalle ajat-
telulle ja rohkaissut haastavien teoreettisten ja metodologisten kysymysten äärelle. Kirjan 
taittamisesta kiitän Marita Hallilaa. 
 Minulla on ollut onni saada väitöskirjani esitarkastajiksi professori Suvi Ronkainen 
Lapin yliopistosta sekä professori Jari Stenvall Lapin yliopistosta. Esitarkastajilleni haluan 
esittää suurkiitokseni syvällisestä perehtymisestä työhöni, rakentavasta palautteesta ja lukui-
sista työtäni parantaneista korjausehdotuksista. Kommenttienne pohjalta minun oli mahdol-
lista monin tavoin muokata ja täsmentää työtäni sekä perustella vielä paremmin tutkimuk-
selliset valintani. 
 Olen saanut taloudellista tukea monelta taholta työni eri vaiheissa. Taloudellisesta 
tuesta kiitän Työsuojelurahastoa, Kunnallisalan kehittämissäätiötä, Suomen Akatemiaa ja 
Tampereen yliopistoa. 
 Parhaat kiitokset haluan osoittaa myös kaikille arviointitutkimukseen osallistuneille 
HUS-organisaation jäsenille, jotka kertoivat kyselylomakkeen avoimen kysymyksen vastauk-
sissaan organisaatioiden yhdistämiseen liittyvistä kokemuksistaan ja näkemyksistään tutki-
joille. Teidän kommenttinne saivat minut aina uudelleen ja uudelleen innostumaan ja moti-
voivat työni jatkamiseen. Kiitos näkemyksistänne, jotka mahdollistivat tämän tutkimuksen 
teon. 
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 Sydämelliset kiitokset vielä kaikille ystävilleni ja sukulaisille kannustuksesta ja 
kiinnostuksesta työtäni kohtaan. Olette jokainen tavallanne olleet mukana matkassa ja 
myötäeläneet kanssani monenlaisia päiviä ja hetkiä näiden viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. 
 Perhettäni kiitän rakkaudella kaikista yhdessä eletyistä hetkistä. Kiitos kärsivälli-
syydestänne, vaikka väitöskirjan puurtamiselle ei näyttänyt ikinä tulevan loppua. Tyttäreni, 
iloni ja onneni, te olette pitäneet minut kiinni siinä, mikä on elämässä olennaista. Armas 
mieheni – ilman sinun tukeasi ja kannustustasi väitöskirjani ei olisi koskaan valmistunut. 
Omistan tämän kirjan teille Anna-Kaarina, Siiri ja Hessu. 
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TIIVISTELMÄ 
 
Fuusiot ovat organisaatioille yksi keino parantaa toimintaa ja vastata ympäristön muutoksiin. 
Usein kuitenkin raportoidaan vaikeuksista toteuttaa muutosprosessi onnistuneesti ja saavuttaa 
organisaatioiden yhdistämiselle asetetut tavoitteet.  
 Henkilöstön suhtautumista fuusioon on pidetty merkittävänä sen onnistumiseen 
vaikuttavana tekijänä. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että käytännön ongelmia fuusio-
iden toteuttamisessa aiheuttavat etenkin johdon toiminta, työntekijöiden muutosvastarinta tai 
ristiriidat ja kulttuuriset yhteentörmäykset, jotka johtuvat fuusiossa yhdistettävien organisaa-
tioiden välisistä eroista. Terveydenhuollon organisaatioita on pidetty lisäksi haasteellisina 
organisaatiomuutosten toteuttamisympäristöinä esimerkiksi terveydenhuollon professionaa-
listen ryhmien vahvuuden ja ammatillisten tavoitteiden takia. Näitä näkemyksiä on kritisoitu 
siitä, että niissä organisaation jäsenet tulevat asemoiduiksi ennalta tiedettyihin rooleihin tai 
asemiin, jotka suuntaavat tutkimuksentekoa ja muutosprosessien ongelmien määrittelyä. 
Tällöin organisaation jäsenten oma toimijuus jää helposti sivuun. Valmiit ennakko-
olettamukset voivat siten peittää näkyvistä työnteon ja organisaation toiminnan kannalta 
olennaisia ulottuvuuksia, kun kehitetään käytännön ratkaisuja fuusioiden onnistuneeseen 
toteuttamiseen. 
 Tämän tutkimuksen aiheena on julkisen erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdis-
täminen henkilöstön arvioimana. Tutkimus pyrkii lisäämään tietoa organisaatioiden muutos-
prosesseista ja fuusioista henkilöstön näkökulmasta. Keskeinen tehtävä on fuusiotutkimusten 
tekoa suuntaavien lähtökohtien ja organisaatiotoimijoita koskevien ennakko-olettamusten 
arviointi. Lisäksi avataan organisaation jäseniä koskevan tiedon tilanteisuutta ja paikal-
lisuutta.  
 Tutkimuksen teoreettismetodologisena lähtökohtana on positioinnin teoria (Davies ja 
Harré 1990; Harré ja van Langenhove 1991; 1999; Harré ja Moghaddam 2003). Siinä 
jokapäiväisen elämän nähdään rakentuvan erilaisista toiminnallisista episodeista, joihin 
osallistutaan joidenkin yhteisten periaatteiden mukaan (esimerkiksi häät). Toimijoita koskevat 
sosiaaliset kategorisoinnit nähdään tällaisten episodien puitteissa tapahtuvana toimintana 
(esimerkiksi morsian ja sulhanen ovat positioita, joihin hääpari toimijoina itse asemoituvat, 
asemoivat toisensa ja joihin he tulevat muiden taholta asemoiduksi). Positioinnin teorian tapa 
tarkastella toimijoita koskevia luokitteluja tilanteisina ja paikallisina tekoina suuntaa lähtö-
kohtaisesti tämän tutkimuksen tekoa sekä tutkimuskirjallisuutta eriteltäessä että tutkimuksen 
empiirisen aineiston analyysin välineenä. 
 Tutkimuksessa tarkastellaan ensin organisaatioiden yhdistämiseen ja julkisen sairaan-
hoidon organisaatioiden muutoksiin liittyvää tutkimuskirjallisuutta positioinnin näkökulmas-
ta. Kirjallisuuden perusteella organisaation jäsenistä ja heidän tavoistaan suhtautua fuusioon 
muodostuu heterogeeninen kuva. Tulos asettuu jännitteiseen suhteeseen sen havainnon 
kanssa, että fuusiotutkimuksissa organisaation jäsenten toimintaa tulkitaan usein vakiintunei-
siin ennakko-olettamuksiin perustuvien ryhmien edustajina, jolloin asianomaisten oma toimi-
juus ja erilaiset asemoitumiset fuusioon jäävät helposti huomioimatta. Myös tutkimustilan-
teen vaikutus organisaatiotoimijoita koskeviin positiointeihin jää kirjallisuudessa yleensä 
käsittelemättä.  
 Tutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan empiirisen aineiston avulla, miten ja mil-
laisista positioista organisaation jäsenet arvioivat organisaatioiden yhdistämistä ja mitä he itse 
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pitävät tärkeänä tuoda esiin, kun he arvioivat fuusiota tutkimustilanteessa. Lisäksi kysytään, 
miten ymmärtää organisaation jäsenten tutkimustilanteessa esittämää muutoskritiikkiä. 
 Empiirinen tutkimusaineisto koostuu kyselomakkeen avoimista vastauksista, jotka on 
kerätty vuosina 2000 ja 2002 Etelä-Suomessa toteutetun erikoissairaanhoidon organisaa-
tioiden yhdistämistä arvioineen tutkimuksen yhteydessä (N2000 = 3016 ja N2002= 2729). 
Organisaation jäsenten esittämiä fuusioarvioita tulkitaan toimintana ja fuusiota koskevina 
kannanottoina tutkimustilanteessa. Henkilöstö ymmärretään organisaatiomuutoksen toimi-
joina, jotka arvioijina saattoivat asettua useampaan erilaiseen puhujapaikkaan, kun he 
arvioivat fuusiota avoimissa vastauksissa. 
 Arvioijat positioituivat avovastauksissaan arvioimaan fuusiota kolmen erilaisen 
toimintaepisodin puitteissa, jotka olivat 1) henkilöstökysely, 2) tieteellinen tutkimus sekä 3) 
muodollinen arviointitilanne. Henkilöstökyselyyn osallistujina organisaation jäsenet antoivat 
avovastauksissa johdon pyytämää palautetta ja esittivät fuusioon ja sen toteuttamiseen 
liittyviä epäkohtia tai ratkaisuehdotuksia. Tutkimustilanteessa, kyselytutkimuksen kohteena, 
organisaation jäsenet selvittivät fuusiota koskevia kannanottojaan sekä niiden luotettavuuden 
perusteita. Muodollisessa arviointitilanteessa organisaation jäsenet asemoituivat arvioimaan 
fuusiota erilaisista toimijapositioista: organisaation jäsenenä, työntekijänä, fuusiossa yhdis-
tetyn organisaation jäsenenä, ammattiryhmän jäsenenä, toimintayksikön ja toimialan edus-
tajana, työyhteisön jäsenenä, esimiehenä ja alaisena sekä julkisen terveydenhuollon toimijana 
ja potilaana. 
 Kustakin toimijapositiosta fuusiota arvioitiin eri lähtökohdista ja erilaisin perustein sekä 
korostettiin kyseisen position edustajan mahdollisuuksia, oikeuksia, tehtäviä tai vastuita 
muutoksessa. Henkilöstökyselyyn osallistujana tuotiin esimerkiksi esiin, kuinka henkilöstöllä 
on mahdollisuus antaa kyselyssä palautetta muutoksesta ja johdon tehtävä on puolestaan 
käyttää tuota palautetta hyödyksi. Tutkimustilanteeseen osallistujana korostettiin esimerkiksi 
omaa pyrkimystä esittää luotettavia kannanottoja ja tutkijoiden velvollisuutta pyrkiä tutki-
mustulosten luotettavuuteen. Arviointitilanteeseen osallistujana esitettiin mahdollisimman 
kattava arvio arvioinnin kohteesta muun muassa asemoitumalla erilaisiin toimijapositioihin 
arvioimaan fuusiota. Samaan tapaan korostettiin arvioijien moraalista toimijuutta, kun 
arvioitiin fuusiota eri positioista. Esimerkiksi organisaation jäsenenä arvioitiin fuusion 
vaikutuksia organisaation jäsenyyteen ja yhteisöllisyyteen. Fuusioprosessin onnistumista ja 
haasteita arvioitiin suhteessa henkilöstön halukkuuteen sitoutua uuteen organisaatioon sekä 
mahdollisuuksiin saavuttaa fuusion julkilausutut tavoitteet ja varmistaa organisaation tuleva 
menestyminen. 
 Positiot lomittuivat myös toisiinsa ja muodostivat monenlaisia yhdistelmiä. Arvioija 
saattoi arvioida fuusiota esimerkiksi jonkun ammattiryhmän jäsenen positiosta. Samankin 
ammattiryhmän jäsenet, kuten hoitajat ja lääkärit, saattavat arvioida fuusiota monin eri tavoin 
ja erilaisin perustein verrattuna toisiin hoitajiin ja lääkäreihin, kuten eri toimintayksikössä, eri 
toimialalla tai maantieteellisellä alueella toimivan hoitajan tai lääkärin näkökulmasta. 
Arvioijat kuvasivat itse positioita myös tilanteisina asemoitumisina, eli tutkimustilanteessa 
otettuina arviointipositioina, joilla he selvittivät fuusioarvioidensa perusteita tutkijoille. 
Fuusioarvioillaan ja niitä koskevilla selityksillä ja perusteluilla arvioijat osallistuivat muutos-
prosessiin johdon toivomalla tavalla ja tutkimustilanteessa sopivien tapojen mukaisesti. 
 Positiointien erittely tuo esiin arvioijien moninaisen asemoitumisen suhteessa fuusioon. 
Samatkin organisaatiossa toimivat yksilöt korostavat muutosarvioita perustellessaan erilaisia 
moraalisia rationaliteetteja. Muutosarviot ja niitä koskevat perustelut osoitetaan johdolle, jotta 
johto osaisi suunnata muutosprosessin ohjausta ja kehittämishankkeita mielekkäästi. Tutki-
joille selvitetään arviointitutkimuksessa esitettyjen kannanottojen perusteita, joiden avulla 
tutkijoiden olisi mahdollista arvioida fuusioarvioiden hyödynnettävyyttä ja luotettavuutta 
tutkimustuloksina. Muodollisessa arviointitilanteessa pyritään arvioimaan arvioinnin kohdetta 
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mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti. Samoin erilaisten arviointipositioiden edustajina 
korostetaan kyseisen position moraalisia rationaliteetteja, esimerkiksi työntekijänä ja 
ammattiryhmän jäsenenä arvioidaan työssä ja organisaatiossa tapahtuneita muutoksia 
suhteessa mahdollisuuksiin ja velvollisuuksiin tehdä oma työnsä hyvin.  
 Kun tuloksia verrataan aiempaan fuusiotutkimukseen, havaitaan, että 1) organisaa-
tiotoimijat ja fuusio-osapuolet eivät muodosta yhtenäisiä ryhmiä fuusion arvioijina, 2) eivätkä 
julkisen terveydenhuollon ammattikunnat myöskään muodosta yhtenäisiä ryhmiä fuusion 
arvioijina. Sen sijaan 3) organisaation jäsenten asemoitumiset fuusioarvioijina ovat moni-
naisia ja tilanteisia positioitumisia, 4) fuusiota arvioineet organisaation jäsenet voidaan nähdä 
aktiivisina muutosprosessiin osallistujina ja toiminnan kehittämiseen sitoutuneina ja 5) 
organisaatioiden jäsenten toimintaa suuntaavien moraalisten rationaliteettien toteutuminen, 
kuten työntekijänä mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, tai tällaisten moraalisten rationaliteettien 
toteutumismahdollisuuksien muutokset, näyttävät merkittäviltä fuusioon suhtautumiseen 
vaikuttavilta tekijöiltä.  
 Tässä tutkimuksessa organisaation jäsenten esittämiä fuusioarvioita tarkastellaan lisäksi 
toimijoiden tekoina niiden tilanteisessa ja paikallisessa esittämisyhteydessä eli fuusion 
arviointitutkimuksen yhteydessä esitettyinä kannanottoina. Tällöin voidaan todeta, että 
henkilöstön esittämät kriittisetkään fuusioarviot eivät ensisijaisesti ilmennä johdon epäonnis-
tumista, työntekijöiden tai muiden organisaation ryhmien muutosvastarintaa tai fuusio-
osapuolten kulttuurisista eroista johtuvia ristiriitoja. Päinvastoin ne kertovat arvioijien pyrki-
myksestä osallistua muutosprosessiin johdon toivomalla tavalla sekä sitoutumisesta uuden 
organisaation kehittämiseen.  
 Fuusioita kuvaavat yleiset yksilöpsykologiset tai kulttuuriset selitysmallit näyttävätkin 
yksinään riittämättömiltä viitekehyksiltä organisaatiofuusioita tutkittaessa ja ohjatessa, sillä 
ne sivuuttavat helposti työntekoa ja organisaatioiden toimintaa mahdollistavat ja rajoittavat 
moninaiset reunaehdot, käytännöt ja periaatteet sekä asianomaisten organisaation jäsenten 
moraalisen toimijuuden. Tulevan fuusiotutkimuksen, muutosjohtamisen ja arvioinnin kannalta 
voidaan tutkimustulosten anti tiivistää seuraavasti: 
 
Ensinnäkin fuusiotutkimuksen näkökulmasta: 
1) Organisaation jäsenten muutoksiin suhtautumista on hedelmällistä tarkastella kokonais-

valtaisista viitekehyksistä, jotka ottavat huomioon asianomaisten oman toimijuuden, 
arviointinäkökulmien moninaisuuden, paikalliset työntekoa ja organisaation toimintaa 
koskevat rationaliteetit sekä sen toimintatilanteen, jossa suhtautumista arvioidaan. 

2) Tutkimuksessa sovellettua positioinnin teorian tapaa tarkastella organisaation jäsenille 
merkityksellisiä tekijöitä sekä esiin tuotuja positioita fuusiotilanteessa voidaan hyödyntää 
sairaalaorganisaatioiden muutosprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä laajemmin 
etenkin julkisen sektorin organisaatioita yhdistettäessä.  

 
Toiseksi tutkimus tuo muutosjohtamiseen seuraavia näkökulmia:  
1) Organisaation jäseniä ja heidän toimintaansa muutostilanteissa on tärkeä tarkastella asian-

omaisten itsensä merkityksellisinä esiintuomista näkökulmista, kun pohditaan muutos-
johtamisen haasteita. Tällainen lähestyminen tuo esiin organisaation jäsenten monenlaiset 
tavat suhtautua fuusioon, josta on hyötyä muutosprosessin ohjauksessa.  

2) Ymmärrys organisaatiotoimijoiden ja ryhmien suhtautumisen moninaisuudesta on muu-
tosjohtamisen voimavara, joka auttaa suuntaamaan muutostoimenpiteitä ja pohtimaan 
päätösten perusteita ja mahdollisia vaikutuksia organisaation eri toimijaryhmille useista 
eri näkökulmista.  
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3) Organisaation jäsenten esittämää muutoskritiikkiäkin voidaan valituksen ja epäonnis-
tumisen sijaan tarkastella muutosjohtamisen voimavarana.  

 
 Kolmanneksi, tutkimus osoittaa mahdollisuuksia kehittää muutosprosessien arviointia 
ja arviointitutkimusta yleisemminkin. Tutkimustuloksena esitetään, kuinka arvioijat asemoi-
tuvat arvioinnin kohteeseen monin tavoin ja kukin arvioijakin voi asemoitua arvioinnin 
kohteeseen monin eri tavoin. Arviointia tarkastellaan aktiivisena toimintana ja tekona, joka 
tapahtuu tietyssä toimintatilanteessa. Arvioinnin kohteesta esitetyt näkemykset ja perustelut 
kiinnittyvät kunkin arvioijan paikalliseen toimintatodellisuuteen ja rakentuvat osana toiminta-
tilanteen vuorovaikutusta. Lomakekyselynkin yhteydessä tapahtuva arviointi on mekanistisen 
vastaamisen sijaan moniulotteista ja aktiivista toimintaa. Arvioijat eivät vain yksiselitteisesti 
ja yhdenmukaisesti vastaa arviointitutkimuksen kysymyksiin, vaan kertovat näkemyksiään, 
pohtivat kannanottojensa perusteita ja luotettavuutta ja asemoituvat arvioinnin kohteeseen 
monista eri positioista. Arviointitiedon muotoutumista koskevan ymmärryksen lisääminen ja 
huomioiminen veisi erityisesti lomakeaineistoon perustuvien arviointitutkimusten tulkintaa 
vahvemmalle pohjalle. 
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 ABSTRACT 
 
Merger is one possibility for an organization to improve performance and respond 
environmental changes. However, change processes are often difficult to implement and it is 
hard to achieve the original goals. The attitudes of employees have been considered as a 
significant factor to implement a merger successfully. In research literature it is suggested that 
particularly the actions of the management, resistance against change by employees, and the 
cultural conflicts between the merging organizations, cause practical problems in 
implementing the merger. Health care organizations are also regarded as challenging 
environments to implement the merger because of the professional power of the groups 
involved. Often these kinds of aspects are taken for granted starting points or presuppositions 
of the study, though they also have been criticized. According to the criticism the roles or 
standings of the members of organization are usually defined in advance which is likely to 
influence on how the research is performed and how the problems of change process are 
specified. The agency of the members of the organization may be ignored. Further, these 
kinds of presuppositions are not optimal in developing new practical solutions to implement 
the merger successfully. 
 The study examines the merger of public special health care organizations as evaluated 
by the personnel. The first aim is to reflect the starting points of the merger studies and the 
presuppositions of the organizational actors. The second aim of this study is to investigate the 
locality and situationality of knowledge about the members of the organization in merger 
process.   
 The theoretical and methodological starting point of this study is positioning theory 
(Davies and Harré 1990; Harré ja van Langenhove 1991;  1999; Harré ja Moghaddam 2003). 
In this theory our everyday life is understood to consist of different functional episodes in 
which people participate according to certain principles and rules (for example the wedding).  
The social categorizations of the actors are understood as acts during these episodes (for 
example the bride and the fiancé are positions taken by the couple and assigned to them by 
others). In this study these theoretical principles guide the analysis of both the research 
literature and the empirical data.  
 First, the research literature on mergers and organization change processes of public 
health care is reviewed. According to the literature review members of the organizations 
appear to be heterogeneous groups whose attitudes to mergers vary. However, their actions 
are often interpreted as actions representing certain organizational groups and their own 
agency and the variety of positions are often ignored. The impact of the research situation has 
also been passed as a factor that has an effect on the positioning of members of the 
organization.  
 The research questions are how and from what positions do the members evaluate the 
merger and what sort of issues do they regard as significant to emphasize when evaluating the 
merger in a survey. The critical accounts of the merger given by the organization members are 
investigated as well.  
 The empirical data consist of the responses to an open question included in a 
questionnaire in which the respondents could express their own views about the merger. The 
research was carried out in the context of a research project evaluating an organizational 
merger of special health care organizations carried out  in Southern Finland in 2000 and 2002 
(N2000 = 3016 and N2002= 2729). In the analysis the answers were interpreted as acts 
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occurring and positions taking within a research situation. The participants were regarded as 
actors in an organizational change who were capable of changing their positions with regard 
to the evaluated object while making the evaluation. 
 The results of this research show how the evaluators positioned themselves and other 
actors in their evaluations within three different functional episodes. They were 1) personnel 
survey, 2) scientific research and 3) formal evaluation. In the first episode as participants of 
personnel survey the members of the organization gave feedback on the topics that the 
management had asked them. They also described about disadvantages of the merger or the 
merger implementation and gave proposals for solutions. Second, in a research situation, as 
the objects of a survey, the members of the organization gave explanations dealing with their 
comments on the merger and the reliability of their comments. Third, in a formal evaluation 
situation the members of the organization positioned themselves to various actor positions. 
They evaluated the merger as members of the organization,  as employees, as members of one 
of the merging organizations, as a member of a occupational group, as a representative of a 
operational unit or field, as a member of a work community, as a supervisor and a 
subordinate, as an actor of the public healthcare and as a patient. 
 From these positions the merger is evaluated from different grounds and drawing upon 
different arguments with relation to the management, the researchers and the formal 
evaluators. The evaluators emphasize the possibilities, rights, duties and responsibilities of the 
representative of the position in question as factors that affect their attitudes to the change 
process. As participants in a personnel inquiry they for example stress how the personnel have 
a possibility to give feedback about the merger process in an inquiry and how the 
management's duty is to utilize that feedback. As participants in a research they emphasize for 
example their own ambition to express reliable comments and the researchers' duty to pursue 
reliable results of the research. As participants in a formal evaluation they evaluate the object 
of the evaluation in a thorough way and from different points of view.  
 Similarly, evaluating the merger from different positions highlights the moral agency of 
the evaluators. For example as a member of the organization the participants comment how 
the merger has affected the membership of the organization and solidarity. The success and 
the challenges of the merger process are evaluated in relation to the willingness of the 
personnel to commit themselves to the new organization and in relation to the possibilities to 
achieve the expressed aims and ensure the success of the organization in the future. 
 The positions are interlocked to each other and constitute many kinds of combinations. 
An evaluator may evaluate merger for example from the standpoint of an occupational group. 
Even the representatives of the same occupational group, like nurses or doctors, may situate 
themselves differently as compared to other nurses or doctors, drawing upon many grounds 
like different operational units, geographical districts and so on. The evaluators also describe 
their positions as situational or as evaluation positions that they have taken in a research 
situation and that they can use to explain their comments to the researchers. Though their 
comments about the merger and the accounts they make to explain their comments the 
evaluators participate to the change process the way the management expected them to do and 
in the manner it is appropriate to act in a research situation. 
 The first conclusion is that the analysis of the positions brings out the diversity of the 
evaluators' attitudes to the merger. The same individuals of the organization also highlight 
different moral rationalities when they reflect the change process. The evaluations of the 
merger and the explanations regarding these comments are addressed to the management so 
that the management could direct the implementation of the change process and the 
development projects in a meaningful way. The evaluators also sensitively reflect their role as 
a participant of the study so that the researchers are able to evaluate the usefulness and 
reliability of the merger evaluations as results of a research. In a formal evaluation situation 
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the evaluators try to evaluate the topic as thoroughly and in a versatile way as possible. They 
also stress the moral rationalities when they evaluate the merger from a certain position, for 
example as an employee and as a member of an occupational group they evaluate changes at 
work and in the organization with relation to their possibilities and obligations to do their 
work well. 
 In comparing the results with previous research of mergers it is observed 1) 
organizational actors and the personnel of merging organizations do not constitute coherent 
groups as evaluators of the merger and 2) the health care professions do not constitute 
coherent groups as evaluators of the merger. Instead, 3) the members of the organization take 
various positions as evaluators of the merger and also according to the situation, 4) the 
members of organization that evaluate the merger can be understood as active participants in 
the change process and committed to developing the new organization and 5) the realization 
and changes in moral rationalities that direct the activities of organizations and their members 
have influence the opinions on the merger. 
 In this study the evaluations of the members of the organization are also considered as 
acts in their situational and local place of representation: the evaluations are comments 
represented in an evaluation research on organization merger. From this perspective not even 
the most critical merger evaluations primarily express the failure of the management, the 
resistance of change among the employees or other organizational groups or the conflicts 
resulting from the cultural differences of the merging organizations. On the contrary, they can 
be understood as efforts to participate to the process of change the way the management 
expected, contributing to the development of the new organization. 
 In conclusion the general psychological or cultural explanation models seem to be 
insufficient frames of reference when investigating and also managing the merger because 
they easily ignore various kinds of conditions, practices and principles that enable and 
constrict the working and the operations of organizations. They also easily ignore the moral 
agency of the members of organization. These results contribute to future research on 
mergers, management and evaluation in the following way: 
 
First in terms of research on mergers: 
1) It is useful to study the attitudes of the members of organizations from comprehensive 

frames of reference that include the agency of the organizational actors, local moral 
rationalities that guide working and the activities of the organizations, as well as the 
functional situation in which the attitudes are being studied.  

2) The postioning theory and the way in which it examines the factors relevant to the 
members of organization and different positions in a merger situation, can be useful, when 
planning and implementing a hospital merger, as well as other kind of organizations, 
especially when mergering public organizations.  

 
Second in terms of management of mergers: 
1) It is highly important to view the members of organization and their action from the 

standpoint they express themselves when considering challenges of the change process. 
This kind of approach will reveal the various standpoints towards the merger and may 
even facilitate the change process. 

2) This understanding of the variety of standpoints towards the merger is a resource for 
change management and it helps to direct the implementation of the change process. It 
also helps to consider the grounds of the decisions related to the change process and the 
consequences of these decisions for various organizational actors. 
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3) The criticism towards change by the members of organization can be seen as a resource 
for change management instead of considering it as a negative factor. 

 
 Third, this study demonstrates possibilities to develop the evaluation of processes of 
organizational change and evaluation research in general. It shows how evaluators may take 
different positions in relation to the subject of evaluation and how the subject of evaluation 
may also be positioned in many different ways. Evaluation is understood as an activity taking 
place in a particular situation. The views and grounds for evaluations of the subject in 
question are attached to the localized reality of action and are guided by the interaction in 
ongoing situation. Evaluating in the context of survey can be understood a multidimensional 
and active activity. The evaluators do not answer to the questions of an evaluation research in 
a simple or uniform way but tell their views, consider the grounds and the reliability of their 
comments and position themselves in relation to the subject of evaluation in various different 
ways. By increasing the knowledge about the formation of evaluations and taking into 
account this information in evaluation research it is possible to strengthen the reliability of the 
interpretation of evaluations based on survey-data. 
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1  JOHDANTO 
 
 

1.1  Tutkimuksen tavoite 
 
Tutkimukseni kohteena on julkisen erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistäminen 
henkilöstön arvioimana. Tavoitteeni on lisätä tietoa organisaatioiden muutosprosesseista ja 
fuusioista henkilöstön näkökulmasta. Pyrin syventämään ymmärrystä organisaatioiden 
yhdistämisen onnistumisen edellytyksistä erityisesti julkisen terveydenhuollon organisaa-
tioissa.  
 Fuusiot ovat olleet jo pitkään organisaatioiden keinoja parantaa toimintaansa ja vastata 
ympäristön muutoksiin. Suomen talouselämässäkin organisaatioiden yhdistämiset ovat olleet 
1990-luvulta lähtien yleisiä (vrt. Tienari ym. 1999, 232). Julkisia organisaatioitakin yhdi-
stellään yhä useammin samaan tapaan kuin yksityissektorilla. Myös terveydenhuollon 
organisaatioiden yhdistämiset ovat olleet 1990-luvulta lähtien yleisiä omistajien eli kuntien ja 
kuntayhtymien keinoja vastata toimintaympäristönsä muutoksiin. Niiden toteutumista ja 
seurauksia on tutkittu silti vähän. (Taskinen 2005, 15–17). 
 Fuusioiden onnistumisten edellytyksiä on kuitenkin maailman laajuisesti tarkasteltuna 
tutkittu paljonkin. Silti raportoidaan usein ongelmista toteuttaa fuusio ja saavuttaa yhdis-
tämiselle asetetut tavoitteet, eikä vieläkään ole selvää kuvaa siitä, missä olosuhteissa fuusiosta 
tulee kannattava ratkaisu (Ellis ym. 2009, 137; vrt. myös esim. Lubatkin 1983, 224; Olie 
1994, 382; Gertsen ym. 1998, 20; Field ja Peck 2003, 752;). Myös sairaala-organisaatioita on 
fuusioitu pääasiassa taloudellisista syistä ja fuusioidaan edelleen, vaikka ei ole juuri 
konkreettisia todisteita, jotka vahvistaisivat muutosretoriikan lupaukset sairaalaorganisaa-
tioiden fuusioilla saavutettavista hyödyistä (Bazzoli ym. 2002, 8-13; vrt. myös Fulop ym. 
2002; Ahgren 2008, 98).  
 Organisaation jäsenten tapaa suhtautua fuusioon on pidetty tärkeänä yhdistämisen 
onnistumiseen vaikuttavana tekijänä (vrt. esim. Hackett 1996; Risberg 1999; Appelbaum ym. 
2000; Roald ja Edgren 2001; Nag ym. 2007). Kysynkin tutkimuksessani mitä organisaation 
jäsenet itse pitävät tärkeänä tuoda esiin organisaatiofuusiota arvioidessaan. Tutkimukseni 
tiedollinen tehtävä on tuottaa uutta tietoa henkilöstön tavoista arvioida fuusioita, jota voidaan 
käyttää hyödyksi fuusioprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tältä osin tutkimukseni 
kiinnittyy organisaatioiden muutostutkimukseen ja erityisesti fuusiotutkimusten perinteeseen, 
joka on keskittynyt pääasiassa selvittämään fuusioiden onnistumisen edellytyksiä ja on 
taustaltaan usein liiketalous- tai käyttäytymistieteellistä. Koska tutkimukseni kohdistuu jul-
kisen erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistämiseen, tarkastelen myös julkisorgani-
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saatioiden tutkimusta, joka pohjaa usein hallintotieteelliseen tutkimusperinteeseen ja lähestyy 
organisaatioita niiden julkishallinnollisissa tehtävissään ja kontekstissaan.  
 Toinen tavoitteeni on tarkastella fuusioita koskevan tiedon tuottamisen tilanteisuutta ja 
paikallisuutta. Tältä osin tutkimukseni kiinnittyy tiedontutkimukseen ja lähinnä feministiseen 
tieteentraditioon (vrt. esim. Haraway 1988; 1991; myös Ronkainen 1998; 1999; Koivunen ja 
Lilljeström 1996; Rojola 2000). Tiedon tuottamisessa tarkasteluni kohdistuu erityisesti 
tapoihin luokitella organisaation jäseniä erilaisiin asemiin ja ryhmiin fuusioista puhuttaessa ja 
niitä tutkittaessa. Ryhmien tutkijana olen omaksunut sosiaalisen konstruktionismin mukaisen 
käsityksen ja diskursiivisen näkökulman ryhmien tuottamisesta kieltä käyttäessä. Organi-
saatiotutkimuksena työni voi näin ollen lukea kuuluvaksi diskursiiviseen organisaatio-
tutkimukseen (vrt. esim. Woodilla 1998; Grant ym. 1998; Iedema ja Wodak 1999; Alvesson 
ja Kärreman 2000). 
 Organisaation jäseniä tutkiessani en näe ryhmäkäyttäymisen tai ryhmien ominaisuuksien 
sellaisenaan heijastuvan kieleen, vaan ymmärrän ryhmistä puhumisen retoriseksi toiminnaksi, 
jonka avulla esimerkiksi tehdään jotain toimintaa ymmärrettäväksi tai perustellaan ja 
oikeutetaan sitä (vrt. esim. Billig 1985; 1987). Esimerkiksi Pälli (2003) on jaotellut ryhmien 
diskursiivista tutkimuksiin, joissa keskitytään ryhmäkäsitteiden käyttöön erilaisissa diskurs-
seissa, diskursiivisiin prosesseihin, joiden avulla tuotetaan ”me” ja ”muut” diskurssi tai 
intersubjektiivisuuden eli puhujien yhteisymmärryksen rakentumisen tarkasteluun (emt., 44–
45; 224). Olen tutkimusprosessin edetessä omaksunut ajatteluuni elementtejä kaikista näistä 
suuntauksista, mutta tutkimukseni teoreettismetodologiseksi lähestymistavaksi valitsin lopulta 
Rom Harrén ja kumppaneiden positioinnin teorian (1999), jonka puitteissa sosiaalista kate-
gorisointia lähestytään tilanteisena ja paikallisena toimintana. Tämä lähtökohta on suunnannut 
työskentelyäni, kun olen selvittänyt fuusiotutkimuksen teoreettista taustaa ja analysoidessani 
empiiristä aineistoa. Organisaation jäsenten määrittelyä erilaisiin asemiin ja ryhmiin tarkas-
telen positioinnin teorian olettamusten mukaan siis toimintana jossain tilanteessa, johon 
osallistuvat toimivat tuohon toimintakokonaisuuteen liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Esimerkiksi tutkijat luokittelevat organisaation jäseniä erilaisiin ryhmiin fuusiotutkimusta 
tehdessään, kun he selvittävät ja raportoivat yhdistämistilanteen dynamiikkaa ja asianomais-
ten suhtautumista fuusioon. Kategorisointia tekevät myös fuusioidun organisaation jäsenet 
itse, kun he esimerkiksi selvittävät tutkimustilanteessa tutkijoille omia tai muiden näkemyksiä 
organisaatioiden yhdistämisestä. 
 Tutkimuksellani osallistun organisaatioiden muutostutkijoiden keskusteluun siitä, kuinka 
muutostutkimusta itseään tulisi kehittää vastaamaan paremmin organisaatioiden muutostodel-
lisuuden moniulotteisuutta (vrt. esim. Risberg 1999; Comtois ym. 2004; Buchanan ja Dawson 
2007). Esimerkiksi perinteisiksi vakiintuneet kulttuuriset ymmärrystavat fuusioiden ongel-
mista ja niiden ratkaisuista eivät näytä tavoittavan organisaation jäsenten moninaisia tapoja 
suhtautua ja toimia muutostilanteissa. Tutkimuksissa esitetyt käytännön suositukset fuusio-
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prosessien onnistumiseksi muodostuvat nekin helposti liian yksinkertaisiksi monimutkaisten 
prosessien ohjaamiseen. Arviointitutkimuksena työtäni voi hyödyntää yhdenlaisena moni-
tahoarviointina, koska pyrin selvittämään organisaatioiden jäsenten erilaisia näkökulmia 
fuusiooon. Korostan kontekstin huomioon ottamista ja näen arvioinnin teoreettisen viite-
kehyksen arviointikohteesta ja asetelmasta riippuvaiseksi (vrt. myös Vartiainen 2001; 2003; 
2007; Ojala ja Vartiainen 2008).  
 
 

1.2  Tutkimuksen tausta 
 
Työskentelin vuosituhannen alussa tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin julkisen erikoissai-
raanhoidon sairaalaorganisaatioiden yhdistämistä ja HUS-kuntayhtymän perustamista. Työ-
terveyslaitoksen ja Kuopion yliopiston Terveyshallinnon ja -talouden laitoksen toteuttama 
arviointitutkimushanke ”Rakenteellisen ja toiminnallisen muutoksen vaikutukset HUSin 
johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin”, käynnistyi vuoden 2000 alussa ja jatkui vuoteen 
2003 saakka. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa muutosprosessista arviointi- ja seuranta-
tietoa HUS-yhtymälle toimintatutkimuksen keinoin. Hankkeella selvitettiin myös sitä, miten 
erikoissairaanhoidon mittava uudelleenorganisointi onnistuu organisaation toimivuuden, 
johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta ja mitkä tekijät selittävät yksiköiden välisiä 
eroja. Tutkimuksen kohteena olivat kaikki HUS-yhtymän toimialat ja koko henkilöstö. 
Seurantatutkimuksen ensimmäinen kysely tehtiin keväällä 2000, ja se kohdistui 16 000 
työntekijään. 
 Työsuhteeni Työterveyslaitoksella alkoi, kun tutkimuksen ensimmäisen kyselykier-
roksen lomakkeita palautettiin. Työni alkuvaiheessa tehtäväkseni tuli muun muassa kirjoittaa 
avovastauksia puhtaaksi ja laatia niistä yhteenvetoa. Aloittelevana tutkijana seurasin, kuinka 
kokeneet tutkijakollegat keskustelivat tutkimusaineistosta ja tuntuivat ymmärtävän fuusio-
prosessin ongelmia, kuten johdon työn haasteita, työntekijöiden muutosvastarintaa ja kulttuu-
risia yhteentörmäyksiä. Kuuntelin, luin avovastauksia ja yritin ottaa haltuun yhteiseltä 
näyttävän tietämyksen. 
 Avovastauksia oli paljon, jo ensimmäisellä kyselykierroksella yli 3000 kappaletta. 
Tutkimukseen osallistuneet kirjoittivat avovastauksissaan myös paljon sellaista, mikä ei näyt-
tänyt ollenkaan kertovan fuusiosta, muutosvastarinnasta, kulttuurisista ennakkoluuloista tai 
ristiriidoista. Avoimeen kysymykseen vastanneet kertoivat esimerkiksi kyselylomakkeeseen 
vastaamisesta sekä selittivät ja perustelivat kannanottojaan tai niiden puuttumista. He 
ehdottivat tutkijoille monenlaisia tapoja tulkita esittämiään arvioita ja tehdä johtopäätöksiä 
fuusioprosessin ongelmista. Vastaajat kertoivat työstään, kuten työn raskaudesta ja palkitse-
vuudesta sekä muista muutoksista työssä. Hoitotyötä tekevät kertoivat ahdistuksestaan, kun 
eivät kokeneet voivansa tehdä työtään niin hyvin kuin heidän olisi pitänyt tai he olisivat 
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osanneet tai halunneet. Vastauksissa selvitettiin erilaisia työyhteisö- tai esimiesongelmia ja 
esitettiin lukuisia kehittämisehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa työskentelyolosuhteita tai 
työtyytyväisyyttä. Uutta organisaatiota ja sen toimintaa arvioitiin monesta eri näkökulmasta. 
Avovastausten kirjoittajat esittivät lisäksi lukuisia ratkaisuehdotuksia sen suhteen, kuinka 
ohjata fuusioprosessia ja uutta organisaatiota onnistuneesti. Kirjoittajat myös asemoituivat 
avovastauksissaan monin eri tavoin kirjoittaessaan tutkiijoille fuusioprosessiin liittyvistä teki-
jöistä. Esimerkiksi samassa työyksikössä saattoi työskennellä kolme määräaikaista sairaan-
hoitajaa, lähes samanlaisin taustatiedoin, mutta yksi positioi itsensä ”heittopussiksi” ja 
kirjoitti avovastauksessaan määräaikaisen työsuhteen ongelmista, toinen kirjoitti sairaanhoi-
tajan työn kuormittavuudesta ja kolmas puolestaan työyksikön yhdistämisprosessin ongel-
mista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. Avovastausten moninaisuus pyörrytti, ja kerto-
mukset sairaalatyön kuormittavuudesta ja resurssienpuutteesta tuntuivat ahdistavilta. Orga-
nisaation jäsenten esittämät selonteot muutostilanteen ongelmista ja kehittämisehdotukset 
eivät tuntuneet myöskään kertovan muutosvastarinnasta vaan pikemminkin halusta pyrkiä 
osallistumaan ja vaikuttamaan muutosprosessiin ja uuden organisaation toimintaan. Tehdes-
säni omaa työtäni avovastausten käsittelijänä ymmärsin että se, miten ja millaisina tutki-
mukseen osallistuneet tulivat ymmärretyksi, vaikutti konkreettisesti heidän fuusioarvionsa 
käsittelyyn tutkimustilanteessa ja palautteen vastaanottoon kohdeorganisaatiossa. Vastaanot-
tajan tulkintatavasta riippui puolestaan se, tuliko palaute ja kehittämisehdotukset ylipäätään 
kuulluiksi ja miten niitä tulkittiin.  
 Fuusion arviointitutkimusta tekevänä tutkijana minun oli kuitenkin tehtävä valintoja 
raportoidessani avovastausaineistoa. Mikä oli tärkeää fuusiota tutkittaessa? Miten tutkijana 
tekisin eron kohdeorganisaation jäsenen esittämän merkityksellisen ja merkityksettömän 
lausuman välillä? Millä perusteella tekisin valintani? Mihin perustaisin tulkintani? Mistä 
avoimet vastaukset lopulta kertoivat? 
 Nämä ihmettelyt johtivat pyrkimykseen lähestyä empiiristä aineistoa tavalla, joka toisi 
esiin sen moninaisuuden sekä tutkimukseen osallistuneiden organisaation jäsenten osoittaman 
luottamuksen ja halun kehittää omaa työorganisaatiotaan. Kauan etsittyäni löysin teoreettis-
metodologisen tutkimusotteen, joka tarjosi mielekkään viitekehyksen kaikkien avovastausten 
tulkintaan. Positioinnin teorian erittelykeinoja hyödyntäen saatoin lähestyä fuusioarviointi-
lomakkeen avoimeen kysymykseen vastanneita toimijoina, jotka omalla toiminnallaan pyr-
kivät vaikuttamaan omaan työtodellisuuteensa tutkimustilanteen rajoitukset ja mahdolli-
suudet huomioiden. Erittelin avovastauksen kirjoittaneiden toimintaa sekä selvitin ja toin esiin 
kirjoittajien merkityksellistämät asiat ja omat fuusioarvioinnin painotukset. Tavoitteeni 
kuvata fuusiota asianomaisten organisaatiotoimijoiden omasta näkökulmasta on suunnannut 
myös tutkimukseni kysymyksenasettelua ja raportointia. 
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1.3 Tutkimusraportin rakenne 
 
Tarkastelen ensin fuusiotutkimusten tapaa lähestyä organisaatioiden yhdistämisprosesseja. 
Erittelen tutkimuskirjallisuuden perusteella organisaatiofuusioiden ongelmia ja niiden 
ratkaisukeinoja sekä organisaatiomuutosten toteuttamisen haasteita julkisessa terveyden-
huollon organisaatioissa. Olen rajannut fuusioratkaisujen ja päätöstentekoprosessien tarkas-
telua ja keskittynyt yhdistämisprosessien erittelyssä erityisesti siihen miten organisaation 
jäseniä tutkimuksissa tarkastellaan. Tiivistän aiemman tutkimuksen tyypilliset olettamukset ja 
väitteet ja arvioin fuusiotutkimusta terveydenhuollon organisaatioiden erityispiirteiden ja 
yleispätevien ohjeiden näkökulmasta. Luku 2 päättyy yhteenvetoon organisaatioiden yhdis-
tämisen moninaisista ja ristiriitaisistakin haasteista johtaa fuusioita.  
 Luvussa 3 esitän tutkimukseni kysymyksenasettelun, sen teoreettisen taustan ja valitun 
näkökulman. Ristiriitaisuuksien johdattelemana nostan esiin fuusiotutkimuksissa tyypillisen 
tavan asemoida organisaatiotoimijat jo tutkimusten lähtökohdissa tietynlaisiin toimija-asemiin 
tai positioihin. Problematisoin ensin tällaisia yhdenmukaisuuteen perustuvia näkemyksiä 
joidenkin organisaatiotoimijoiden ja toimijaryhmien piirteistä, muutoskokemuksista ja fuu-
sioon suhtautumisesta tutkimuksen itsestään selvänä lähtökohtana. Etsin uutta tapaa ymmärtää 
organisaation jäseniä aktiivisina ja monia erilaisia näkökantoja edustavina, rationaalisina ja 
moraalisina toimijoina. Pohdin myös sitä, kuinka tutkimustilanne vaikuttaa tällaisiin organi-
saatiotoimijoiden positiointeihin tietynlaisiksi tai tiettyjen ryhmien edustajaksi. Esittelen 
positioinnin teoriaa tutkimukseni teoreettismetodologisena ratkaisuna purkaa tutkimuksen-
tekoa suuntaavia valmiita ennakkoasemointeja. Positioinnin teorian avulla voidaan keskittyä 
sosiaalisesti järjestyneen toiminnan tutkimiseen nimenomaan toimintaan ja toimijuuteen 
keskittyen. Teorian taustalla on etogeninen toiminnanteoria, jossa korostetaan sekä inhi-
millisen toiminnan itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta sekä toimintaa episodisina, tilanteisina 
kokonaisuuksina. Kuvaan positioinnin teoriaa, hahmottelen sen paikkaa metodologisena 
ratkaisuna ja esitän, kuinka tutkimukseni teoreettisissa käsitteissä on lähtökohtaisesti läsnä 
toimijuuden mahdollisuus ja sen tilanteinen ehdollisuus. Luvun lopussa esitän tutkimukseni 
yleiset tavoitteet ja kysymykset. Tutkimuksessani kysyn, miten organisaation jäsenet itse 
positioituvat arvioimaan fuusiota tutkimustilanteessa ja mitä he pitävät tärkeänä tuoda esiin? 
Miten kriittisiä fuusioarvioita voisi ymmärtää toisin kuin muutosvastarinnan tai ristiriitojen 
ilmauksina? 
 Luvussa 4 esittelen tutkimukseni empiirisen aineiston, ratkaisuni positioinnin teorian 
operationalisoinnista tämän aineiston analyysin välineeksi sekä positioinnin analyysin vaiheet 
ja lukuohjeet. Positioinnin analyysin tulokset esitän luvuissa 5–7. Empiirisestä aineistosta 
tarkastelen, kuinka organisaation jäsenet itse asemoituvat erilaisiin toimijuutta kuvaaviin 
positioihin arvioimaan fuusiota ja sen toteuttamisen haasteita. Tarkastelen fuusioarvioita 
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puheenvuoroina ja kannanottoina siinä toimintatilanteessa, jossa ne on esitetty. Esitän tulokset 
episodeittain eli erittelen, kuinka organisaation jäsenet arvioivat fuusiota henkilöstökyselyn 
yhteydessä palautteena johdolle (Episodi I) ja tutkimustilanteessa tutkijoille (Episodi II). 
Muodollisessa arviointitilantessa toimivina fuusioarvioijina he esittävät kannanottonsa 
erilaisiin positioihin asemoituen, joita erittelen viimeisessä tulosluvussa (Episodi III). Luvussa 
8 teen ensin tutkimuskysymysteni mukaisen yhteenvedon tutkimustuloksista. Arvioin tuloksia 
suhteessa aiempaan fuusiotutkimukseen sekä tulosten luotettavuutta. Lopuksi pohdin 
tutkimukseni merkitystä fuusioiden toimeenpanijoiden ja tulevan tutkimuksen kannalta. 



 

 24 

 
 

2 FUUSIOTUTKIMUSTEN  
 LÄHTÖKOHDAT TUTKIA  
 HENKILÖSTÖÄ JULKISEN  
 SAIRAANHOIDON  
 ORGANISAATIOFUUSIOSSA 
 
 
Fuusiolla tarkoitetaan yleensä kahden organisaatioiden yhteenliittymää, jonka tarkoituksena 
on suoriutua perustehtävästä paremmin yhdessä kuin erillisinä. Organisaation yhdistämisillä 
ja yrityskaupoilla on erilaisia motiiveja ja strategisia tavoitteita, usein kuitenkin juuri 
synergia-etujen tavoittelu (esimerkiksi Mirvis ja Marks 1992, 69; Shield ym. 2002, 362). 
Organisaation ja sen jäsenten kannalta fuusio on tapahtuma, joka aina jollain tapaa muuttaa 
organisaation toimintaa. Erotuksena organisaation jatkuvasta kehittämisestä ja omaehtoisesta 
muutoksesta fuusioita tarkastellaan tutkimuksissa yleensä episodisina muutoksina, koska ne 
ovat makrotason muutoksia, yleensä epäyhtenäisiä ja epätavallisia sekä luonteeltaan 
suunnitelmallisia ja ohjattuja muutoshankkeita (vrt. Clegg ym. 2008, 377–379; Weick 1990, 
366; 2009; Thomas ym. 2011, 22; myös esim. Juuti ja Lindström 1995, 3–5; Taskinen 2005, 
48–49; Lindström ym. 2005, 164;). 
 Puhun tutkimuksessani sekä fuusioista että organisaatioiden yhdistämisistä saman-
arvoisina käsitteinä. Fuusioita tutkittaessa jaotellaan usein organisaatioiden yhdistämiset 
(merger) ja yritysostot (acquisition) muun muassa yhdistettävien organisaatioiden keski-
näisten kokoerojen perusteella. Yhdistämisillä tarkoitetaan yleensä suunnilleen saman-
kokoisten tai -arvoisten organisaatioiden yhteenliittymistä yhdeksi uudeksi organisaatioksi. 
Yritysostosta puhutaan yleensä silloin, kun suurempi yritys ostaa pienemmän ja ostajalla 
säilyy päätösvalta uudessa organisaatiossa (Gertsen ym. 1998, 17; Vaara 1999, 7–8; Scraeder 
ja Self 2003, 511; Fischer ym. 2007, 204). Fuusioita tyypitellään tutkimuksissa lisäksi sen 
perusteella, miten ”ystävällisissä” merkeissä yhdistäminen tapahtuu erotuksena ”vihamieli-
sistä valtauksista” (take-over). Yksi tapa erottaa fuusiot toisistaan on tarkastella sitä, miten 
syvää tai laajaa yhdentymistä (integraatiota) fuusio-osapuolilta käytännössä odotetaan vai 
jatkavatko organisaatiot toimintaansa pikemminkin erillisinä ja itsenäisinä yksiköinä (joint 
venture) (Citera ja Stuhlmacher 2001, 310–311). Merger-termiin (yhdistäminen, sulautta-
minen, yhteensulautuminen, yhtyminen, fuusio) sisältyy organisaatioiden yhdistämistä 
kuvaava yleinen merkitys sekä erityinen merkitys, joka erottaa sen yrityskaupoista. Julkisen 
sektorin organisaatioita yhdistettäessä puhutaan usein yhdistymisistä tai esimerkiksi 
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liitoksista, kuten kuntaliitosten tapauksessa (vrt. Vaara 1999, 7; Taskinen 2005, 46; 
Kärkkäinen 2005, 70;). 
 Organisaatiofuusioita koskevaa tutkimusta on tehty etenkin liiketaloustieteessä ja 
strategisen johtamisen alueella ja tutkimusta on usein motivoinut fuusion tavoitteiden saavut-
tamisen keinojen selvittäminen ja arviointi. Organisaation jäsenillä on nähty olevan keskeinen 
rooli fuusion onnistumisessa. Fuusioita on tällöin tarkasteltu pääasiassa strategisesta, human 
resource (HR)- ja kulttuurinäkökulmasta (jaottelusta esim. Vaara 1999, 483; 2003, 860–861; 
Angwin ja Vaara 2005, 1445–1446). Muutamat tutkijat ovat lisänneet fuusiotutkimuksia 
koskevaan jaotteluun myös talouden ja rahoituksen tarkastelun (esim. Larsson ja Finkelstein 
1999, 2; Homburg ja Bucerius 2006, 347; vrt. myös Schweiger ja Yaakov 1989, 69–70) ja 
jotkut myös poliittisen näkökulman (Vaara 2001; 2003; vrt. myös Vaara ja Monin 2000). 
Strategiset analyysit ovat perinteisesti keskittyneet johdon toiminnan, toimintaprosessien tai 
osapuolten strategisen yhteensopivuuden erittelyyn. Kun fuusioita on tutkittu HR–näkö-
kulmasta, on puolestaan tarkasteltu organisaation jäsenten rooleja ja reaktioita fuusio-
tilanteessa. Tutkimusintressinä ovat tällöin usein fuusioiden sosiaaliset seuraukset ja niiden 
hallinta (Vaara 2003, 861; Yu ym. 2005, 1502). Kulttuurinäkökulmasta on tarkasteltu 
pääasiassa fuusio-osapuolten kulttuurisia eroja ja pyritty etsimään ratkaisuja integraatio-
prosessien ongelmiin. Esimerkiksi Taskinen (2005, 37–38) on luokitellut fuusiotutkimuksia 
niiden kohteiden mukaan seuraavasti: yhdistämisen onnistumisen arviointi, yhdistämis-
prosessien toteuttaminen, kulttuuristen tekijöiden merkitys ja yhdistämisen vaikutukset 
organisaation toimintaan ja työntekijöihin. Cartwright ja Cooper (1996, 27–30) ovat 
kirjoittaneet, kuinka organisatorisesta, kulttuurisesta ja psykologisesta näkökulmasta on etsitty 
selityksiä siihen, miksei fuusioilla ole saavutettu niihin kohdistettuja odotuksia, kun 
taloudellisrationaaliset selitysmallit ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tämä väitöskirja-
tutkimus keskittyy fuusiotutkimuksena juuri tähän niin sanottuun ”human side of the 
mergers” (termi: Buono ja Bowditch 1989) eli organisaation jäsenten tutkimukseen1. 
Tutkimuskirjallisuutta eritellessäni olenkin seuraavissa alaluvuissa rajannut esitystäni siihen, 
miten ja mistä näkökulmista organisaation jäseniä on tarkasteltu fuusioissa ja erityisesti 
fuusion onnistumiseen vaikuttavana tekijänä.  
 Laajemmin tarkasteltuna organisaatioiden ja niiden muutosten tutkimusta tehdään 
lähtökohtaoletuksiltaan erilaisiin tutkimusorientaatioihin nojautuen. Omaa tutkimustani ohjaa 
sosiaalinen konstruktionismi ja työni edustaa diskursiivista lähestymistapaa. Olen omaksunut 
sellaisen organisaatiotutkimuksen orientaation, jossa tutkimuksen käsitteitä ja ongelmia 

                                                
1 Mm. Kärkkäinen (2004, 76-77) on koonnut määritelmiä tästä fuusioiden ”humaanista ulottuvuudesta”. Työntekijöiden 
reaktioita on tarkasteltu sekä kollektiivisella että yksilöllisellä tasolla. Kollektiiviset työntekijäreaktiot on käsitteellistetty 
pääasiassa kulttuuriperspektiivistä. Yksilöllisiä reaktioita tarkastellaan taas psykologisesta ja yksilön uran näkökulmasta. 
Reaktioit on raportoitu yleensä negatiivisesti ja ne voidaan pelkistää kysymykseen, missä laajuudessa fuusiot johtavat 
työntekijöiden resistenssiin yritysten yhdentämistä vastaan. Kollektiivisen resistenssin interaktiivinen osa on läheisesti 
yhteydessä kulttuurisen näkökulman akkulturaatioilmiöön eli yhteistyötä edistävien yhteisesti jaettujen merkitysten 
kehittymiseen. (vrt. myös LIITE 1. Fuusiotutkimusten osoittamia lähtökohtia tutkia organisaation jäseniä fuusiotilanteessa). 
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lähestytään paikallisina ja tilanteisina, tutkimustilanteessa syntyvinä konstruktioina ja kielen-
käyttäjien toimintana valmiiden etukäteisolettamusten sijaan. Esimerkiksi Deetz (1996, 195–
199) on luokitellut organisaatiotutkimusta asettamalla vastakkain erilaisia tutkimusten 
kuvaustapoja. Tutkimusorientaation suhdetta vallitsevaan sosiaaliseen diskurssiin Deetz 
kuvaa konsensuksen ja kriittisen ulottuvuuksilla. Paikallisen ja tilanteisen ymmärryksen sekä 
teoriajohtoisen ja ennalta luokitellun ulottuvuuksilla hän kuvaa tutkimusorientaation 
näkemystä käsitteiden ja ongelmien lähtökohdista. Näiden diskursiivisten piirteiden mukaan 
hän jaottelee organisaatiotutkimusta normatiiviseen, tulkitsevaan, kriittiseen ja dialogiseen. 
Organisaatiomuutosten tutkimusta on jaoteltu samaan tapaan lähestymistavan mukaan 
esimerkiksi normatiiviseen (klassinen ja pragmatistinen), tulkitsevaan (konstruktionistinen), 
kriittiseen ja dialogiseen lähestymistapaan (Buchanan ja Dawson 2007, 678–680). Tsoukas 
(2006, 96–99) on puolestaan kuvannut kolme käsitteellistä ymmärrystapaa, joiden mukaan 
organisaatiomuutoksia ja niiden johtamista lähestytään tutkimuksissa ihmisten käyttäytymistä 
ja oppimista koskevien näkemysten mukaan joko behavioristisesta, kognitiivisesta tai 
diskursiivisesta näkökulmasta. Behavioristisen näkökulman mukaan muutosagentin tehtävänä 
on muuttaa ihmisten käyttäytymistä tai kulttuuria, ja onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin 
muutoskohteen rakenne tai erityispiirteet tunnetaan. Kognitivistien mukaan ihmiset toimivat 
tiettyjen kognitiivisten mallien tai käsikirjoitusten mukaan, jolloin muutoksen onnistuminen 
edellyttää näiden ajattelutapojen muuttamista. Diskursiivisesta näkökulmasta muutos on 
organisaation aktiviteetteja koskevien uusien merkitysten ja tulkintojen uudelleenmäärittelyä 
ja jakamista. Myös kielenkäytön muutokset muuttavat käytäntöjä. Fuusiotutkimuksessakin on 
yleistynyt sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtiin perustuva tutkimus ja diskursiivinen 
tutkimusote organisaatiotutkimuksessa2 ja yhteiskuntatieteissä tapahtuneen ”lingvistisen 
käänteen” (vrt. Deetz 1996, 195; Alvesson ja Kärreman 2000, 137–138; Tsoukas 2006, 96) 
jälkeen. Fuusiotutkimuksia on jaoteltu erilaisten tutkimuksellisten lähtökohtaolettamusten 
mukaan esimerkiksi tieteellistä realismia ja sosiaalista konstruktionismia edustavaan tutki-
mukseen (esim. Yu ym. 2005, 1502) sekä normatiiviseen tai sosiaalisesti konstruoituun 
integraatioprosessien tutkimukseen (esim. Vaara 2002, 214–215).  
 Erittelen seuraavassa fuusiotutkimusten lähtökohtia tutkia organisaatioiden yhdistämis-
prosesseja edellä esitettyjen tutkimusintressien ja jaottelujen mukaan. Käyn alaluvuissa ensin 
tarkemmin läpi keskeisiä fuusiotutkimusten taustaolettamuksia, tutkimusten kohteita sekä 
organisaation jäseniin liittyviä tuloksia ja johtopäätöksiä fuusioiden toteuttamisesta ja 
muutosprosessien haasteista. Lopuksi selvitän julkisen sektorin organisaatioissa sekä sairaala-
organisaatioissa tehtyjen muutostutkimusten tulosten osoittamia muutosjohtamisen haasteita 
terveydenhuollossa. 
                                                
2 Esimerkiksi Iedema ja Wodak (1999, 13-14) ovat kuvanneet organisaatioiden diskursiivisen tutkimuksen kohteiksi 
puhetapojen ja puhekäytäntöjen luonteen, kilpailun ja legitimoinnin selvittämisen. Postmodernistiseksi organisaatioiden 
tutkimukseksikin kutsuttu uudempi tutkimussuuntaus tutkii organisaatioiden vuorovaikutuksen mikromaisemaa, kun aiempi 
tutkimus on paneutunut esimerkiksi vallan, käyttäytymisen ja makrorakenteiden kysymyksiin ja selitti tutkimushavaintoja 
sellaisin makrososiaalisin käsittein, kuten normit ja rakenteet. 



 

 27 

 Hyödynnän työssäni eri tieteenalojen kirjallisuutta ja käytän lähteenä pääosin kan-
sainvälistä liiketaloustieteellistä fuusiotutkimusta sekä julkisten organisaatioiden yhdistä-
mistä ja sairaalaorganisaatioiden muutoksia koskevaa julkishallintotieteellistä tutkimus-
kirjallisuutta. Vaikka julkisorganisaatioihin liittyy erityispiirteitä, joita ei tutkimuksessa voi 
sivuuttaa, esimerkiksi erilainen perustehtävä, päätöksenteon edustuksellisuus, poliittisuus ja 
legalistisuus, taipumus omaksua muodollisia ja byrokraattisia rakenteita toimintamalleikseen 
sekä omistus- ja rahoitussuhteet (mm. Salminen 1999), joutuvat ne organisaatioina kuitenkin 
yhtä lailla perustelemaan olemassaoloaan ja osoittamaan tuloksellisuutensa, kuten yksityisen 
sektorin organisaatiot (vrt. Kettunen ja Vaara 2009). Julkisten organisaatioiden on kuvattu 
lisäksi alkaneen omaksua yhä enemmän yksityisten yritysten rakenteita (Kärkkäinen 2004, 
65–66). Taskinen (2005, 44) on myös todennut, kuinka sekä terveydenhuollon että 
yritysorganisaatioiden yhdistämistutkimuksissa nousevat toistuvasti esille samat teemat ja 
ongelmat, joilla on merkitystä sille, kuinka fuusioprosessi etenee ja onnistuu. 
 Sairaalaorganisaatioihin kohdistuneet kansainväliset fuusiotutkimukset ovat kuitenkin 
tarkastelleet pääasiassa liikelaitoksina toimivia sairaaloita ja niissä on arvioitu etupäässä 
yhdistämisen taloudellisia vaikutuksia. Suomessa on sairaalaorganisaatioiden yhdistämistä 
koskevaa tutkimusta tehty vähän, vaikka terveydenhuollon yksiköiden yhdistämisiä on 
toteutettu jo 1970-luvulta lähtien3 (vrt. Kärkkäinen 2005, 87; Taskinen 2005, 41–42). Valtee 
(1999, 2002) tutki henkilöstön kokemuksia julkisen sektorin sairaalaorganisaatioiden 
muutoksista, kun Uudenmaan erikoissairaanhoitopiirin sairaalaorganisaatioita yhdistettiin ja 
lopetettiin 1990-luvulla. Mielonen (2000) tutki Pohjois-Pohjanmaalla psykiatrisen sairaan-
hoidon yhteenliittämisprosessia, jossa yhdistettiin kolme erillistä psykiatrista sairaalaa osaksi 
sairaanhoitopiiriä kehitystä. Kärkkäinen (2005) tutki organisaatioiden yhdistämisiä sairaan-
hoitopiirejä muodostettaessa psykiatrian toimialan näkökulmasta. Etelä-Suomessa erikois-
sairaanhoidon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja kuntayhtymän perustamista 
tutkittiin johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta, kun Helsingin ja Uudenmaan 
erikoissairaanhoitopiirit yhdistettiin vuonna 2000 (Kinnunen ja Lindström 2005b). Taskinen 
(2005) tutki samaa erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistämistä oikeudenmukaisuuden 
ja kulttuurien kohtaamisen näkökulmasta. Näissä tutkimuksissa todettiin, että fuusioissa on 

                                                
3 Suomessa on viime vuosikymmeninä sairaalaorganisaatioiden rakenteisiin ja toimintaan vaikuttanut monet 
terveydenhuollon ja julkisen sektorin muutosprosessit, joihin liittyvää tutkimusta ja taustoja on eritelty useissa aiemmissa 
yhteyksissä. Muuta terveydenhuollon organisaatioiden muutostutkimusta, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhdistämisprosesseja koskevaa tutkimusta on selvittänyt mm. Taskinen (2005, 38-41; myös Junnila 2008, 43-44) sekä 
selvityksiä aluesairaaloiden ja terveyskeskusten yhdistämisistä ja niiden perusteista on koonnut Junnila (2008, 47-48). 
Sairaanhoitopiirejä koskevaa tutkimusta on selvittänyt mm. Kärkkäinen (2005, 87-89). Näiden muiden terveydenhuollon 
organisaatioiden muutostutkimusten lisäksi olen hyödyntänyt työssäni viime vuosina Suomessa tehtyä muuta julkisen 
sektorin organisaatioiden yhdistämistä koskevaa tutkimusta, kuten kuntafuusioita koskevan tutkimuksen tuloksia, 
selvittäessäni esimerkiksi julkisen sektorin organisaatioiden erityispiirteitä fuusiotilanteessa. Olen myös käynyt läpi kuntien 
seudullisen yhteistyön aloittamista koskevia tutkimuksia, joissa kohteena on ollut terveydenhuollon osalta tehtävä yhteistyö, 
kuten Kainuun maakunnan hallintokokeilun raportteja (Kauppinen 2003; Airaksinen ym. 2005; Ylitalo 2005). Vaikka 
sairaalaorganisaatioiden yhdistämistutkimusta on vähän, on muutoksia sairaalaorganisaatioissa ja niiden toiminnassa 
ylipäätään tutkittu paljon jo 1960-luvulta lähtien eri tutkimusalojen intresseistä, kuten hallintotieteen, sosiologian, 
professioiden tutkimuksen sekä hoitotieteen näkökulmista (vrt. esim. Wiili-Peltolan yhteenveto 2005, 22).  
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organisaation jäsenten näkökulmasta tarkasteltuna kyse syvällisistä muutosprosesseista, jotka 
eivät sujuneet kitkattomasti ja joiden onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä kaivataan yhä 
lisää tietoa.  
 
 

2.1 Fuusiot johdon strategisia ratkaisuja organisaation  
 muutoshaasteisiin 
 
Organisaatioiden yhdistämistä tarkastellaan tutkimuksissa usein ylemmän johdon strategisena 
ratkaisuna vastata organisaation muutoshaasteisiin (Lubatkinin 1983, 223; Vaara 2003, 861). 
Fuusioilla tavoitellaan pääasiassa synergiaetuja eli toimintojen, kompensaatiojärjestelmien tai 
rahoituksen yhtenäistämisestä saatavia hyötyjä (Nahavandi ja Malekzadeh 1988, 80), kuten 
riskienhallinnan paranemista, säästöjä markkinointi- ja tuotantokuluissa sekä mahdollisuutta 
hinnanalennuksiin, kun markkinaosuus kasvaa ja asema vahvistuu organisaatiokoon kas-
vaessa (Lubatkin 1983, 219). Sairaalaorganisaatioiden yhdistämisen taustalla ovat kliiniseen 
kehitykseen, rahoitukseen ja hoidon laatuun liittyvät paineet. Fuusiot ovat ensinnäkin tulosta 
pyrkimyksistä hallita tuotannontekijöitä, kuten työvoimaa tai pääomaa. Toiseksi ne ovat 
tulosta vertikaalisista integraatiotavoitteista, joilla pyritään parantamaan ja vakiinnuttamaan 
toimintojen ja tuotosten hallintaa, ja kolmanneksi horisontaalisista integraatiotavoitteista, 
joilla tavoitellaan synergiaetuja (Hackett 1996, 5–7). Fuusioiden tavoitteena voi olla muun 
muassa osaamisen ja asiantuntijatiedon yhdistäminen (Empson 2001, 843) ja myös kiris-
tynyttä kilpailua on pidetty syynä siihen, että terveydenhuollon organisaatioiden fuusiot ja 
yritysostot ovat lisääntyneet (Ho ja Hamilton 2000, 768). 
 Aivan kuten yksityisellä sektorillakin, myös julkisen sektorin organisaatioiden 
yhdistämisen syynä on pidetty toiminnan tehostamista vastaamaan paremmin organisaatioille 
osoitettuja taloudellisia ja palvelullisia haasteita. Keskeisiä argumentteja esimerkiksi kunta-
liitosten puolesta ovat suuruuden ekonomia, toiminnan rationalisoinnin tuomat hyödyt, 
erikoistumisen edut, johtamisen synergiat sekä oppimismahdollisuudet (Kettunen ja Vaara 
2009, 4; vrt. myös Stenvall 2005, 24–25). Myös julkisen terveydenhuollon organisaatioiden 
fuusiot ovat olleet omistajien eli kuntien ja kuntayhtymien keinoja vastata toimintaympäristön 
muutoksiin (Valtee 1999, 5; Taskinen 2005, 15). Julkisen terveydenhuollon organisaatioiden 
on esitetty pyrkivän kustannussäästöihin lähinnä toimintoja keskittämällä ja rationalisoimalla, 
jotta voimavarojen saanti ja riittävyys voitaisiin turvata. Taloudellisten tekijöiden ohella 
kehittämistarpeiksi on esitetty organisaatioiden oletettu tehottomuus sekä koordinoinnin ja 
yhteistyön puutteet (Bazzoli ym. 2002, 8–13; Taskinen 2005, 34; vrt. myös Porter ja Teisberg 
2006; Christsensen ym. 2009; Solstad ja Pettersen 2010, 238).  
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2.1.1 Muutosjohtamisen vaiheet fuusiossa 
 
1980-luvun puolivälin jälkeen fuusiotutkimuksissa yleistyi niin sanottu prosessinäkökulma4, 
jonka myötä huomio on usein kiinnittynyt fuusioprosessien etenemiseen, integraatioon ja 
muutosjohtamiseen (Riad 2005, 1531). Fuusio ymmärretään pitkäkestoiseksi prosessiksi, 
jossa voidaan erottaa erilaisia vaiheita (vrt. esim. Kärkkäinen 2005, 75). Yhdistymis-
prosessien ajatellaan yleensä jakaantuvan joko kahteen ajalliseen ulottuvuuteen eli aikaan 
ennen fuusiota (pre-merger) ja uuden organisaation aikaan (post-merger) tai kolmeen vaihee-
seen, jolloin tarkastellaan vielä erikseen akuuttia muutosprosessivaihetta (during the merger 
stage) heti fuusion tapahduttua (esim. Appelbaum ym. 2000, 674).   
 Organisaatioiden yhdistämistä koskevat päätökset syntyvät pääsääntöisesti johdon tai 
omistajien toimesta ja fuusioprosessit jaotellaan tutkimuksissakin usein ylemmän johdon 
toimien tai päätöksentekoprosessien mukaan eri vaiheisiin, kuten fuusioiden motiivien, 
päätöksentekoprosessien dynamiikan ja integraatioprosessien haasteiden tutkimukseen (vrt. 
esimerkiksi Kettunen ja Vaara 2009, 7). Taustalla on käsitys fuusioista lineaarisesti etenevinä 
prosesseina (vertaa Buchanan 2003, 672). Yhdistämisprosessien kuvataan etenevän vai-
heittain esimerkiksi fuusion tavoitteenasettelusta (motiivi), suunnitteluun (kumppanin valinta 
sekä sopimukselliset, rahoitukselliset ja tekniset asiat), toteutukseen (henkilöstön johtamiseen 
ja hallintoon liittyvät asiat eli HRM-kysymykset) ja fuusion tuloksiin (taloudelliset seuraukset 
ja sidosryhmien reaktiot) (Napier 1989, 106–107; vrt. myös Cartwrigt ja Cooper 1996, 107–
159; Gertsen ym. 1998, 18). Samaan tapaan jakaa muun muassa Lohrum (1992) fuusio-
prosessin johdon toiminnan haasteiden mukaan uuden organisaation toiminnalliseen kehit-
tämiseen sekä sosiokulttuurisen integraation vaiheisiin eli uuden kulttuurin kehittämiseen ja 
henkilöstöön liittyviä kysymyksiin. Toteutusvaiheessa on tavoitteena integroida kulttuuril-
taan ja henkilöstöjärjestelmiltään erilaiset organisaatiot yhteen niin, että synergiaedut 
saavutetaan (esim. Schweiger ja Yaakov 1989, 71–73). Vaihemallien lähtökohtana on 
korostaa muutosjohtamisen erilaista luonnetta sen mukaan, ollaanko alkuvaiheessa eli 
luomassa muutosvalmiutta ja -halua (nk. sulatusvaihe) vai jo konkreettisesti toteuttamassa 
uusia rakenteellisia ja toiminnallisia malleja ja työtapoja (varsinainen muutos). Tavoitteiden 

                                                
4 Organisaatioiden yhdistäminen on tutkimuksissa tyypillisesti nähty organisaation syvällisenä ja episodisena muutoksena 
(vrt. esim. Weick ja Quinn 1999) ja fuusiotutkimukissa onkin sovellettu usein organisaatioiden muutostutkimuksen tapoja ja 
käsitteitä. Organisaatiomuutoksella prosessina viitataan yleensä ennen kaikkea tiettyihin interventioihin, joiden kautta on 
tarkoitus johtaa muutosta ja implementoida muutos organisaatiossa (ks. Stenvall ym. 2007, 26-32). Muutosasteen käsitettä on 
käytetty kuvaamaan sitä, kuinka syvällisestä ja radikaalista muutoksesta on kyse. Muutosasteet on luokiteltu esimerkiksi 
ennakoivaan, reagoivaan ja kriisimuutokseen (esim. Nakari ja Valtee 1995, 114-115). Organisaatioiden muutostutkimuksissa 
muutokseen viitataan usein käsitteillä organisaation kehittäminen (organizational development) tai suunnitellun muutoksen 
malli. Tunnetuin näihin muutostutkimuksen käsitteisiin ja ajatusmalleihin vaikuttanut teoreetikko oli Kurt Lewin. 
Suunnitellun muutoksen malleihin sisältyy käsitys prosessien samanlaisuudesta, vaiheittaisuudesta ja lineaarisuudesta kuin 
Lewinilla (Lewin 1958), joka mallinsi muutoksen kolmeen perättäiseen vaiheeseen: unfreezing (sulattaminen eli 
muutostarpeen tiedostaminen), moving (siirtyminen uuteen eli uusien toimintamallien kehittäminen) ja refreezing 
(jäädyttäminen eli saavutetun uuden tilan vahvistaminen). Tutkimukset organisaatioiden muutoksista ovat puolestaan 
noudatelleet samoja traditioita, kuin organisaatioiden tutkimus yleisemminkin (vrt. Juuti 2001; Nyholm 2008, 57-60). 
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ja toimintatapojen selkeyttämistä (kristallisointia) korostetaan siksi, että vanhat toimintamallit 
ja ajattelutavat alkavat usein saada uudelleen tilaa muutosprosessin alkuinnostuksen mentyä 
ohi (Marks 1994, 29–44; Kinnunen ja Lindström 2005b, 255; vrt. myös Schein 2001, 132).  
 
 
2.1.2 Haasteena johdon toiminta ja osaaminen 
 
Johdon roolia ja toimintaa korostetaan tutkimuksissa monesti keskeisenä fuusioprosessin 
onnistumiseen ja fuusion tavoitteiden saavuttamiseebvn vaikuttavana tekijänä (vrt. Datta ja 
Grant 1990, 30; Yu ym. 2005, 1501–1503). Fuusion kaltaisten suurten muutosten onnistunut 
läpivienti edellyttää tutkijoiden mukaan etenkin ylemmältä johdolta panostusta ja omistau-
tumista fuusioprosessin toteuttamiseen (Appelbaum ym. 2000, 682; Talja ja Mäkelä 2008, 
214). Johdon tulisi olla yhtä mieltä organisaation perustehtävästä ja arvoista, koska johdon 
erimielisyys ja ristiriitaiset käsitykset organisaation päämääristä vaikuttavat kielteisesti uuden 
organisaation toimintaan (Marks 1994, 54–56) ja tuloksellisuuteen (Voss ym. 2006). Suh-
teessa henkilöstöönsä johtaja on organisaationsa keulakuva ja yhdyshenkilö sekä kantaa 
vastuuta työntekijöistä ja motivoi heitä. Informaation vaihtajana johtaja tarkkailee, ottaa 
vastaan ja kerää tietoa, tiedottaa sekä toimii organisaationsa ja työntekijöidensä puhemiehenä. 
Muutostilanteessa johtaja on muutoksen mahdollistaja, rauhan ylläpitäjä, resurssien jakaja ja 
neuvottelija (Hirsch 1986, 801), luottamuksen rakentaja (Engeström 2002, 15) ja konsen-
suksen luoja (Carignani 2000, 10). Johdon tulee luoda puitteet sitoutumiselle ja uuteen 
organisaatioon identifioitumiselle (Ulrich ym. 1989, 100), onnistua muuttamaan organisaation 
jäsenten toimintatapoja (Nag ym. 2007, 822) sekä vakuuttaa kaikki sidosryhmät fuusio-
ratkaisun kannattavuudesta (Kitchener 2002, 400). Samaan tapaan on todettu terveyden-
huollon organisaatioita yhdistettäessä johdon rooli keskeiseksi fuusion onnistumiseen vaikut-
tavaksi tekijäksi (esim. Kärkkäinen 2005, 159–169; Junnila 2008, 235). Samaan tapaan on 
muun muassa kuntafuusioissa korostettu muutosagenttien motivaation, sitoutumisen ja 
vaikutusvaltaisuuden tärkeyttä. Johdolta odotetaan läsnä olevaa ja aktiivista ihmisjohtamista, 
rohkeutta tarttua ongelmatilanteisiin, itsensä likoon laittamista, luottamuksen rakentamista 
sekä valmentavaa johtajuutta (Stenvall ym. 2007, 11, 62–69). Johdon kykyihin, osaamiseen ja 
edellä kuvattuihin ideologisiin kvalifikaatioihin kohdistuu fuusiotilanteessa odotuksia kaikilla 
johtamisen tasoilla. Lähijohdon keskeinen tehtävä fuusioprosessissa on johtaa työyhteisöä 
niin, että yhteisö toimii tavoitteellisesti perustehtävänsä mukaisesti (Stenvall ym. 2007, 67). 
Muutoksenteko edellyttää eri suunnista tulevien impulssien integrointia sekä perusteltujen 
tulkintojen tekemisestä ja esittämisestä eri suuntiin (Talja ja Mäkelä 2008, 214). Huonosti 
johdettu muutosprosessi voi aiheuttaa työntekijöissä turhautumista ja jännitteitä identifi-
kaation ja lojaliteetin suhteen uuden ja vanhan organisaation välillä (Pepper ja Larson 2006, 
50). Työntekijöiden on todettu alkavan myös aktiivisesti vastustaa muutosta silloin, kun he 
epäilevät johdon sitoutumista muutokseen (Labianca ym. 2000, 253). 
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 Julkisen terveydenhuollon organisaatioiden muutosten ”vetäjät” ovat raportoineet 
roolin edellyttävän joustavuutta ja sitoutumista, koska muutosten toteuttaminen on haastavaa, 
stressaavaa ja työlästä. Lisäksi rooli edellyttää yhteistyötä, kykyä vaikuttaa muihin sekä jakaa 
muiden stressiä ja ahdistusta (Buchanan 2003, 673–675). Keskijohdon odotetaan toimivan 
tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja ylemmän johdon välillä, yritteliäisyyden luojana ja moti-
voijana, muutoksen tasapainottajana ja vakiinnuttajana sekä ”terapeuttina” ja työntekijöiden 
tukijana (Embertson 2006, 228–230; vrt. myös Pitkänen 2006, 202; Nyholm 2008, 66–67). 
Lähiesimiehet toimivat muutoksissa sekä strategisten tavoitteiden tartuntapinnan luojina että 
yhteisen ymmärryksen rakentajina (Wiili-Peltola 2004, 384; 2005, 59).  Yhdistämistilanteissa 
voivat johtajat eri tasoilla toiminnallaan joko edesauttaa tai vaikeuttaa muutosprosessia 
(vertaa Kinnunen ja Lindström 2005, 255) ja herättää muutosvastarintaa (Taskinen 2005, 86). 
 
 

2.2 Työntekijöiden pelot ja muutosvastarinta fuusion  
 haasteena 
 
Fuusiotutkimuksissa on korostettu, kuinka johdon rooli ja toiminta ovat muutosprosessin 
onnistumisen kannalta merkittäviä, mutta fuusiolla tavoiteltuja etuja ei saavuteta, jos 
työntekijät eivät tue fuusion onnistumista (vrt. Chatterjee ym. 1992, 320; Marks 1994, 316; 
Roald ja Edgren 2001, 312). Laajat rakenteelliset tai toiminnalliset organisaatiomuutokset, 
kuten fuusiot, saattavat kuitenkin herättää negativiisia muutosreaktioita, kuten pelkoa ja 
vastarintaa (esim. Marks 1994, 48–50; Kleppstø 1998, 147–148; Risberg 1999, 59; Empson 
2001, 843; Nag ym. 2007, 822), heikentää työntekijöiden moraalia ja tuottavuutta (DiFonzo ja 
Bordia 1998, 295) sekä työtyytyväisyyttä ja organisaatioon sitoutumista (Schweiger ja DeNisi 
1991, 126–127), ja ristiriidat ovat yleisiä (Cavanagh 1996, 47). Työntekijöiden hyvinvointi 
voi heikentyä, etenkin fuusion alku- ja siirtymävaiheessa5 tai kun muutokset koetaan 
kielteisinä (Valtee 1999, 131; Lindström ym. 2005, 187–188).  Keskeisenä muutosjohtamisen 
haasteena fuusiotilanteessa onkin pidetty vaikeutta hallita inhimillisiä tekijöitä ja tunne-
peräisiä reaktioita (esim. Hackett 1996, 7–8; Appelbaum ym. 2000, 674). Negatiiviset 
muutosreaktiot, kuten työntekijöiden pelko ja muutosvastarinta on nähty jopa fuusioiden 
epäonnistumisen syyksi (Marks 1994, 48–50; Kleppstø 1998, 147–148; Risberg 1999, 59; 
Nag ym. 2007, 822): ne haittaavat esimerkiksi uuden organisaation jäsenten yhteistyötä ja 
synergiaetujen saavuttamista (Empson 2001, 843).  

                                                
5 Organisaatiomuutoksia kuvaavien vaihemallien ja –teorioiden mukaan yksilöiden reaktiot ja suhtautuminen 
organisaatiomuutoksiin etenevät vaiheittain. Muutoksen alkuvaiheessa on ns. shokki- tai reaktiovaihe, jossa aiemmin 
vallinnut tasapainotila järkkyy ja muutokset pyritään torjumaan, kieltämään tai niitä vastustetaan. Seuraa työstämisvaihe, 
jossa muutos yleensä jollain tapaa hyväksytään. Lopulta tullaan vakiinnuttamisvaiheeseen, jossa muutokseen on sopeuduttu 
(yhteenvetoa vaihemalleista ja -teorioista esim. Taskinen ym. 1995, 35-40). 



 

 32 

 Fuusiotilanteessa ilmenevä muutosvastarinta on määritelty työntekijäyksilöiden ja 
kollektiivien oppositioasemaksi (Larsson ja Finkelstein 1999, 7) sekä työntekijöiden aktiivi-
seksi toiminnaksi tai passiivisuudeksi, joka voi ilmetä organisaatio-, ryhmä- ja yksilötasolla 
(Lohrum 1996, 135). Vastarinta on työntekijöiden toimintaa ja asenteita, jotka haittaavat 
muutostavoitteiden saavuttamista (Clegg ym. 2008, 265). Pideritin (2000, 785–786) mukaan 
muutosvastarinta käsitteellistyy tutkimuksissa kolmeksi ulottuvuudeksi: kognitiiviseksi tilaksi 
(vastahakoisuus, valmistautumattomuus), emotionaaliseksi tilaksi (aggressiivisuus, turhautu-
neisuus) sekä ei-toivotuksi käyttäytymiseksi (uhmakkuus, tehtävien laiminlyönti). Vastarinta 
voi näkyä työntekijöiden aktiivisena pyrkimyksenä säilyttää vallitseva tila, pitkittää ja 
vaikeuttaa muutosprosessin toteutusta sekä säilyttää yhdistettävien organisaatioiden ja 
yksilöiden autonomia (Roald ja Edgren 2001, 318). Se ilmenee suorana vastustuksena, kuten 
yhteistyöstä kieltäytymisenä ja sabotointina tai epäsuorana vastustuksena, kuten passii-
visuutena ja vaikenemisena (Kärkkäinen 2005, 77; Mattila 2006, 3). Muutosvastarinnan 
muodoiksi on esitetty myös julkinen vastustus, toimettomuus, poissaolot, työmotivaation 
puute sekä vapaaehtoisuuden väheneminen (Lohrum 1996, 135, 171). Välinpitämättömyys 
muutosprosessia kohtaan, vetäytyminen aktiivisesta osallistumisesta ja keskittyminen omaan 
työhön on tulkittu merkeiksi työntekijöiden vähäisestä sitoutumisesta muutokseen (Roald ja 
Edgren 2001, 318). 
 
 
2.2.1 Kielteisten muutosreaktioiden syitä 
 
Psykologisten selitysmallien mukaan muutosvastarinta fuusioiden epäonnistumista selittävänä 
tekijänä pohjautuu usein oletukseen, että ihmiset tavoittelevat luonnostaan jatkuvuutta, jolloin 
jokainen muutos herättää vastustusta (vrt. Kleppstø 1998, 147–148; Thomas ym. 2011, 35). 
Yksilöiden on esimerkiksi vaikea muuttaa organisaatiota koskevia skeemoja ja oppia pois 
vanhoista ajattelu- ja toimintamalleistaan (esim. Labianca ym. 2000, 251–252). Myös 
työntekijöiden psykologiset mielentilat muutostilanteissa, kuten muutokseen sitoutuminen tai 
stressi, on esitetty tekijöinä, jotka auttavat ymmärtämään muutosvastarintaa6 (Lohrum 1996, 
40). Samoin aiemmat muutoskokemukset vaikuttavat siihen, miten fuusioon suhtaudutaan 
(Engeström 2002, 17). 
 Työntekijöiden kannalta organisaatiofuusioita on luonnehdittu valtaviksi muutos-
prosesseiksi (van Dick ym. 2004, 122), joihin sisältyy menetyksiä, epävarmuutta sekä 
emotionaalisesti raskaita ja kuohuttavia muutoksia (Cartwright ja Cooper 1996, 38–42; 48–
52), etenkin jos tavoitellaan syvällistä integraatiota ja yhteensulautumista eri osapuolien 

                                                
6 Fuusiotutkimuksen työntekijöitä koskevat lähtökohtaoletuksissa ja tutkimuskohteissa on nähtävissä niiden rakentuminen 
osaksi yleisempiä organisaatio- ja johtamistutkimuksen suuntauksia. Esimerkiksi tieteellisen liikkeenjohdon koulukunnan 
näkemysten mukaan työntekijät toimivat taloudellisten kannustinten motivoimana. Ihmissuhdekoulukunnan edustajat 
painottavat puolestaan työntekijöiden yksilöllisiä piirteitä ja yhteisöllisyyttä sekä sitoutumista organisaation arvoihin (vrt. 
Kuokkanen ja Seeck 2007, 120-121; Clegg ym. 2008, 451-469). 
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välillä (Meyer 2001, 52). Fuusiot voivat muuttaa esimerkiksi toimipaikkojen sijaintia, 
tuotantolinjoja, palveluja, työntekijöiden työsopimuksia ja etuuksia, työntekijöiden työmark-
kina-arvoa sekä sopimuksia muiden sidosryhmien kanssa (Hirsch 1986, 801; vrt. myös 
Empson 2001, 852–859; Thatcher ja Zhu 2006). Myös aiempi osaaminen ja asiantuntijuus 
saattavat menettää merkitystään (Cartwright ja Cooper 1996, 140) ja huoli omasta 
pärjäämisestä tai osaamisesta voi lisätä ahdistusta, pelkoja ja stressiä (Empson 2001, 852–
859; Fischer ym. 2007, 207; Stenvall ym. 2007, 92). Riippuen fuusion seurauksista 
työntekijöille, voidaan organisaatioon sitoutuminen ja työnteko fuusiotilanteessa kokea 
epämielekkääksi, kuten silloin, jos ”työt kuitenkin pian loppuvat” (DiFonzo ja Bordia 1998, 
298). Epävarmuus tulevaisuudesta, voimattomuuden kokemus ja ahdistuneisuus ovatkin 
reaktioita, joilla työntekijöiden kokemuksia fuusiotilanteessa on usein kuvattu etenkin fuusion 
alkuvaiheessa (esim. Howard ja Geist 1995, 116; Valtee 2002, 21–23).  
 Työntekijöiden muutosreaktiot nähdään tutkimuksissa monesti myös seurauksina 
johdon toiminnasta (Lohrum 1996, 40) tai johtamistyylistä (Covin ym. 1997, 29). Esimerkiksi 
muutostiedotusta on pidetty merkittävänä työntekijöiden kokeman epävarmuuden vähentä-
misessä. Työntekijöiden on ajateltu turhautuvan, stressaantuvan ja kokevan epävarmuutta, 
kun rakenteellisia muutoksia koskeva tiedotus on ollut riittämätöntä tai ristiriitaista (DiFonzo 
ja Bordia 1998, 296; Hakonen ym. 2000, 68; Roald ja Edgren 2001, 316). Muutosten koettu 
oikeudenmukaisuus tarjoaakin yhden selitysmallin tulkita työntekijöiden reaktioita organisaa-
tiofuusioiden toteuttamiseen7 (vrt. esimerkiksi Folger ja Cropanzano, 1998; Folger ja 
Scarlicki, 1999; Citera ja Stuhlmacher, 2001; Meyer 2001; Lipponen ym. 2004; Taskinen 
2005; Taskinen ja Turpeinen 2005). Fuusiotilanteessa johto tekee uutta organisaatiota 
koskevia ratkaisuja, joiden perusteella työntekijät muodostavat näkemyksensä fuusioon 
liittyvän päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta, kuten henkilöstömitoituksesta ja palkkojen 
muutoksista (esim. muutokset työmäärässä, työehdoissa) sekä kulttuuristen symbolien ja 
artefaktojen muutosten (esim. organisaation nimen, toimintatapojen ja toimitilojen muutokset) 
ja teknisten systeemien muutosten (esim. atk-järjestelmien muutokset) perusteella. Työnte-
kijöiden muutosreaktioiden ja oikeudenmukaisuuskokemusten on tulkittu syntyvän muun 

                                                
7 Organisaatioiden oikeudenmukaisuustutkimus erotetaan usein omaksi tutkimusalueekseen, vaikka organisaatioiden 
oikeudenmukaisuutta koskevan tutkimusperinteen piirissä tehdään tutkimusta nojautuen erilaisiin teoriaperinteisiin. 
Lähtökohtaolettamusten perusteella oikeudenmukaisuustutkimusta voidaan jakaa erilaisiin tutkimussuuntauksiin, joiden 
selitysmallit perustuvat esimerkiksi yksilön suhtautumista kuvaavaan psykologiseen reaktiomalliin, työnantajan ja 
työntekijän välisen vaihtosuhteen tasapainomalliin (instrumentaalinen malli) sekä sosiaalisen identiteetin teoriaan 
(relationaalinen malli).  Oikeudenmukaisuutta on tarkasteltu myös moraalisena hyveenä, jolloin yksilöiden nähdään omaavan 
tarpeen toimia hyveellisesti ja ”oikein” (vrt. Cropanzano ym. 2001, 175-178; Taskinen ja Turpeinen 2005, 43-46). Fuusioiden 
onnistumisen kannalta on työntekijöiden oikeudenmukaisuuden kokemusta pidetty tärkeänä, sillä ne organisaation jäsenet, 
jotka pitävät fuusioon liittyvää päätöksentekoa oikeudenmukaisena, raportoivat myönteisempiä fuusioon liittyviä näkemyksiä 
ja odotuksia kuin ne, jotka pitävät muutospäätöksentekoa epäoikeudenmukaisena. (Citera ja Stuhlmacher 2001, 312). 
Menettelytapoja koskevan oikeudenmukaisuuden on raprotoitu olevan yhteydessä lisäksi fuusioituun organisaatioon 
identifioitumiseen (Lipponen, Olkkonen ja Moilanen 2004, 394, 407) ja muun muassa rekrytoitavien tapaan suhtautua uuteen 
organisaatioon (Ulrich ym. 1989, 100).  
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muassa työntekijän ja työnantajan vaihtosuhteen muutoksissa8. Fuusioiden on kuvattu 
häiritsevän aina tavalla tai toisella työntekijän ja työnantajan implisiittistä sopimusta toimi-
joiden vastavuoroisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Siirtyminen fuusioidun organisaation 
palvelukseen tarkoittaa monille työntekijöille ikään kuin uuden työnantajan palveluksessa 
aloittamista (Cartwright ja Cooper 1996, 137; Citera ja Stuhlmacher 2001, 310). Myös johdon 
menettelytavat voidaan kokea epäoikeudenmukaisina sen jakaessa asemia ja resursseja 
uudelleen (Meyer 2001, 47) ja muutosten toteuttamisen koettu epäoikeudenmukaisuus voi 
fuusiossa olla merkittävä muutosvastarinnan alkulähde (Folger ja Skarlicki 1999, 35–37). 
Henkilöstön suhtautuminen yhdistämiseen riippuu siitä, miten se ymmärtää yhdistämisen 
syyt, perusteet ja tarpeen, mitä ”menetyksiä” yhdistäminen yksilöille ja ryhmille aiheuttaa tai 
oletetaan aiheuttavan sekä miten oikeudenmukaisesti yhdistäminen muutoksena toteutetaan 
(Taskinen 2005, 83–85). Muutosvastarintaa on kuvattu myös reagoinniksi psykologisen 
sopimuksen rikkoutumiseen ja sen aiheuttamaan loukkaantumiseen (Folger ja Skarlicki 1999, 
39–40). Työntekijät eivät tällöin välttämättä vastusta muutosta sinänsä, vaan siihen liittyviä 
menetyksiä, kuten aseman menetystä (Dent ja Goldberg 1999, 26; vrt. myös Shield 2002, 364; 
Taskinen ja Turpeinen 2005, 61–66).  
 Yksilötason psykologiset esteet ja syyt on todettu merkittäviksi muutosvastarinnan 
syiksi myös sairaalaorganisaatioiden fuusioissa. Lindströmin ym. (2005, 187) mukaan 
muutokset koetaan negatiivsena etenkin fuusion siirtymävaiheessa ja varsinkin, jos omassa 
työssä on tapahtunut suuria muutoksia. Valtee (2002) on raportoinut, kuinka työsuhteiden 
ehtoihin ja jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus on yksi keskeisimmistä vastustuksen lähteistä, 
joka korostuu etenkin sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden kohdalla (emt., 67). Roald ja 
Edgren (2001) ova tuoneet esiin, kuinka jotkut yksilölliset piirteet, kuten työntekijöiden ikä, 
ammatillinen asema ja arvostus, ovat lisäksi tekijöitä, jotka vaikuttavat epävarmuuden 
kokemiseen ja muutosvastarinnan syntyyn fuusiotilanteissa. Heidän tutkimassaan julkisen 
sektorin sairaalaorganisaatioiden fuusiossa keski-ikäiset ja ansioituneimmat lääkärit vastus-
tivat eniten muutosta (emt., 318). Terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämisen oikeu-
denmukaisuutta tutkittaessa on raportoitu, kuinka työntekijät kokivat epäoikeudenmukaisiksi 
fuusion aiheuttamat palkan tai etuuksien menetykset, ammatillisen kehittymismahdol-
lisuuksien heikentymisen sekä kielteisiksi koetut seuraukset työmäärässä, vaatimuksissa, 
työstä saatavassa kompensaatiossa ja työn resurssoinnissa (Taskinen 2005, 192; Taskinen ja 
Turpeinen 2005, 55–61). Johdon menettelytapojen osalta ongelmallisina tuotiin esiin muun 

                                                
8 Työntekijän ja työnantajan vaihtosuhdetta määrittelevät konkreettinen työsopimus ja implisiittinen, ns. psykologinen 
sopimus tai moraalinen sopimus, joilla viitataan organisaation jäsenten välisiin odotuksiin (vrt. esim. Conway ja Briner 2005, 
2; Alasoini 2006, 23; Järvensivu 2006, 125).  Esimerkiksi Scheinin (1977) mukaan työntekijältä odotetaan lojaaliutta, 
organisaation imagon ylläpitämistä ja toimimista parhaansa mukaan organisaation hyväksi (emt., 24-25). Rousseau (2001, 
511-513; myös Rousseau ja Tijoriwala 1998, 679-681) on puolestaan määritellyt psykologista sopimusta sen mukaan miten 
se näkyy sopimusosapuolten käyttäytymisessä kuten vapaaehtoisena työskentelynä, lupausten pitämisenä tai rikkomisena ja 
työntekijän näkökulman korostamisena. Rousseau erottelee relationaaliset sitoumukset (arvostus, lojaalius, koulutus) 
transaktionaalisista sitoumuksista (palkka, työn tekeminen hyvin). Siltalan (2004, 10-15) mukaan kunnossa oleva 
tasapainoinen työn vaihtosuhde tuottaa työntekijälle psykologisen kokemuksen omasta toimijuudesta Kun tämä kokemus 
katoaa, työ menettää mielekkyytensä ja työntekijä uupuu. 
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muassa muutospäätösten periaatteet ja toimeenpano yhdistämisvaiheessa, kuten koko uuden 
organisaataion kattavien henkilöstöpoliittisten toimintaperiaatteiden puuttuminen, eri henki-
löstöryhmien erilainen kohtelu sekä johdon tai päätöstentekijöiden toiminnan epäeettisyys tai 
epäluotettavuus (Taskinen 2005, 192; Taskinen ja Turpeinen 2005, 67–75). 
 Kleppstøn (1998, 147–148) mukaan fuusioiden epäonnistumista selitetään psyko-
logisten selitysmallien lisäksi usein sosiaalisen aseman muutoksia kuvaavilla selitysmalleilla. 
Organisaatiot nähdään tällöin sosiaalisten ilmiöiden ja suhteiden näyttämöinä. Yksittäisen 
organisaation jäsenen asema ja arvostus organisaation sisällä on relatiivisessa suhteessa 
muiden yksikön jäsenten asemaan, ja fuusiot muuttavat aina organisaation jäsenten sosiaalisia 
asemia, joko parempaan tai huonompaan suuntaan (Hambrick ja Cannella 1993, 733–737)9. 
Samoin ryhmään kuulumisen ja identiteetin tarve on esitetty mekanismina, joka selittää 
organisaation jäsenten tai ryhmien suhtautumista muutokseen10 (esim. Howard ja Geist 1995, 
125; Lohrum 1996, 160–162; Gleibs ym. 2009). Yksilöiden on ajateltu menettävän fuusiossa 
identiteettinsä ja toisinaan myös statuksensa. Yhteenkuuluvuuden tunne järkkyy, ja 
jokapäiväiset rutiinit voivat vaikeutua (Kleppstø 1998, 147–148). Organisaation jäsenten 
aiemmat, yhteisten kokemusten muokkaamat organisatoriset identiteetit ovat lisäksi 
merkittäviä elementtejä, kun muodostetaan käsitystä uudesta organisaatiosta (Vaara ym. 
2003b, 424). Fuusion jälkeinen identifioituminen uuteen organisaatioon on kuvattu tulokseksi 
muun muassa prosessista, jossa organisaation jäsen yhteensovittaa muutostilanteen aiheut-
tamat identiteettijännitteet uuden organisaation viesteihin siitä, mitä jäsenten tulisi ymmärtää 
ja uskoa. Esimerkiksi Howardin ja Geistin (1995, 125) mukaan fuusioituneen organisaation 
jättäneet tai irtisanoutumista suunnittelevat eivät ole identifioituneet uuteen organisaatioon, 
vaan ovat siitä vieraantuneita ja vastustavat fuusiota aktiivisesti. Disidentifikaatio voi 

                                                
9 Työntekijöiden muutosvastarinnan syyksi on esitetty lisäksi eri sidosryhmien, kuten johdon ja työntekijöiden 
lähtökohtaisesti erilainen sosiaalinen asema ja toimintamahdollisuudet fuusiossa. Esimerkiksi henkilökohtaiset kannustimet 
samoin kuin organisaatiouudistuksia koskeva relevantti informaatiokin on fragmentoitunut organisaation eri sidosryhmien 
kesken. Tämä voi edesauttaa muutosratkaisujen vastustusta ja haitata konsensuksen syntyä. Mitä suurempi epäsymmetria 
sidosryhmien välillä vallitsee uudelleenjärjestelyjen tarpeesta, sitä todennäköisemmin jotkin työntekijäryhmät vastustavat 
fuusiosuunnitelmia ja niiden toteuttamista. (Parvinen ja Tikkanen 2007, 770-781). 
10 Organisaatioiden jäsenten käyttäytymistä ja kulttuurin muotoutumista fuusiotilanteissa on selitetty muun muassa 
sosiaaliseen identiteettiin liittyvällä teoretisoinnilla, joka korostaa yksilön itseymmärryksen kannalta keskeistä käsitystä 
kuulumisesta erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. Esimerkiksi fuusio voidaan nähdä uuden ja entisen ryhmän yhdistymisenä 
yhdeksi laajemmaksi ryhmäksi (van Dick ym. 2004, 123). Teoria tarjoaa sosiaalipsykologisen lähestymistavan tarkastella 
organisaatioon sosiaalistumista, yksilöiden kokemia roolikonflikteja ja ryhmien välisiä suhteita (Ashforth ja Mael 1989, 20) 
sekä organisatoristen ryhmien koheesiota, johtamista ja rakenteita (Hogg ja Terry 2000, 126-133). Sosiaalisen identiteetin ja 
itsekategorisoinnin teorioiden mukaan ryhmien jäsenet jaottelevat ryhmiä ja itseään sisä- ja ulkoryhmiin: ihmiset pyrkivät 
kuulumaan sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, jotka mahdollistavat myönteisen sosiaaliseen identiteetin ja minäkuvan 
muodostumisen. Identifioituminen organisaatioon kuvastaa yksilön käsitystä yhteenkuuluvuudestaan organisaatioon (Mael ja 
Ashforth 1992, 104). Vastaavasti disidentifikaatio on määritelty yksilön kokemaksi yhteenkuulumattomuuden, erillisyyden ja 
ulossulkemisen tunteeksi. Organisaatioon identifioitumattomat eivät halua assosioitua organisaation arvojen tai toiminnan 
lähtökohtiin. Organisaatiotutkimuksessa organisaation jäsenten identiteetti on nähty merkityksellisenä tekijänä mm. suhteessa 
motivaatioon, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen, lojaaliuteen, toiminnan ja päätöksenteon johdonmukaisuuteen, muutokseen, 
johtamiseen, ryhmien ja ryhmien välisiin suhteisiin sekä organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, ja identiteettiä tarkastellaan 
organisaation, ammattiryhmän, yhteisön tai yksilön tasoilla (Sveningsson ja Alvesson 2003, 1163-4, Thatcher 2006, 1076, 
1082). Organisaation jäsenten identiteetin on kuvattu kytkeytyvän työnteon käytäntöihin, kuten siihen mikä on organisaation 
perustehtävä, miten työtä kuuluu tehdä ja millainen tieto ohjaa työntekoa (Nag ym. 2007) sekä organisaation imagoon ja 
maineeseen (vrt. Brown 2006, 731). Esimerkiksi organisaation nimi voi edustaa työntekijälle keskeistä elementtiä uuteen 
organisaatioon identifioitumisen kannalta (Citera ja Stuhlmacher 2001, 310). 
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fuusiotilanteessa syntyä muun muassa silloin, kun yksilön uskomukset omasta paikastaan 
uudessa organisaatiossa ovat ristiriidassa organisaation viestien kanssa (Pepper ja Larsson 
2006, 53, 63). Terveydenhuollon fuusioita tutkittaessa on todettu, kuinka jotkut ammatti-
ryhmät voivat kokea uuden organisaation esimerkiksi uhkana ammatilliselle minäkuvalle 
(Empson 2001, 859; vrt. myös Sveningsson ja Alvesson 2003, 11174) tai aseman ja 
arvostuksen uhkana, jolloin kyseinen ryhmä ryhtyy taistelemaan saavutettujen etujensa 
puolesta (Roald ja Edgren 2001, 322).  
 
 
2.2.2 Keinoja kielteisten muutosreaktioiden ehkäisyyn ja voittamiseen 
 
Työntekijöiden muutosvastarinnan vähentämisen taktiikoita on jaoteltu fuusiokirjallisuudessa 
muun muassa suoriin ja epäsuoriin sekä koviin ja pehmeisiin keinoihin, kuten sanktioihin ja 
suostutteluun (Furst ja Cable 2008, 454). Identifioitumista uuteen organisaatioon voidaan 
edistää esimerkiksi yksilöllisin motivointikeinoin (Roald ja Edgren 2001, 322; Laamanen 
2008, 59), kuten palkitsemalla työntekijöitä uusien, yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta 
(Kinnunen ja Lindström 2005b, 254) tai pysymisestä uuden organisaation palveluksessa 
(Cartwright ja Cooper 1996, 139–140) ja tehostamalla kilpailua muihin yrityksiin nähden (van 
Dick ym. 2004, 134). Henkilöstölle suunnatuilla optioilla voidaan yrittää vähentää osak-
keenomistajien, johtajien ja työntekijöiden välisiä intressieroja fuusioissa sekä lisätä työn-
tekijöiden omaa hyödyn tavoittelua ja fuusion jälkeisiä voitto-odotuksia (Parvinen ja 
Tikkanen 2007, 779–781). Johdon tulisi selvittää uuteen organisaatioon kuulumisen (psyko-
logisen sopimuksen) ehdot (Marks 1994, 318–319) ja keskittyä etenkin muutokseen kiel-
teisesti suhtautuvien työntekijöiden motivoimiseen, koska muutokseen motivoituneet työn-
tekijät takaavat muutoshankkeen onnistumisen (Parish 2008, 45–46). 
 Lukuisat fuusiotutkijat ovat korostaneet, kuinka muutosvastarinnan voittamiseksi tulisi 
panostaa johdon ja työntekijöiden välisten suhteiden laatuun ja toimintatapoihin (Labianca 
2000, 253–254; Furst ja Cable 2008, 459). Osallistavaa muutosstrategiaa (Roald ja Edgren 
2001, 322; Kinnunen ja Lindström 2005b, 254; Stenvall ym. 2007, 104; Laamanen 2008, 59) 
ja avointa keskustelua muutostarpeista on pidetty merkittävinä keinoina ehkäistä ja voittaa 
vastarinta (Roald ja Edgren 2001, 322; Laamanen 2008, 59). Johdon tulisi pyrkiä dialogiin 
työntekijöiden kanssa, koska kiireellä ja ylhäältä alaspäin käskyttävällä asenteella toteutetut 
toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset koetaan helposti ei-toivottuina ja kielteisinä 
(Labianca 2000, 253–254; Kinnunen ja Lindström 2005b, 266). Johdon tulee luoda 
foorumeja, joilla voidaan selvittää fuusioon liittyviä uhkakuvia ja ristiriitoja (Valtee 1999, 
174; Labianca 2000, 253–254) ja sitä miten muutoshankkeet niveltyvät osaksi organisaation 
laajempaa strategiaa (Valtee 1999, 172; 2002, 18–19; Parish 2008, 45–46). Kaikilla 
toimijoilla tulisi olla tiedossa riittävät perusteet kriittisten toimintojen yhdistämiseksi 
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(Stenvall ym. 2007, 111). Myös ammattiliittojen ja yhdistysten osallistaminen 
organisaatioiden yhdistämisprosessiin on tärkeää (Bryson 2001, 17).  
 Realistisen ja avoimen fuusiota koskevan tiedotuksen on todettu vähentävän 
epävarmuutta ja stressiä (Napier ym. 1989, 120; Cartwright ja Cooper 1996, 141; DiFonzo ja 
Bordia 1998, 295) ja se on tärkeä myös organisaation jäsenten sitoutumisen ylläpitämiseksi 
(Schweiger ja DeNisi 1991, 127–129; Valtee 1999, 173; Shield ym. 2002, 361). 
Yksityiskohtainen tiedotus fuusioratkaisusta ja sen perusteista vahvistaa lisäksi päätöksen-
tekijöiden luotettavuutta (Ellis ym. 2009, 153). Työntekijöille pitää tiedottaa muutosten 
ennakoiduista vaikutuksista realistisesti ja niin aikaisin kun mahdollista (Schweiger ja DeNisi 
1991, 111; vrt. myös Valtee 1999, 177) ja hyvä muutostiedotus on säännöllistä ja 
vuorovaikutuksellista muutosprosessin alkuvaiheessa, eikä sitä ole koskaan liikaa (Napier ym. 
1989, 120; Schraeder ja Self 2003, 516–7; myös Ulrich ym. 1989, 98; DiFonzo ja Bordia 
1998, 296; Appelbaum 2000, 676–682). Tiedotus tulisi lisäksi räätälöidä kohderyhmän 
mukaan (Napier ym. 1989, 121; Roald ja Edgren 2001, 320). Nagin ja kumppaneiden (2007, 
843–844) mukaan ei riitä, että johto pyrkii muuttamaan ”vain organisaation jäsenten 
identiteettiä” tarjoamalla uutta tietoa, toimintaohjeita ja uusia toimintatapoja muutoksen 
aikaansaamiseksi. Johdon tulisi ”pureutua” organisaation jäsenten käsityksiin siitä, miten 
työtä tehdään, millainen tieto ohjaa toimintaa ja työntekoa ja seurata myös uuden tiedon 
vaikutuksia niihin kollektiivisiin käytäntöihin, joissa sitä sovelletaan.  
 Johdon tulisi tiedostaa, kuinka sen toiminnalla ja ratkaisuilla on suuri symbolinen 
merkitys fuusion onnistumiselle varsinkin muutosprosessin alkuvaiheessa, koska organisaa-
tion jäsenet muodostavat silloin näkemyksensä uuden organisaation toimintatavoista 
(Labianca 2000, 253–254; Citera ja Stuhlmacher 2001, 324). Johdon tulee myös osoittaa 
selvästi oma sitoutumisensa fuusioon ja muuttaa tarvittaessa käyttäytymistään, koska johdon 
tehtäväsuuntautuneisuus ja oma sitoutuminen fuusioon ovat keskeisiä työntekijöiden 
muutosvastarinnan työstämiseksi (Laamanen 2008, 59–60; vrt. myös Labianca 2000, 253–
254). Kun fuusiotilanteessa pyritään ehkäisemään työntekijöiden irtisanoutumisia ja 
vaihtuvuutta, tulisi esimerkiksi Brysonin (2001, 15) mukaan panostaa työpaikkojen turvalli-
suuden varmistamiseen, menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen ja vuorovaikutukseen. 
Oikeudenmukaiseksi koettu päätöksenteko ja muutosprosessin toteutus edellyttävät johtajilta 
ja muilta päättäjiltä hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyöosaamista sekä kykyä arvioida 
päätösten seurauksia oikeudenmukaisuuden kannalta (Taskinen 2005, 202).  
 Henkilöstövoimavarojen johtaminen fuusiotilanteessa edellyttää tutkijoiden mukaan 
myös ymmärrystä yksilöiden tavasta prosessoida muutoksia (esim. Labianca ym. 2000, 251–
252; Stenvall ym. 2007, 105). Fuusion mukanaan tuomat muutokset työssä edellyttävät 
työntekijöiltä uusiin tilanteisiin sopeutumista ja uusien asioiden opettelemista sekä resursseja 
muutoshaasteisiin vastaamiseksi (Marks 1994, 319–320). Henkilöstölle tulisikin varata riit-
tävästi aikaa ja tarvittaessa myös psykologista tukea muutosten läpikäymiseen tunnetasolla eli 



 

 38 

muutosten ”henkiseen sulattamiseen”. Siirtymävaiheessa aikaa tarvitaan myös konkreettisiin 
työjärjestelyjen muutoksiin (Cartwright ja Cooper 1996, 140; Lindström ym. 2005, 189; vrt. 
myös Valtee 1999, 176; 2002, 40–68; Turpeinen ja Taskinen 2005, 104; Thatcher ja Zhu 
2006, 1085–1086). Jatkuvuuden tunnetta voidaan edistää säilyttämällä keskijohto sekä 
mahdollisimman monet entisen organisaation säännöt ja etuisuudet ennallaan (van Dick ym. 
2004, 134). Myös lähiesimiehellä on tutkimusten mukaan suuri vaikutus siihen, miten 
työntekijät muutoksesta selviytyvät. Suurissa organisaatiomuutoksissa työntekijät odottavat 
esimiehiltä läsnäoloa ja vuorovaikutusta sekä muutosjohtamisen taitoja. Tärkeää olisi 
ymmärtää myös hyvinvoinnin merkitys, kun johdetaan henkilöstövoimavaroja fuusiotilan-
teessa (Stenvall ym. 2007, 105–114). Esimerkiksi terveydenhuolto on toimialana erityisen 
vahvasti riippuvainen organisaation inhimillisistä voimavaroista ja niinpä niiden turvaaminen 
on joidenkin tutkijoiden mukaan tärkein tekijä organisaatiofuusioiden onnistumisessa (esim. 
Nash ja Everett 1996; Roald ja Edgren 2001, 312).  
 
 

2.3 Erilaisten organisaatiokulttuurien yhteensovittaminen  
 ja ristiriidat fuusion haasteena 
 
Fuusiota on kuvattu vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa eri organisaatioon kuuluvat tahot 
oppivat toimimaan yhdessä ja tekemään yhteistyötä (esim. Kärkkäinen 2004, 70). Integraatio-
näkökulma onkin näytellyt fuusiotutkimuksissa merkittävää roolia, kun on pyritty selittämään 
fuusioprosessien onnistumisia (Risberg 1999, 10–11) ja organisaatiokulttuurista ja integraa-
tioprosessista on tullut fuusiotutkimusten legitiimi käsitteellinen lähtökohta ja useimpien 
fuusiotutkimusten kohde11 (vrt. Vaara 2001, 484; Riad 2005, 1531–1532; 2007, 26). Erilaiset 
organisaatiokulttuurit kohtaavat fuusiotilanteessa ja erilaisuus voi muodostua ongelmalliseksi, 
etenkin jos organisaation johto päättää pyrkiä yhdenmukaiseen kulttuuriin. Tällöin integraatio 
edellyttää monien tekijöiden yhteensovittamista, kuten yhdistettävien organisaatioiden 
toimintatapojen, fyysisten ja materiaalisten asioiden (omaisuus, laitteet) sekä manageriaalisten 
ja sosiokulttuuristen tekijöiden (johtamistyylit) integroimista (vrt. Chatterjee ym. 1992, 320; 
Paruchuri ym. 2006, 545). Yhteensovittamista kuvataan usein haasteelliseksi ja dynaamiseksi 
prosessiksi, joka on omiaan tuottamaan kulttuurisia yhteentörmäyksiä ja vastakkainasetteluita 
(Kleppstø 1998, 148; Terry ja Callan 1998, 78) sekä työmoraalin laskua ja avainhenkilöstön 
menetyksiä (Hambrick ja Cannella 1993, 734; Bryson 2002, 14–18). Organisaatioiden jäsenet 
ryhmittyvät tällöin helposti fuusion ”eri osapuoliksi” aiempien organisaatiojäsenyyksien 
mukaan (Hogg ja Terry 2000, 133; Pepper ja Larsson 2006, 57–62), ja ryhmien väliset 
statuserot aktivoituvat (Boen ym. 2007, 381). Toista osapuolta pidetään usein ongelmallisella 

                                                
11 Kulttuurinäkökulmasta on saanut ylipäätään merkittävän jalansijan organisaatioiden muutosten epäonnistumista selittävänä 
tekijänä sekä organisaatioiden että hallinnon tutkimuksessa (Vartola 2004, 211-216; Nyholm 2008, 58). 
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tavalla erilaisena ja oma kulttuuri pyritään säilyttämään (Roald ja Edgren 2001, 320–321; 
Dackert ym. 2003, 719). Samaan tapaan on julkisten sairaalaorganisaatioiden fuusiota tutkit-
taessa raportoitu integraatiota vaikeuttavista kulttuurisista yhteentörmäyksistä, kuten omien 
piirteiden ja käytäntöjen arvostuksesta, toisen osapuolen erilaisen aseman, osaamisen, toi-
mintatapojen ja johtamiskulttuurin kriittisestä arvioinnista tai mitätöinnistä, osapuolten 
keskinäisestä epäasiallisesta käyttäytymisestä sekä toisen dominoivasta roolista uuden organi-
saation toiminnassa. Uhkana tutkittavat ovat raportoineet myös oman ”erityisyyden” 
häviämisen (Roald ja Edgren 2001, 317; Heino ym. 2005, 150–151; Taskinen 2005, 164–167; 
Turpeinen ja Taskinen 2005, 100–102).  
 Seuraavassa tarkastelen kulttuurien yhteensovittamistilannetta erilaisista fuusiotutki-
musten orientaatiosta käsin, sillä organisaatioiden kulttuuria käsittelevät tutkimukset eivät 
muodosta yhtenäistä paradigmaa (vrt. Vaara 2000, 81). Niin kutsutun pragmaattisen 
kulttuurinäkemyksen mukaan integraatio-ongelmien ja fuusio-osapuolten ristiriitojen syynä 
ovat organisaatiokulttuurien erot tai yhteensopimattomus. Konstruktionistisen lähestymis-
tavan mukaan kulttuuriset vastakkainasettelut ovat osa organisaation jäsenten tulkinta- ja 
oppimisprosesseja. Selvitän tutkimusorientaatioiden eroja tarkemmin liitteessä 1. (LIITE 2. 
Erilaiset kulttuurinäkemykset luovat fuusiotutkijoille erilaiset perusteet kulttuurieroja 
koskevien lausumien tulkintaan.). 
 
 
2.3.1 Syitä fuusio-osapuolten ristiriitoihin 
 
Lukuisat tutkijat ovat esittäneet, kuinka yhdistettävien organisaatioiden erilaisuus esimerkiksi 
kulttuurin, johtamistyylien, järjestelmien, rakenteiden, strategian tai toiminnan suhteen 
vaikeuttavat fuusion onnistumista (Datta ja Grant 1990, 41; Datta 1991, 293; Chatterjee ym. 
1992, 321; Olie 1994, 384; Schraeder ja Self 2003, 514–5; Taskinen 2005, 86; Homburg ja 
Bucerius 2006, 349, 360) ja kuinka erilaisuus on potentiaalinen ristiriitojen aiheuttaja12 
(Cartwright ja Cooper 1996, 139; Empson 2001, 848–852). Kulttuurisesta etäisyydestä voi 
seurata myös niin sanottua akkulturatiivista stressiä, joka liittyy kulttuurisiin yhteen-
törmäyksiin (Very ym. 1996, 59; Very ym. 1998, 85). Vastaavasti organisaatioiden saman-
kaltaisuutta on pidetty tekijänä, joka vaikuttaa myönteisesti integraation onnistumiseen ja 
yhdistämisprosessiin (Hambrick ja Cannella 1993, 737–744; Very ym. 1997, 609; Larsson ja 
Lubatkin 2001, 1577–1582). Kulttuuriltaan (Cartwright ja Cooper 1995, 39), toimialaltaan 
(Hambrick ja Cannella, 1993, 757) tai strategioiltaan (Datta 1991, 281–282; Chatterjee ym. 
1992, 320) mahdollisimman samankaltaisten organisaatioiden integraation uskotaan onnis-

                                                
12 Fuusioiden yhteensovittamisen dynamiikkaa on tutkimuksissa tarkasteltu prosessinäkökulmasta esimerkiksi fuusio-
osapuolten kulttuurien yhdentymisprosessina (Buono ja Bowditch 1989; Cartwright ja Cooper 1996), yhteisen kulttuurin 
synty- ja sopeutumis- eli akkulturaatioprosessina (Navahadi ja Malekzadeh 1988) tai kulttuurisena oppimisprosessina 
(Schweiger ja Goulet 2005) (vrt. myös LIITE 1). 
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tuvan parhaiten. Jotkut tutkijat painottavat erojen ongelmallisuuden sijaan organisaatio-
kulttuurien yhteensopivuutta (Cartwright ja Cooper 1992; 1993a; 1993b; 1996; Scharaeder ja 
Self 2003) ja etenkin johtamistyylien yhteensopivuutta (Datta 1991, 291). Kultttuurien 
yhteensopimattomuus voi johtaa fuusion epäonnistumiseen (van Dick ym. 2004, 122).  
 Selitystä eri fuusio-osapuolten integraatio-ongelmiin on etsitty fuusio-osapuolten kult-
tuurierojen lisäksi yhdistettyjen organisaatioiden erilaisesta asemasta tai aseman tai statuksen 
menetyksestä fuusiotilanteessa (esim. Terry ja Callan 1998, 68, 77; Hogg ja Terry 2000, 133; 
Fischer ym. 2007, 205–206; myös Pritchett 1985, 20–36; Hambrick ja Cannella 1993; Very 
ym. 1997), sillä organisaatiofuusiot tapahtuvat harvoin tasaveroisten ja samankokoisten 
osapuolten välillä. Jo fuusiopäätöksestä kuullessaan organisaation jäsenet muodostavat käsi-
tyksensä uuden organisaation johtamisesta ja voimasuhteista muun muassa organisaatioiden 
kokoerojen, muutoshistorian ja fuusion tarkoituksen perusteella ja näiden odotusten on todettu 
vaikuttavan integraatioprosessin etenemiseen (Citera ja Stuhlmacher 2001, 309, 324; Dackert 
ym. 2003, 708–710; vrt. myös Datta 1991, 287; Chatterjee ym. 1992, 322; Gertsen ym. 1998, 
19; Sveningsson ja Alvesson 2003, 1172–1173). Horisontaalisiin organisaatiofuusioihin 
liitetään usein odotuksia yhtenäisen kulttuurin muodostamisesta, ja yritysjohdon odotetaan 
toimivan ”vallan tasapainon” periaatteella (Olie 1994, 402–403; Vaara 2001, 504–505; 
Dackert ym. 2003, 708–710) sekä kohtelevan molempia osapuolia tasapuolisesti ja ”reilusti” 
resurssien uudelleenjaossa (Citera ja Stuhlmacher 2001, 313).  
 Yritysostotilanteissa tai ”valtauksissa”, joissa tavoitellaan fuusioitavien organisaa-
tioiden yhdenmukaisuutta kaikissa toiminnoissa, työntekijät osaavat puolestaan yleensä 
odottaa, että suurempi tai vahvempi ostajaorganisaatio määrittelee uuden organisaation 
toimintakulttuuria (Chartterjee ym. 1992, 320; Cartwright ja Cooper 1996, 44; myös Stenvall 
ym. 2007, 81–82). Tällöin organisaatiomuutos merkitsee liitetyille yleensä myös enemmän 
muutoksia ja stressiä (Panchal ja Cartwright 2001, 425–426; Parurchuri ym. 2006, 548). Mitä 
pienempi liitetty (ostettu) organisaatio on suhteessa vastaanottavaan osapuoleen, sitä toden-
näköisemmin liitetyn organisaation jäsenet kokevat menettäneensä entisen asemansa, tuntevat 
olevansa uudessa organisaatiossa mitättömämpiä (Hambrick ja Cannella 1993, 740, 755; Very 
1997, 596) ja kokevat joutuvansa luopumaan enemmästä kuin suurempi kumppani (Lindström 
ym. 2005, 187). Ostajan tai määräävän osapuolen jotamistyylistä tulee monesti koko 
organisaation johtamistyyli ja liitettyjen odotetaan sopeutuvan vastaanottajan kulttuuriin 
(Nahavandi ja Malekzadeh 1988, 86; Datta 1991, 291).  
 Organisaatioiden toimintojen yhdistämisvaiheessa syntyy puolestaan stressaavia ja 
organisaatioidentiteettiä koettelevia tilanteita, kun erilaisia organisaatiokulttuureita edustavat 
ihmiset kohtaavat. Organisaation jäsenten kannalta fuusioita onkin luonnehdittu dramaat-
tisiksi tapahtumiksi erityisesti kulttuuristen identiteettiprosessien kannalta (Cartwright 1998, 
7; Vaara ym. 2003, 419). Fuusion myötä uuden organisaatioiden jäsenten tulee konstruoida 
sekä oma identiteetti suhteessa fuusion toiseen osapuoleen että yhteinen identiteetti, joka 
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kuvastaa käsityksiä yhteisestä tulevaisuudesta. Jännitteisinä koetaan usein erot vanhan ja 
uuden organisaation arvojen, normien ja toimintatapojen välillä ja esimerkiksi lojaliteetti-
kysymykset suhteessa entisen ja uuden organisaation johtoon ja työtovereihin voivat aiheuttaa 
ristivetoa (vrt. Vaara ym. 2003, 420–424; Boen ym. 2007, 381; Fischer ym. 2007, 206–7). 
Myönteiset odotukset ja yhteistyökokemukset lisäävät yhteenkuuluvuutta ja vastaavasti 
kielteiset odotukset ja kokemukset yhteistyöongelmista voivat saada aikaan sen, että orga-
nisaation jäsenet identifioituvat tiukemmin ”omiinsa” ja erottautuvat fuusion toisesta osa-
puolesta (Vaara 2000, 97–100). Myös fuusioon liittyvä epävarmuus tai pelko omaa organi-
saatiota koskevista menetyksistä on esitetty tekijäksi, joka saattaa aiheuttaa muutos-
vastarintaa ja voi lisäksi polarisoida uuden organisaation jäseniä entisten organisaatioiden 
mukaisiin ryhmiin (Hogg ja Terry 2000, 134; vrt. myös Gertsen ja Søderberg 1998, 192). 
Esimerkiksi Empson (2001, 852–859) esitti tutkimuksessaan, kuinka fuusioitavien ristiriidat 
ja keskinäinen haluttomuus tehdä yhteistyötä johtuivat siitä, että työntekijät pelkäsivät oman 
osaamisensa, käytännön taitojensa ja markkina-arvon heikentymistä uuteen organisaatioon 
liittymisen myötä. Fischerin ja kumppaneiden (2007, 213–214) mukaan ongelmaksi 
fuusioissa voivat muodostua lopulta yksittäiset työntekijät, jotka uudessa organisaatiossa 
erottelevat henkilöstöä fuusio-osapuolten mukaan kahteen eri ryhmään eivätkä pyri 
yhteisyyteen työtovereidensa kanssa.  
 Selvitettäessä syitä fuusio-osapuolten ristiriitoihin on tutkimuksissa nähty keskeisenä 
akkulturaatioprosessin ja fuusio-osapuolten yhteistyön onnistumiseen vaikuttavana tekijänä 
johdon toiminta (Hambrick ja Cannella 1993, 737–744; Larsson ja Lubatkin 2001, 1577–
1582) ja tapa johtaa kulttuurisia eroja (Chatterjee ym. 1992, 322; Olie 1994, 386; Forstmann 
1998, 57; Pepper ja Larsson 2006, 61). Muutosvastarintaa ja muita kielteisiä reaktioita syntyy, 
jos esimerkiksi toinen osapuoli (ostajayritys) käyttäytyy kuin valloittaja ja käskyttää toista 
osapuolta (Hambrick ja Cannella 1993, 740–742, 756; Very ym. 1997, 610; Larsson ja 
Lubatkin 2001, 1595) tai fuusiotilanteessa tapahtuva palkkioiden, tilojen, statuksien ja 
resurssien uusjako fuusio-osapuolten kesken koetaan epäoikeudenmukaisena (Lipponen, 
Olkkonen ja Moilanen 2004, 392). Tällöin kulttuuristen yhteentörmäysten syynä eivät 
välttämättä ole organisaation jäsenten kulttuuriset erot tai ennakkoluulot, vaan fuusio-
osapuolten vastakkainasettelut ja ristiriitatilanteet syntyvät vuorovaikutuksessa muutosprose-
ssin toteutuksen tuloksena (Kleppstø 1998, 147–148; Vaara 1999, 130: Taskinen 2005, 193; 
Turpeinen ja Taskinen 2005, 108).  
 
 
2.3.3 Keinoja erilaisten kulttuurien yhteensovittamisen onnistumiseksi 
 
Fuusiotutkimuksissa on usein korostettu johdon roolia, kun on esitetty keinoja erilaisten 
kulttuurien yhteensovittamisen onnistumiseksi. Jo integraatioprosessia suunniteltaessa tulisi 
ottaa huomioon ja selvittää fuusio-osapuolten erot sekä tutkia yhteensopivuutta ja 



 

 42 

integroitavuutta etukäteen (Lodofors ja Boateng 2006, 1412–1415; vrt. myös Cavanagh 1996, 
49; vrt. myös Cartwright 1998, 8; 12). Tutkijoiden mukaan erilaisten kulttuurien onnistunut 
kohtaaminen vaatii johdolta kulttuurista suvaitsevaisuutta ja herkkyyttä sekä osaamista, kuten 
tietoja, taitoja ja kykyä ymmärtää, hyväksyä ja ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkitys 
(esim. Chatterjee ym. 1992, 331; Taskinen 2005, 202; Pitkänen 2006, 204). Johtoa tulisikin 
valmentaa tiedostamaan ja ymmärtämään kulttuurieroja sekä statuserojen vaikutusta fuusio-
osapuolten käyttäytymiseen (Terry ja Callan 1998, 79–80).  
 Useat tutkijat ovat painottaneet, kuinka johdon tulisi myös pohtia yhdistämisen ja 
muutospäätösten periaatteiden symbolisia seurauksia integraation kannalta (Dackert ym. 
2003, 722). Yhdistämisen periaatteet ja uuden toimintakulttuurin tavoitteet tulisi määritellä 
strategiasta käsin (Stenvall ym. 2007, 91). Fuusiosta vastaavien henkilöiden täytyy esimer-
kiksi päättää paljonko liitetyn (ostetun) organisaation johdolle sallitaan autonomiaa uudessa 
organisaatiossa. Autonomian määrän tulisi olla suhteessa fuusion integraatio-tavoitteisiin13 
(Datta ja Grant 1990, 32; 40; Risberg 1999, 40). Menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun asemia, tehtäviä, voimavaroja tai etuuksia 
koskevat jakopäätökset ovat jollekin fuusion osapuolelle epäsuotuisia tai jos niissä käytetään 
muuta kuin tasajaon periaatetta (Meyer 2001, 59, 62–63). Päätöksenteon avoimuus, tasa-
puolisuus ja arvioitavuus helpottavat yhteenliittymisprosessin hyväksymistä (Puustinen 1998, 
151). Ehkäisemällä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia voidaan edistää yhdistetyn organi-
saation jäsenten sosiaalisten suhteiden toimivuutta ja keskinäistä luottamusta sekä turvataan 
yhteistyön edellytyksiä ja uuden organisaation muunlaista toimivuutta (Taskinen 2005, 200–
201). Larssonin ja Lubatkinin (2001, 1575, 1594–1595) mukaan akkulturaation saavuttaminen 
fuusiossa riippuu pääasiassa siitä, miten ostajaorganisaatio (vastaanottaja) selviytyy epäviral-
lisesta integraatioprosessista ja saa liitetyn organisaation jäsenet tuntemaan itsensä ”valloi-
tettujen” sijaan ”kumppaneiksi”. 
 Toteutusvaiheessa tulisi luoda integraatiota edistävät olosuhteet ja saattaa yhteen eri 
kulttuureista tulleet organisaation jäsenet, jotta yhteistyö käynnistyy (Buono ym. 1985, 477–
498; Moilanen 1993, 157–169; Leroy ja Ramanantsoa 1997, 871–891; Valtee 1999, 175; 
Schein 2001, 189–201; Heino ym. 2005, 158). Yhteistyö vähentää ennakkoluuloja ja 
helpottaa sopeutumista (Puustinen 1998, 151). Uuden organisaation toimintaratkaisuja 
valittaessa on hyvä järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja hyödyntää benchmarking-menetelmää, 
jotta löydettäisiin parhaat ja toimivimmat ratkaisut (Laamanen 2008, 62). Yhteinen keskustelu 

                                                
13 Puranamin ym. (2006, 263-265; 276-277) mukaan ostajayrityksen tulisi pohtia etenkin liitettävän yrityksen rakenteellisen 
integraation ja autonomian suhdetta, jotta liitettävän yrityksen innovatiivisuus turvataan. Eli jos fuusiossa ei tavoitella 
korkeaa integraatiota, on kannattavinta jättää liitetyn organisaation johdolle mahdollisimman paljon itsenäistä päätösvaltaa. 
Jos taas tavoitellaan syvällistä kulttuurien ja toimintojen yhdistymistä, tulisi liitetyn organisaation johdon autonomian määrä 
harkita tarkkaan ottaen huomioon muun muassa synergiaetujen realisoimisen helppous sekä työmoraalin ja motivaation 
menetyksen kustannukset, jos autonomiaa ei jätetä. Paruchuri ym. (2006, 545) on puolestaan tuonut esiin, kuinka fuusion 
aiheuttamat muutokset voivat häiritä ostettavan yrityksen rutiineja ja uhata näin esimerkiksi yritysoston kohteen 
innovatiivisuuskapasiteettia. Jos ostettu organisaatio jää autonomiseksi, on puolestaan vaarana, että tietoa ei jaeta eri 
organisaatioiden kesken tai että muunlaista synergiaetua ei synny. 
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tulevaisuudesta ja toiminnan suunnittelu tuottavat parempia ideoita, ja niillä varmistetaan 
kaikkien yksiköiden yhteistyön edellytykset (DiFonzo ja Bordia 1998, 299). Integraation 
onnistumiseksi on neuvottu muodostamaan uudet työyhteisöt, joissa on jäseniä molemmista 
organisaatioista (Dackert ym. 2003, 722). Konfliktien hallinnan kannalta työyhteisöissä tulisi 
olla foorumeita, joilla kulttuurien välisiä jännitteitä voitaisiin säännöllisesti käsitellä (Valtee 
1999, 176; Pepper ja Larsson 2007, 51; 63; Riad 2007, 26, 39). 
 Muutamat tutkijat ovat vielä korostaneet, kuinka kommunikaation tulee olla muutos-
strategian mukaista, kun pyritään synnyttämään luottamusta fuusio-osapuolten välille 
(Cartwright ja Cooper 1996, 119–124; Lodofors ja Boateng 2006, 1414–1415). Samoin 
johdon viestien tulisi olla tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, luottamusta ja arvostusta 
korostavia sekä yhdenmukaisia ja ristiriidattomia tehtyihin muutosratkaisuihin ja niiden 
toimeenpanoon nähden (Novelli ym. 1995, 34). Integraatioprosessin toteuttamisen vaihe-
malliin kuuluu myös kulttuurisen mukautumisen arviointi ja tarvittavat korjaustoimenpiteet 
(esim. Lodofors ja Boateng 2006, 1415). Arvioitaessa on kuitenkin syytä muistaa, että 
kulttuurinmuutosprosessit ovat hitaita ja muutosten vakiintuminen osaksi toimintakulttuureja 
vie aikaa (Kinnunen ja Lindström 2005, 256; Stenvall ym. 2007, 113). 
 
 

2.4 Terveydenhuollon organisaatioiden erityispiirteet  
 fuusion haasteena 
 
Sairaalaorganisaatioiden muutosprosessien tutkijat ovat tuoneet esiin, kuinka sairaalat ovat 
kompleksisia muutosympäristöitä. Terveydenhuollon toimialan erityispiirteet, kuten tervey-
denhuollon asiantuntijoiden ammattietiikka ja ammattikuntien hierarkiat vaikuttavat muu-
tosten toteutukseen, kun organisaatioissa tehdään rakenteellisia tai toiminnallisia uudelleen-
järjestelyjä. Ammattiryhmiin liittyvien erityispiirteiden lisäksi tulisi myös julkisen sektorin 
erityispiirteet ottaa uudistuksissa huomioon. 
 
 
2.4.1 Terveydenhuollon henkilöstön vahva työhön sitoutuminen ja  
 ammattietiikka 
 
Sairaalaorganisaatioiden muutoksia tutkittaessa on muutosjohtamisen haasteena pidetty 
terveydenhuollon ammattikuntien eli professioiden vahvaa sitoutumista työhön sekä työnteon  
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humaaneja perusteita14 (Wiili-Peltola 2005, 45, 53). Henkilöstön on esitetty liittävän 
sairaaloiden toimintaperiaatteisiin vahvoja moraalisia ja eettisiä tekijöitä, joiden on nähty 
heijastuvan muutostilanteissa esimerkiksi muutosten esteenä ja vastarinnan syynä (Taskinen 
1995, 41–42; 2005, 86) tai varovaisuutena, perinteitä vahvistavana ja professioiden auto-
nomiaa tukevana toimintana (Wiili-Peltola 2004, 11–12). Esimerkiksi asiakkaiden yksilöllisiä 
tarpeita on pidetty omaa työtä ja organisaation toimintaa ohjaavana keskeisenä arvona, ja 
ulkopuolisen toiminnanohjauksen liiallisuutta on kritisoitu (Morgan ja Ogbonna 2008, 49–
51). Harrison (2000, 448) totesi sairaalahenkilöstön kokevan ristiriitaa ja työkuormitusta 
kustannussäästöihin liittyvässä muutostilanteessa, kun työtä ei voinut tehdä sitoumuksen 
edellyttämällä tavalla. Myös fuusiotilanteissa on raportoitu, että henkilöstö voi kokea 
epäoikeudenmukaisena fuusion kielteiset seuraukset asiakkaiden tai potilaiden asemaan, 
kohteluun tai hoidon laatuun (Taskinen ja Turpeinen 2005, 66–67). Työntekijöiden turhau-
tumisen on lisäksi tulkittu olevan yhteydessä fuusioprosessin aikana syntyneeseen käsi-
tykseen, että organisaatiossa on keskitytty muutosprosessiin eikä itse perustehtävän hoitoon 
(Roald ja Edgren 2001, 316). 
 Ongelmallisena muutosten toteuttamisen kannalta on tuotu esiin myös ristiriita 
professioihin liitetyn humaanisuuden ja managerialismiin liitetyn ekonomisuuden välillä 
(Currie 1998, 56–57; Wiili-Peltola 2004, 11–12) sekä hallintotieteellisen ja lääketieteellisen 
kulttuurin välillä (Wiili-Peltola 2005, 61). Julkisen terveydenhuollon keskijohto on muun 
muassa kuvannut omaa toimintaansa organisaatiomuutostilanteessa ensisijaisesti kliinisinä 
asiantuntijoina ja potilashoitoon sitoutuneina ja vasta toissijaisesti manageriaalisesti 
vastuullisina sairaalan voimavarojen käytöstä (Currie ja Brown 2003, 572–575). 
Ristiriitaisena muutosratkaisujen toteuttamisen kannalta on nähty myös professioiden 
monimuotoisuus ja managerialististen muutostavoitteiden unitarististisuus (Currie 1998, 57; 
Morgan ja Ogbonna 2008). Esimerkiksi hallinnollisen johdon, operatiivisen tason lääkäreiden 
ja hoitajien tulkinnat muutostarpeista poikkeavat usein toisistaan (Wiili-Peltola 2005, 69). 
Asiantuntijoiden ja hallinnon välillä on valtajännitteitä toiminnan tavoitteiden määrittelyssä: 
tuleeko toiminnan palvella ensisijaisesti potilaita, organisaatiota vai tiedettä? (emt., 42). 
 

                                                
14 Sairaaloita on luonnehdittu normatiivisiksi organisaatioiksi, joissa henkilöstön sitoutuminen organisaatioon perustuu 
moraalisiin lähtökohtiin. Terveydenhuollon organisaatiokulttuurien perusoletus on ollut se, että työhön ja sen tekemiseen 
hyvin sitoudutaan (esim. Harrison 2000, 448) ja että hyvin tehty työ on orientaatioltaan kutsumuksellista, vaikka 
työorientaatiot vaihtelevatkin (Vuori ja Siltala 2005, 163, 174; vrt. myös Eräsaari 2002, 129). Professioiden näkökulmasta 
potilaiden oikeus hoitoon on tulkittu arvolatauksen sisältäväksi moraaliseksi velvoitteeksi hoitaa sekä eettiseksi oikeutukseksi 
toteuttaa tätä hoitoa (Wiili-Peltola 2005, 66; vrt. myös Eriksson-Piela 2003, 182). Sairaanhoidon työssä ollaan myös 
kasvotusten inhimillisen kärsimyksen, kuoleman ja hoitokäytäntöihin liittyvien ongelmien kanssa (Kinnunen 1992, 41; Heino 
ym. 2005, 136-137; Vuori 2005, 362-363), minkä on esitetty selittävän myös vahvaa ammattikuntaperinnettä (Kinnunen 
1992, 41-42; Kinnunen ja Vuori 2005, 198).  
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2.4.2 Vahvat, keskenään erilaiset, hierarkkiset ja kilpailevat ammattikunnat 
 
Sairaalaorganisaatioita on kuvattu vahvojen ja itsenäisten asiantuntijoiden hierarkkisiksi 
organisaatioiksi (Kitchener 2002, 393; Viitanen ja Lehto 2005, 117; Clegg ym. 2008, 15–16) 
ja ammattibyrokratioiksi, joille on ominaista erityisalojen keskinäinen kilpailu (Vuori 2005, 
35–40)15. Sairaalaorganisaatioiden muutosprosessien johtamista onkin pidetty erityisen haas-
tavina professioiden autonomian sekä keskinäisten hierarkioiden ja jännitteiden vuoksi (Wiili-
Peltola 2005, 53; 2004, 11; vrt. myös Currie ym. 2008, 547–559). Fuusiotilanteessa 
profession sisäinen kilpailu voi olla ongelmallinen integraatiopyrkimysten kannalta. Eri 
sairaaloiden ja niiden ammattiryhmien välillä voi olla esimerkiksi alueellista kilpailua ja 
erityispiirteitä, jotka vaikeuttavat organisaatiofuusion edellyttämää yhteistyötä (Engström ym. 
2002, 16). Empsonin (2001, 844) mukaan on todennäköistä, että ammattilaiset vartioivat 
tietojaan mustasukkaisesti ja ovat haluttomia jakamaan osaamistaan uusien kollegoiden 
kanssa fuusion jälkeisessä epävarmassa tilanteessa. 
 Vahvoilla professioilla on lisäksi mahdollisuuksia vaikuttaa organisaationsa muutos-
hankkeisiin (Gollop ym. 2004, 113; Wiili-Peltola, 2005, 10, 67–71). Esimerkiksi lääkäreiden 
on ajateltu toimivan terveydenhuollon organisaatiohierarkiassa pyramidin huipulla ja kyke-
nevän vastustamaan johdon interventioita (Currie ym. 2008, 557). Ison-Britannian rakenteel-
lisia sairaalamuutoksia käsitellyt tutkimus totesi, että kliinikoilla oli mahdollisuus kontrol-
loida muutosten etenemistä ja pyrkiä modifioimaan muutoksia itselleen mielekkäämmiksi16 
(McNulty ja Ferlie 2004, 1405). Norjassa tehdyssä julkisten sairaaloiden fuusiotutkimuk-
sessa todettiin, kuinka johto teki rakenteellisia muutoksia, mutta professiot eivät mukautuneet 
niihin, eivätkä avaintoimintojen tulkintamallit tai toimintakäytännöt muuttuneet (Solstad ja 
Pettersen 2010, 254) Suomessa terveydenhuollon muutoshankkeita tutkittaessa on todettu, 
että muutosjohtajien on tärkeä saavuttaa lääkäreiden hyväksyntä muutoksille, koska 

                                                
15 Terveydenhuollon professiot ovat itsenäisiä, erikoistuneita, teoreettiseen tietoon perustuvia asiantuntija-ammatteja. 
Professioiden työhön liitetään legitiimi autonomia, altruistiset lähtökohdat, tieteellinen auktoriteetti sekä selkeä 
ammattikulttuuri (Wiili-Peltola 2005, 34-35; Kivinen 2008, 80-84; Lehtomäki, 2009; 67-76). Sairaalaorganisaation 
ammatillinen hierarkkisuus on myös monitasoista. Sekä lääkäreiden että hoitajien ammattikunnat ovat jakautuneet sisäisiin 
hierarkioihin. Ammattikunnissa voidaan tunnistaa muodollisia, epävirallisia ja erikoisalakohtaisia statuseroja, jotka 
vaikuttavat sairaaloiden sisäiseen auktoriteetti- ja arvostusrakenteeseen (Eriksson-Piela 2003, 22-25; Wiili-Peltola 2005, 34; 
vrt. myös Morgan ja Obgannan 2008, 59). Sairaalaorganisaatioita on luonnehdittu myös keskusjohdetuiksi hierarkioiksi 
(Viitanen ja Lehto 2005, 117), joille on tyypillistä ylhäältä alaspäin suuntautuva ohjaus, tarkat säännöt ja normit sekä tiukka 
ammattiryhmien välinen työnjako. Sairaaloiden hallinnollinen hierarkiarakenne ei noudata perinteistä yksilinjaista 
organisaatiota, vaan vastuut jakautuvat eri toimintasektoreille, kuten hallinnon, lääketieteen ja hoitotyön alueille. Kullakin on 
omat hallinnolliset hierarkiansa, joihin muiden ammattiryhmien ja professioiden hierarkiat nivoutuvat (Wiili-Peltola 2000, 
122, 125-130; 2005, 33; Kivinen 2008, 85), ja johdon valta organisaatiossa tehtävään työhön on rajallinen (Bigelow ja Arndt 
2000, 70). 
16 Jotkin moderniin johtamiseen perustuvat kehittämisratkaisut istuvat tutkijoiden mukaan huonosti professionaalisen 
autonomiaan. Managerialististen innovaatioiden toivotut tulokset eivät useinkaan realisoidu, kun ne ”liimataan” 
professionalismin logiikan ja rakenteiden kuten professioiden autonomian ja hajautetun päätöksenteon rakenteen päälle 
(Kitchener 2002, 405-410). Esimerkiksi uudempaa johtamisajattelua (postNPM tai BPR eli Business Process Reengineering) 
edustavat muutosratkaisut eivät ota onnistuakseen toivotulla tavalla funktionaalisesti ja vertikaalisesti johdetuissa 
terveydenhuollon organisaatioissa, kun johdolla ei ole kontrollia kliinisen työn perusprosesseihin professioiden autonomian 
vuoksi (McNulty ja Ferlie 2004, 1406-1408).  
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lääkäreillä on varsin autonominen asema hoitopäätöksissä, joilla puolestaan on merkittävä 
vaikutus resurssien allokointiin (Kivisaari ja Saranummi 2006, 21; vrt. myös Wiili-Peltola, 
2005, 10, 67–71). 
 
 
2.4.3 Julkisen terveydenhuollon organisaatioiden erityispiirteet ja  
 muutospaineet 
 
Julkisen terveydenhuollon toimintaperiaatteet on tuotu esiin yhtenä organisaatioiden ominais-
piirteenä, joka tulisi ottaa huomioon organisaatioita yhdistettäessä (esim. Roald ja Edgren 
2001; Shield ym. 2002; Taskinen 2005; Solstad ja Pettersen 2010). Julkisen terveydenhuollon 
organisaatioiden toimintaperusteet poikkeavat esimerkiksi yksityissektorin toimintaa ohjaa-
vista lähtökohdista. Terveydenhuollon aineellisia ja henkisiä voimavaroja koskevia valintoja 
ei tehdä yksinkertaisen panos-tuotos -ketjun ehdoilla, vaan ne ovat seurausta monimutkaisista 
poliittishallinnollisista, oikeudellisista ja kliinishoidollisista päätöksentekoprosesseista. Ter-
veyspalvelujen tarve ylittää aina niiden tarjonnan, ja toimintaa ohjaava keskeinen lähtökohta 
on etiikka (Kinnunen ja Vuori 2005, 198, vrt. myös Kärkkäinen 2004, 66). Toiminta poikkeaa 
lisäksi päätöksenteon ja rahoituspohjan julkisuuden ja poliittisuuden osalta: toiminta rahoi-
tetaan verovaroin, on julkisesti valvottua ja kontrolloitua ja organisaatiot toimivat poliittisessa 
toimintaympäristössä, jossa pyritään turvaamaan palvelujen saannin tasapuolisuus kaikille 
kansalaisille (Roald ja Edgren 2001, 312–313; vrt. myös Salminen 1993, 16). Esimerkiksi 
Kinnunen (1992) on esittänyt, kuinka julkisen sektorin sairaaloiden toimintaa ohjaavat 
keskenään osittain kilpailevat periaatteet: byrokraattinen rationaliteetti (toiminnan perustana 
kansalaisten oikeusvarmuus, tasa-arvo ja yhdenmukainen kohtelu sekä toiminnan ennus-
tettavuus), professionaalinen rationaliteetti (professioiden edustajat tarvitsevat työssään 
itsenäisyyttä), asiakas- ja palvelukeskeinen rationaliteetti (sairaalan tulisi toimia ”potilaan 
parhaaksi” ja organisoinnin lähtökohtana tulisi olla ainoastaan asiakkaiden eli kansalaisten 
terveystarpeet, odotukset ja vaatimukset) sekä taloudellinen rationaliteetti (korostetaan vero-
varojen säästämistä tai voimavarojen mahdollisimman taloudellista, tuottavaa ja tehokasta 
käyttöä) (emt. 8–14). Johtamisessa on puolestaan otettava huomioon monet eri intressitahot 
politiikoista ammattilaisten etujärjestöihin (Vuori 2005, 35–40; Kivinen 2008, 85). 
Fuusioiden integraatioprosessit onkin todettu julkisen sektorin organisaatioissa haasteellisiksi 
juuri päätöksentekomekanismien monimutkaisuuden vuoksi17 (Kettunen ja Vaara 2009, 12). 

                                                
17 Esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä on todettu, että poliittiset prosessit ovat haasteellisia päätöksentekoprosessien 
konteksteja. Potentiaalisina vaikeuksia tuottavina tekijöinä on pidetty muun muassa eri osapuolten poliittisia eroja (Puustinen 
1998, 155-156). Kunnallishallinnon uudistuksissa on ongelmalliseksi todettu julkisen hallinnon päätöksenteon kaavamaisuus 
ja liiallinen konsensukseen pyrkiminen, jotka voivat estää muutoksia ja johtaa siihen, ettei uudistusten tavoitteita käytännössä 
saavuteta (Airaksinen 2009, 186-189). Poliittis-hallinnollinen uudistaminen nojaakin tyypillisesti vähittäisen lisäyksen 
strategiaan, koska demokraattisiin päätöksentekoelimiin ja uudistettaviin järjestelmiin liittyy yleensä professioiden ja muiden 
toimijoiden generoimaa muutosvastarintaa, mikä tekee kokonaisvaltaisen uudistamisen vaikeaksi (Airaksinen ym. 2005, 95). 
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Terveydenhuollon organisaatioiden fuusioissakin on muutosjohtamisen haasteeksi esitetty 
laajaa politiikkaintressiä, jatkuvaa muutospäätöksiin liittyvää julkisuuspainetta sekä lisäksi 
yhdistettyjen julkisorganisaatioiden suurta kokoa (Kinnunen ja Lindström 2005b, 248; vrt. 
myös Taskinen 2005, 86; 196–197). Fuusiot ovat yleensä ns. ”pakotettuja muutoksia”, jossa 
muutostarpeet havaitaan ja tavoitteet asetetaan organisaation ulkopuolelta (Valtee 2002, 38; 
Taskinen 2005, 52; 201; vrt. myös Stenvall ym. 2007, 62). Muutosjohtamisen kannalta 
ongelmallisiksi julkisissa muutoshankkeissa on esitetty muun muassa valtion ja kuntien 
esittämien uudistustarpeiden epäselvät tai liian yleisellä tasolla esitetyt tavoitteet (Kivisaari ja 
Saranummi 2006, 22; vrt. myös Roald ja Edgren 2001, 319). Tyypillistä on, että operatiivisen 
tason asiantuntijat ovat toiminnallisten tavoitteiden toteuttajia, mutta kokonaisuuden koor-
dinointi tapahtuu muualla (Parvinen ym. 2005, 50). Samoin esimerkiksi aktiiviseen dialogiin 
perustuvien muutosjohtamismallien toteuttaminen on haasteellista, kun henkilöstöllä ei juuri 
ole mahdollisuuksia vaikuttaa yhdistämispäätöksiin, ja toteuttamisratkaisuissakin vaikutus-
mahdollisuudet ovat vähäiset18 (Taskinen 2005, 197–198).  
 Julkisen sektorin hallintoon kohdistuneet muutospaineet voidaan nähdä lisäksi yhtenä 
terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämiseen vaikuttavana tekijänä. Julkishallinnon 
kehittämisen tavoitteita ovat olleet muun muassa pyrkimys parantaa organisaation tehok-
kuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta ja laatua sekä kansalaisdemokratiaa, innovaatiokykyä tai 
henkilöstön hyvinvointia (Stenvall ym. 2007, 24). Keskeisenä piirteenä julkisen sektorin 
hallinnan kehittämisessä on pidetty pyrkimystä eliminoida liiallinen byrokratia, jonka koetaan 
lisäävän tehottomuutta ja julkisten varojen harkitsematonta käyttöä (Wiili-Peltola 2005, 27; 
vrt. myös Kjaer 2004, 22). Esimerkiksi Korpela ja Mäkitalo (2008, 171–198) ovat esittäneet, 
kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa uudistamalla, tehostamalla, karsimalla ja selkeyttämällä 
julkishallinnon rakenteita, parantamalla kehittämishankkeiden ohjausta ja kehittämällä 
kannustinpolitiikkaa. Julkisen sektorin kehittäminen on pohjautunut markkinataloudelliseen 
teoretisointiin ja normatiivisiin arvoihin, joista keskeisin on toiminnan tehokkuuden lisää-
minen julkisjohtamisen keinoin (New Public Management eli NPM19). Managerialismiksi20 
kuvatun suuntauksen myötä on yksityissektorin johtamisoppeja ja -malleja on pyritty 

                                                
18 Kinnunen ja Lindström (2005b, 266) ovat esittäneet, kuinka terveydenhuollon toimintamallit ja -rakenteet sekä sairaaloille 
tyypillinen hierarkkinen kulttuuri voivat aiheuttaa myös perusteettomia autoritaarisuuden kokemuksia organisaatioiden 
yhdistämistilanteessa, jolloin muutokset koetaan ei-toivottuina ja kielteisinä. 
19 NPM on johtamistapana luonnehdittu hybridiseksi johtamiseksi, jolla on juurensa sekä yksityisen sektorin tehokkuutta ja 
taloudellisuutta korostavissa johtamistavoissa että julkisen sektorin eetoksessa julkisena palveluntuottajana ja kansalaisten 
palvelijana (Shields ym. 2002, 358). NPM sisältää piirteitä tieteellisen liikkeenjohdon, julkisen valinnan ja managerialismin 
teoreettisista lähestymistavoista (Lähdesmäki 2003, 36-49; Riad 2005, 1537-1538). 
20 Managerialismissa korostetaan ammattijohtamista, selvästi määriteltyjä toimintamalleja, tulosjohtamista ja taloudellisia 
arvoja. Tavoitteena on ollut purkaa sääntelyä, hajauttaa päätöksentekoa, lisätä itseohjautuvuutta sekä omaksua 
markkinaperusteisuutta ja asiakasohjautuvuutta korostavia malleja (Lähdesmäki 2003, 89). Organisaation toiminnassa 
rahalliseen tulokseen tähtäävä ajattelu näkyy muun muassa tulosbudjetoinnissa ja tulospalkkioissa. Johtamisperiaatteena 
pidetään tavoitteiden määrittelyä kaikille toimintayksiköille ja aina yksilötasolle asti, konkreettisten tulosten korostamista, 
kaikkien kyvykkyyksien käyttöönottoa ja jatkuvaa toiminnan arviointia (esim. Kjaer 2004, 25-26). Julkisjohtajan odotetaan 
muuttuvan perinteisestä ”yleisen hyvän palvelijasta” professionaaliksi, tulosorientoituneeksi ja riskejä ottavaksi uuden ajan 
johtajaksi (Salminen 1998, 33-52; vrt. myös Shields ym. 2002, 358).  
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siirtämään julkiselle sektorille. Globaalistikin on julkisen sektorin kehittämisessä korostettu 
julkisen sektorin ja yksityissektorin erojen vähentämistä (Pollitt ja Bouckaert 2004).  
 Suomessa muutostarpeiden lähtökohtana on pidetty tarvetta arvioida hyvinvointivaltion 
kustannuksia ja palvelurakenteita: tätä lähtökohtaa korostivat erityisesti 1990-luvun talou-
dellinen lama, säästötoimenpiteet ja nopea kansainvälistyminen (Temmes ja Kiviniemi 1997, 
15–17). 2000-luvulla ryhdyttiin julkisen sektorin kehittämiskeskustelussa painottamaan 
poliittishallinnollistenprosessien hallinnan tarvetta (governance), jonka mukaan hallinnon 
rakenteiden on muututtava ympäristön muuttuessa yhä dynaamisemmaksi ja monimut-
kaisemmaksi. Suomessakin ryhdyttiin puhumaan paikallisesta hallinnasta, jolla on tarkoitettu 
paikallistason toimijoiden uudenlaisia verkosto- ja yhteistyösuhteita ja toimintatapoja esimer-
kiksi kuntien osalta. Näiden katsotaan edellyttävän uudenlaisia johtamisen ja koordinoinnin 
välineitä, sopimussuhteita ja organisointimalleja sekä paikallistason autonomian lisääntymistä 
suhteessa muihin hallinnan tasoihin (Anttiroiko ym. 2003; Laamanen 2007, 80). Organisaa-
tioiden yhdistämiset on nähty osaksi tätä ”julkisen sektorin muutoksen välttämättömyyttä” 
(Eräsaari 2002, 20; 161). Riad (2005, 1537–1538) on kutsunut julkisen sektorin organisaa-
tioiden yhdistämisen kontekstia rakenteellisten muutosten kulttuuriksi (restructuring culture), 
jossa muun muassa organisaatiofuusiot nähdään välttämättöminä kulujen leikkaamiseksi, 
synergiaetujen saavuttamiseksi sekä julkisten organisaatioiden koordinaation lisäämiseksi. 
 Uuden julkisjohtamisen muutospaineet näkyvät terveydenhuollossakin (Viitanen ja 
Lehto 2005, 117). Julkisen sektorin organisaatioiden uudistamisen myötä odotetaan sairaa-
loidenkin esimiesten ja asiantuntijoiden muuttavan työorientaatiotaan managerialistiseen 
suuntaan (myös Bigelow ja Arndt 2000, 70; Kitchener 2002, 394). Terveydenhuollon 
kehittämispyrkimyksenä on edistää terveydenhuollon innovaatiokykyä ja haasteena on vastata 
terveyspalvelujen kysynnän kasvuun ilman resurssien lisäystä (Kivisaari ja Saranummi 2006, 
6–11). Julkisen terveydenhuollon johtamisen haasteeksi on esitetty resurssien niukentumista, 
hajautettua valtaa sekä toimintaympäristön ja organisaatioiden muuttumista yhä monimutkai-
semmiksi (Tuomiranta 2002, 16). Henkilöstön ja johtamisen näkökulmasta on terveyden-
huollon piirissä työskentelyä kuvattu ”aina ristiriitaiseksi, mutta taloudellisten resurssien 
niukkeneminen on tehnyt siitä entistä vaativampaa” (Vuori ja Siltala 2005, 164). Muutosrat-
kaisuissa on pyritty ottamaan mallia yksityissektorilta (Bigelow ja Arndt 2000, 66–67; Currie 
ja Brown 2003, 568). Valtiollisessa politiikassakin on muun muassa organisaatioiden 
yhdistämiset nähty yhdeksi ratkaisuksi terveydenhuollon muutoshaasteisiin. Esimerkiksi 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan on erikoissairaanhoidon toiminnallista yhteistyötä 
ja työnjakoa kehitettävä erityisvastuualueittain. Yhteistyö voidaan toteuttaa yhdistämällä 
sairaanhoitopiirejä tai nykyisten sairaanhoitopiirien puitteissa (Valtioneuvosto 2002).  
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2.4.4  Terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämisessä huomioitavia tekijöitä 
 
Johdon tilanne terveydenhuollon organisaatioiden fuusiossa on haastava. Johdon tulee tehdä 
ratkaisuja eri sidosryhmien toiminnan ja jännitteisten ideologioiden välillä, kuten potilaiden 
tarpeiden ja valtiollisen politiikan välillä, julkisen sektorin traditioiden ja yksityisen sektorin 
imperatiivien välillä, eri ammattiryhmien intressien ja managerialististen tavoitteiden välillä, 
palvelujen ostajien ja tarjoajien välillä sekä ristiriitaisten kulttuurien ja paikallisten poliittisten 
voimien välillä (Shield ym. 2002, 360). Terveydenhuollon organisaatioiden muutostutki-
muksissa onkin usein korostettu osallistavan muutosjohtamisen, jaetun ja hajautetun vastuun 
sekä vaihtuvan ja tilanteenmukaisen, joustavan johtajuuden merkitystä (Ulrich ym. 1989, 91–
94; Buchanan 2003, 663; Buchanan ym. 2007, 1080–6; vrt. myös Covin ym. 1997, 29; 
Taskinen 2005, 201). Johdon tulisi pyrkiä aktiiviseen dialogiin organisaation sidosryhmien 
kanssa, kuten ulkoisten sidosryhmien osalta kansalaisten, naapurikuntien, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten, yhdistysten ja järjestöjen sekä median kanssa (Laamanen 2008, 
76–81). Aiempaa paremmin tulisi ottaa huomioon myös professioiden hierarkkiset valta- ja 
vastuusuhteet muutosten suunnittelussa (Gollop ym. 2004, 113; Wiili-Peltola 2005, 10, 67–
71; Currie ym. 2008, 544). Eri osakulttuurien (mm. ammatti-, työyksikkö-, toimiala- ja johta-
miskulttuuri) ymmärtäminen voi auttaa hahmottamaan organisaatioiden toiminnan logiikkaa 
muutostilanteissa (vrt. Vuori ym. 2005, 132) ja muutosprosessin onnistumiseksi tulisi lisätä 
sekä horisontaalista että vertikaalista yhteistyötä eri hierarkiatasojen ja toimijaryhmien välillä 
(Wiili-Peltola 2005, 59).  
 Kivisaaren ja Saranummen (2006, 11) mukaan julkisen terveydenhuollon uudistamis-
pyrkimyksissä pitäisi ottaa lisäksi huomioon julkisen sektorin toiminnan tavoitteet ja toi-
mintalogiikka, kuten toiminnan eettismoraaliset lähtökohdat, päätöksenteon tavat ja poliit-
tinen edustuksellisuus, jotka poikkeavat yksityissektorin perusmotivaatiosta (vrt. Currie 1998, 
60–61; Kivinen 2008, 80). Julkisten organisaatioiden fuusioissa on korostettu muun muassa 
fuusion tavoitteiden asettamisen merkitystä: on erityisen tärkeää, että muutoksen tavoitteet 
ovat yksityiskohtaiset, selkeät ja mahdolliset saavuttaa, koska markkinamekanismit eivät 
säätele toimintaa ja tavoitteiden asettelua samaan tapaan kuin yksityisen sektorin organi-
saatioissa (Roald ja Edgren 2001, 319). Shield kumppaneineen (2002, 358, 365–366; vrt. 
myös Currie 1998, 57) on puolestaan korostanut, että fuusioita toteutettaessa tulisi ottaa 
huomioon työntekijöiden työhön sitoutumisen ja psykologisen sopimuksen perusteet, kuten 
julkisen sektorin työn eetos21, joka poikkeaa yksityissektorin työntekijöiden toiminnan 
tavoitteista ja periaatteista. Esimerkiksi muutosratkaisuissa valittujen keinojen tulee noudattaa 

                                                
21 Traditionaalisen käsityksen mukaan julkisella sektorilla työskentelevä virkamies on ”yleisön palvelija” ja neutraali lakien 
ja poliittisten päätösten toimeenpanija, joka pitää yksityiset ja julkiset intressit erillään (Weber 1978, 957).Julkisen sektorin 
työn eetokseen on liitetty myös tehokkuuspyrkimys, kun toimintaa rahoitetaan julkisin varoin (vrt. Currie 1998, 57). 
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julkisen sektorin toimintaperiaatteita, kuten toimintaa ohjaavia lakeja ja ihmisoikeuksia. 
Palvelutehtävissä työskentelevät julkisen sektorin työntekijät kokevat myös usein olevansa 
vastuussa toimistaan esimiesten ja johdon lisäksi myös asiakkailleen ja kantavat huolta 
julkisen sektorin toimintaperiaatteiden toteutumisesta (vrt. Stenvall ym. 2007, 107).  
 
 

2.5 Yleispätevien fuusion toteuttamisohjeiden  
 ongelmallisuus 
 
Olen edellä esittänyt, kuinka fuusiotutkimuksissa on osoitettu erilaisia organisaatioiden 
yhdistämisen haasteita ja niiden ratkaisukeinoja. Vaikka organisaatioiden yhdistämistä 
koskeva tutkimus sisältää monenlaisia lähtökohtia, on fuusiotutkimuksia arvioineiden 
tutkijoiden mukaan tutkimusta kuitenkin usein motivoinut pyrkimys löytää syitä fuusioiden 
epäonnistumisiin. Useimmat fuusiotutkijat ovat omaksuneet muutosten toteuttajien näkö-
kulman ja tutkijoiden rooliksi on nähty sellaisten muutosprosessin ohjauskeinojen kehit-
täminen, joilla voitaisiin ehkäistä työntekijöiden muutosvastarintaa tai kulttuurisia yhteen-
törmäyksiä (Lohrum 1996, 4–7, 179; Vaara 2001, 483; Laaksonen 2006, 7; vrt. myös Piderit 
2000, 784). Manageriaalisnormatiiviseksi kutsutun tutkimusotteen22 mukaan fuusio-
tutkimusten keskeisenä tavoitteena on ollut esittää organisaation johdolle ehdotuksia 
ongelmien välttämiseksi tai ratkaisemiseksi (Gertsen ym. 1998, 20, 35; Schweiger ja Weber 
1989, 70; Vaara 2000, 84; 2001, 483; myös Risberg 1999, 29; Yu ym. 2005, 1503; Kettunen 
ja Vaara 2009, 6). Esitän seuraavissa alaluvuissa, kuinka yleispäteviä ohjeita fuusioiden 
onnistuneeseen toteuttamiseen on vaikea kuitenkaan antaa, koska fuusioprosessit ja organi-
saatiot ovat käytännössä erilaisia.  
 Manageriaalisnormatiivisesti orientoitunut fuusiotutkimus on muokannut käsitystä 
myös organisaatiotoimijoiden rooleista, toimintatavoista ja suhtautumisesta fuusioon. Organi-
saatioiden jäsenet on ikään kuin etukäteen asemoitu eli positioitu tietynlaisiin rooleihin tai 
asemiin fuusiotilannetta tutkittaessa, kuten johdon tai työntekijän tai fuusio-osapuolen 
asemaan. Esimeriksi fuusiotutkimuksissa on organisaation toimijaryhmiin liitetty usein muu-
tokseen suhtautumiseen liittyviä ennakko-oletuksia, kuten johdon itsestään selvä sitoutuminen 

                                                
22 Liiketaloustieteissä valtavirtaa edustaa ns. manageriaalinen tutkimus, joka nojaa vahvasti positivistiseen 
tieteenihanteeseeen, tutkii yrityksiä liiketaloudellisina yksiköinä ja pyrkii tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyyteen 
(Kovalainen 2005, 76-77). Organisaatioiden tavoitteiden ja toiminnan tutkimuksessa mm. sosiaaliset ja poliittiset 
ulottuvuudet sekä valtasuhteiden tutkimus ovat jääneet vähemmälle huomiolle (Deetz 1996, 203-204; Angwin ja Vaara 2005, 
1451). Normatiivisuus ilmenee siinä, kuinka organisaatioin toimintaa koskevat kulttuuriset käsitykset sisältävät implisiittisiä 
tai eksplisiittisiä oletuksia siitä, miten organisaation jäsenten pitäisi tai olisi paras toimia (vrt. Clegg ym. 2008, 504-507). 
Manageriaalisnormatiivisuuden ovat nostaneet esiin kriittisesti orientoituneet johtamisen ja organisaation tutkijat (CMS, 
critical management studies), joka suuntauksena on viime vuosikymmenen aikana yleistynyt liiketaloustieteissä. Tähän on 
vaikuttanut postmodernin tutkimuksen lisääntyminen ja muiden yhteiskuntatieteiden sekä kansantaloustieteen vaikutus 
liiketaloustieteessä käytävään keskusteluun. Kriittinen tutkimus ei liiketaloustieteissä kuitenkaan kategorisesti jäsenny 
kriittiseen teoriaan tai sen lähtökohtaolettamuksiin. Yhdistävä tekijä eri suuntauksia edustaville tutkimuksille on 
liikkeenjohtamisen käytäntöjen ja teorioiden ”kriittinen” tarkastelu. (Kovalainen 2005, 75-78.) 
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fuusioon, työntekijöiden muutosvastarinta tai fuusio-osapuolten ennakkoluulot toisiaan 
kohtaan. Tällainen toimijoiden määrittely ja positiointi on tutkimukseni teoreettis-metodinen 
ydinkäsite, jota selvitän tarkemmin seuraavassa luvussa. Keskeistä positioinnissa toimintana 
ovat sen konkreettiset vaikutukset: määrittelyjen kohteena olevat ihmiset ja heidän tekonsa 
tulevat määrittelytilanteessa ymmärretyksi tietynlaisten ihmisten suorittamina erityisinä 
tekoina (vrt. Davies ja Harré 1990, 45–46; 1999, 33–35; Harré ja Gillett 1994, 35;107;  
Moghaddam 1999, 76; van Langenhove ja Harré 1999, 17; Harré ja Slocum 2003, 125; Taylor 
ym. 2003, 205; Harré 2004, 4–6). Esimerkiksi organisaation jäsenten toimintaa ja näkemyksiä 
fuusiosta on tutkimustilanteessa tulkittu eri ryhmiin liitettyjen ennakko-olettamusten 
mukaisena ja fuusioon suhtautumista ilmaisevana toimintana, kuten johdon pyrkimyksinä 
toteuttaa fuusio onnistuneesti, työntekijöiden vastarintana tai fuusio-osapuolten yhteentör-
mäyksinä. Lähtökohtaolettamusten mukaisia näkemyksiä kyseenalaistavat tulkinnat ovat 
puolestaan jääneet vähemmälle huomiolle. Vaaran (2001, 483–484) mukaan tällaiset tutki-
musten ennakko-olettamukset ovat ylläpitäneet yksinkertaista kuvaa muun muassa muutos-
prosessien johtajuudesta: että johtajat ovat vastuussa muutoksista, että he johtavat muutoksia 
ja muutosten kohteita, jotka puolestaan joko vastustavat tai tukevat näitä muutoksia.  
 Tutkimuksessani osallistun siihen kritiikkiin, joka kyseenalaistaa tällaisia organisaatio-
toimijoita koskevia ennakko-oletuksia ja positiointeja itsestään selvinä tutkimuksen lähtö-
kohtina, koska ne helposti sivuuttavat kohdeorganisaatioiden ja organisaatiotoimijoiden 
moninaisuuden. Fuusiotilanteessa organisaation johto on harvoin yhtenäisesti tai odotusten 
mukaan toimiva ryhmä ja johdon lisäksi muutkin sidosryhmät vaikuttavat fuusion onnistu-
miseen. Työntekijätkään eivät välttämättä vastusta tai pelkää muutoksia, vaan suhtautuvat 
niihin monin eri tavoin ja organisaatiokulttuurien yhteensovittamisprosessitkin ovat erilaisia. 
Samoin terveydenhuollon ammattikunnat suhtautuvat eri tavoin muutoksiin ja omaan työ-
organisaatioonsa. Organisaation jäsenten suhtautuminen fuusioon ei myöskään ole yhden-
mukainen tai pysyvä asiantila, vaan toimijoiden ja tilanteiden mukaan muuttuva. 
 Tutkimuksissa toimijoista käytetyt viittausmuodot ja sosiaaliset määrittelyt eivät ole 
vain akateemisia kysymyksiä. Toimijoille itselleen on merkityksellistä se, miten ja millaisina 
he tulevat määritellyiksi ja sovelletaanko heihin adjektiivisia vai kategorisia määritelmiä 
(Wilkinson ja Kitzinger 2003, 165). Se, miten organisaation jäsenet ja heidän muutosarvionsa 
tulevat tutkimuksessa ymmärretyksi, suuntaa tutkimuksen tuloksissa määriteltyjä ongelmia ja 
niiden ratkaisukeinojen valintaa organisaation jäsenten kannalta merkityksellisellä tavalla 
(vrt. Boxer 2003, 4). Valmiiden ennakkomäärittelyiden sijaan onkin perusteltua etsiä muita 
tapoja tarkastella fuusioprosesseja tai organisaatiotoimijoita sekä moraalisista että rationaa-
lisista syistä, sillä vallitsevat ajattelumallit muokkaavat maailmaa koskevia käsityksiä asetta-
malla rajat sille, mikä näyttää järkevältä, hyväksyttävältä ja uskottavalta tai ylipäänsä 
sanomisen ja pohtimisen arvoiselta (Hall 1992, 335). Käsitteelliset ymmärrystavat vahvistavat 
myös tyypillisiä tapoja nähdä jotkut tilanteet tietynlaisina, kuten jollakin erityisellä tavalla 
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ongelmallisina tai tietynlaista ratkaisua vaativina (Harré ja Gillett 1994, 114). Eri lähes-
tymistavoista23 seuraa tutkimustilanteessa erilaisia lähtökohtaoletuksia ja menetelmällisiä 
valintoja, joiden tulokset osoittavat eri asioita ja joiden perusteella annetaan erilaisia 
suosituksia käytännön toimenpiteiksi fuusioissa. Näin niillä on konkreettisia seurauksia myös 
asianomaisten organisaatiotoimijoiden kannalta (Gertsen ym. 1998, 21, 36; vrt. myös Riad 
2005, 1535, 1538). Esitän seuraavassa, kuinka fuusioprosessien ja organisaatiotoimijoiden 
toiminnan tulkitseminen vakiintuneiden lähtökohtaolettamusten osoittamalla tavalla helposti 
sivuuttaa organisaatiotodellisuuden moninaisuuden. Se voi olla myös monin tavoin ongel-
mallista asianomaisten itsensä kannalta ja jopa paradoksaalisia muutosjohtamisen ja käytän-
nön ohjausratkaisujen kehittämisen kannalta, sillä tällöin rajataan jo tutkimuksen lähtökoh-
dissa muunlaiset ongelmien selitys- tai ratkaisumallit tarkastelun ulkopuolelle.  
 
 
2.5.1 Fuusioprosessien ja organisaatioiden erilaisuus 
 
Fuusioita on tutkimuksissa usein tarkasteltu homogeenisinä ilmiöinä (vrt. Risberg 1999, 29), 
vaikka fuusioprosessit ovat erilaisia muun muassa strategioiltaan (Lubatkin 1983, 223), 
muutosnopeudeltaan (Homburg ja Bucerius 2006) ja integraatioasteeltaan (Very ym. 1997; 
Paruchuri ym. 2006). Organisatorisina muutosratkaisuina fuusioita myös tehdään ja legitimoi-
daan erilaisin perustein24 (Comtois ym. 2004, 304–306). Organisatorisina prosesseina fuusiot 
ovat monimutkaisia (Larsson ja Finkelstein 1999, 1), arvaamattomia (vrt. Kettunen ja Vaara 
2009, 9), ainutkertaisia ja vaikeasti ennakoitavia (Kinnunen ja Lindström 2005b, 246; vrt. 
myös Stenvall ym. 2007, 116), ja niillä voi olla ei-aiottuja tai ei-toivottuja seurauksia 
(Cartwright ja Cooper 1996, 45). Fuusion onnistumiseen vaikuttavilla tekijöillä on toden-
näköisesti myös yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi Larsson ja Finkelstein (1999, 3–8) ovat 
esittäneet, että fuusion onnistumiseen vaikuttavat synergiaetujen realisoituminen ja yhdistä-
miseen liittyvä potentiaali, yhdistettävien organisaatioiden integraationaste, työntekijöiden 
muutosvastarinta, johtamistyylien samanlaisuus, maantieteellinen tai kulttuurinen läheisyys 
sekä organisaation koko. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa myös toisiinsa. 

                                                
23 Tutkittaessa organisaation jäsenten lausumia suhtautumisesta fuusioon, korostavat esimerkiksi psykologiset selitysmallit 
näiden lausumien syntyneen psykologisten mekanismien, kuten kognitiivisten tiedonkäsittely-prosessien, seurauksena. 
Sosiologisissa malleissa tämäntyyppiset lausumat nähdään usein kulttuurisina tai poliittisina konstruktioina, jotka ovat 
syntyneet joidenkin kulttuuristen mekanismien tuloksina (vrt. Wilkinson ja Kitzinger 2003, 157). Fuusion toteuttamiseen 
liittyviä ongelmia pohdittaessa selitysmallit osoittavat erilaisia lähtökohtia sekä ongelmien määrittelyyn ja ratkaisuun. 
Esimerkiksi monikulttuurinen lähestymistapa ja organisaatioiden alakulttuurien tutkimus tarkastelee eri organisaatioiden, 
ammattiryhmien ja erikoisalojen hierarkkisia eroja. Pluralistinen lähtökohta voi ottaa huomioon valtasuhteiltaan heikommat 
ryhmät, joiden voi olla vaikea saada ääntään kuuluviin muutostilanteissa (Currie ym. 2008, 558-559; Mogan ja Obgonna 
2008, 60). 
24 Comtois kumppaneineen on eritellyt fuusioratkaisujen legitimointiperusteita. Rationaalisen selitysmallin mukaan 
arvioidaan fuusioratkaisun tehokkuutta ja lasketaan hyötyjä. Institutionaalisen selitysmallin mukaan fuusiot ovat 
tavanomaisia tai ”muodikkaita” ratkaisuja. Poliittisen selitysmallin mukaan fuusioratkaisuja motivoi ihmisten pyrkimys 
kontrolloida ja säilyttää organisaation tai yksilön autonomia tai valta (Comtois ym. 2004, 304-306). 
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 Muutosprosesseja kuvaavia vaihemalleja on myös kritisoitu. Muutoshankkeet etenevät 
käytännössä harvoin vaihemallien kuvaamalla tavalla lineaarisesti vaiheittain. Jokin vaihe 
saattaa esimerkiksi ”epäonnistua” tai jäädä toteutumatta odotetulla tavalla25 (vrt. Marks 1994, 
317–318; Valtee 2002, 38; Yu ym. 2005, 1523; myös Schein 1977, 151). Muutosprosessin eri 
vaiheet liittyvät käytännössä toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia (Frommer 2001, 33–34; 
vrt. myös Nyholm 2008, 58), ja organisaation jäsenet voivat samaan aikaan kokea yhdis-
tämisen olevan eri vaiheessa (Risberg 1999, 33). Vaihemalleja on myös kritisoitu, koska ne 
eivät ota huomioon organisaatioiden kulttuurisia tapoja ja rutiineja, jotka ovat hitaita muuttaa 
tai joiden muuttamista helposti vastustetaan. Erilaisten organisaatiokulttuurien yhteensopi-
vuutta voi olla vaikea lisäksi arvioida etukäteen, koska monet erot paljastuvat vasta 
konkreettisten tilanteiden ja asioiden kautta (vrt. Moilanen 1993, 168; Stenvall ym. 2007,90). 
Julkisten organisaatioiden osalta lineaarisuutta on arvioitu estävän muun muassa niiden 
poliittinen luonne (vrt. Nyholm 2008, 59). 
 Organisaatiotkin ovat erilaisia, vaikka ne fuusiotutkimuksissa kuvataan usein yhdenmu-
kaisina (Risberg 1999, 15; vrt. myös Cavanagh 1996, 46). Esimerkiksi Halford ja Leonard 
(2006) painottavat kontekstin ja toimijoiden toimijuuden tarkastelua, kun muutostutkimuk-
sella pyritään saavuttamaan praktista hyötyä organisaatiolle (vrt. myös Buchanan ja Dawson 
2007, 681-683). Sairaalaorganisaatioiden keskinäinen erilaisuus ja monimuotoisuus sekä eri 
ammattiryhmien organisaatioon kytkeytyneet toiminta- ja ajattelutavat asettavat muutosten 
toteuttajille erilaisia haasteita. Erilaiset organisaatiot tarjoavat jäsenilleen erilaisia kokemuk-
sia, resursseja ja subjektiviteetteja. Esimerkiksi sairaalat poikkeavat esimerkiksi koon, sijain-
nin, dynaamikan, työnteon ja hoidon rytmityksen, statuksen ja toimitatapojen suhteen. Näin 
managerialistiset innovaatiotkin ovat vaikutukseltaan erilaisia eri organisaatioissa, samoin 
niiden saama vastaanotto (Halford ja Leonard 2006, 658, 670–671; vrt. myös Currie 1998, 
61). Näin ovat todenneet myös Kinnunen ja Lindström (2005b, 255), jotka esittivät julkisen 
erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistämistä arvioidessaan, että muutosjohtamiskirjal-
lisuudessa esitetyt muutosten esteet ja niiden hallintakeinot ovat usein käytännön tilanteista 
johdettuja, jolloin niihin on paras suhtautua kriittisesti, eikä niistä ole kaikkiin organisaa-
tioihin suoraviivaisesti sovellettaviksi muutosprosessien toteuttamisohjeiksi. 
 

                                                
25 Muutoskirjallisuudessa tukeudutaan usein muun muassa implisiittiseen oletukseen, että fuusion mahdollisimman nopea 
toteutus olisi kannattavinta. Esimerkiksi Airaksinen ym. raportoivat Kainuun hallintokokeilun yhteydessä, kuinka 
muutosvastarinta ei ehtinyt rakentua riittävän tehokkaaksi, kun prosessi vietiin nopeasti läpi (emt., 2005, 51). 
Mahdollisimman nopea toteuttaminen on todettu kannattavimmaksi kuitenkin vain silloin, kun yhdistettävät organisaatiot 
ovat markkinatilanteen kannalta katsottuna vähemmän samankaltaisia (asema markkinoilla, kohderyhmä ja mielikuva 
tuotteen laadusta ja hinnasta ovat erilaisia), jolloin yhdistämisellä voidaan saavuttaa mahdollisimman suuret synergiaedut. 
Samanaikaisesti organisaatioiden tulisi kuitenkin olla ”sisäisesti” mahdollisimman samantapaisia (esim. organisaatio- ja 
johtamiskulttuuriltaan, strategialtaan ja aiemmalta toiminnaltaan), jolloin organisaation jäsenet omaksuvat helpoimmin uuden 
organisaation toimintatavat. (Homburg ja Bucerius 2006, 349, 360). 
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2.5.2 Organisaation johto ei välttämättä yhtenäisesti tai odotusten mukaisesti  
 toimiva ryhmä 
 
Manageriaalisnormatiivisesti orientoituneessa fuusiotutkimuksessa johtajat on nähty monesti 
yhtenäisesti toimivana ja itsestään selvästi fuusiota kannattavana ryhmänä (vrt. Vaara 2001, 
482), eivätkä tutkijat ole juuri reflektoineet ylimmän johdon mahdollisia sisäisiä erimieli-
syyksiä (Vaara 2003, 862). Organisaation johto ei välttämättä kuitenkaan aina toimi 
muutostilanteessa yhdenmukaisesti tai odotetulla tavalla. Johtajista ei ryhmänä aina myöskään 
muodostu fuusion myötä yhtenäisesti toimivaa ryhmää. Eri asemissa toimivat ja erilaisen 
organisatorisen taustan omaavat johtajat tulkitsevat integraatiokysymyksiä eri tavoin (Vaara 
2003, 887; vrt. myös Svensson ja Alvensson 2003, 1169). Esimerkiksi Vaara (2001, 504) 
totesi tutkimuksessaan, että omistajien edustajat olivat passiivisia, ylempi johto oli haluton 
tekemään radikaaleja muutoksia ja yksiköiden johto politikoi ja keskittyi omien yksiköiden 
etujen ajamiseen. Julkisen sektorin organisaatioiden yhdistämisistä on esimerkiksi kunta-
liitoksia tutkittaessa todettu, että johto ei kaikissa tapauksissa aina sitoudu yhdistämis-
prosesssiin ”täydestä sydämestään” (Puustinen 1998, 148). Myöskään sairaalaorganisaation 
johto ei välttämättä ole yhtenäisesti toimiva ryhmä, eikä aina edes muodostu sellaiseksi (Yu 
ym. 2005). Johdon mahdollisuudet ymmärtää ja toimia fuusiotilanteessa ovat organisaation ja 
sen rakenteen sääntelemiä26. Samoin on kritisoitu näkemystä, jonka mukaan lähijohdon 
muutosjohtamisen haasteet olisivat samanlaisia eri sairaalaorganisaatioissa. Etenkin julkisen 
terveydenhuollon muutoshankkeissa tulisi ottaa huomioon organisaation kulttuuriset erityis-
piirteet (vrt. Currie 1998, 45–48). 
 Johdon toimintatavat myös muuttuvat kehityksen myötä. On muun muassa esitetty, että 
johtajien rooli julkisessa terveydenhuollossa on muuttunut toimintaympäristöjen vaatimusten 
kasvaessa sekä henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden pirstaloituessa27 (Vuori 2005, 42). 
Johtamiskäytännöissä ollaan hiljalleen siirtymässä hallintokeskeisyydestä johtamista painotta-
vaan ajatteluun (Lähdesmäki 2003, 238; vrt. myös Kivisaari ja Saranummi 2006, 72). 
Toisaalta tutkimuksissa on havaittu, että markkinatalouden ideologian ja ratkaisujen institutio-
nalisoitumisesta huolimatta NPM ei ole onnistunut pyyhkimään pois kaikkia ”vanhan 
hallintosysteemin” weberiläisiä piirteitä (Christensen ja Lægreid 2007, 2–3). Esimerkiksi 
julkisten organisaatioiden kehittämisratkaisuissa tukeudutaan yhä usein varsin perinteiseen 
                                                
26 Esimerkiksi laajassa sairaalafuusiota koskevassa amerikkalaistutkimuksessa todettiin, että johtajat eri organisaatiotasoilla 
(järjestelmätaso, sairaaloiden johto, klinikoiden johto) tarkastelivat fuusioprosessia omista näkökulmistaan eivätkä 
integroituneet kehittämään yhteistä johtamiskulttuuria (Yu 2005, 1503-1504; 1524). Yksiköiden ylempi johto oli vielä 
kahdeksan vuoden kuluttua fuusiosta integroitunut ensisijaisesti omaan yksikköönsä, eivätkä laajemmin koko organisaatioon 
(emt., 1502). 
27 Esimerkiksi lähiesimiesten on todettu kokevan ristiriitaisia tunteita sairaalaorganisaatioiden hallinnan muutosten 
ristipaineessa. Esimiehet käyvät läpi vaihetta, jossa ammatilliset tavoitteet ja arvot ovat joutuneet uudelleenarvioinnin 
kohteiksi. Lähiesimiesten rooli on laajentunut organisaation strategisten painopisteiden muutosten ja palvelujen tilaajien 
esittämien velvoitteiden ja odotusten myötä. Toisaalta vaikutusmahdollisuudet näihin odotuksiin tuntuvat olevan vähäisiä. 
(Wiili-Peltola 2005, 59, 33; 2004, 11). 
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kuvaan johtajuudesta ja johdon kontrollista (Ulrich ym. 1989, 91–94; Buchanan 2003, 663; 
Buchanan ym. 2007, 1080–6; vrt. myös Covin ym. 1997, 29; Taskinen 2005, 201;). Muun 
muassa fuusioiden toteuttamisen kannalta ongelmallisena ovat Kinnunen kumppaneineen 
(2005, 277) pitäneet sitä suomalaisen terveydenhuollon piirrettä, ettei henkilöstöjohtamista 
modernissa mielessä nähdä silti edelleenkään strategiantyön kiinteänä osana.  
 Johdon näkökulmasta tarkasteltuna saattavat usein itsestään selviksi lähtökohta-
olettamuksiksi vakiintuneet johtoon kohdistuvat odotukset fuusioprosessin toteuttajina olla 
ylimitoitettuja ja ristiriitaisia. Vaikka fuusiot ovat pääsääntöisesti johdon toteuttamia organi-
saatiomuutoksia, eivät fuusioratkaisut välttämättä ole johtajien käsissä eivätkä fuusioprosessit 
myöskään ole niin helposti hallittavissa ja kontrolloitavissa kuin fuusiokirjallisuus yleensä 
esittää (Vaara 2003, 862, 890; Kinnunen ja Lindström 2005b, 247). Johdon kykyjen ja 
mahdollisuuksien yliarviointi saattaa johtaa siihen, että fuusioprosessien epäonnistumisten 
syihin etsitään liian rationaalisia selityksiä (Pepper ja Larson 2006, 63). Johto voi itsekin 
kohdistaa ylioptimistisia odotuksia fuusion onnistumiseen (Buono ja Bowditch 1989,7) ja 
olettaa esimerkiksi yhteensovittamisprosessit helpommiksi ja nopeammiksi (Cartwright ja 
Cooper 1996, 43–45). Tästä voi puolestaan seurata helposti pettymys lopputulokseen ja 
tulkinta fuusion epäonnistumisesta (vrt. Risberg 1999, 10). 
 Kun tutkimuksissa keskitytään usein työntekijöiden vastarintaan, sivuutetaan helposti 
johdon omat muutoskokemukset ja suhtautuminen fuusioon28. Johtajat voivat yhtä lailla 
vastustaa ja pelätä fuusion tuomia muutoksia (Gertsen ja Søderberg 1998, 188; Risberg 1999, 
53). Fuusio saattaa merkitä kielteisiä muutoksia myös johtajien työn kannalta. Fuusion ja 
organisaation koon kasvamisen myötä saattaa esimerkiksi paikallisjohdon asema heikentyä, 
vastuu vähentyä ja tehtävät muuttua vaatimattomammiksi, mutta raportointi ja keskushal-
linnon vaatimuksiin vastaaminen usein lisääntyvät (Sveningsson ja Alvesson 2003, 1172–3). 
Haasteeksi on johdon kannalta esitetty myös fuusioprosessiin liittyvän työn kuormittavuus 
(Stenvall ym. 2007, 113). Ylimmän johdon tehtävä on etsiä ja muotoilla perustehtävän 
mukaisia uusia visioita, tavoitteita ja strategioita sekä osoittaa tarkoituksenmukaiset keinot 
niiden toteuttamiseksi (Kinnunen ja Lindström 2005b, 253). Omistajien, johtajien ja asian-
tuntijoiden on tehtävä monia päätöksiä jo fuusioprosessia valmisteltaessa tilanteissa, joissa 
aikaa on usein vähän ja epävarmuus on suurta (Parvinen ja Tikkanen 2007, 777). Johtajiin 
kohdistuu paineita esimerkiksi tiedottaa fuusiosta mahdollisimman pian ja realistisesti, vaikka 
johtokaan ei aina tiedä miten fuusioprosessissa edetään (Schweiger ja DeNisi 1991, 111). 
Muutostiedotuksen suhteen tilanne voi olla paradoksaalinen: työntekijöiden epävarmuutta 
voitaisiin poistaa täsmällisellä ja oikea-aikaisella tiedottamisella tilanteessa, jossa johdon voi 

                                                
28 Esimerkiksi naistutkimuksen piirissä on problematisoitu tietyn sosiaalisen identiteetin omaavien toimijoiden yhteistä 
kokemusta ja sen tutkimista. Kokemus on nähty tutkimuksen oikeuttajana, selitysten alkuperänä tai auktoritatiivisena 
perustana tiedolle. Jos kokemuksia tarkastellaan annettuina, kiistämättöminä todisteina toimijoiden eroista, nämä erot 
luonnollistetaan ja asetetaan kriittisen tarkastelun ulottumattomiin. Näin myös myötävaikutetaan siihen, että eroja tuottavat 
ideologiset hallintasuhteet näyttäytyvät annettuina ja välttämättöminä (Koivunen ja Liljeström 1996, 278-284).  
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olla vaikea tai jopa mahdoton sellaista tarjota (DiFonzo ja Bordia 1998, 298). Fuusion 
koskevan legitimiteetin saavuttamiseksi tulee myös johdon muutoksia koskevan puheen ja 
konkreettisen päätöksenteon olla johdonmukaista ja ristiriidatonta (vrt. esim. Vaara ja Monin 
2010). Huomiota tulisi kiinnittää lisäksi tuotantoon ja perustehtävän tekemiseen (Roald ja 
Edgren 2001, 320), mutta organisaatioiden rakenteelliset ja toiminnalliset uudelleenjärjestelyt 
vaativat johdolta valtavasti energiaa ja huomiota, jolloin aika ei välttämättä riitä perustehtävän 
kehittämiseen29 (Yu ym. 2005, 1523).  
 Yksiköiden johdon odotetaan puolestaan ajavan sekä oman yksikön etujen että 
edustavan koko uutta organisaatiota (Vaara 2001, 487). Lisäksi yksiköiden johto saattaa 
joutua kohtaamaan suuriakin yksikkötason muutoksia, kuten resurssien uudelleenjakamiseen 
ja tehostamiseen liittyviä paineita (Vaara 2001, 487). Sveningsson ja Alvesson (2003, 1181) 
totesivat tutkimuksessaan, että operationaalisen johtajan rooli saatetaan kokea fuusion jälkeen 
ristiriitaisena: ympäristö odottaa, että johtajalla on entiseen tapaan päätösvaltaa, mutta vaiku-
tusmahdollisuudet omaa yksikköä koskevissa asioissa kuten hankinnoissa saattavat olla 
käytännössä heikommat kuin ennen (Sveningsson ja Alvesson 2003, 1181). Esimiehetkin ovat 
haasteellisessa tilanteessa, kun he organisaatiomuutoksessa joutuvat pyörittämään arkea ja 
samalla ”myymään” muutosta alaisilleen sekä kohtaamaan henkilöstön huolen omasta 
kohtalostaan (Talja ja Mäkelä 2008, 212–214). Työyhteisötasolla myös kulttuurien yhteen-
sovittaminen on paljolti lähiesimiesten vastuulla (Stenvall ym. 2007, 114). Lähiesimiesten 
onnistuminen fuusiotilanteessa riippuu puolestaan alaistenkin taidoista (vrt. Keskinen 2005), 
kuten sitoutumisesta, organisaatioon samaistumisesta, motivoituneisuudesta ja ammatillisesta 
osaamisesta (Stenvall ym. 2007, 79).  
 Fuusio-osapuolten kulttuurien yhteensovittajina johtajat ovat myös usein para-
doksaalisen tehtävän edessä; johtajien tehtävänä on saada aikaan kulttuurista yhdentymistä 
samalla kun he itse yrittävät ymmärtää fuusiossa yhdistettävien organisaatioiden kulttuurisia 
eroja (Vaara 2000, 83–106; 2001, 486–487). Johtajien odotetaan kohtelevan kaikkia orga-
nisaation jäseniä tasapuolisesti näiden taustasta riippumatta ja samalla heidän tulisi ottaa 
huomioon myös paikalliskulttuurien erityispiirteet ja vaatimukset (Very ym. 1996, 79; 1998, 
103; vrt. myös Turpeinen ja Taskinen 2005, 107). Johtajilta odotetaan puolueettomuutta ja 
järkiperäistä ajattelua, vaikka he itse ovat kuuluneet johonkin aiempaan organisaatioon ja 
olleet tunneperäisesti kulttuureihin sitoutuneita. Fuusion jälkeisiin päätöksentekoprosesseihin 
vaikuttaa myös eri johtajaryhmien sisäiset epäselvyydet integraatiokysymyksissä, vuorovaiku-
tukseen ja kommunikaatioon liittyvät kulttuuriset sekaannukset, organisatoriset ideaalit sekä 
integraatiokysymysten politisointi (Vaara 2003, 887). Hambrick ja Cannella (1993, 733, 755) 
ovat havainneet, että fuusioitujen organisaatioiden (liitettyjen osapuolten tai fuusiossa 

                                                
29 USA:ssa suuren sairaalafuusion pitkittäistutkimuksen tuloksissa todettiin, että johdolta meni ensimmäiset viisi vuotta 
organisaation hallinnollisten rakenteiden ja järjestelmien kehittämiseen eikä aikaa jäänyt juurikaan esimerkiksi potilashoidon 
kehittämistyöhön. Tutkijat arvelevat juuri tämän selittävän korkeita integraatiokustannuksia vertikaalisten fuusioiden 
yhteydessä (Yu ym. 2005, 1522). 
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ostettujen yritysten) johtajien autonomia yleensä vähenee ja status saattaa heiketä. He 
saattavat tuntea ulkopuolisuutta ja katkeruutta, ja vastaanottavat johtajat saattavat nähdä 
heidät ulkopuolisina ja itsensä ylempiarvoisina (vrt. myös Very ym. 1997, 609; Larsson ja 
Lubatkin 2001, 1577), eikä eri fuusio-osapuolia edustava johto välttämättä mukaudu toimi-
maan yhtenäisesti uudessa organisaatiossa (vrt. Vaara 2000, 83). Integraatiokysymykset 
saattavat lisäksi ”hukkua” rutiinipäätöksentekoon (Vaara 2003, 882, 889).  
 
 
2.5.3 Työntekijöiden monenlaiset tavat suhtautua muutoksiin 
 
Muutosvastarinta fuusioiden epäonnistumista selittävänä tekijänä pohjautuu monesti usko-
mukseen muutoksen vastustamisesta ihmisten luonnollisena piirteenä tai synnynnäisenä 
ominaisuutena, mutta tätä lähtökohtaolettamusta vastarinnan luonnollisuudesta on kritisoitu 
myös virheelliseksi (vrt. Kleppstø 1998, 147–148). Työntekijät eivät myöskään muodosta 
yhtenäistä ryhmää muutokseen suhtaumisessaan, vaikka työntekijöiden muutoskokemuksia ja 
suhtautumista organisaatiofuusioihin on usein pidetty yhteisinä kaikille työntekijöille koko 
organisaation tasolla (Lohrum 1996, 4–7, 177), ja fuusioiden inhimillisestä puolesta on 
esitetty yksinkertaistettuja ja stereotyyppisiä käsityksiä ja ongelmanratkaisuja30 (Risberg 
1999, 14; 20). Muutosvastarinta-käsitteen ongelmalähtöinen tarkastelutapa sivuuttaa esimer-
kiksi työntekijöiden myönteisen suhtautumisen ja positiiviset muutoskokemukset31. Fuusio-
tutkimuksissa onkin vain harvoin raportoitu työntekijöiden myönteisistä muutoskokemuksista 
(Lohrum 1996, 35). Muutamat tutkijat ovat puolestaan juuri korostaneet, kuinka fuusio ja 
uuden organisaation jäsenyys voidaan kokea monin eri tavoin (Cavanagh 1996, 48). 
Esimerkiksi kuntafuusioita tutkittaessa on raportoitu, että työntekijöiden muutoskokemukset 
ovat erilaisia ja muun muassa oman osaamisen kehittäminen ja työssä etenemisen mah-
dollisuudet vaikuttivat siihen, että muutos koettiin uhkan sijasta mahdollisuutena. Samoin 
selviytyminen raskaista muutoksista voidaan kokea palkitsevana (Stenvall ym. 2007, 101–
108; 110–111). Yksilöllisiä tekijöitä, jotka on tuotu esiin muutoksiin suhtautumiseen ja 
muutosodotuksiin vastaamiseen vaikuttavina tekijöinä sairaalaorganisaatioiden fuusioissa, 
ovat esimerkiksi työntekijöiden ikä ja ammattillinen asema ja arvostus (Roald ja Edgren 2001, 
318; vrt. myös Valtee 2002, 36) sekä henkilökohtainen orientaatio, persoonallisuus ja 
henkilöhistoria (Sveningsson ja Alvesson 2003, 1185–1186). Toisille fuusio on haaste, toiset 
se saa sitoutumaan entistä lujemmin omaan työorganisaatioon (Engeström 2002, 17).  

                                                
30 Esimerkiksi muutosvastarinnan yhdeksi ratkaisukeinoksi on usein esitetty mm. tiedotuksen riittävyyttä ja avoimuutta. 
Tämä voi puolestaan yksinkertaistaa fuusioihin liittyvien kommunikaatioprosessien monimutkaisuuden sekä sivuuttaa 
tiedotuksen ristiriitaisuudet, mahdolliset ei-aiotut seuraukset ja työntekijöiden kuuntelun (Risberg 1999, 73). 
31 Organisaatioiden muutoksia tutkittaessa on yleisemminkin kritisoitu muutosteorioiden kielteistä kuvaa muutoksista lähinnä 
psyykkisesti epämukavia kokemuksia aiheuttavina asioina, jotka sivuuttavat myönteiset kokemukset ja muutoksen tuomat 
mahdollisuudet sekä neutraalin suhtautumisen (vrt. esim. Taskinen ym. 1995, 39). Organisaatiomuutos voidaan nähdä 
positiivisena esimerkiksi mahdollisuutena oppia uutta tai tuoda vaihtelua (vrt. esim. Lindström 1994, 34). 
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 Kun fuusioon suhtautumista tutkitaan työntekijärooliin keskittyvällä muutosvastarinnan 
käsitteellä, saatetaan sivuuttaa lisäksi se, että työntekijöillä on työntekijäroolin ja työnantaja-
organisaation lisäksi muitakin tärkeitä identifioitumisen ja lojaaliuden kohteita, esimerkiksi 
oma ammattikunta ja perhe (Thatcher ja Zhu 2006, 1083) sekä erilaiset organisatoriset 
alaryhmät kuten oma työryhmä, osasto, ammattiyhdistys tai ikäryhmä, jotka voivat fuusio-
tilanteessa muodostua tavallista merkityksellisemmiksi (vrt. Riad 2007, 39). Gertsen ja 
Søderberg (1998) havaitsivat kansainvälistä fuusiota tutkiessaan, että tietyn ammattiryhmän 
jäsenet asemoituivat tarkastelemaan fuusiota eri tavoin eri näkökulmista: oman entisen 
työorganisaationsa jäseninä, ammattiyhdistysliikkeen edustajina ja tietyn maan kansalaisina. 
Fuusion vaikutukset kohdistuvat eri henkilöstöryhmiin ja eri työyhteisöihin eri tavoin ja eri 
työntekijäryhmillä voi olla aivan erilaiset käsitykset fuusiosta, sen tarjoamista tulevaisuu-
dennäkymistä ja oman ammattiryhmän asemasta uudessa organisaatiossa: toisia fuusio hyö-
dyttää, toisten asemaa se saattaa huonontaa (emt., 189–192; vrt. myös Stenvall ym. 2007, 62; 
94–97). Terveydenhuollon organisaatioiden fuusiotilanteessakin on tuotu esiin henkilöstön 
muutoskokemusten moninaisuutta ja suhtautumisen fuusioon on raportoitu riippuvan muun 
muassa siitä, miten fuusio vaikuttaa arvioijan omaan professioon ja potilaisiin (Engeström 
ym. 2002, 16; vrt. myös Harrison 2000, 428). Erikoissairaanhoidon organisaatiofuusioita 
tutkittaessa on todettu, että muun muassa eri hoitajaryhmien muutoskokemukset poikkesivat 
toisistaan (Lindström ym. 2005, 210). 
 Työntekijöiden näkökulmasta käsitys muutosvastarinnasta fuusioiden epäonnistumista 
selittävänä tekijänä on ongelmallinen. Se yksinkertaistaa työntekijöiden reaktioiden tulkintaa, 
jos ei paneuduta mahdollisten kielteisten muutosreaktioiden syihin (Piderit 2000, 783; Wiili-
Peltola 2005, 71; Mattila 2006, 3; myös Thatcher ja Zhu 2006). Organisaation jäsenten esit-
tämät yhdistämisen haittoja korostavat lausumat saatetaan nimetä peloiksi ja tunteiksi, mutta 
yhdistämistä puolustavan argumentoinnin nähdään yleensä perustuvan järkeen ja rationaali-
suuteen (Puustinen 1998, 142). Muutosvastarinta terminä saattaakin muuntaa poliittisen 
kysymyksen psykologiseksi (Nevanlinna ja Relander 2006, 97): ikään kuin henkilöstö vas-
tustaisi uudistuksia subjektiivisten asenteidensa tähden eikä esimerkiksi siksi, että työntekijät 
puolustaisivat etujaan, suojelisivat ammatillisia käytäntöjään tai olisivat aidosti eri mieltä.  
 Henkilöstön muutokseen osallistamisen näkökulmasta on muutosvastarinnan käsitettä 
työntekijöiden muutokseen suhtautumisen lähtökohtaoletuksena kritisoitu myös ”aikansa 
eläneeksi käsitteeksi”, joka soveltuu huonosti uudempiin muutosjohtamismalleihin. Näkemys 
työntekijöiden muutosvastarinnasta edustaa perinteistä johtamisnäkemystä johdon ja työnte-
kijöiden intressien vastakkaisuudesta. Se on arveluttava myös muutosprosessin ohjauksen ja 
organisaation kehittämisen kannalta rakentuessaan ongelmien etukäteismäärittelylle ja suun-
natessaan ratkaisuvaihtoehtojen etsintää (vrt. myös Lohrum 1996, 35). Organisaatiomuutosten 
tavoitteena on pikemminkin osallistaa työntekijät muutokseen kuin nujertaa näiden vastarinta 
(vrt. Piderit 2000, 783).  
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 Muutosvastarinta ei myöskään välttämättä ole kielteinen asia organisaatioissa. Esimer-
kiksi Huuhtanen (1994, 169) on esittänyt, että organisaatiomuutoksen vastustaminen tai 
hyväksyminen ”ei ole absoluuttinen hyve” tai ”organisaation etu sinänsä”. Thomas ym. 
(2011) raportoivat, kuinka vastarinta voi olla myös muutosta mahdollistavaa ja edesauttaa 
esimerkiksi muutoskohteiden käsitteellistä uudelleen määrittelyä (emt., 35). Muutosvastarinta 
kertoo lisäksi siitä, että organisaation jäsenet ovat sitoutuneet toimintaan ja haluavat pitää 
kiinni jostakin itselleen tärkeästä (Laamanen 2008, 58–59). Fuusiotilanteessa esimerkiksi 
epävarmuus oman työtilanteen tai tehtävien hallinnasta kertoo organisaation kannalta hyvis-
täkin asioista, kuten työntekijöiden työhön sitoutumisesta ja pyrkimyksistä suoriutua työstään 
hyvin (vrt. esimerkiksi Empson 2001, 852–859; Fischer ym. 2007, 207; Stenvall ym. 2007, 
92). Kaikilla organisaation jäsenillä voi olla organisaation kehittämisen kannalta ”kullan-
arvoisia” näkemyksiä, myös niillä, jotka tyytymättöminä kritisoivat muutosta. Leimaamalla 
kriittiset arviot muutosvastarinnaksi saatetaan hukata organisaation tulevan toiminnan kehit-
tämisen kannalta perusteltuja näkemyksiä ja muutosehdotuksia (Piderit 2000, 784). 
 
 
2.5.4 Organisaatiokulttuurien yhteensovittamisprosessien erilaisuus 
 
Yleispätevien muutostenhallintaohjeiden ja kulttuurista yhteensopivuutta kuvaavien mallien 
(kuten Cartwright ja Cooper 1982; 1996; Veiga ym. 2000) soveltamista ovat kritisoineet 
esimerkiksi Gertsen ja Søderberg (1998, 179). Heidän mukaansa fuusiokontekstin erityisyys 
tulee aina ottaa huomioon integraation toteutusta suunniteltaessa ja johdettaessa. Esimerkiksi 
fuusioissa tavoiteltavan integraation aste vaihtelee fuusion tavoitteiden mukaan, ja kokonaan 
erilaisten tai vähemmän samankaltaisten organisaatioiden fuusioissa tavoitellaan yleensä 
rahoituksen synergiaeteuja, joten yhdistäminen ei juuri edellytä toimintojen integrointia 
(Nahavandi ja Malekzadeh 1988, 81).  
 Fuusiotilanteessa tunnistetaan helposti organisaatiokohtaisia eroja ja piirteitä, mutta 
huomiota ei välttämättä kiinnitetä siihen, että organisaatiot eivät ole kulttuuriltaan yhtenäisiä 
kokokonaisuuksia, vaan koostuvat lukuisista alakulttuureista (Larsson ja Risberg 1998, 40; 
Stenvall ym. 2007, 82). Kulttuurin käsitteestä onkin fuusiotutkimuksissa tullut eräänlainen 
”sateenvarjokäsite”, joka sisältää uskomuksia, normeja, arvoja, tietoa, tunteita, käytäntöjä, 
sääntöjä tai rutiineja – usein ilman tarkkaa määrittelyä (Angwin ja Vaara 2005, 1447). 
Integraatioprosessien on todettu kuitenkin eriytyvän alakulttuureittain esimerkiksi yksiköiden, 
ammattiryhmien ja muiden intressiryhmien tai merkityksellisten alaryhmien mukaan (Gertsen 
ja Søderberg 1998, 182–191). Fuusio-osapuolten keskinäiset erottelut ja näkemykset toisen 
osapuolen tai uuden organisaation toiminnan ongelmallisuudesta saattavat jakautua eri tavoin 
esimerkiksi maantieteellisesti eri puolilla sijaitsevien toimipaikkojen välillä (Sveningsson ja 
Alvesson 2003, 1173; Pepper ja Larson 2006, 57–62) ja muutosodotuksia tulkitaan toden-
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näköisesti eri tavoin eri paikoissa ja organisatorisissa ryhmissä32 (Vaara 2001, 504). 
Terveydenhuollon organisaatiomuutoksissa on organisaatioiden alakulttuureina tutkittu muun 
muassa eri professioiden muutossuhtautumisen eroja tai yhtäläisyyksiä (esimerkiksi Morgan 
ja Ogbonna 2008; Suomessa esimerkiksi Wiili-Peltola 2005). Esimerkiksi ammattiryhmien 
sisäisten tai välisten toimintamallien ja totuttujen sosiaalisten rakenteiden muutokset tai 
uudelleenmuotoilut on todettu lähteiksi ammattiryhmien ja työyksiköiden keskinäiselle kilpai-
lulle, valtataistelulle ja muille jännitteille sekä samalla muutosvastarinnalle (Taskinen 2005, 
195).  
 Fuusio-osapuolet eivät myöskään aina reagoi muutoksiin odotetulla tavalla, vaan 
erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja yhteensovittamispyrkimykset voidaan kokea myön-
teisenä. Fuusiota saatetaan odottaa optimistisesti (Gertsen ja Søderberg 1998, 188) ja 
kulttuuriset erot voidaan kokea vetovoimaisina (Very ym. 1998, 103; 1996, 79; Risberg 1999, 
10), eikä kulttuurien samanlaisuus puolestaan välttämättä vähennä integraatio-ongelmia (Very 
1996, 104; 1998, 80). Liitetyn tai heikommankin osapuolen edustajat saattavat suhtautua 
fuusioon odotettua myönteisemmin (Very ym. 1997, 609; Panchal ja Cartwright 2001, 430), 
esimerkiksi koska fuusioituminen korkeamman statuksen omaavaan ryhmään voi tarjota 
jotakin uutta ja myönteistä alhaisemman statuksen omaaville (Terry ja Callan, 1998). Muun 
muassa terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämistilanteessa on raportoitu kompetenssien 
yhdistämistä koskevia myönteisiä odotuksia (Engeström ym. 2002, 14). Kaikki integrointi-
pyrkimykset eivät myöskään pääty ristiriitoihin tai kireisiin suhteisiin fuusio-osapuolten 
välillä. Eroavaisuuksista huolimatta eri organisaatioista tulleet työntekijät voivat toimia 
yhteistyössä ja työskennellä yhdessä (Risberg 1999, 87–88) ja fuusio-osapuolten suhtautu-
minen toisiinsa saattaa muuttua yhteisten kokemusten myötä (Gleibs ym. 2009). Positiiviset 
odotukset ja myönteiset yhteistyökokemukset voivat lisätä yhteenkuuluvuutta ja kulttuurisia 
eroja pidetään tällöin vähemmän merkityksellisinä (Vaara 2000, 97–100). Very kumppanei-
neen (1997, 609) ovatkin esittäneet, että kulttuuriset yhteentörmäykset on ehkä yliproble-
matisoitu fuusioiden yhteydessä, eivätkä kulttuurien erot välttämättä indikoi yhteentör-
mäyksiä. 
 Fuusio-osapuolten yhteistyön kehittämistä pohdittaessa on organisaatiokulttuuria lähes-
tytty fuusiotutkimuksissa tyypillisesti essentiaalisesta tai manageriaalisesta positiosta, jolloin 
kulttuuri on pelkistetty muuttujiksi ja johtamistyön kohteeksi fuusiosta odotetun hyödyn 
saavuttamiseksi (vrt. myös Gertsen ym. 1998, 18–19). Riadin (2005, 1550) mukaan kulttuu-
rien eroja helposti ”demonisoidaan”, kun eroilla implikoidaan fuusio-osapuolten yhteentör-
mäystä. Kulttuuri on esitetty voimana, joka johtajien tulee hallita ja ”selättää”, jotta yhdis-

                                                
32 Myös kansainvälisissä fuusioissa on alueellisten ja kansallisten tekijöiden todettu vaikuttavan akkulturaatioprosessiin 
(Hambrick ja Cannella 1993, 737-744; Larsson ja Lubatkin 2001, 1577-1582): tällaisia tekijöitä ovat muun muassa 
lainsäädäntö, verotus sekä eri maiden poliittiset, kulttuuriset ja hallinnolliset piirteet (Larsson ja Risberg 1998, 43). 
Alakulttuurit sekä alueelliset ja paikalliset tekijät ja erityispiirteet tulisikin ottaa huomioon organisaatioiden yhdistämiseen 
liittyvässä päätöksenteossa ja johtamisessa (esim. Nahavandi ja Malekzadeh 1988, 86; Hackett 1996, 8-9; Covin ym. 1997, 
29). 



 

 61 

tymisestä saavutettaisiin hyötyä. Tällaisia väistämättömiltä tuntuvia ja pragmaattisia lähtö-
kohtaoletuksia fuusio-osapuolten eroista ja ennakkoluulojen luonnollisuudesta johtamisen 
haasteina on pidetty tekijöinä, jotka jo itsessään tuottavat kulttuuristen erojen ongelmal-
lisuutta (vrt. Vaara ym. 2003, 307). Kulttuurieroja korostava diskurssi stereotyyppisine ole-
tuksineen saattaa yleistää vain joitakin ryhmien piirteitä ja jättää muut ominaisuudet vähem-
mälle huomiolle (vrt. myös Gertsen ja Søderberg 1998, 187). Todellisista tai kuvitelluista 
kulttuurieroista voi lisäksi tulla itseään toteuttavia ennusteita (Tienari ym. 1999, 237).  
 Erilaisten kulttuurien kohtaamisen ongelmallisuutta ja ennakkoluulojen luonnollisuutta 
korostavaa diskurssia voidaan pitää ongelmallisena myös siksi, että se suuntaa ajattelua ja 
ongelmanratkaisua ja näin rajoittaa muiden mahdollisten selitysmallien ja ratkaisujen etsintää. 
Jos esimerkiksi fuusio-osapuolia koskevat stereotyyppiset ennakkoluulot nähdään väistämät-
töminä, ihmisluonteelle tyypillisinä kognitiivisen prosessin seurauksina, seuraa tästä helposti 
näkemys, jonka mukaan ihmiset ovat ”passiivisia stereotyyppisten käsitysten kantajia” eivätkä 
kykene itse muuttamaan ennakkoluulojaan (vrt. van Langenhove ja Harré 1999, 129–130, 
135). Eri fuusio-osapuolten väliset ristiriidatkin saatetaan nähdä luonnollisina kulttuurieroista 
johtuvina ”yhteentörmäyksinä”, eikä muita selityksiä etsitä. Samalla sivuutetaan muunlaisten 
lähtökohtaolettamusten ja selitysmallien osoittamat ratkaisukeinot, esimerkiksi fuusio-osa-
puolten oikeudenmukaiseen kohteluun keskittyminen. 
 Kulttuurista diskurssia on pidetty myös muutosjohtamisen käsitteellisenä välineenä, 
jonka avulla on voitu siirtää huomio ”ylirationaalisista” strategisista pohdinnoista ”irratio-
naalisen organisaatiotodellisuuden” tarkasteluun tai ”kovista” ”pehmeisiin” kysymyksiin. 
Esimerkiksi yhteensopivuutta korostamalla voidaan pyrkiä luomaan yhteenkuuluvuutta 
(Vaara 2000, 84). Konstruktionistisesti orientoituneissa fuusiotutkimuksissa on myös tarkas-
teltu sitä, kuinka kulttuurisia eroja koskevia väittämiä on käytetty poliittisina välineinä 
pyrittäessä edistämään tai vastustamaan organisaatiomuutoksia (Vaara 2000, 100–104) tai 
palvelemaan jonkun yksilön, ryhmän tai organisaation intressejä fuusiotilanteessa (Riad 2007, 
38). Kansainvälisten fuusioiden yhteydessä on lisäksi todettu, kuinka stereotyyppiset 
kansalliset kulttuuriset käsitykset saatetaan siirtää koskemaan organisaatioita, yksiköitä, 
järjestelmiä tai alakulttuurisia ymmärryksiä (Vaara 2000, 95). Riadin (2007, 26) mukaan 
fuusio-osapuolten kulttuuristen erojen ja vastakkainasettelun tarkastelu tutkimuksessa ei riitä 
tavoittamaan moninaisten kulttuurien ja intressien kamppailun dynamiikkaa fuusion jälkei-
sessä tilanteessa Meyerin (2001, 47) mukaan fuusio voidaankin nähdä poliittisena prosessina, 
jossa jaetaan konkreettisesti asemia ja resursseja uudelleen ja jossa valtasuhteiltaan erilaisilla 
toimijoilla on erilaisia pyrkimyksiä.  
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2.5.5 Eri sidosryhmien ja muiden muutosten vaikutus fuusion onnistumiseen 
 
Jotkut tutkijat ovat huomauttaneet, että organisaatiotkaan eivät ole yksiulotteisia koko-
naisuuksia tai toimijoita. Laajemmin tarkasteltuna fuusioprosessi muodostuu vuorovaiku-
tuksesta eri sidosryhmien, kuten johdon, omistajien, osakkeenomistajien, asiakkaiden, toimit-
tajien, kilpailijoiden, konsulttien, lakimiesten, investoijien ja jopa koko yhteiskunnan kesken 
(Parvinen ja Tikkanen 2007, 764). Muutkin sidosryhmät kuin johto ja työntekijät voivat myös 
kokea fuusioissa muutosvastarintaa ja epävarmuutta, esimerkkeinä kuntalaiset, poliittiset 
päätöksentekijät (Gertsen ja Søderberg 1998, 188; Laamanen 2008, 58; Kettunen ja Vaara 
2009, 12) tai asiakkaat33 (Homburg ja Bucerius 2006, 350). Organisaation eri toimija- ja 
sidosryhmillä on lisäksi erilaisia intressejä (Comtois ym. 2002, 306): esimerkiksi sijoittajat 
ovat kiinnostuneita fuusioiden onnistumisesta (Schraeder ja Self 2003, 511) ja omistajilla 
saattaa puolestaan olla keskenään erilaiset intressit (Vaara 2001, 486). Muun muassa 
kuntaliitosten yhteydessä on todettu, että luottamushenkilöt sekä monet muut intressitahot, 
kuten yritykset, yrittäjäjärjestöt ja maanomistajat, voivat toimillaan edistää tai jarruttaa 
yhteenliittymisprosessia (Puustinen 1998, 148–150). Julkisen sektorin organisaatioiden yhdis-
tämisratkaisuihin vaikuttaa lisäksi lainsäädäntö, muiden julkisten organisaatioiden yhdistä-
mishankkeet ja niistä saadut kokemukset ja hyvät käytännöt sekä kilpailun kiristyminen ja 
toimintaympäristön muutokset (Stenvall 2007, 107; Koski 2008, 44–46). Organisaation johto 
joutuu fuusiotilanteessa myös sovittamaan yhteen yhdistettävien organisaatioiden erilaiset 
työnantaja- ja työntekijäpoliittiset ratkaisut34. 
 Lisäksi erilaiset organisaatioiden muutoshankkeet ovat institutionalisoituneet osaksi 
nykyorganisaatioiden arkea. Tutkimuksissa on silti tuotettu varsin vähän tietoa jatkuvien 
muutosten vaikutuksista integraatioprosesseihin (Angwin ja Vaara 2005, 1447). Samoin muut 
työelämän muutokset voivat vaikuttaa organisaatiomuutoksiin ja niihin suhtautumiseen35. 
Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioiden fuusioissa muutkin terveydenhuollon ajankoh-
taiset muutokset voivat vaikuttaa fuusion toteuttamiseen ja siihen suhtautumiseen. Tervey-
denhuollon muutostutkimuksissa on raportoitu muun muassa erilaisista työn piirteiden 
muutoksista, kuten työn vaatimusten, edellytysten ja autonomian muutoksista, joihin ovat 
vaikuttaneet hoitoaikojen lyhentäminen (Harrison 2000, 448), aiempaa moninaisemmat 
yhteistyöodotukset (Engeström ym. 2002, 12), taloudellisen vastuun ja ohjauksen lisäänty-

                                                
33 Taskinen (2005, 44) on todennut, että esimerkiksi sairaalaorganisaatioiden yhdistämistä asiakasnäkökulmasta tarkastelevat 
tutkimukset puuttuvat lähes kokonaan. 
34 Esimerkiksi Parvisen ja Tikkasen (2007, 776) mukaan ammattiyhdistykset saattavat vaikeuttaa fuusiosuunnitelmien 
laatimista ja toteutusta, koska ne todennäköisesti vastustavat esimerkiksi yksiköiden alasajoa ja uudelleensijoitusta (myös 
Bryson 2001, 24-25). Gertsen ja Søderberg (1998, 178) totesivat puolestaan tutkimuksessaan, että paikallinen 
työmarkkinatilanne ja olosuhteet vaikuttivat siihen, miten ay-liikkeen edustajat suhtautuivat tutkimuksen kohteena olleeseen 
fuusioon. 
35 Esimerkiksi Siltalan (2004, 10-15) mukaan suomalainen työelämä on ylipäätään huonontunut ja työn vaihtosuhde 
heikentynyt työntekijän kannalta.   
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minen ja priorisointivaatimukset (Doolin 2002, 370–373; Wiili-Peltola 2005, 6, 34–37) sekä 
jatkuviin muutoksiin liittyvä epävarmuus ja voimattomuuden kokemukset (Wiili-Peltola 
2004, 11). Kinnunen ja Lindström (2005b, 266) ovat julkisen erikoissairaanhoidon fuusiota 
tutkiessaan esittäneet, kuinka kuntien ja valtion taloudellinen ahdinko tai henkilöstöpula ja 
niiden aiheuttamat paineet työntekijöille saatetaan yhdistää myös muutostilanteen kielteiseksi 
kokemiseen, vaikka ne eivät ole fuusion seurauksia.  
 
 
2.5.6 Terveydenhuollon ammattikuntien monenlaiset tavat suhtautua  
 muutoksiin ja työorganisaatioonsa 
 
Terveydenhuollon muutosprosesseja tutkittaessa on professioiden ja managerialismin 
edustajien suhteet esitetty usein ristiriitaisina ja keskitytty managerialististen ja professio-
nalististen diskurssien yhteentörmäykseen. Sairaalaorganisaation johdon ja asiantuntijoiden 
suhteet on kuitenkin todettu myös moninaisiksi ja toisistaan riippuvaisiksi (McNulty ja Ferlie 
2004, 1408; Halford ja Leonard 2006, 659). Esimerkiksi johdon ja muun henkilöstön välinen 
selkeä ja hierarkkinen työn- ja vastuunjako voidaan kokea myös konkreettisena työnteon 
resurssina, jonka merkitys korostuu entisestään muutostilanteessa (Turpeinen ja Taskinen 
2005, 107). Terveydenhuollon professioiden on usein ajateltu myös yksioikoisesti vastustavan 
muutosratkaisuja, koska ne uhkaavat professioiden autonomiaa ja työnteon eettisiä peri-
aatteita. Terveydenhuollon ammattiryhmät eivät kuitenkaan ole homogeenisia, vaan muu-
toksiin suhtautumisessa on havaittu merkittäviä eroja alakulttuurien yksilöiden ja ryhmien 
välillä (Morgan ja Obgannan 2008, 53–55). Tutkimuksissa on muun muassa raportoitu 
hoitajien, lääkärien ja (ei-kliinisen) johdon keskinäisistä, organisaatiomuutoksia koskevista 
näkemyseroista sekä tavoitteiden saavuttamista koskevista näkemyseroista ryhmien sisällä 
(Morgan ja Ogbonna 2008, 51–59). Doolinin (2002, 379–385) tutkimus osoitti, kuinka monin 
eri tavoin kliinikot ottivat sairaalaorganisaation rakenteelliset uudelleenjärjestelyt vastaan. He 
saattoivat hyväksyä ne ja identifioitua uuteen, luovuutta, dynaamisuutta ja aloitteellisuutta 
korostaviin diskursseihin, puolustaa sosiaalista velvollisuuttaan managerialismia vastaan tai 
mukautua molempiin esimerkiksi tekemällä osa-aikatyötä julkisen sektorin organisaatiossa 
yksityispraktiikan ohella. Samoin Halfordin ja Leonardin (2006, 671) mukaan professiot 
voivat sairaalakontekstissa nähdä manageriaaliset innovaatiot myös myönteisesti. Morgan ja 
Obgannan (2008, 60) ovatkin kehottaneet tutkimaan terveydenhuollon organisaatiomuutoksia 
tutkimusotteilla, jotka antavat mahdollisuuden tarkastella alakulttuurien moninaisuutta sekä 
erikoisalojen hierarkioita ja ristiriitaisuuksia. 
 Tutkijat ovat kyseenalaistaneet lisäksi muitakin terveydenhuollon professioihin liitet-
tyjä piirteitä, kuten vahvaa sitoutumista professioon organisaation sijaan. Engeström kump-
paneineen (2002, 14) totesi ruotsalaisten sairaalaorganisaatioiden yhdistämistä tutkiessaan, 
että kaikki organisaation jäsenet korostivat organisaatioon ja fuusioon sitoutumisen mer-
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kitystä, mutta henkilöstön sitoutumista oli laskenut kokemus siitä, että johto ei muutos-
tilanteessa luottanut henkilöstöön tai kunnioittanut sitä. Professioiden suhtautumistavat 
fuusiossa perustettuun uuteen organisaatioon voivat vaihdella myös sen mukaan mitä uusi 
organisaatio voi tarjota. Esimerkiksi Terry ja Callan (1998, 71) määrittelivät organisaation 
jäsenten identifioitumiseen vaikuttavat statustekijät eri sairaaloiden välillä seuraavasti: 
arvostus sairaalamaailmassa, haastava työ ja potilasaineksen monipuolisuus. Toisaalta on 
tuotu esiin, kuinka professioiden vahva sitoutuminen omaan työhön voi olla hyväkin asia 
fuusiotilanteessa, sillä sen on katsottu suojaavan työntekijöiden työmotivaatiota ja hyvin-
vointia. Työntekijät ovat saattaneet esimerkiksi kokea potilaiden hoidon mielekkääksi, vaikka 
ovatkin olleet turhautuneita muutosprosessin toteutukseen (Roald ja Edgren 2001, 319).  
 Professioiden edustajat saattavat oman professionsa lisäksi sitoutua muihinkin yhtei-
söihin, kuten alueellisiin paikallisyhteisöihin, mikä voi vaikuttaa fuusioprosessin etenemiseen. 
Shield ym. (2002, 362) esitti tutkimuksessaan, että eri paikkakunnilla sijaitsevien julkisen 
sektorin sairaalaorganisaatioiden fuusiossa työntekijät olivat ratkaisuissaan lojaaleja paikal-
lisille yhteisöille. Ho ja Hamilton (2000, 770) ovat puolestaan todenneet, että sairaalat, jotka 
eivät ole kiinnittyneet mihinkään paikallisyhteisöön, voivat fokusoitua ehkä paremmin 
taloudellisen hyödyn tavoitteluun.  Lisäksi on esitetty, että professioiden työnteon perusteet ja 
sitoumukset muuttuvat, vaikkakin hitaasti. Professioihin on kohdistunut paineita muuttaa 
ajatteluaan managerialistiseen suuntaan (Halford ja Leonard 2006, 659). Wiili-Peltolan (2005, 
67) mukaan professionaalisen etiikan painopiste on siirtymässä velvollisuutta korostavista 
piirteistä utilatiristiseen suuntaan eli parhaimman ratkaisun ja hyödyn saavuttamiseen sekä 
yksilön että yhteisön kannalta.  
 
 
2.5.7 Fuusiot parhaita ratkaisuja julkisen terveydenhuollon haasteisiin? 
 
Yksityissektorilta omaksuttujen kehittämisratkaisujen soveltuvuutta julkisen terveydenhuol-
lon organisaatioihin on myös arvioitu kriittisesti, sillä managerialisnormatiivisesti orien-
toitunut muutosjohtamiskirjallisuus perustuu pääasiassa yksityissektorin toimintaan ja sivuut-
taa julkisen sektorin johtajuuden tekniset ja poliittiset erityispiirteet (Pollitt ja Bouckaert 
1994, 14). Monet julkisen sektorin muutosten tutkijat ovatkin esittäneet, että yritys-
organisaatioiden innovaatioita ei tulisi soveltaa harkitsemattomasti terveydenhuoltoon (vrt. 
esim. Bigelow ja Arndt 2000, 65–66; myös Taskinen 2005, 198; Lehto 2010). Kitchenerin 
(2002) mukaan managerialistisista uudistuksista on tullut kuitenkin terveydenhuollon organi-
saatioissakin legitiimi tapa vastata muutoshaasteisiin (emt., 401–404). Esimerkiksi fuusioita ei 
tarkastella kriittisesti, vaan ne otetaan helposti itsestäänselvyyksinä ja lähes myyttisenä 
toiminnan tehostamisen ratkaisuna (vrt. myös Hackett 1996, 5; Posnett 1999, 1063; Riad 
2005, 1537–1538) tai johtamisen muoti-ilmiönä (vrt. myös Field ja Peck 2003, 745). Julkisen 
terveydenhuollon organisaatioiden pyrkimystä johtavaan markkina- ja monopoliasemaan 
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esimerkiksi yhdistämällä organisaatioita on kritisoitu muun muassa ratkaisuna, joka ennem-
minkin lisää tehottomuutta kuin vähentää sitä36 (Porter ja Teisberg 2006; Christensen ym. 
2009). Kivisaari ja Saranummi (2006, 21) ovat esittäneet, kuinka muutoshankkeiden ongel-
mana on myös sellaisten objektiivisten, määrällisten indikaattorien puute, joilla voitaisiin 
mitata terveydenhuollon prosessien laatua ja tehokkuutta. Niitä tarvittaisiin sekä uudistustar-
peiden perusteluun että vaikuttavuuden arvioimiseen. Suomessa tehtyjen julkisten organisaa-
tioiden fuusioissa kuten kuntaliitosten yhteydessä on todettu, että fuusioissa ei myöskään 
yleensä pureta tai vähennetä muodollisia toimintaperiaatteita37 (Stenvall ym. 2007, 88). 
Comtois ym. (2004, 317) toteavatkin, että ”mantra” fuusiosta tehokkaana ratkaisuna elää, 
koska fuusioratkaisun tehneillä toimijoilla on yleensä tarve säilyttää ”myytti” sairaala-
fuusioiden kannattavuudesta etenkin rationaalisten selitysmallien avulla. 
 Julkisen sektorin viimeaikaista kehittämisideologiaa ja muutosratkaisuja on laajemmin 
tarkasteltuna kritisoitu lisäksi siitä, että valittu kehittämispolitiikka tuhoaa hyvinvointivaltion 
ja hyödyttää vain tiettyjä yksilöitä, horjuttaa poliittista kontrollia, luo epäluottamusta, 
vähentää legitimiteettiä ja on vähemmän läpinäkyvää (Christensen ja Laegrid 2007, 5). On 
myös kysytty, kuinka hyvin yksityissektorilta omaksutut ratkaisut vastaavat julkisen sektorin 
tasa-arvo-odotuksiin (vrt. Lehto 2010). Palveluorganisaatioiden fuusioissa on demokratian 
uhkana nähty muun muassa verkoston jäsenten keskittyminen oman ryhmän intresseihin 
”yhteisen hyvän” kustannuksella (esim. Kjaer 2004, 49–55). Monet epäilevät yhdistymisten 
tuottamia etuja ja pelkäävät säästöjen huonontavan palveluita. Yhdistämisiä vastustetaan 
myös autonomian ja demokratian katoamisen sekä paikallisen identiteetin hämärtymisen 
argumenteilla. (Puustinen 1998, 57–58; Kettunen ja Vaara 2009, 5). 
 
 

2.6 Yhteenveto: Organisaation jäseniin liitetyt haasteet  
 julkisen sairaanhoidon organisaatiofuusioissa 
 
Fuusiotutkimukset osoittavat julkisen sairaanhoidon organisaatioiden yhdistämiselle lukuisia 
haasteita ja tutkimuksenteon lähtökohtia. Fuusiot kuvataan usein ratkaisuina organisaatioiden 
muutoshaasteisiin ja lineaarisesti etenevinä muutosprosesseina, joissa johdon toiminta ja 
osaaminen ovat keskeisiä fuusion onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Fuusion haasteena on 

                                                
36 Christensen kumppaneineen (2009) selvittää seikkaperäisesti hajakeskittämisen etuja ja esteitä. Esim. Lehto (2010) on 
kehottanut pohtimaan, onko sekä ostaja- että tuottajakoon yksikkökoon kasvattamisessa vaarana, että konsolidoituminen 
johtaakin neuvotteluvoimaltaan entistä vahvempiin toimijoihin, jotka eivät kuitenkaan käytä vahvuuttaan toiminnan 
innovatiiviseen tehostamiseen vaan reviiri- resurssinsiirtokamppailujen käymiseen? 
37 Julkisten organisaatioiden ongelmaksi nimettyä byrokratiaa ei ole kuitenkaan aina tulkittu organisaation jäsenten kannalta 
yksinomaan kielteiseksi asiaksi. Mattila (2006, 17) on tuonut esiin, kuinka organisaation byrokratiassa toteutuva 
rationaalisuus voidaan ymmärtää jopa takeena organisaation oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta. Byrokratian 
moraalisuus piilee sen lupauksessa kohdella jäseniään pelkästään näiden organisatorisen statuksen perusteella sekä jäseniin 
kohdistuvien oikeuksien, vastuiden, sääntöjen ja velvollisuuksien mukaan (vrt. Clegg 1990, 4-5; Clegg ym. 2008, 416-417; 
491).  
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pidetty työntekijöiden kielteistä suhtautumista organisaatiomuutoksiin sekä erilaisten organi-
saatioiden yhteensovittamista ja fuusio-osapuolten välisiä ristiriitoja. Julkisen terveyden-
huollon ja sairaalaorganisaatioiden erityispiirteitä on myös pidetty ongelmallisina organisaa-
tioita yhdistettäessä. Muutosprosessia vaikeuttavina tekijöinä on tuotu esiin terveydenhuollon 
henkilöstön vahva sitoutuminen työhön, ammattietiikka ja vahvat, keskenään erilaiset, 
hierarkkiset ja kilpailevat ammattikunnat. Muutosjohtamisen haasteita ovat myös julkisen 
sektorin erityispiirteet, kuten päätöksenteon ja rahoituspohjan julkisuus ja poliittisuus sekä 
julkisen sektorin hallinnon ja terveydenhuollon muutospaineet.  
 Tutkimuksissa on annettu suosituksia toteuttaa ja johtaa fuusioprosessi onnistuneesti. 
Yleispätevien ohjeiden antaminen on kuitenkin vaikeaa, koska fuusioprosessit ovat erilaisia 
lähtökohdiltaan ja kontekstiltaan. Organisaation johto ei myöskään ole aina yhtenäisesti tai 
odotusten mukaisesti toimiva ryhmä, eivätkä työntekijät välttämättä vastusta muutoksia, vaan 
ovat muutoksen kokijoina erilaisia ja samaistuvat työntekijäroolinsa lisäksi muihinkin 
ryhmiin. Fuusio voi vaikuttaa eri toimijaryhmiin ja työyhteisöihin eri tavoin, jolloin muutos-
kokemukset ja suhtautuminen fuusioon voivat olla erilaisia eri ryhmien ja yksiköiden välillä. 
Samoin organisaatiokulttuurien yhteensovittamisprosessit ovat erilaisia. Organisaatiot eivät 
ole homogeenisia, eivätkä kulttuuriltaan yhtenäisiä kokonaisuuksia, vaan koostuvat lukuisista 
alakulttuureista. Yksilöllisetkin tekijät tai muutoskokemukset voivat aiheuttaa fuusio-
osapuolten välisiä ristiriitoja, ja toisaalta erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja yhteensovit-
tamispyrkimykset voidaan kokea myönteisenä. Terveydenhuollon ammattikuntien suhtautu-
mistavat muutoksiin ja suhteet johtoon on todettu käytännössä moninaisiksi, professioiden 
edustajat voivat olla sitoutuneita ammattikuntansa lisäksi omaan organisaatioonsa tai muihin 
yhteisöihin, ja ammattikuntien työnteon perusteet ja sitoumukset voivat myös muuttua. 
Julkisen terveydenhuollon erityispiirteiden vuoksi liiketalousmallien mukaisten muutosratkai-
sujen, kuten fuusioiden, soveltuvuutta julkisen terveydenhuollon organisaatioihin on yli-
päätään epäilty, vaikka toisaalta on todettu, että julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot 
ovat monilta osin samanlaisia. Seuraavaan yhteenvetokuvioon (KUVIO 1) on koottu nämä 
fuusiotutkimusten esittämät julkisen sairaanhoidon organisaatiofuusioita koskevat ja tutki-
musta suuntaavat lähtökohdat ja muutosjohtamisen haasteet. 
 Tutkimukseni kohteena on tarkastella henkilöstön arvioita sairaalaorganisaatioiden 
yhdistämisestä ja pyrkimykseni on tuottaa tietoa, jota voitaisiin käyttää hyödyksi julkisen 
terveydenhuollon organisaatioiden fuusioprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Fuusio-
tutkimusten esittämät julkisen terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämisen haasteet 
näyttävät tutkimuksen lähtökohtina kuitenkin moninaisilta ja ristiriitaisiltakin. Yhdenmukai-
suuteen perustuvat näkemykset organisaatiotoimijoiden tai toimijaryhmien rooleista, piir-
teistä, kokemuksista tai suhtautumisesta fuusioon fuusiotilanteiden haasteina eivät päde, jos 
niiden kohteiksi joutuvia toimijoita tarkastellaan lähemmin. Tällöin eivät myöskään yleis-
pätevät ohjeet ja ratkaisut fuusiotilanteiden haasteisiin vastaamiseksi enää toimi. Millaisin 
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lähtökohtaolettamuksin tulisi sairaalaorganisaation henkilöstön arvioita fuusiosta sitten 
tutkia? Miten voisin tutkimuksessani tavoittaa organisaatiotoimijoiden heterogeenisyyden ja 
erilaiset suhtautumiset fuusioon?  
 

KUVIO 1. Organisaation jäseniin liitetyt keskeiset haasteet ja niiden kriittiset kommentit 
julkisen sairaanhoidon organisaatioita yhdistettäessä. 
 
 

 
1. Johdon haasteena on organisaatioiden 

yhdistäminen. Johdon toiminta ja osaaminen 
ovat keskeistä fuusion onnistumiseksi. 

 
 

                            

 

 
Yleispätevien fuusion toteuttamisohjeiden 
antaminen on kuitenkin vaikeaa, koska 
fuusioprosessit ovat erilaisia, eikä organisaation 
johto ole välttämättä yhtenäinen tai odotusten 
mukaisesti toimiva ryhmä. Muidenkin 
sidosryhmien toiminta vaikuttaa fuusion 
onnistumiseen.   
 

 
2. Haasteena ovat työntekijöiden kielteiset 

muutosreaktiot. Fuusion onnistumiseksi johdon 
on ehkäistävä ja voitettava työntekijöiden 
muutosvastarinta. 

 

                            

 

 
Työntekijät eivät ole yhtenäinen ryhmä, eivätkä 
toimi kaikki samalla tavoin. Fuusioon 
suhtautumiseen vaikuttavat myös yksilölliset 
muutoskokemukset, yksilöiden piirteet sekä 
työntekijöiden muut ryhmäjäsenyydet ja fuusion 
vaikutukset näihin ryhmiin. Muutokseen voidaan 
suhtautua myönteisestikin. 

 

 
 
 
3. Fuusiossa on integroitava kulttuuriltaan 

erilaiset organisaatiot yhdeksi toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Haasteena ovat 
organisaatioiden yhteensovittaminen ja fuusio-
osapuolten ristiriidat.  

 
 
 
 
 

                        
 

 
 
Organisaatiot ja yhteensovittamisprosessit ovat 
erilaisia ja eriytyvät myös alakulttuureittain ja 
yksilöiden osalta. Muutosodotuksiin ja fuusioon 
suhtautumiseen vaikuttavat muutoksen 
vaikutukset eri ryhmiin sekä paikalliset ja 
alueelliset tekijät. Pyrkimys erilaisten kulttuurien 
yhteensovittamiseen voidaan kokea myös 
myönteisenä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4. Julkisen terveydenhuollon organisaatioiden 

yhdistämisen haasteena ovat sairaanhoidon 
työkulttuurin erityispiirteet, kuten henkilöstön 
vahva työhön sitoutuminen ja ammattietiikka, 
ammattikuntien vahvuus ja keskinäinen 
erilaisuus, hierarkkisuus ja kilpailu sekä 
organisaation päätöksenteon ja rahoituksen 
julkisuus ja poliittisuus sekä julkisen sektorin ja 
terveydenhuollon muutospaineet.  

 

                                   
 

 
 
Professioiden suhtautumistavat muutoksiin ja 
suhteet johtoon ovat käytännössä moninaisia, 
professiot voivat sitoutua myös organisaatioonsa tai 
muihin yhteisöihin ja työnteon perusteet tai 
sitoumukset voivat muuttua. Sairaalaorganisaatiot 
ovat keskenään erilaisia. Haasteena on myös 
liiketalousmallien mukaisten muutosratkaisujen 
soveltuvuus julkiseen terveydenhuoltoon. 

 
Organisaation jäseniin liitetyt haasteet julkisen sairaanhoidon 

organisaatiofuusioissa 
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3 TUTKIMUKSEN KYSYMYKSEN- 
 ASETTELU: ORGANISAATION  
 JÄSENTEN POSITIOINTI  
 FUUSIOTUTKIMUKSESSA 
 
 
Tutkimukseni kannalta keskeiseksi muodostunut joidenkin fuusiotutkijoiden kritiikki, joka on 
kohdistunut valtavirtatutkimuksen vakiintuneisiin lähtökohtaolettamuksiin organisaatio-toimi-
joiden yhdenmukaisiksi nähdyistä rooleista ja suhtautumisesta fuusioon, jota selvitin edellisen 
luvun lopussa. Fuusiotutkimuksen kohteena olleiden organisaation jäsenten toimintaa 
muutostilanteessa on usein tulkittu näiden ryhmien edustajina ja ne on otettu tutkimuksen-
tekoa suuntaaviksi lähtökohdiksi ikään kuin annettuna. Fuusiotilanteessa työskentelevien 
organisaatiotoimijoiden oma toimijuus, kuten intressit ja kyvyt toimia sekä erilaiset 
asemoitumiset fuusioon ovat jääneet tutkimuksissa puolestaan vähemmälle tarkastelulle. 
Vaaran (2001, 484) mukaan fuusiotutkimuksissa esimerkiksi eri organisaatioiden kulttuurisia 
eroja on usein käytetty vain sen osoittamiseen, miten uuden organisaation jäsenet kuvaavat 
eroja, eikä heitä ole juurikaan lähestytty käytännön toimijoina. Organisaatiotoimijat kuitenkin 
tuottavat ja käyttävät hyväkseen organisaatioiden yhdistämistä koskevaa tietoa ja muutos-
narratiiveja kertoessaan muutoksesta samaan tapaan kuin tutkijatkin eli vakuuttaakseen, 
vaikuttaakseen, ehdottaakseen toimintatapoja ja saadakseen erilaisia asioita tapahtumaan (vrt. 
Riad 2005, 1537; Buchanan ja Dawson 2007, 670–671). Myös tutkimustilanteen ja siihen 
liittyvien tekijöiden vaikutus on usein sivuutettu muutoksia tutkittaessa (vrt. esim. Svensson 
ja Alvesson 2003, 1170; Buchanan ja Dawson 2007, 670–671). O’Connor (2000, 175) onkin 
kehottanut tarkastelemaan organisaatiomuutoksista kertovia tekstiaineistoja analysoitaessa 
lausumien esittämisolosuhteita ja niiden suhdetta yleisöönsä sekä sitä, miten puhe on osa 
ajassa ja paikassa muuttuvia tavoitteita ja tuloksia, jotta voitaisiin ymmärtää puhujien 
motiiveja. 
 Näillä perusteilla olen päätynyt tarkastelemaan työssäni organisaation jäsenten 
positiointeja sosiaalisina kategorisointeina niiden diskursiivisessa ja retorisessa kontekstissa 
(vrt. esimerkiksi Billig 2001, 218) eli tutkimustilanteessa tehtyinä määrittelyinä. Tutkimus-
tilanteen ymmärrän toimintatilanteeksi, johon osallistuvat toimivat erilaisissa toimijarooleissa 
ja noudattavat tässä tilanteessa tyypillisiä toimintatapoja tutkimustilanteen tavoitteiden, kuten 
tiedonkeruun, saavuttamiseksi. Fuusiota koskevan arviointitiedon keruun ja tuottamisen 
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ymmärrän prosessina, joka on merkityksellinen kaikille siihen osallistuville toimijoille (vrt. 
Vartiainen 2003, 4–5).  
 Positiointi toimintana on tutkimuksen teoreettismetodinen lähtökohta ja ydin. Määrit-
telen ensin käyttämäni positioinnin-termin lähtökohtaolettamuksineen (luku 3.1). Seuraavaksi 
tarkastelen, kuinka tutkimustilanteen vaikutus organisaatiotoimijoiden positiointeihin on 
tutkimuksenteossa yleensä sivuutettu ja esitän, kuinka tutkimustilannetta voi lähestyä itses-
sään sosiaalisesti erityisellä tavalla järjestyneenä toimintatilanteena ja positiointien paikkana 
(luku 3.2). Esitän oman ratkaisuni tarkastella fuusiota arvioivien organisaation jäsenten omia 
positiointeja tutkimustilanteessa tehtyinä tekoina. Näistä eri positioista esitettyjä fuusio-
arvioita lähestyn tutkimustilanteessa toimivien selontekoina (luku 3.3). Päätän luvun 
tutkimuskysymyksiini (luku 3.4). 
 
 

3.1 Positionnin määrittely 
 
Positiointi on toimintaa, jossa ihmiset määrittelevät itseään tai muita toimijoita ja tulevat itse 
määritellyiksi jonkinlaisiksi muiden toimesta erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä tai keskus-
telutilanteissa. Otettuaan jonkin position toimija asettuu toimimaan ja näkemään maailman 
tämän position mukaisesti. Kun puhujat selostavat jotakin, he selittävät, miltä jotkin asiat tai 
tapahtumat näyttävät kyseisen position edustajan näkökulmasta. Puhuja voi muun muassa 
käyttää erityisiä termejä, kuten kielikuvia, metaforia, kertomuksia ja käsitteitä, jotka ovat 
mahdollisia kyseisen position haltijalle (Davies ja Harré 1990, 46; 1999, 35; Harré ja van 
Langenhove 1999, 8; Harré ja Slocum 2003, 130). Positioinnin tuotoksena toimijat ja heidän 
tekonsa ja sanomisensa tulevat kyseisessä tilanteessa tunnistetuksi joidenkin tiettyjen ja 
jonkinlaisten toimijoiden suorittamina erityisinä sosiaalisina akteina (vrt. Davies ja Harré 
1990, 45–46; 1999, 33–35; Harré ja Gillett 1994, 35, 107; Moghaddam 1999, 76; van 
Langenhove ja Harré 1999, 17; Harré ja Slocum 2003, 125; Taylor ym. 2003, 205; vrt. myös 
Harré 2004, 4–6). Esimerkiksi tutkimustilanteessa voidaan ajatella, kuinka vaikkapa haas-
tatteluun osallistuja positioi haastattelijan luontevasti tutkijaksi ja tulkitsee tämän esittämiä 
kysymyksiä tutkijan tutkimuksentekoon liittyvänä tiedonkeruuna eikä esimerkiksi henkilö-
kohtaisena kiinnostuksena. Vastaavasti tutkija kuuntelee ja arvioi haastateltavan vastausta 
tutkimushenkilön esittämänä puheenvuorona. Positiointi on aina kuitenkin sosiaalinen 
saavutus, sillä itsensä tai muiden positiointi jonkinlaiseksi onnistuu vain jos muut tilanteeseen 
osallistujat tunnistavat sen, vastaavat siihen ja vahvistavat sen (Harré ja van Langenhove 
1999, 8–9; Slocum ja van Langenhove 2003, 222). 
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3.1.1 Positioinnin teorian lähtökohtaolettamukset sosiaalisesti järjestyneen  
 toiminnan tutkimiseen 
 
Positioinnin teorian38 lähtökohdissa sitoudutaan ajatukseen sosiaalisen todellisuuden 
diskursiivisesta rakentumisesta. Teoria määritellään osaksi sosiaalista konstruktionismia ja 
uudempaa diskursiivisen psykologian tutkimusparadigmaa, jossa jokapäiväisestä kielen-
käytöstä tai diskursseista on tullut yksi sosiaalisen todellisuuden keskeisistä tutkimuskohteista 
(Harré 1993, 2–3, 95; Harré ja van Langenhove 1999, 1; Harré ja Slocum 2003, 123–124). 
Uudemman tutkimusparadigman voima on siinä, että se tunnustaa diskurssien ja erityisesti 
diskursiivisten käytäntöjen voiman konstituoida sosiaalista todellisuutta, mutta saman-
aikaisesti se myös tunnustaa, että ihmiset ovat kykeneviä tekemään valintoja suhteissaan 
noihin käytäntöihin39 (Davies ja Harré 1990, 46; 1999, 35). 
 Positioinnin teorian ytimessä on käsitys diskursiivisista käytännöistä. Diskursiivisella 
käytännöllä viitataan ihmisten erilaisiin tapoihin tuottaa toiminnallaan ja kielenkäytössään 
sosiaalisia ja psykologisia todellisuuksia, joissa yksilöt tulevat positioiduksi ja joissa heidän 
subjektiviteettinsa muodostuu (Davies ja Harré 1990, 44–45; 1999, 32–34; myös Wetherell 
2001, 193). Diskurssit ymmärretään kielen ja kielenomaisten merkkisysteemien institutio-
nalisoituneena käyttönä ja sosiaalisen merkityksenmuodostamisen prosesseissa yhdessä 
työstetyiksi (Davies ja Harré 1990, 45–6; 1999, 34–5). Positioinnin teorian lähtökohta-ajatus 
on se, että jokapäiväinen elämä, johon osallistumme, on fragmentoitunut diskurssien myötä 
erilaisiin erillisiin episodeihin, jotka konstituoivat sekä elämäkertamme että sosiaalisen 
maailmamme peruselementit (Harré ja van Langenhove 1999, 4–5). Episodit määritellään 
miksi tahansa tapahtumien sarjaksi, johon inhimilliset olennot osallistuvat jonkinlaisen 
yhteisen periaatteen mukaan ja ne ryhmittävät tapahtumia yhteen, yhdeksi mielekkääksi ja 
merkitykselliseksi kokonaisuudeksi (Harré ja Secord 1972, 10; Harré 1993, 56; Harré ja van 
Langenhove 1999, 5). Osallistujat määrittelevät episodeja, koska episodit sisältävät niihin 

                                                
38 Harrén ja kumppaneiden teoria ”Positioining theory” on suomenkielisissä tutkimusjulkaisuissa käännetty eri tavoin, kuten 
positioinnin teoria (esim. Pirkkalainen 2003) ja positointiteoria (esim. Kauppinen 2010) tai asemointiteoria (Pöysä 2010, 
153). Positiointiteoria korostaa mielestäni positiointia tekona ja jonkinlaiseksi määrittelynä – positiot/asemat ovat aktiivisen 
toiminnan tulosta (vrt. esim. Pöysä 2010, 160). Käytän itse positioinnin teorian käsitettä, koska se korostaa mielestäni 
paremmin positiointia relationaalisena prosessina. Tällöin positiointia tekevän tekijän lisäksi on keskeistä myös positioinnin 
vaikutukset sen kohteille eli jonkinlaiseksi määritellyksi tuleminen ja tämän tapahtuminen tilanteen osallistuvien yhteisen 
toiminnan tuloksena eli sosiaalisena saavutuksena. Tällöin positioinnissa tekona ei korostu niinkään erottautuminen vaan 
myös kuuluminen ja osallisuus yhteisöihin erillisinä ja sosiaalisesti vastuullisina (vrt. Shotter 1993a, 192-193; Saastamoinen 
2000) sekä ”ihmisenä oleminen” retorisena saavutuksena (vrt. Shotter 1993b, 8; Saastamoinen 2000). 
39 Tirado ja Gálves (2007, 2-3) määrittelevät positioinnin teorian myös osaksi uudempaa mikrososiologista 
tutkimusperinnettä, jota on luonnehdittu seuraavasti: kielen roolia pidetään merkityksellisenä sosiaalisen todellisuuden 
tuottamisessa, korostetaan toimijoiden praktisen järkeilyn merkitystä ja symbolisen vuoro-vaikutuksen interventioita sekä 
otetaan huomioon kuinka säännöt ja resurssit määrittävät sosiaalisia selityksiä, neuvottelua ja merkitysten muodostamista 
todellisissa vuorovaikutustilanteissa. Heidän mukiaansa sosiaalisen järjestyneisyyden tutkijat ovat siirtyneet 
pragmaattisempaan ja performatiivisempaan käsitteellistämiseen, metodologisesta individualismista metodologiseen 
situationalismiin sekä yksilön ja rakenteen suhteen tarkastelusta toiminnan ja rakenteen tarkasteluun. Objektiivisen 
subjektikäsityksen sijaan yksilö nähdään aktiivisena ja ymmärtävänä toimijana, jonka jokainen teko implikoi sosiaalisen 
järjestyksen rikkomista, uusintamista tai luomista. 
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osallistuvien toimijoiden ajatuksia, tunteita, aikomuksia ja suunnitelmia. Samanaikaisesti 
episodit kuitenkin myös muokkaavat sitä, mitä osallistujat tekevät tai sanovat, koska episodiin 
osallistuvien toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia rajoittavat väljästi määritellyt oikeudet, 
velvollisuudet ja tehtävät (Harré ja van Langenhove 1999, 4; Harré ja Moghaddam 2003, 4–5; 
Moghaddam 2003, 140). 
 Positionnin käsitteen avulla voidaan keskittyä sosiaalisesti järjestyneen toiminnan 
tutkimiseen eli siihen, kuinka toimijat ottavat, hylkäävät, neuvottelevat ja pitävät kiinni näistä 
tilanteisista tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista erilaissa toimintaepisodeissa toimies-
saan. Positio40 on oikeuksien, tehtävien ja velvollisuuksien joukko, joiden puitteissa kyseisen 
position haltijalla on mahdollisuus toimia kyseisessä tilanteessa, mutta joiden mukaan hänen 
myös odotetaan toimivan (Harré ja Gillett 1994, 35, 107; Harré ja Slocum 2003, 125; Harré ja 
Moghaddam 2003, 4–6; Slocum ja van Langenhove 2003, 221). Se, mitä joku esimerkiksi 
sanoo jollekulle ja jostakin on suhteessa puhujan oikeuksiin, tehtäviin ja velvollisuuksiin, 
jotka määrittelevät sanomisten ja tekemisten sosiaalista merkitystä kyseisen toimintaepisodin 
puitteissa (van Langenhove ja Harré 1999, 23; Moghaddam ym. 2003, 140). Toiminnan 
järjestyneisyyttä koskevat säännöt ja positiot eivät kuitenkaan ainoastaan rajoita toimijoita, 
vaan ovat myös keskusteluun osallistujien resursseja, joiden avulla he voivat muotoilla ja 
antaa erityisiä perusteita toiminnalleen (Harré ja Gillett 1994, 120) ja jotka mahdollistavat 
yhteisymmärryksessä toimimista ja toiminnan ennustettavuutta (Harré 1993, 68; vrt. myös 
Harré 2002, 32; Slocum ja van Langenhove 2003, 226). Esimerkiksi kulttuuriset stereotyypit 
kuten tutkija/tutkittava ovat keskusteluun osallistuvien resursseja, joiden avulla kyseisiksi 
positioitujen henkilöiden ei tarvitse tutkimustilanteessa erikseen perustella toimintaansa ja 
jotka mahdollistavat yhteisymmärryksessä toimimista (vrt. Davies ja Harré 1990, 50; 1999, 
40).  
 Prosessina positiointi on vastavuoroista (van Langenhove ja Harré 1999, 17). Kun joku 
positioi itsensä sosiaalisessa tilanteessa jonkinlaiseksi, osoittaa hän positioitumisensa myötä 
muille tilanteeseen osallistujille jonkinlaisen valikoiman tekoihinsa liittyviä tulkintavaihto-

                                                
40 Position termi viittaa alun perin markkinointistrategioihin, joiden mukaan on mahdollista sijoittaa jokin erityinen tuote 
markkinoilla suhteessa sen kilpailijoihin. Sotilasmaailmassa positio-termiä käytetään kuvaamaan asemoitumista suhteessa 
viholliseen (van Langenhove ja Harré 1999, 16; Parrot 2003, 31). Analyyttisena käsitteenä positioinnin on alun perin esitellyt 
feminististä tutkimusperinnettä edustava Hollway (1984, 236) tutkiessaan ihmisten välisiä kohtaamisia ja yksilöiden 
minuuden tuottamisen prosesseja diskursiivisesta näkökulmasta. (Harré ja van Langenhove 1999, 8; Tan ja Moghaddam 
1999, 178). Hollway määritteli positioinnin termiä tutkiessaan subjektiviteetin konstruoimista heteroseksuaalisissa suhteissa. 
Analyysissaan hän käytti termejä ”itsensä positioiminen” (selfpositioning) ja ”position ottaminen” (taking a position). 
Hollwayn (1984, 236; 2001, 277) mukaan diskurssit tarjoavat subjekteille mahdollisia positioita, jotka.ovat suhteessa 
toisiinsa. Kuten subjekti ja objekti lauseessa, tulevat naiset ja miehet asetetuksi suhteessa toisiinsa tietyn diskurssin puitteissa 
mahdollistuvissa merkityksissä (van Langenhove ja Harré 1999, 16). Ronkainen (1999) on eritellyt positiointiin liittyviä 
käsitteitä englanninkielisessä feministisessä keskustelussa. Sanalla situated suuntaudutaan yleiseen keskusteluun tiedon 
sosiaalisesta sijoittuneisuudesta. Tieto ja sen tuottaminen sijoittuvat ja samalla myös sitoutuvat joihinkin institutionaalisiin 
kehyksiin, joiden intressit ja itsestäänselvyydet jäsentävät tiedoksi seuloutuvaa. Position yhteydessä tietoa paikannetaan 
erittelemällä sen tuottamisessa tärkeiden sosiaalisten suhteiden muodostelmia. Positio ei ole paikka, vaan se kuvaa aina 
”paikkaa” suhteessa toisiin. Sana located, paikannettu, kiinnittää tiedon konkreettisimmin partikulaariin tietäjään ja hänen 
ruumiillisuuteensa. (emt., 118-119). Positiota suhdekategorioina ja vaihtelevina asemina ovat selvittäneet myös Törrönen 
(2000) ja Jokinen kumppaneineen (1993a, 38). Tainio (2001) kuvaa positiota puolestaan esimerkiksi paikkana diskursissa, 
kun hän on tutkinut sukupuolta kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä.  
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ehtoja, jotka edellyttävät muita ottamaan vastavuoroisia positioita tai yllyttävät heitä siihen 
(Moghaddam ym. 2003, 140–141). Esimerkiksi puhetilanteessa voi puhuja jakaa lausumis-
saan ja kertomissaan tarinoissa muille ikään kuin osia (tai rooleja) joko eksplisiittisesti tai 
implisiittisesti ja mahdollistaa tällöin subjektiposition ottamisen, jonka toinen puhuja tavan-
omaisessa tilanteessa ottaa. Voidaan sanoa, että puhuja on silloin tullut positioiduksi toisen 
puhujan taholta (Davies ja Harré 1990, 48–49; 1999, 37–38; vrt. myös Mogghaddam 1999, 
84–85; van Langenhove ja Harré 1999, 17; Boxer 2003, 260; Moghaddam ym. 2003, 14).  
Kun joku tai jotkut tulevat positioiduksi jonkinlaisiksi, esimerkiksi vahvoiksi, tulevat jotkut 
toiset positioitua samalla heikoksi. Suhteet voivat olla deduktiivisia tai luokittelevia, jolloin 
määrittely sisältää erityisen toimijaan kohdistuvan vaatimuksen, oikeuden tai rajoituksen 
(Harré ja van Langenhove 1999, 2; Hollway 2001, 277; Harré ja Moghaddam 2003, 7–7; 
Harré ja Slocum 2003, 128).  
 Positioinnin teorian käsitys kielenkäytöstä, kielestä ja sosiaalisesta järjestäytynei-
syydestä perustuu immanenttiin näkemykseen, jonka mukaan ihmiset tuottavat ja uusintavat 
järjestyneisyyttä jatkuvasti omassa toiminnassaan. Vuorovaikutustilanteiden sosiaalinen 
järjestyneisyys on hetkellistä ja muuttuvaa, ja se tulee jatkuvasti vahvistaa tekemällä uudel-
leen, jotta se säilyttäisi voimansa. Tämä erotetaan transendenttisesta näkemyksestä, jonka 
mukaan järjestyneisyyden tuottavat tilanteen ulkopuoliset, toimijoita determinoivat raken-
teet41 (Davies ja Harré 1990, 44–45; 1999, 33; vrt. myös Wetherell 2001, 194). Positiointia 
tarkastellaankin toimijan suorittamana tekona ja puheaktina, kun toimijat valitsevat ja yhteen 
sovittavat eri diskurssien mahdollistamia positioita (Davies ja Harré 1990, 58–59; 1999, 49–
50; 2001, 270; vrt. myös Harré 1995, 136; Wetherell 2001, 193). Ihmiset positioivat itseään ja 
muita sosiaalisissa tilanteissa jonkin tavoitteen saavuttamiseksi ja positiointi on aina jollekin 
erityiselle yleisölle suunnattua (Korobov 2001, 23; Parrot 2003, 31; Wilkinson ja Kitzinger 
2003, 173). Positioitumisillaan ihmiset kertovat sijoittumisistaan joihinkin erityisiin tiloihin ja 
aikaan sekä omasta toimijuudestaan velvollisuuksien ja sitoumuksien verkostossa ja muiden 
ihmisten joukossa (vrt. Harré ja Gillett 1994, 103–104). Toimija voi pyrkiä tulemaan 
ymmärretyksi esimerkiksi erityisen sosiaalisen identiteetin omaavana (Harré 1983, 274) ja 
ennen kaikkea kyseisessä tilanteessa pätevänä henkilönä42 (vrt. Davies 2003, 279). Positiointi 
on sosiaalisissa tilanteissa kuitenkin aina myös väistämätöntä, eikä välttämättä intentionaalista 
toimintaa. Me emme vain positioi itseämme, vaan tulemme kieltä käyttäessämme aina 
samalla itsekin positioiduiksi joksikin ja jonkinlaisiksi (Davies ja Harré 1990, 48; 1999, 37; 

                                                
41 Esimerkiksi asenteita ei nähdä mentaalisina entiteetteinä, jotka saavat ihmiset puhumaan tai tekemään joitakin erityisiä 
asioita. Asenteet ymmärretään pikemminkin jonakin sellaisena, joka tulee olemassa olevaksi päätöksiä ja arvioita koskevissa 
ilmaisuissa sekä erilaisissa teoissa (Harré 1995, 22). Asenteita tarkastellaankin tavoitteellisina puheakteina, joilla toimijat 
tekevät tilanteisesti erilaisia asioita kyseisessä kulttuurissa mahdollisten käytäntöjen puitteissa (Harré ja Gillett 1994, 146-
150; Harré ja Stearns 1995, 2-4; myös Edwards 2001, 236-242).  
42 Esimerkiksi Tracy ja Andersson (1999) ovat tutkimuksessaan analysoineet positiointistrategioita, joiden avulla 
hätänumeroihin soittavat pyrkivät tulemaan kuulluksi ja määritellyksi viranomaisten taholta asiallisina ja vakavasti 
otettavina, koska se, miten ja millaisiksi he tulevat positioiduksi viranomaisten taholta, vaikuttaa siihen, millaista apua he 
ongelmatilanteessa saavat. 
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Harré ja Gillett 1994, 127; van Langenhove ja Harré 1999, 22; myös Korobov 2001, 31; 
Wetherell 2001, 193;). Positiot itsessään ovat kuitenkin muuttuvia, tilanteisia ja epävarmoja, 
koska ne voidaan aina kiistää tai haastaa (vrt. van Langenhove ja Bertolink 1999, 125–6; van 
Langenhove ja Harré 1999, 29; Taylor ym. 2003, 204–205).  
 Positiointi tekona kiinnittyy myös fyysiseen ja materiaaliseen todellisuuteen ja ruumiil-
lisiin toimijoihin, eivätkä kaikki positiot ole kaikille toimijoille samalla tavoin mahdollisia 
(Hollway 2001, 277; Harré ja Moghaddam 2003, 4; Harré ja Slocum 2003, 124–125; Slocum 
ja van Langenhove 2003, 228). Johonkin fyysiseen tilaan pääsy tai tilanteeseen osallistuminen 
ei esimerkiksi takaa toimijalle itsestään selvästi siihen kuulumista, menestyksellisesti toimi-
mista tai tulemista vakavasti otetuksi (vrt. Davies 2003, 292–294). Puhuja tarvitsee myös 
taitoja tai kykyjä osallistua tilanteessa tapahtuvaan toimintaan voidakseen käyttää hyväkseen 
oikeuttaan positioida (Harré ja Gillett 1994, 107; Howie 1999, 53). Positiointi kertookin niistä 
teoista, jotka ovat olleet toimijalle kyseisessä tilanteessa mahdollisia (vrt. Harré ja 
Moghaddam 2003, 5). Näistä positioinnin teorian lähtökohtaolettamuksista olen laatinut 
liitteeksi yhteenvedon (LIITE 3. Positioinnin käsitteen erittelyä.). 
 
 
3.1.2 Positioinnin teorian kehitys diskursiivisen psykologian  
 tutkimusorientaatioksi 
 
Positioinnin teorian kehittely on lähtenyt liikkeelle etogeniasta, jonka Rom Harré 
kumppaneineen kehitteli 1970-luvulla (Harré ja Secord, 1972). Etogenia kritisoi aikansa 
sosiaalipsykologista tutkimusta mekanistisesta ihmiskuvasta, humelaisesta ihmiskäsityksestä 
sekä positivistisesta metodologiasta. Etogenian lähtökohtana oli tutkia inhimillistä elämää 
sellaisena ja sellaisissa yhteyksissä kuin sitä todella eletään. Etogenian ihmiskuva korostaa 
inhimillisen toiminnan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta: yksilö pystyy 
ennakoimaan toimintaansa ja tarkastelemaan sitä toisten tai jonkun tietyn toisen silmin 
(Ylijoki 2001, 227–230). Harré on myöhemmin kritisoinut etogenian perusajatusta säännön 
seuraamisen luonteesta sekä käyttämäänsä goffmanilaista dramaturgista mallia liian jäykiksi 
ja staattisiksi (Davies ja Harré 1990, 52; Harré ja Gillet 1995, 13). Hän on luopunut lähes 
kokonaan etogenia-termin käytöstä ja siirtynyt puhumaan omasta ajattelustaan väljemmin 
sosiaalisen konstruktionismin ja diskursiivisen psykologian nimikkeillä43 (myös Ylijoki 2001, 
237). Diskursiivisen psykologian teoriat korostavat toimijuutta ja pyrkivät löytämään uuden 

                                                
43 Diskursiivisen psykologian traditio käynnistyi Isossa-Britanniassa 1980-luvulla psykologien ryhtyessä pohtimaan uudella 
tavalla diskurssien vaikutusta psykologiaan ja osallistuessa psykologian epistemologioita koskeviin debatteihin. 
Diskursiivisen psykologian käsitteen lanseerasivat Edwards ja Potter vuonna 1992 ilmestyneessä teoksessaan Discursive 
Psychocology. Käsite pitää sisällään monenlaisia lähestymistapoja. Harrén ja kumppaneiden teoretisointi määritellään 
kuuluvaksi sosiaalisen konstruktionismin ”liikkeeseen” psykologiassa (esim. Wetherell 2001, 188). Diskursiivisten 
käytäntöjen voiman tunnustaminen on yhteistä psyko-sosiolingvistiikan edustajille sekä niin sanotun psykologian ”toisen 
vaiheen” ja ”dynaamisemman paradigman” edustajille (Davies ja Harré 1999, 32, Harré ja Moghaddam 2003, 2-3). 
Wetherellin (2001, 193) mukaan termi ”psyko-sosiolingvistiikka” on korvattu diskursiivisen psykologian käsitteellä.  
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paikan intentionaaliselle ja omalle toiminnalleen ja itselleen merkityksiä antavalle toimijalle 
ihmisen käyttäytymistä kuvaavassa tarinassa (Harré ja Gillett 1994, 117).  
 Positioinnin teorian perusolettamuksiin ovat vaikuttaneet Wittgensteinin ja Austinin 
käsitykset praktisesta ja aktiivisesta kielenkäytöstä, Diskursiivisen tutkimuksen kentällä 
Ludvig Wittgensteinin teoretisointi merkityksistä ja kielenkäytöstä sekä J.L. Austinin 
puheaktiteoria ovat vaikuttaneet positioinnin teorian kehittäjien ohella monien muidenkin 
psykologian tutkijoiden teorioihin. Diskursiivisen tutkimuksen perinteitä selvitellessään muun 
muassa Potter (2001) on eritellyt Wittgensteinin ja Austinin kielenkäyttöä koskevien teoreti-
sointien vaikutuksia sekä keskinäisiä eroja ja yhtymäkohtia. Hänen mukaansa Wittgensteinin 
osalta diskurssien tutkimukseen ovat vaikuttaneet suorimmin näkemykset kielenkäytöstä 
praktisena, paikallisena ja heterogeenisenä järjestelmänä, kuten käyttäjiensä välineenä ja työ-
kaluna, kielenkäytön roolista erilaisissa ”kielipeleissä” sekä viittausten ja kuvausten käytöstä 
erilaisten toimintojen suorittamiseen praktisina käytäntöinä sinänsä. Sekä Wittgenstein että 
Austin ovat korostaneet käsitystä praktisesta ja aktiivisesta kielenkäytöstä, mutta Wittgenstein 
näki kielenkäytön fragmentoituvan lukuisiin kontekstuaalisiin kielipeleihin, kun taas Austinin 
tavoitteena oli yleinen, systemaattinen esitys aktiivisesta kielenkäytöstä. Potterin mukaan 
Austinilla on ollut lopulta suurempi vaikutus diskurssien tutkimukseen kuin Wittgensteinilla 
(emt., 40–45). 
 Harrén ja kumppaneiden kehittelemässä positioinnin teoriaa noudattelevassa analyy-
sissa sovelletaan ajatuksia praktisesta ja paikallisesti toimivasta toimijasta, kun pyritään 
erittelemään positiointien moninaisuutta erilaisissa kielenkäytön tilanteissa. Analyysissa läh-
detään liikkeelle sen tarkastelusta, mitä ihmiset tekevät kielenkäytöllään jossakin kontekstissa 
ja konkreettisissa tilanteissa44 (vrt. Harré ja Gillett 1994, 18–21; 76–77; Harré 1995, 136). 
Austinin rooli positioinnin teoriassa korostuu silloin, kun analyysi kohdistuu kielenkäytön 
sosiaalisen voiman ja vaikutusteen tarkasteluun. Positioinnin teoria perustuu käsitykselle 
toimijoiden sosiaalisesta toiminnasta ja kielenkäytöstä merkityksenmuodostamisen tekoina. 
Lauseen performatiivinen käyttö puhetilanteessa on teko, ei pelkästään tiedon siirtämistä, 
vaan sosiaalisen teon toteuttamista ja erityisten vaikutusten aikaansaamista suorittamalla tuo 
kyseinen teko (Harré 1993, 60). Keskustelussa esitetty lausuma ymmärretään intentionaa-
liseksi toiminnaksi: se on esitetty, jotta se tarkoittaisi jotakin. Siitä tulee puheakti, kun se 

                                                
44 Davies ja Harré (1990; 1999) ovat kritisoineet sitä, että lingvistisessä tutkimustraditiossa on usein tarkasteltu kielen 
syntakseja, semantiikkaa ja pragmatiikkaa tavoilla, joiden mukaan puhetta muovaisivat jonkinlaiset abstraktit, kausaalisesti 
vaikuttavat transsendentaalit entiteetit (kuten roolit) tai transformaaliset kieliopit. Immanentin käsityksen mukaan kieli (la 
langue) on olemassa vain konkreettisissa kielenkäytön tilanteissa ja vain kielenkäyttö (la parole) on psykologisesti ja 
sosiaalisesti totta. Kielenkäytön säännöt ovat normatiivisen järjestäytyneisyyden eksplisiittisiä muotoiluja, jotka ovat läsnä 
(immanentteja) kaikissa ihmisten konkreettisissa tuotoksissa, kuten eri tilanteissa käydyissä keskusteluissa. Nämä 
formuloinnit ovat itsessään erityinen diskurssi, jolla on omat sosiaaliset päämääränsä. Keskustelut ovat aina konkreettisessa 
todellisuudessa käytyjä, joko menneitä tai nykyisiä keskusteluja, joissa jotkut tietyt ihmiset puhuvat ja kirjoittavat toisilleen 
mitä muut ihmiset sanovat ja kirjoittavat, ja vain aiemmin käydyt keskustelut muovaavat nykyisiä keskusteluja (emt., 1990, 
44-45; 1999, 33). Immanentin näkemyksen mukaan psykologiset ja sosiaaliset ilmiöt ovat olemassa kielenkäytössä eli 
diskursseissa, merkityksissä, subjektiviteeteissa ja positioissa. Kielenkäytön välineet, tulkintagenret ja normatiiviset 
diskurssit ovat myös kaikki itsessään kielenkäyttöä ja läsnä keskustelussa (vrt. myös Korobov 2001, 25).  
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osoitetaan kuulijalle, joka ottaa sen vastaan. Jokaisella puheaktilla on sosiaalista (illokutio-
naarista) voimaa tulla ymmärretyksi esittämistilanteessaan erityisen merkityksen omaavana 
lausumana. Näkemys perustuu puheaktiteorian mukaiseen tapaan erotella toiminta (action) ja 
teko (act). Puheaktiteorian mukaan keskustelussa esitetyt lausumat ovat tekemistä eli lokutii-
vinen akti (Austin 1962, 4–11). Teko on yhtä kuin se, kuinka ymmärrämme kyseisen toimin-
nan paikallisesti jollakin tavalla merkitykselliseksi eli tuon toiminnan sosiaalinen merkitys 
(Harré 1993, 18–19; Harré ja Gillett 1994, 32; Harré 1995, 1–2; Harré 2002, 23; Harré ja 
Moghaddam 2003, 5; Slocum ja van Langenhove 2003, 225). Esimerkiksi onnittelu (teko) voi 
toimintana olla halaamista ja kättelyä. Lausuman sosiaalisella voimalla tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella lausuman esittämisellä teemme aina jotakin, esimerkiksi lausumalla onnentoivo-
tuksen onnittelemme palkinnon saajaa tai lausumalla varoituksen varoitamme kuulijaa. Jos 
nämä teot tulkitaan tietyn sosiaalisen aktin suorittamiseksi, on lausumilla tällöin erityistä 
sosiaalista voimaa tulla ymmärretyksi esimerkiksi onnitteluna, varoituksena, käskynä, ohjee-
na, pyyntönä jne. (Harré 1993, 56; Harré ja Gillett 1994, 107; Harré ja Slocum 2003, 128; 
Moghaddam ym. 2003, 141).  
 Puheaktiteorian mukaan se toiminta, joka lausumalla puhetilanteessa saavutetaan ja 
jolla on ollut jonkinlaista illokutionaarista voimaa, on perlokutionaarinen akti. Esimerkiksi 
kun onnittelemme palkinnon saajaa, tulee onnittelun vastaanottaja onnitelluksi ja ehkä iloi-
seksi tai henkilö, jota on varoitettu, tulee tietoiseksi vaarasta jne. (Austin 1962, 94–132; van 
Langenhove ja Harré 1999, 17; Harré ja Slocum 2003, 128). Lausuman esittäjän näkö-
kulmasta onnistuneen illokutionaarisen aktin tuotos on siis esittäjän odottama perlokutionaa-
rinen vaikutus (Austin 1962, 116). Puheaktiteoriaa on kritisoitu perlokutionaarisen aktin käsit-
teen osalta, koska erottelua puheaktin ja sen perlokutionaarisen voiman välillä pidetään aina-
kin osittain sattumanvaraisena (Potter 2001, 46). Puheaktiteorian korostamasta puhujan inten-
tionaalisuudesta poiketen positioinnin teoriassa argumentoidaan, että keskustelu koostuu 
myös osallistujien toiminnasta ja yrityksistä toimia sosiaalisesti määrätyllä tavalla, ja pyritään 
osoittamaan analyyttisesti mielekäs suhde position ja lausumien sosiaalisen voiman välille. 
Lausumista tulee puheakteja vasta kun ne tunnustetaan sosiaalisissa tilanteissa sellaisiksi 
(Davies ja Harré 1990, 45; 1999, 34; myös Wetherell 2001, 194). Muun muassa Gergen 
(1994, 264–265) on kuvannut tätä merkkien ”sosiaaliseksi riippuvuudeksi”. Lausumista tulee  
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sosiaalisesti jaettuja merkkejä vasta kun kanssatoimijat vahvistavat ne45 (vrt. myös Suoninen 
1999, 31). 
 Harré itse esittää, että hänen käsityksensä sosiaalisen todellisuuden luonteesta ja 
moraalisista kategorisoinneista muistuttaa myös Giddensin (1984, 25) rakenteen kaksinai-
suutta ja strukturaatioprosessia kuvaavaa rakenteistumisen teoriaa (vrt. Harré 2002, 24). 
Postioinnin teoriassa toimijoiden ajatellaan lisäksi olevan tietoisia vuorovaikutustilanteiden 
luonteesta ja oman toimintansa seurauksista, mikä muistuttaa Giddensin (alun perin 
Wittgensteinin ajatusten pohjalta kehittelemää) käsitystä praktisesta tietoisuudesta (Giddens 
1984, 7; 374–376). Ihmiset ovat esimerkiksi monesti tietoisia siitä, miten tulevat positioiduksi 
oman toimintansa perusteella (vrt. Davies 2003, 293). Harrén ja Gilletin (1994, 117) mukaan 
ihmisillä on taipumus suhtautua normatiivisesti omiin taipumuksiinsa ja reaktioihinsa muoka-
tessaan käyttäytymistään sääntöjä toteuttaviksi. Sääntöjen noudattaminen on intentionaalista 
toimintaa ja opittu kyky, jolla ihmiset koordinoivat toimintaansa omien diskursiivisten 
positioidensa mukaisesti.  
 Positioinnin teorian perusolettamuksiin ovat vaikuttaneet Vygotskyn käsitykset merki-
tyksenmuodostumisen sosiaalisuudesta eli muun muassa siihen, ettei mikään ylempi mentaa-
linen toiminta ole olemassa yksilön tietoisuudessa kognitiona, ellei se ole ensin ollut olemassa 
osana sen sosiaalisen ryhmän julkista toimintaa, johon kyseinen yksilö kuuluu (vrt. Vygotsky 
1986). Samaan tapaan opimme kykymme määritellä ja ryhmitellä objekteja pienestä pitäen, 
kun muut kategorisoivat kanssamme ja meille, meitä varten (Harré 2002, 24). Toimijoiden 
esioletukset sosiaalisiin tilanteisiin liittyvistä hyväksyttävistä oikeuksista ja velvollisuuksien 
jaosta vaihtelevat kuitenkin hieman eri toimijoiden ja kulttuurien välillä. Tässä suhteessa 
positioinnin teoria puolestaan eroaa sekä Vygotskyn että Goffmanin teoretisoinneista (vrt. 
Harré ja Moghaddam 2003, 4). 

                                                
45 Korobov (2001, 2-15) on luonnehtinut positioinnin teorian sijoittuvan teoreettismetodologisena ja menetelmällisenä 
ratkaisuna kriittisen diskurssianalyysin ja keskustelunanalyysin välimaastoon tarkastellessaan näiden yhtymäkohtia, 
eroavaisuuksia ja suhdetta positioinnin teoriaan. Yhteistä näille kaikille tutkimus-suuntauksille on diskursiivinen 
lähestymistapa tutkittaessa sosiaalista järjestäytyneisyyttä ja vuorovaikutus-tilanteissa tuotettua puhetta. Toimijoiden 
identiteetit määritellään aktiivisiksi ja diskursiivisiksi tuotoksiksi, joita ylläpidetään ja muutetaan vuorovaikutustilanteissa. 
Yhteistä on lisäksi ainakin yleisellä tasolla näkemys, että toimijat konstruoivat ja tulevat konstruoiduiksi sosiaalisissa ja 
historiallisissa diskursseissa. Kriittinen diskurssianalyysi ja keskustelunanalyysi eroavat toisistaan muun muassa kontekstin 
käsitteen suhteen. Kriittisen diskurssianalyysin mukaan konteksti sekä tuottaa toimintaa että tulee tuotetuksi osallistujien 
toiminnassa. Keskustelunanalyysin näkemys on toimijalähtöisempi, mutta myös paikallisempi – konteksti on sekä osallis-
tujien meneillään olevan toiminnan projekti että tuotos (esimerkiksi Drew ja Heritage 1992, 19 ovat esittäneet, kuinka 
keskustelunanalyytikot tekevät muun muassa eron oman kontekstikäsitteensä ja esimerkiksi Birminghamin koulukunnan 
diskurssianalyysin kontekstikäsitteen välille). Toinen Korobovin esiin nostama keskeinen ero koskee keskustelunanalyysin 
sitoumusta tulkita osallistujien toimintaa näiden omin termein ja orientaation pohjalta. Kriittisen diskurssianalyysin 
edustajien mukaan tämä näkemys edustaa naiivia realismia. Tutkijoiden tehtävä onkin kriittisen diskurssianalyysin edustajien 
mukaan tutkia ja seurata yksityiskohtaisten lingvististen formulointien jälkiä laajempiin diskursiivisiin taustoihin, jotka 
organisoivat ja mahdollistavat keskusteluun osallistujien orientaation. Aiempia pyrkimyksiä yhdistää keskustelunanalyysi ja 
kriittinen diskurssianalyysi (esim. Edley ja Wetherell 1997) Korobov pitää riittämättömänä ja ehdottaa sitoutumista 
positioinnin teorian lähtökohtiin ratkaisuksi ylittää tutkimussuuntausten dikotominen erottelu (emt., 16-21, 25). Näistä 
lähtökohdista yhdistämisen kannalta keskeisimpänä Korobov pitää positioinnin teorian näkemystä (subjekti)positioiden 
immanentista luonteesta ja diskursiivisesta läsnäolosta sekä käsitystä positioiden indeksiaalisuudesta eli mikrodiskursiivisesta 
tavasta osoittaa, kuinka kielen vuorovaikutuksellinen käyttö keskustelutilanteessa indeksoi joitakin versioita tai näkökulmia, 
jotka puolestaan indeksoivat erityisiä subjektipositioita tai sosiaalisia identiteettejä. 
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 Positioinnin teorian perusolettamuksiin ovat vaikuttaneet poststrukturalistisen femi-
nistisen tutkimustradition käsitykset subjektipositiosta ja subjektiviteetin tutkimus, erityisesti 
Hollwayn (1990), Weedonin (1987) ja Daviesin (1991) teoretisoinnit (vrt. Davies ja Harré 
1990, 44–47; 1999 32–37; Harré ja Slocum 2003, 123–124; Moghaddam ym. 2003, 139; 
Harré ja Gillett 1994, 34; Boxer 2003, 254–257; 2002, 1). Tässä mielessä sillä on 
yhtymäkohtia myös Foucaultin subjektiposition ja diskurssin käsitteisiin sekä tiedon, vallan ja 
sosiaalisten suhteiden yhteyksiin (myös Wetherell 2001, 193–194): diskurssit eivät ole 
neutraaleja, vaan niiden ymmärretään tuottavan valtasuhteita, kun ihmisiä positioidaan 
puheessa. Esimerkiksi Hollway (2002) on kuitenkin kritisoinut Foucaultin näkemystä 
toimijuudesta ja valinnanmahdollisuuksista rajoittuneeksi. Hänen mukaansa genealogiat 
sivuuttavat sen, miten ihmiset tulevat konstituoiduiksi joidenkin erityisten totuuksien 
tuottamisprosessien tuloksena, joista jotkut ovat yleisempiä kuin toiset. Teorian pitäisi 
mahdollistaa kysymys siitä, miksi jotkut ihmiset positioivat itsensä mieluummin jonkin tietyn 
diskurssin puitteissa kuin jonkin toisen. Mitä kyseiset diskurssit tarjoavat niihin osallistuville? 
Missä olosuhteissa? Mistä johtuvat erot ryhmien sisällä? Vastaukset vaativat huomion 
kiinnittämistä yksilöiden historiaan, jotta voitaisiin nähdä joihinkin diskurssien positioihin 
kohdistuva rekursiivinen positiointi. Lisäksi pitäisi tarkastella myös yksilöiden panostuksia 
johonkin tiettyyn positioon, koska positioituminen voi itsessään tarjota yksilöille jonkinlaista 
tyydytystä, palautetta tai palkintoa. Tämä tyydytys voi olla ristiriidassa muiden positiointien 
tuloksena syntyneiden tunteiden kanssa, eikä se välttämättä ole tietoista tai rationaalista. Tätä 
positioitumisen syytä Hollway kutsuu teoriassaan vallaksi ja tarkastelee kuinka se on 
historiallisesti sijoittunut yksilöiden subjektiviteettiin (emt., 278; vrt. myös Wetherell 2001, 
194-195). Boxerinkaan (2003) mukaan Foucaultin teoretisointi ei tavoita staattisiksi 
luonnehdittujen positiointien dynaamisuutta (emt., 255). Harré (2002) yhtyy tähän kritiikkiin 
esimerkiksi todetessaan, että Foucault ei ottanut työssään huomioon, kuinka muun muassa 
samat asiat voivat merkitä eri ihmisille eri asioita (emt., 30–31).  Positioiden tilanteisuutta, 
muuttuvuutta ja hetkellisyyttä46 on Harrén tapaan korostanut myös esimerkiksi Haraway 
(1988; 1991). Hänen mukaan tietävä subjekti on osittainen kaikissa hahmoissaan, ei koskaan 
valmis, kokonainen tai alkuperäinen, vaan jatkuvassa epätäydellisyyden ja rakentumisen 
tilassa, ja tässä tulemisen tilassaan mahdollinen liittymään toisiin, näkemään yhdessä ilman 
että ”valtaa” (positioi ja asettaa) toisen (emt., 1988, 586; 1991, 193).  
 Positioinnin teorian perusolettamuksiin on vaikuttanut näkemys Goffmanin drama-
turgisen mallin roolikäsitteen jäykkyydestä (Harré ja van Langenhove 1999, 5–6; Harré ja 
Gillett 1994, 33; Davies ja Harré 1990, 51–2; 1999, 41; myös Taylor 2003, 204; Boxer 2002, 
2). Positioinnin teorialla ja dramaturgisella mallilla on yhtymäkohtia, mutta dramaturginen 

                                                
46 Wilkinson ja Kitzinger (2003, 172) puolestaan muistuttavat positioinnin teoriaa arvioidessaan, että on olemassa myös 
”sitkeitä” positioita, kuten heteronormatiivisuus, valkoihoisuus ja vammattomuus, joiden normatiivisuus on yleensä 
näkymätöntä ja eksplikoimatonta. 
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malli korostaa sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden essentiaalisuutta ja staattisuutta eikä 
tavoita vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä ja dynaamisuutta samalla tavoin kuin posi-
tioinnin teoria. Dramaturgisessa mallissa ihmiset on konstruoitu toimijoiksi, joiden puheen-
vuorot on ikään kuin jo kirjoitettu ja roolit määritelty sen mukaan, mitä esitystä tai näytelmää 
he esittävät (Davies ja Harré 1990, 51–2; 1999, 41). Keskustelut ymmärretään sen pohjalta, 
että joku on ottanut jonkin erityisen roolin. Lausutut sanat ovat enemmän tai vähemmän 
roolin sanelemia ja niitä tulkitaan sellaisina (Davies ja Harré 1990, 62; 1999, 52). Rooliteoria 
sivuuttaa toimijoiden erilaiset yksilölliset identiteetit ja keskinäiset erot eikä tavoita ihmisten 
toimintaa suhteessa instituutioihin, koska se rakentuu jo alun perin ajatukselle ihmisistä 
sosiaalisten identiteettien ilmentyminä sekä ajatukselle ekspressiivisistä tavoitteista ja 
toiminnoista, joita roolipositioituneet ihmiset suorittavat (Harré 1993, 52).  
 Harrén ja kumppaneiden mukaan (1999) ”goffmanilainen” roolin käsite on samassa 
suhteessa positioinnin käsitteeseen kuin käsite ”väri” on suhteessa ”punaiseen”. Jokin toinen 
rooli on samassa suhteessa joihinkin toisiin positiointeihin kuin ”muoto” on suhteessa 
”neliöön” jne. Jonkin roolin omaksuminen tai sellaiseen määritellyksi tuleminen kiinnittyy 
vain sellaisten positioiden sarjaan, jotka ovat yhteensopivia kyseisen roolin kanssa. On myös 
eri asia näytellä toimintaa kuin toimia kyseisellä tavalla todellisuudessa. Sillä, mitä näyt-
tämöllä tehdään, ei ole sosiaalista voimaa näytelmän ulkopuolella47 (Harré 1993, 178–179).  
 
 
3.1.3 Positioinnin teoria diskursiivisen orgnaisaatiotutkimuksen kentällä 
 
Yhteiskuntatieteissä tapahtuneen lingvistisen käänteen jälkeen on diskursiivisesti orientoi-
tunut tutkimus lisääntynyt myös organisaatiotutkimuksessa ja organisaatiodiskurssien tutki-
mus koostuu lukuisista erilaisista lähestymistavoista, kuten muukin diskurssien tutkimus (vrt. 
Deetz 1996, 195; Alvesson ja Kärreman 2000, 137–138). Esimerkiksi Grant kumppaneineen 
(1998, 3) on jaotellut organisaatiotutkimuksen ja johtamiskirjallisuuden tapoja lähestyä 

                                                
47 Tiradon ja Gálvezin (2007, 82) mukaan positioinnin teorian episodin käsite muistuttaa Goffmanin käsitettä ”situated 
activity”. Episodi on toimintakäytäntöjen kokonaisuus, josta seuraa konkreettiseen tavoitteeseen tähtäävän järjestelmän 
muodostuminen. Positioinnin teorian esittämä käsitys itsensä positioinnista johonkin diskurssiin on kuitenkin dynaaminen 
konsepti, joka ei tyhjene dramaturgisen mallin kehyksen käsitteeseen, vaikka kehys saattaa hyvinkin seurata position mukana 
(Davies ja Harré 1999, 43-45; 2001, 53-54; Harré ja van Langenhove 1999, 14; Moghaddam 1999, 74; 2003, 140; Harré ja 
Slocum 2003, 124-127; Harré 2004, 4-5). Positiointi on myös enemmän kuin Goffmanin termi ”istuttaminen” (key/keying: 
käännös Peräkylä 1994, 22), vaikkakin se, että joku on positioitunut, voitaneen nähdä ”istuttamisena” (as a key change) 
(Davies ja Harré 1999, 43-5; 2001, 53-4). Goffmanin myöhäistuotannon ideaa ”puhujan asennon” tai ”puhujaposition 
vaihdosta” (”footing”; Goffman 1981, 128, 227) ovat Davies ja Harré (1990, 54; 1999, 44) pitäneet lupaavampana suhteessa 
positioinnin teoriaan, mutta he toteavat sen kuitenkin toimivan vain kehyksen käsitteen puitteissa, jolloin sitä ei voi nähdä 
positioinnin teorian kehittelyn kannalta hyödyllisenä. Goffmanin käsite ”footing” ja positiointi vastaavat joissakin 
yhteyksissä toisiaan. Keskustelussa tai muussa sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa ”puhuja-aseman vaihto” on samalla 
position saamista tuossa tilanteessa, mutta position hyväksikäyttö saattaa edellyttää henkilökohtaisten ominaispiirteiden tai 
kyvykkyyden osoittamista, jota ei nähdä merkityksellisenä goffmanilaisessa ”puhuja-aseman vaihdossa”. Esimerkiksi 
vähäinen tieto rugbystä saattaa mahdollistaa henkilön osallistumisen pelistä käytävään keskusteluun, mutta hänet saatetaan 
kuitenkin positioida naiiviksi keskustelun kuluessa. Muun muassa rugbystä pitävät naiset saattavat joutua ponnistelemaan 
muita enemmän saadakseen varteenotettavan aseman keskustelussa, vaikka olisivatkin päässeet keskusteluun mukaan, koska 
naiset eivät tyypillisesti pelaa rugbyä. 
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organisaatiodiskursseja seuraavasti: organisaatiodiskursseista tutkitaan diskurssien, toiminnan 
ja vuorovaikutuksen suhdetta, niiden vaikutusta organisaation rakenteeseen ja organisaation 
jäsenten käyttäytymiseen eli sitä, kuinka organisaation jäsenet pyrkivät ymmärtämään organi-
satorisia kokemuksiaan (sensemaking) ja kuinka diskurssit ovat itsessään osa organisoitu-
mista. Heidän mukaansa organisaatiodiskurssien tutkimuksessa vallitsee kaksi analyyttista 
positiota tai ”metadiskurssia”, joiden puitteissa tutkijat lähestyvät organisaatioita joko 
monologisina tai dialogisina entiteetteinä. Monologisen lähestymistavan puitteissa pyritään 
yhden, koherentin organisaatiodiskurssin tai narratiivin konstruoimiseen, kun dialoginen 
analyysi tavoittelee organisaation jäsenten esille tuomien merkitysten moninaisuutta. Ensin 
mainittu viittaa modernistisen tieteenteorian lähtökohtiin ja jälkimmäinen sosiaalisen 
konstruktionismin epistemologiaan (Grant ym. 1998, 7). Positioinnin teorian keskiössä on 
ajatus diskursiivisista käytännöistä, jolloin organisaatiodiskurssit voidaan nähdä osaksi 
organisoitumista, ja organisaatiota tarkastellaan dialogisena entiteettinä. 
 Myös Alvesson ja Kärreman (2000, 143–147) ovat jaotelleet diskursiivisen organisaa-
tiotutkimuksen lähestymistapoja. Eri lähestymistapoja erottelevat heidän mukaansa represen-
taatiota koskevat näkemykset, tutkimuskysymykset, tutkijoiden tehtävät ja keskeiset tausta-
teoriat tai teoreetikot. Jaottelussaan he kutsuvat diskursiiviseksi pragmatismiksi lähestymis-
tapaa, joka tässä luokittelussa tulee lähimmäksi positioinnin teorian osoittamia tutkimuksen 
lähtökohtia. Diskursiivisen pragmatismin keskeiseksi tutkimuskohteeksi he määrittelevät 
diskurssien ja kontekstin vuorovaikutuksen ja diskursiivisesti tuotetut seuraukset, kuten tekstit 
ja keskustelut, mutta myös pyrkimyksen ylittää tämä taso tulkintoja tehtäessä. Lähestymistapa 
tunnustaa mahdollisten merkitysten moninaisuuden ja sosiaalisten käytäntöjen monimutkai-
suuden. Tutkijan tehtävä on keskittyä tutkimuskohteena olevaan tilanteeseen ja eritellä sen 
näkökohtia. Woodilla (1998, 33–41) on puolestaan eritellyt organisaatiopuheen tutkimussuun-
taukset kolmeen eri teoreettismetodiseen lähestymistapaan: etnometodologiseen, pragmaatti-
seen ja kriittiseen lähestymistapaan. Tässä tutkimuksessa sovellettava positioinnin teoria on 
saanut vaikutteita kaikkien näiden lähestymistapojen taustalla vaikuttavista teorioista. Merki-
tykset ymmärretään positioinnin teoriassa konteksti-sidonnaisiksi ja sekventiaalisesti synty-
neiksi sosiaalisiksi saavutuksiksi (vrt. etnometodologia) ja toimijoiden ajatellaan käyttävän 
lingvistisiä strategioita saavuttaakseen vuorovaikutukseen liittyvät tavoitteet (vrt. pragmaat-
tinen lähestymistapa). Keskustelun ymmärretään myös perustuvan moraalisiin lähtökohtiin, ja 
tekstin tulkintaan vaikuttaa se positio, josta kyseistä tekstiä tulkitaan (vrt. kriittinen lähesty-
mistapa). Woodillan (1998, 32) esityksessä positioinnin teoria onkin sijoitettu tyypillisten 
tutkimuskysymysten sekä toimijoiden intentionaalisuuden ja puheaktiteorian käsitysten koros-
tamisen perusteella etnometodologisen ja kriittisen diskurssianalyysin välille. 
 Verrattuna eräisiin muihin diskursiivisesti suuntautuneisiin organisaatiotutkimuksen 
lähestymistapoihin voi todeta, että positioinnin teorialla on monia yhtymäkohtia muun muassa 
narratiiviseen organisaatioidentiteettien tutkimukseen. Organisaatioidentiteettien suhteen 
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organisaatiotutkimuksen trendinä on ollut siirtyä yhtenäisten ja essentiaalisiksi ymmärrettyjen 
identiteettien tarkasteluista identiteettien moninaisuuden ja prosessien tarkasteluun, ja 
diskursiiviset ja konstruktionistiset lähestymistavat ovat yleistyneet tutkimusotteissa48.  
 Lähtökohdaltaan kriittistä organisaatiotutkimusta edustavalla narratiivisen organisaatio-
identiteettien tutkimustavalla on monilta osin yhteisiä lähtökohtaoletuksia positioinnin teorian 
kanssa, esimerkiksi käsitys identiteeteistä toimijoiden narratiivisina resursseina. Organisaatiot 
ymmärretään moniäänisiksi, sosiaalisesti konstruoiduiksi verbaalisiksi järjestelmiksi, joissa 
moninaiset tilanteiset ja sekventiaaliset narratiivit kohtaavat, törmäävät ja luovat harmoniaa ja 
joilla organisaation jäsenet konstruoivat organisaatiotodellisuutta. Narratiiveilla on tärkeä 
organisaatiotodellisuutta hegemonisoiva tai legitimoiva rooli (Currie ja Brown 2003, 546–
566, 579). Esimerkiksi Brown (2006, 732–744) pitää organisaatioidentiteettejä pikemminkin 
empiirisinä kuin teoreettisina ilmiöinä, joiden ei voi olettaa olevan olemassa a priori. Sen 
sijaan narratiiviset identiteetit ovat jatkuvassa tulemisen tilassa meneillään olevissa keskus-
teluissa. Organisaatioidentiteetit ovat lingvistisiä konstruktioita, refleksiivisiä ja intentionaa-
lisia, koska ne ovat aina jonkun henkilön jollekin yleisölle esittämiä ja neuvoteltuja, moni-
tulkintaisia. Ne merkityksellistävät aikaa ja tulevat merkityksellisiksi ajallista kokemusta 
kuvatessaan, ja lisäksi ne ovat fiktiivisiä. Empiirisessä analyysissa kysytään kuka sanoo, mitä, 
kenelle ja missä kontekstissa ja tarkoituksessa. Esimerkiksi Buchanan ja Dawson (2007, 672) 
määrittelevät narratiivin kategoriseksi, jolloin esimerkiksi tarinat, historiat, myytit, raportit ja 
muut diskursiiviset selonteot ovat kategorisesti narratiiveja. 
 Myös positioinnin teoreetikoita yhdistää käsitys yksilön identiteetistä49 monien 
minuuksien ja positioiden dialogina (Harré ja van Langenhove 1999, 71; Korobov 2001, 26). 
Identiteetti ymmärretään dynaamiseksi käsitteeksi, jonka merkitys konstruoidaan diskurs-
seissa. Identiteetin merkitys syntyy siitä, kuinka sitä käytetään diskursseissa, toiminnoista, 
joita se palvelee, teoista, joita sen avulla suoritetaan ja sen sosiaalisesta voimasta tulla 
ymmärretyksi tietynlaisena, kun sitä käytetään jonkin episodin puitteissa (Slocum ja van 
Langenhove 2003, 228–229). Positioinnin teoriassa lähdetään liikkeelle tilanteisesta yksilöi-
den välisten puheaktien prosessien tarkastelusta, jotka tapahtuvat joidenkin sääntöjen ja 
tarinalinjojen kontekstissa (Mogghaddam 1999, 84–85). Yhteiseksi voidaan ymmärtää lisäksi 
käsitys kontekstista yleisösuhteena ja tilanteisina olosuhteina sekä laajempana ymmärryksenä 
siitä, miten aineisto (teksti, kertomus) liittyy menneeseen ja tulevaan ja kuinka sen seuraa-

                                                
48 Muutamat organisaatiotutkimuksen uusia suuntauksia arvioineet tutkijat ovat kuitenkin kritisoineet, että lingvistisellä 
käänteellä ja uusilla trendeillä tuntuu olevan lopulta vain vähän vaikutuksia tutkimuskäytäntöihin (Alvesson ja Kärreman 
2000, 153-154). Svenigsson ja Alvesson (2003, 1164) toteavat, että esimerkiksi organisaatioidentiteettiä tarkastellaan yhä 
usein yksilön tai ryhmän ja organisaation oletettuna yhdenmukaisuutena. Dynaamisempi käsitys organisaatiosta ja “itsestä” 
on jatkuvaa itsemäärittelyä, määritellyksi tulemista ja tilapäisen vastauksen tarjoamista kysymykseen “Kuka minä olen ja 
mitä edustan?”. 
49 Identiteetin ajatukseen liitetään usein yhden ja yhtenäisen minän ajatus, kun taas position näkökulmasta yksilölle voi 
rakentua monta, eri konteksteissa realisoituvaa minää, jotka rakentuvat nimenomaan suhteessa käytettyihin (itsen tai jonkun 
muun käyttämiin) ja sovellettuihin merkityssysteemeihin (vrt. myös Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993, 39-41). Position käsite 
korostaa identiteetin käsitettä selkeämmin tilanteisuutta ja vaihtuvuutta (vrt. Juhila 1999, 201-203). 
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minen edellyttää aikaan ja paikkaan liittyvää kulttuurista ymmärrystä (vrt. O’Connor 2000, 
175). Narratiivinen organisaatioidentiteettien tutkimus fokusoituu kuitenkin tarkastelemaan 
pikemminkin narratiiveja tai identiteettejä sinänsä, kun positioinnin teoriassa ensisijaisen 
kiinnostuksen kohteena ovat jossain erityisessä tilanteessa toimivien sosiaalinen järjesty-
neisyys ja tilanteen edetessä suoritetut teot ja asemoitumiset. 
 Positioinnin teorialla on yhteisiä lähtökohtaolettamuksia myös fuusiotutkimuksessa 
käytetyn ”sensemaking”-lähestymistavan kanssa (Weick 1995; Weick ym. 2005; soveltaneet 
esim. Vaara 1999; 2000; Yu ym. 2005). Molemmat lähestymistavat perustuvat näkemyksiin 
vuorovaikutustilanteissa toimivista toimijoista praktisten ongelmien ratkaisijoina. Sense-
making-lähestymistapa painottaa toiminnan kognitiivisia aspekteja kuitenkin toisin kuin tässä 
tutkimuksessa lähestymistavaksi valittu positioinnin teoria, jossa keskeistä on käsitys toimi-
joiden toiminnasta kielenkäyttäjinä materiaalisissa ja symbolisissa sosiaalisissa käytännöissä 
sekä käsitys kielenkäytön (sääntöjen) immanentista luonteesta. Esimerkiksi Tuominen (2001, 
34) kirjoittaa, kuinka konstruktionistisessa tutkimusotteessa erottaudutaan sensemaking-
lähestymistapaa selkeämmin subjektiivisuuden autenttista paljastamista painottavasta 
humanistisesta tutkimustraditiosta. Kun empiirisessä analyysissa tulkitaan organisaation 
jäsenten lausumia, ovat lausumat positioinnin teorian omaksuman immanentin näkemyksen 
mukaan itsessään senhetkiseen keskustelutilanteeseen osallistujien tekoja ja vuorovaikutus-
tilanteessa toimivien yhteisiä ja sekventiaalisesti rakentuneita saavutuksia. Sensemaking-
lähestymistavassa vuorovaikutustilannetta ja keskustelun etenemistä ei oteta samalla tavalla 
tulkinnan ensisijaiseksi kontekstiksi.  
 Seuraavaan on hahmotettu positioinnin teorian paikkaa menetelmällisenä ratkaisuna 
diskursiivisen tutkimuksen kentällä (KUVIO 2. Positioinnin teorian paikantuminen tutki-
muksen teoreettismetodologisena ja menetelmällisenä ratkaisuna suhteessa sille läheisiin 
diskursiivisen tutkimuksen suuntauksiin.). Olen sijoittanut positioinnin teorian keskustelu-
nanalyysin ja diskurssianalyysin välille seuraten Korobovin (2001) ja Woodillan (1998) 
esityksiä. Teoreettismetodisena lähestymistapana positioinnin teoriaa on sovellettu inhimil-
listä vuorovaikutusta tutkittaessa, kuten kansallisuuden analyysissa (Berman 1999), identi-
teettitutkimuksessa (Wilkinson ja Kitzinger 2003; Bamberg 2004; Korobov ja Bamberg 
2004), sukupuolitutkimuksessa (Adams ja Harré 2003) ja myös tekstiaineistoja tutkittaessa 
(esim. Törrönen 2001; Moghaddam ym. 2003). Organisaatioita ja työelämää tutkittaessa 
positioinnin teoriaa on sovellettu muun muassa sosiaalialan asiakatyön vuorovaikutus-
analyysissa (Mönkkönen 2002), taiteilija-identiteetin muodostumisessa (Saarilammi 2007), 
työyhteisön laadun arvioinnissa (Boxer 2003) sekä organisaatiokonsultoinnin välineenä 
(Campbell ja Broenbaek 2006). 
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KUVIO 2. Positioinnin teorian paikantuminen tutkimuksen teoreettismetodologisena ja 
menetelmällisenä ratkaisuna suhteessa sille läheisiin diskursiivisen tutkimuksen suuntauksiin. 
 
 

3.2 Tutkimustilanteen vaikutus organisaatiotoimijoiden  
 positiointeihin 
 

Olen edellisessä luvussa kritisoinut, kuinka muutostutkimuksissa organisaation jäseniä tar-
kastellaan usein itsestään selviksi vakiintuneiden sosiaalisten ryhmien edustajina ja millaisia 
seurauksia tällaisilla lähtökohtaolettamuksilla voi olla. Kuitenkin tällaisten tutkimustilan-
teeseen liittyvien tekijöiden vaikutus tutkittaviin yleensä sivuutetaan tulkittaessa organisaation 
jäsenten toimintaa ja suhtautumista muutoksiin (vrt. esimerkiksi Buchanan ja Dawson 2007, 
670-671). Samaan tapaan muun muassa yhteiskuntatieteissä on kritisoitu, kuinka tutkijan 
paikka suhteessa tutkimus–henkilöihin nähdään usein tutkittavasta maailmasta irrallisena. 
Tutkija on viileän objektiivinen, tarkkailija vailla intressiä (vrt. Ronkainen 1998, 235; 1999, 
98) ja etäisyys tutkijan ja tutkimuskohteen välillä on monesti mainittu myös kvantitatiivisen 
tutkimusotteen tunnuspiirteeksi (Alastalo 2005, 247). Kun tutkimuksissa kysytään ihmisiltä 
kysymyksiä näiden käyttäytymisestä tai suhtautumisesta joihinkin asioihin, on kyseessä 
kuitenkin aina yksi positioinnin muoto, joka pitäisi myös ymmärtää sellaisena. Vastaukset 
kertovat siitä, miten ihmiset positioivat itseään, kun he vastaavat tutkijoiden laatimiin 
kyselylomakkeisiin tai haastattelukysymyksiin (van Langenhove ja Harré 1999, 29–30; 114). 
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Esimerkiksi kyselylomakkeeseen vastatessaan jokainen vastaaja antaa kullekin kysymykselle 
oman tulkintansa50. Vastaus ei kerro, millä eri tavoilla vastaajat ovat ymmärtäneet kysy-
myksen, mihin eri yhteyksiin he ovat liittäneet kysytyn asian ja mitä he ovat vastauksillaan 
halunneet sanoa (Virkkunen 1994, 17). Kysymyksillä voi olla erilainen merkitys eri 
vastaajille, ja lisäksi tutkijan ja vastaajien merkitysjärjestelmät poikkeavat toisistaan (Lehto 
1998, 222). Survey-haastattelu tulisikin nähdä keskustelun ehdoilla etenevänä vuorovaiku-
tustilanteena, jossa tutkija ja vastaaja yhdessä tuottavat merkityksellistä tietoa (Ahola 1998, 
277; Selkälä 2008, 123). Vastaukset voidaan ymmärtää jossakin erityisessä todellisuudessa 
annettuina, paikallisuuteen ja elettyyn kokemukseen sitoutuneina selontekoina, jotka sisältä-
vät tietoa, tulkintoja, ymmärrystä, kysymysten reflektointia ja havaintoja. Havaintojen ase-
mesta niitä voi verrata asiantuntijalausuntoihin tai selontekoihin, jotka muotoutuvat tutki-
mustilanteessa ja itse kyselylomakkeen esiin kutsuman kehyksen ehdoilla. (vrt. Ronkainen 
1998, 243; 1999, 111–114) .  
 Kyselylomake kertoo puolestaan tekijöistään ja tekijöidensä ajatuksista ja sisältää 
tulkintoja asioiden merkityksistä ja niiden välisistä suhteista. (Ylöstalo 2005, 110). Alastalon 
(2005) mukaan esimerkiksi kyselylomakkeiden sisällön analyysi tuo näkyviin sen, että 
lomakkeen laatiminen on yhteiskunnan aikalaistulkintaa jo ennen kuin yksikään vastaaja on 
lomaketta nähnyt tai sen kysymyksiin vastannut. Samalla kun lomakkeilla kysytään ja 
mitataan erilaisia vastaajiin liittyviä asioita, niillä tuotetaan ja toistetaan hallitsevia kult-
tuurisia itsestäänselvyyksiä. Muun muassa taustakysymysten vakiintuneet luokitukset tehdään 
luottaen yleiseen kulttuuriseen taustaan ja ”itsestäänselvyyksiin” (myös Rantalaiho 1998, 19). 
Lisäksi taustamuuttujia käytetään yleisesti ns. selittävinä muuttujina. Taustamuuttujien mu-
kaan vastaajat ryhmitellään erilaisiin sosiaaliryhmiin, joiden katsotaan selittävän heidän 
toimintaansa ja ajatteluaan. Koska tilastolliset analyysimenetelmät perustuvat pääasiassa 
erojen etsinnälle, taustamuuttujien käyttö vahvistaa käsitystä erontekojen mielekkyydestä ja 
muuttujista verrattavissa olevana suhteena. (Alastalo 2005, 195–200.) Tutkimustuloksista 
puolestaan esitetään ja valikoituu julkiseen keskusteluun helposti vain osa. Tuloksiin kohdis-
tunut kiinnostus voi olla lähtöisin kokonaan eri intresseistä ja eri tulkintakehyksistä kuin se, 
mistä tutkija on aikanaan lähtenyt liikkeelle (Ylöstalo 2005, 110). 
 Organisaatiotutkimuksen piirissä ovat esimerkiksi Svensson ja Alvesson (2003, 1170) 
pohtineet haastatteluaineiston problemaattisuutta etsittäessä organisaatiototuutta. Heidän 
mukaansa monet kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat sekä haastattelijaan että haastateltavaan: 
sosiaaliset normit, puhetavat, arvolatautunut kielenkäyttö sekä molempiin kohdistuvat  

                                                
50 Lomaketutkimuksessa vallitsee usein reflektoimaton esioletus siitä, että vastaajat ymmärtävät jokaisen kyselylomakkeen 
kysymyksen samalla tavalla ja että heillä on jokaiseen kysymykseen vain yksi vastaus. Tällaista lomaketutkimuksen 
vastausprosessin ja tiedon muuototumisen esioletusta nimitetään myös ärsyke-reaktio – paradigmaksi (Ahola 2002, 67; 
Selkälä 2008, 120). 
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odotukset ja poliittiset intressit51. Esimerkiksi arviointitutkijalta organisaatiot odottavat myös 
tutkimuksen hyödynnettävyyttä ja kehittämisehdotuksia (Rajavaara 1999, 33; Vartiainen 
2003, 13; vrt. myös Virtanen 2007, 133–140) ja arviointitutkimusta tehdäänkin ensi sijassa 
päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi (Sinkkonen ja Kinnunen 1994, 125; Patton 1997, 24; 
Vataja 2005, 123–124; vrt. myös Pawson ja Tilley 1997, 11). Fuusiotilanteessa organisaation 
johto voi käyttää henkilöstökyselyjä tiedonkeruumuotona ja kehittääkseen muutosprosessien 
ohjauskeinoja (Shield ym. 2002, 364; vrt. myös Virkkunen 1994, 17). Työntekijät myös 
odottavat, että organisaation johto kehittää toimintaa kyselyn tulosten pohjalta (Kennedy ja 
Daim 2010, 471). Henkilöstökyselyjä on lisäksi pidetty johdon konkreettisena keinona 
osoittaa arvostusta työntekijöitään ja näiden näkemyksiä kohtaan, kun henkilöstökyselynä 
suoritettu arviointi sisältää implisiittisen oletuksen, että omistajien ja rahoittajien näkemysten 
ohella muidenkin organisaation sidosryhmien mielipiteet ovat merkityksellisiä (vrt. Covin 
ym. 1997, 31; Vartiainen 2003, 8).  
 Terveydenhuollon organisaatiomuutoksia tutkineet Buchanan ja Dawson (2007, 670–
671) ovat selvittäneet, kuinka tutkijat ja tutkittavat toimivat tutkimustilanteen vuorovaikutus-
suhteessa ja todenneet, että tutkimuksiin pohjautuvat muutosnarratiivit eivät ole neutraaleja, 
vaan suostuttelevia ja poliittisia (emt., 675–77). Tutkittavien lausumat vaikuttavat tutkijaan ja 
tutkimuksen tekemiseen käytännössä, kun tutkija käyttää tutkittavien selontekoja keskeisenä 
lähteenä pyrkiessään itsekin ymmärtämään organisaation muutosprosessia. Dataa syntetisoi-
daan, jotta tutkija voi konstruoida oman positionsa ja selontekonsa esimerkiksi objektiivisen 
ja ulkopuolisen havainnoijan näkemyksiksi. Tutkijoista tulee itsestään organisaatiomuutoksen 
toimijoita esittäessään tutkittavien näkemyksiä, ja samalla he pyrkivät säilyttämään ja vahvis-
tamaan omaa akateemista asemaansa analysoijina, kriittisinä ajattelijoina tai käytännön 
ohjeiden antajina. Myös fuusiotutkimuksen lähestymistavan voi nähdä konstruoivan tutkijalle 
ja tutkittaville erityiset asemat ja positiot. Esimerkiksi Riadin (2005, 1535, 1548) mukaan 
organisaatiokulttuuria koskevat diskurssit ohjailevat tutkijan sitoumuksia ja sekä rajoittavat 
että mahdollistavat tutkijan lausumia. Jokaisen tutkijan tulee valita ”äänensä” ja tapansa 
kirjoittaa tutkimusorientaationsa ja lähestymistapansa auki tullakseen ymmärretyksi ja vaka-
vasti otetuksi kyseisen tutkimussuuntauksen edustajana52 (myös Buchanan ja Dawson 2007, 
680).  
 Tässä tutkimuksessa ei tutkimustilannetta sivuuteta merkityksettömänä, vaan se ym-
märretään organisaatiotoimijoihin kohdistuviin positiointeihin vaikuttavaksi tekijäksi. Tutki-

                                                
51 Organisaatiotutkimuksessa muun muassa organisaation jäsenten puhe on usein erotettu toiminnasta ja puheen ajatellaan 
myös lineaarisesti edeltävän toimintaa (Grant ym. 1998, 5; Marshak 1998, 16-18). Samoin keskustelua prosessina eli 
esimerkiksi puhetta, jolla voidaan ohjata toimintaa tai kontrolloida ja motivoida, ei ole pidetty tärkeänä, toisin kuin puheen 
tuloksia (Woodilla 1998, 31-32). 
52 Esimerkiksi Brownin (2003, 96) mukaan tutkimusraportin tieteellisyys, asiantuntijuus ja arvovalta ovat suhteellisia 
ilmiöitä. Ne eivät ole itsessään tekstin ominaisuuksia, vaan lukijoiden niihin sijoittama piirre. 
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mustilannetta tarkastellaankin muodollisena toimintaepisodina53, johon ihmiset osallistuvat 
joidenkin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaan ja tietyn tavoitteen saaavuttamiseksi eli 
tässä tapauksessa tieteellisesti merkityksellisten ja luotettavien tutkimustulosten saavutta-
miseksi. Tutkimustilanteessa toimitaan tyypillisesti erityisten toimijaroolien mukaan, jotka 
noudattavat tieteen diskurssien positioita ja sisältävät puhumista ja kirjoittamista koskevia 
oikeuksia, tehtäviä ja velvollisuuksia, eikä tutkimustilanne ole vuorovaikutustilanteena tasa-
vertainen dialogi (vrt. myös Ronkainen 1999, 135). Esimerkiksi surveyta on luonnehdittu 
kulttuurisesti monella tavoin julkiseksi puhetilanteeksi, jossa keskustelijat eivät kohtaa 
yksilöinä, vaan sosiaalisen kategorian edustajina (Ronkainen 1998, 242–249; 1999, 110–111). 
Tieteen virallinen retoriikka osoittaa, että tutkijoilla on muun muassa monia tutkimuskoh-
teeseenkin vaikuttavia tehtäviä ja velvoitteita, kuten moraalinen velvollisuus esittää tutkimus-
tulokset julkisesti (van Langenhove ja Harré 1999, 103). Sosiaalisen konstruktionismin 
orientaation jakavat tutkijat näkevät myös tutkijan ja tutkittavan välisen suhteen konstruk-
tiivisena. Samoin tutkijan kielenkäyttöön suhtaudutaan refleksiivisesti. Tutkimustuloksia ei 
tarkastella faktojen neutraalina tai objektiivisena raportoimisena vaan sosiaalisen todellisuu-
den kuvaamisena ja luomisena (vrt. myös Jokinen 1999, 41). Positioinnin teorian mukaan 
esimerkiksi tieteellisen positioinnin tulisi aina alkaa analysoimalla tutkimuksenteossa tehtyjä 
etukäteen tehtyjä positiointeja, jotka ovat olemassa jo ennen kuin tutkija alkaa edes keskus-
tella ihmisten kanssa tutkimusteemasta (van Langenhove ja Harré 1999, 114). Tutkimuksessa 
esitetyt kannanotot voidaan ymmärtää puheakteina, jotka ovat intentionaalista toimintaa ja 
keskustelua jostakin aiheesta ja esitetty jostakin näkökulmasta. Jokainen tieteellinenkin 
lausuma on jonkun esittämä ja jollekin toiselle kohdistettu (vrt. Harré ja Gillett 1994, 42; van 
Langenhove 1999, 106; Korobov 2001, 23).  
 Myös positiointi on tieteen tutkimuksen ilmiö, joka tapahtuu tieteen selvästi määri-
teltyjen sosiaalisten järjestelmien ja instituutioiden diskursseissa (Van Langenhove ja Harré 
1999, 102). Sosiaalitieteellinen tutkimus on tutkijoiden ja tutkittavien välistä dialogia ja 
tutkimusprosessi sisältää väistämättä sen, että tutkija positioi itsensä suhteessa tutkittaviinsa 
(van Langenhove ja Harré 1999, 114). Jokainen tutkimuspaperi voidaan ymmärtää tekijöi-
densä ääneen lausumattomana ja intentionaalisena positiointina, joka sisältää tutkimuskohteen 
tapahtumien ja muiden tutkimustekstien retorista uudelleenmäärittelyä (van Langenhove ja 
Harré 1999, 31). Tilanteessa toimivien kielenkäyttö ei ole kuitenkaan vain todellisuuteen 
viittaavaa vaan myös jotakin erityistä todellisuutta indeksiaalisesti osoittavaa. Puheen sisällön 
tai lingvistisen konstruktion avulla voi tuoda esiin erilaisia mahdollisia todellisuuden versioita 

                                                
53 Positioinnin teorian mukaan formaaleissa episodeissa eksplisiittiset säännöt määrittelevät toiminnan järjestystä. 
Muodollisten rakenteiden puitteissa tekojen ja toiminnan järjestyneisyys on tarkkaan määritelty, osallistujien positiot ovat 
rooleja ja vapaan keskustelun tarinalinjat väistyvät seremoniallisten protokollien tieltä (esim. häissä vihkiseremonia). 
Esimerkiksi Pöysä (2010, 155-160) on eritellyt tutkimushaastattelutilannetta asemointitapahtumana, jossa osallistujille 
tarjotuu muodollisia toimijarooleja, kuten haastattelija ja haastateltava. Informaalien eli epämuodollisten episodien puitteissa 
(esim. istuttaessa pubissa) sanotun muotoon ja sisältöön vaikuttavat myös ihmisten elämäkerralliset taustat, se, mitä 
tällaisissa tilanteissa on yleensä tapana sanoa sekä se, mitä kyseisessä episodissa on jo sanottu ja tapahtunut (Harré 1993, 
118; Harré ja van Langenhove 1999, 5).  
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(vrt. Korobov 2001, 28–30). Näin tieteellinen totuuskin kiinnittyy sen tuottamisen käytän-
töihin ja paikantuu aina johonkin tilanteeseen ja joidenkin toimijoiden todellisuuteen. 
Esimerkiksi samaakin tekstiä voidaan tarkastella, arvioida ja käyttää eri positioista ja eri 
tilanteissa eri tavoin (vrt. Davies ja Harré 1990, 59; 2001, 270; Harré 2002, 28; Harré ja 
Slocum 2003, 129; Moghaddam 2003, 142; Harré 2004, 8–11). Ei ole olemassa vain yhtä 
”oikeaa” tai ”todellista” representaatiota, vaan samoista kategorisoinnin kohteista on aina 
olemassa monia erilaisia sosiaalisia representaatioita (van Langenhove ja Harré 1999, 133).  
 Tutkittavien lisäksi myös tutkijat ja muut tutkimustilanteeseen osallistuvat voidaan 
ymmärtää toimijoina ja ruumiillisina olentoina, jotka toimivat materiaalisessa, poliittisessa ja 
diskursiivisesti konstruoidussa maailmassa. Osallistujat tuovat tilanteeseen omat, subjek-
tiiviset elämän ja positioitumisen historiansa, tunteensa, uskomuksensa ja suhteensa tilan-
teessa esille tuotuihin positioihin (vrt. Davies ja Harré 1990, 48–52; 1999, 37–41; 
Moghaddam 1999, 74; Hollway 2001, 282–283). Suhteessa tutkittaviinsa tutkijat ovat 
kanssaosallistujia, jotka pyrkivät ymmärtämään myös omaa todellisuuttaan ja kokemustaan 
siitä (Harré ja Gillett 1994, 21). Tässä positiointien moninaisuudessa on jokaisen puhujan 
keskusteluun tuoman kontribuution illokutionaarinen voima (vrt. Davies ja Harré 1990, 50; 
1999, 41). Tutkimustilanteessa esitetyllä lausumalla on kuitenkin sosiaalista voimaa vain, jos 
kuulija tulkitsee sen mielekkäänä ja merkityksellisenä tekona (Harré 1983, 195; Harré ja 
Moghaddam 2003, 6; Moghaddam ym. 2003, 141). Se, miten jokin lausuma tulee kuulluksi, 
riippuu puhujan luotettavuudesta, positiosta tai asemasta kyseisen tilanteen järjestyneisyyden 
puitteissa (Harré ja Gillett 1994, 107; Moghaddam 1999, 76). Esimerkiksi kun tutkimuspaperi 
on kirjoitettu, täytyy kirjoittajien odottaa, kunnes joku kollega positioi heidät ja osallistuu 
heidän työnsä uudelleenmäärittelyyn. Jos paperissa esitetyt väitteet eivät noudata tieteellisen 
kirjoittamisen tapaa, ei kyseistä teoriaa ole ”tieteellisessä mielessä ja maailmassa” olemassa 
(van Langenhove ja Harré 1999, 31).  
 Samaan tapaan on tutkimuksen tekemistä hahmotettu myös poststrukturalistisessa 
feministisessä tutkimustraditiossa, josta on otettu vaikutteita positioinnin teoriaankin. Esimer-
kiksi Harawayn (1991; 1988) mukaan todellisuutta koskevat selonteot eivät ole riippuvaisia 
niiden löytämisen tai paljastamisen logiikasta vaan keskustelun valtalatautuneista sosiaalisista 
suhteista (emt., 1991, 198; 1988, 593). Puhe tiedosta on aina puhetta jonkin erityisen 
diskurssin sisällä, tätä diskurssia samalla myös tuottaen ja legitimoiden (Ronkainen 1998, 
237; 1999, 104). Tieteellinen tieto on positionaalista: aina osittaista, sosiaalisesti paikantu-
nutta ja johonkin erityiseen todellisuuteen kiinnittynyttä. Tieto on jossakin ajassa ja paikassa 
toimivan tietäjän tietoa jostakin. Se, mitä tiedetään, on kiinnittynyt siihen, kuka tietää. Se, 
mitä tiedetään, tiedetään aina joistakin tietämisen intresseistä ja tekstuaalisista käytännöistä 
käsin. Tietoa tuotettaessa kamppaillaan poliittisin ja eettisin perustein siitä, mitä voidaan 
kutsua rationaaliseksi tiedoksi ja miten maailma tulisi nähdä. Myös tutkijan tieto kiinnittyy 
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tietäjään, hänen tiedeyhteisöönsä ja sen tekstuaalisiin käytäntöihin. (Ronkainen 1998, 235, 
240–243; 1999, 98, 102–104, Koivunen ja Liljeström 1996, 271–273).  
 Feministisen tieteenkritiikin mukaan juuri tietävän subjektin osittaisuus ja paikantu-
neisuus sisältävät kuitenkin tieteellisen tiedon objektiivisuuden lupauksen. Tietävä subjekti ei 
voi olla kaikissa paikoissa yhtä aikaa, eikä missään kokonaan (Haraway 1988, 583–586; 
1991, 190–198; myös Ronkainen 1998, 240–243; 1999,102–104, Rojola 2000, 153–155). 
Tutkimuskohteisiin on mahdollista löytää laajempi visio ja perspektiivi, mutta vain 
toimimalla jossakin erityisesti ja paikantamalla tiedon tuottamisensa käytännöt (vrt. Haraway 
1988, 590; 1991, 196; Koivunen ja Liljeström 1996, 289). Asettuessaan johonkin 
näkökulmaan tiedontuottaja tulee vastuulliseksi tuosta liikkeestään, ja positioitumiseen 
sisältyy vastuu toimintaamme oikeuttavista käytännöistä. Näkemys on aina näkemisen valtaa 
(Haraway 1988, 585–587; 1991, 192–193; myös Rojola 2000, 155). Käsitys paikantuneesta 
tiedosta edellyttää lisäksi, että tiedon objekti kuvataan toimijana, ei heijastuksena, perustana 
tai resurssina (Haraway 1988, 592; 1991, 198). Näkökulmia54 erittelemällä on mahdollista 
myös reflektoida katsetta objektiivisuuden metaforana. ”Silmät” ovat aktiivisia havainto-
järjestelmiä, jotka mahdollistavat erityisiä tapoja nähdä sosiaalisia objekteja (modernien 
epistemologioiden katsemetaforasta esim. Haraway 1988, 581–583, 586; 1999; 188–190, 193; 
Ronkainen 1998, 240; myös Broekstra 1998, 155). 
 Olen seuraavaan taulukkoon koonnut yhteenvedon positioinnin teorian kannanotoista 
pohtien tutkimustilanteen vaikutusta tutkimuksissa tehtyihin positiointeihin. Esimerkiksi 
Wetherell (2001) on esittänyt, kuinka diskursiivinen tutkimus eriytyy muun muassa sen 
mukaan, miten tutkijat ottavat kantaa tutkimuksen poliittisuuteen, tulkinnan kontekstiin, 
diskursiivisten ja sosiaalisten käytäntöjen yhteyteen, diskurssien ja todellisen maailman 
suhteeseen sekä siihen, millaiseksi tutkijat määrittelevät analyysin tulosten statuksen ja 
suhteen totuuteen. 

                                                
54 Käytän käsitettä näkökulma myös empiirisen aineiston analyysissa. ”Ääni” olisi ollut myös mahdollinen metafora, mutta se 
olisi mielestäni viitannut enemmän puhujan ja kuulijan suhteeseen kokemusten kertomisena ja kuuntelemisena. Vaikka 
tämäkin ulottuvuus on luonnollisesti läsnä tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutussuhteessa (vrt. Czarniawska 1997, 195) pyrin 
käsitevalinnallani säilyttämään organisaation jäsenten identiteetin tilanteisen kontekstin mukaisena eli arvioijina ja 
korostamaan myös toimijoiden puhetekojen tilanteista rationaalisuutta ja tavoitteellisuutta. 
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TAULUKKO 1. Tutkimustilanteen pohdintaa positioinnin teorian mukaan. 
___________________________________________________________________________ 
 
Tutkimuksenteko 
________________ 

 
Positioinnin teorian mukaan 
__________________________________________________________ 

 
Tutkimuksen 
poliittisuus 

 
Tutkimus on tutkijan teko. Tutkijan puheaktit ovat lausumia, jotka ovat jollekin 
yleisölle suunnattua keskustelua jostakin aiheesta. Tutkimustilanne on vuorovaikutus-
tilanne, jossa tutkijoiden puheaktit omaavat lähtökohtaisesti sosiaalista voimaa tulla 
ymmärretyksi tutkimuksen tekona, jos ne seuraavat tutkimustilanteessa tyypillisiä 
tarinalinjoja ja tilanteeseen osallistuvat toimijat tutkimustilanteessa normaaliksi 
ymmärrettyjen toimijaroolien mukaan. Tutkimustilanteessa tutkijat myös väistämättä 
positioivat itsensä ja tutkimuskohteet ja positioidessaan käyttävät valtaa ja ovat 
vastuullisia tekemistään positioinneista. Tutkijoilla on ainakin teoreettinen mahdol-
lisuus valita oma positionsa tutkimuksentekijänä. Tutkimuksen tilaajat, tutkimus-
tulosten lukijat ja käyttäjät jne. ovat muita tutkimuksen parissa toimivia, joilla on 
kullakin omat tutkimukseen liittyvät tehtävänsä ja intressinsä. 

 
Tulkinnan konteksti 

 
Toimintaepisodi, jossa tutkija ja tutkittavat kohtaavat näiden positioiden edustajina. 
Eri tutkijat tai tutkittavat voivat tarkastella samaakin tekstiä, asiaa tai tapahtumaa eri 
positioista, eri narratiivien puitteissa ja eri konteksteissa eri tavoin ja antaa niille 
erilaisia merkityksiä. 

 
Diskursiivisten ja 
sosiaalisten käytäntöjen 
yhteys 

 
Tutkijat tekevät tutkimusta ja oman positionsa mukaisia tehtäviä (tiedonkeruu, tiedon 
käsittely, tutkimustulosten erittely, johtopäätösten tekeminen, tulosten julkistaminen) 
erityisten tutkimuksen tekemistä ohjaavien sosiaalisten periaatteiden mukaan. 
Tutkimukseen osallistuvat tutkimushenkilöt suorittavat puolestaan oman positionsa 
mukaisia tehtäviä (tutkijoiden kysymyksiin vastaaminen ja näiden esittämien 
kannanottojen arviointi jne.).  

 
Diskursiivisen ja 
todellisen maailman 
suhde 

 
Tutkimusta tehdessään tutkijakin toimii ja positioi itseään ja muita fyysisenä 
henkilönä, erityisessä materiaalisessa todellisuudessa ja diskursiivisten käytäntöjen 
puitteissa.  

 
Analyysin tulosten 
status ja suhde 
totuuteen 

 
Ideaa tieteellisestä totuudesta tarkastellaan keskustelun näkökulmasta. Tieteellinen 
totuus kiinnittyy sen tuottamisen käytäntöihin, joissa fyysiset toimijat toimivat 
erilaisissa sosiaalisesti ja moraalisesti järjestyneissä tilanteissa. Esimerkiksi 
tutkimustulokset ovat tutkijan esittämiä puheenvuoroja. Yksilötoimijoiden moninaiset 
ja toisiinsa nivoutuvat positiot ja näistä positioista eri tavoin nähdyt ilmiöt ovat 
keskustelun kontribuutiota ja tutkimuksen tekemisen resurssi. Tutkimustulosten 
totuusarvo riippuu siitä miten, millaisena ja kenen taholta tutkijan esittämät väittämät 
tulevat kuulluksi ja hyväksytyksi. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

3.3 Oma ratkaisuni – organisaation jäsenten omien  
 positiointien tarkastelu tutkimustilanteessa 
 
Tutkimukseni kohteena on sairaalaorganisaatioiden fuusio henkilöstön arvioimana. Edel-
lisessä luvussa esitin, kuinka jotkin fuusiotutkimuksessa vakiintuneista organisaatiotoi-
mijoihin kohdistuvista lähtökohtaolettamuksista vaikuttavat ongelmallisilta sekä toimijoiden 
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itsensä että fuusioprosessien johtamisen ja ohjauksen kannalta. Tästä syystä pyrin lähesty-
mään empiiriseen tutkimusaineistooni sisältyviä moninaisia suhtautumisia ja fuusioarvioita 
ilman tutkimushenkilöihin kohdistuvia reflektoimattomia normatiivisia lähtökohtaoletta-
muksia. Pidän tärkeänä tarkastella organisaatiotoimijoiden omaa toimijuutta tutkimustilan-
teessa. Ennalta määriteltyjen toimijapositioiden sijaan tarkastelen, kuinka organisaatiotoi-
mijat itse kategorisoivat itseään ja mitä he tuovat merkityksellisenä esiin. En sivuuta 
fuusioarvioiden esittämistilannetta merkityksettömänä, vaan pidän sitä arvioihin vaikutta-
neena tekijänä. Lähestyn organisaation jäsenten eri positioista esittämiä fuusioarvioita 
tutkimustilanteessa esitettyinä lausumina. Olen valinnut tutkimukseni teoreettis-metodiseksi 
lähtökohdaksi edellä esittelemäni positioinnin teorian, joka antaa tilaa toimijoiden omille 
määrittelyille ja erilaisille positioitumisille, mutta ottaa huomioon myös meneillään olevan 
tutkimustilanteen näihin määrittelyihin vaikuttavana tekijänä.  
 
 

3.4 Tutkimuskysymykset 
 
Edellä esitetyillä perusteilla kysyn tutkimuksessani: 
 
1.  Miten organisaation jäsenet itse positioivat itseään ja muita toimijoita 

fuusiotilannetta tutkittaessa? 
 
2. Miten fuusiota arvioidaan näistä eri positioista?  
 
3.  Miten ymmärtää organisaation jäsenten esittämää muutoskritiikkiä? Jos kielteisiä 

fuusioarvioita ei tulkitse vakiintuneiden lähtökohtaolettamusten mukaan esimerkiksi 
johdon epäonnistumisen, työntekijöiden muutosvastarinnan tai organisaatiokulttuu-
risten ristiriitojen ilmentyminä, niin miten niihin voisi suhtautua? 
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4 POSITIOINNIN ANALYYSI  
 SAIRAALAORGANISAATION
 HENKILÖSTÖN FUUSIOARVIOISTA 
 
 
Kohdistan tutkimuskysymykseni empiiriseen aineistoon, jossa erikoissairaanhoidon henki-
löstö arvioi sairaalaorganisaatioiden yhdistämistä kyselytutkimuksen yhteydessä. Esittelen 
ensin tutkimusaineiston (luku 4.1) ja sen, kuinka olen tarkastellut aineistoa positioinnin 
teoriaa soveltaen (luku 4.2). Selvitän positioinnin analyysin menetelmälliset keinot (luku 4.3), 
joita käyttäen olen analysoinut tutkimusaineistostani organisaation jäsenten positiointeja ja 
näistä eri positioista esitettyjä fuusioarvioita. Erittelen aineiston analyysia (luku 4.4) ja annan 
lopuksi ohjeita, miten lähestyä seuraavia tuloslukuja (4.5). 
 
 

4.1 Tutkimusaineiston kuvaus: erikoissairaanhoidon  
 organisaatioiden yhdistämistä koskevaan  
 arviointikyselyyn osallistuneiden vastaukset avoimeen  
 kysymykseen 
 
Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistämistä 
koskevista arvioista, jotka uuden kuntayhtymän henkilöstö on esittänyt tätä fuusiota 
tutkittaessa. Aineisto on kerätty tutkittaessa Helsingin ja Uudenmaan erikoissairaanhoito-
piirien yhdistämistä. Vuonna 2000 perustettu organisaatio käsittää entisen Uudenmaan 
erikoissairaanhoitopiirin lisäksi hallinnollisesti vanhan HYKSin, lakanneesta Helsingin 
sairaanhoitopiiristä HUSiin siirtyneitä erikoissairaanhoidon yksiköitä ja vuodesta 2002 lähtien 
myös Jorvin ja Peijaksen sairaalat. Organisatorisella uudelleenjärjestelyllä haluttiin tehostaa 
erikoissairaanhoidon yksiköiden toimintaa, lisätä terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteistyötä 
ja parantaa alueen terveyskeskusten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena perusorganisaation 
rakenteen ja keskeisimpien johtamisprosessien osalta oli tuottaa nykyaikainen, strategiseen 
johtamiseen keskittyvä konserniorganisaatio. Uusi kuntayhtymä organisoitiin toimitusjohtaja-
vetoiseksi, millä ratkaisulla pyrittiin korostamaan HUS:n liiketoiminnallista luonnetta. 
Tavoitteena oli myös tuottaa vähäportainen organisaatiorakenne, toimiva alueorganisaatio 
kuntien ja perusterveydenhuollon yhteistyötä varten, tehokas prosessien laatua korostava 
yksiköiden sisäinen toimintaorganisaatio sekä keskitetyt ja monimuotoisiin toimintamalleihin 
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perustuvat tukipalvelut. Yhteen sairaanhoitopiiriin siirtymisen päätarkoitus oli saada purettua 
erikoissairaanhoidon kalliita päällekkäisyyksiä, mikä ei ollut työnjakosopimuksin onnistunut. 
Henkilöstöpoliittisena tavoitteena oli turvata erikoissairaanhoidossa tuloksellisesti toimiva, 
osaava, kehityskykyinen, joustava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö (Kinnunen ja Lindström 
2005, 20–23).  
 Tämä sairaalaorganisaatioiden fuusioituminen oli ainutkertaisen suuri rakenteellinen ja 
toiminnallinen muutos Suomen julkisessa sairaanhoidossa (Kinnunen ja Lindström 2005, 18). 
HUS:sta tuli sekä budjetiltaan että henkilökuntamäärältään yli kaksi kertaa entisen Hyksin 
suuruinen organisaatio, joka sekin oli ollut Suomen mittakaavassa valtava kokonaisuus. 
Uuden suurpiirin uskottiin poistavan erikoissairaanhoitoa Helsingin ja Uudenmaan alueella 
vaivanneen suunnitelmallisuuden puutteen sekä toimijoiden keskinäisen kilpailun. Erikois-
sairaanhoidon tulosyksiköiden määrä laski HUS-fuusion yhteydessä seitsemään, minkä ohella 
HUS peri Hyksiltä tukipalveluista huolehtivia, tulosalueiksi kutsuttuja tulosyksiköitä, joita 
ryhdyttiin myöhemmin vuosina 2004–2005 muuttamaan liikelaitoksiksi. (HYKSin viisi vuosi-
kymmentä -julkaisu 2008; HUS-Terveydenhuoltojärjestelmä selvitys 18.1.2010; Tahvanai-
nen 2004). Vuonna 2000 toteutetuista muutoksista olen koonnut yhteenvedon liitteeseen 
(LIITE 4. HUS-piirin keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset fuusiotilanteessa v. 
2000). 
 Uuden kuntayhtymän perustamista päätettiin arvioida tutkimuksella, jossa tarkasteltiin 
sairaalaorganisaatioiden yhdistämistä ja sen vaikutuksia organisaation johtamiseen ja henki-
löstön hyvinvointiin. Tutkimus toteutettiin koko henkilöstölle (noin 20 000 työntekijää) suun-
natulla pitkittäiskyselyllä vuosina 2000 ja 2002. Arviointitutkimuksen suorittivat Kuopion 
yliopiston terveyshallinnon ja -talouden laitos ja Työterveyslaitos. Tutkimuksen tavoitteena 
oli arvioida fuusion onnistuneisuutta johtamisen, organisaation ja työyhteisöjen toimivuuden 
ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta sekä muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista 
että muutosprosessin etenemistä55 (vrt. Kinnunen ja Lindström 2005a). Kyselytutkimuksen 
saatekirje on liitteenä (LIITE 5).  
 Kyselytutkimuksen kohteena olivat kaikki HUS-yhtymän toimialat ja henkilöstöryhmät. 
Ensimmäisen vaiheen kysely toteutettiin keväällä ja kesällä 2000 noin 4–6 kuukautta HUS-
yhtymän perustamisen jälkeen. HUS-yhtymän noin 18 000 työntekijästä tutkimukseen vali-
koitui 15 915. Näistä lomakkeen saaneista 9 241 henkilöä (58 %) palautti sen täytettynä. 
Vuoden 2002 seurantakyselyyn valikoitui 19 681 henkilöä ja heistä 9 178 (47 %) palautti 
täytetyn kyselylomakkeen. Ensimmäisellä kerralla vastanneista 70 % vastasi myös toisella 
kyselykerralla (Lindström ym. 2005, 169). Vastausaktiivisuus lähtöorganisaatioiden mukaan, 
ammattiryhmittäin ja sairaanhoitoalueittain on kuvattu liitteessä (LIITE 6).  

                                                
55 HUS-yhtymän muutosprosessin arviointitutkimuksen tulokset on raportoitu teoksessa ”Rakenteellisen ja toiminnallisen 
muutoksen vaikutukset HUSin johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin (toim. Kinnunen ja Lindström 2005).  
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 Aineistonkeruussa käytetyn kyselylomakkeen olivat laatineet Kuopion yliopiston ter-
veyshallinnon ja -talouden laitoksen sekä Työterveyslaitoksen tutkijat yhteistyönä. Kysely-
lomakkeella kartoitettiin vastaajien taustatietoja, työn sisältöä ja organisointia sekä muutosta 
koskevia aihealueita. Vastaajia pyydettiin antamaan arvio lukuisista HUS-muutokseen liitty-
vistä seikoista, johtamisesta, työyhteisöstä ja omasta työstään sekä terveydentilasta ja hyvin-
voinnistaan. 17-sivuisessa kyselylomakkeessa esitettiin lähes 200 tutkimuksen aihepiiriin 
kuuluvaa väittämää. Kyselylomake on liitteenä (LIITE 7). 
 Kyselylomakkeen lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus ilmaista omia näke-
myksiään avoimella kysymyksellä: ”Lopuksi Sinulla on mahdollisuus ilmaista näkemyksiäsi 
HUS-piirin yhdistämiseen ja työhösi liittyvistä asioista tutkijoille, mikäli haluat”, ja tilaa 
vastaamiseen oli varattu yksi valmiiksi viivoitettu A4-kokoinen sivu. Tutkimukseni empii-
risen aineiston muodostavat nämä arviointitutkimukseen osallistuneiden avovastaukset, joita 
on yhteensä 5 745 kappaletta (N2000 = 3016, N2002 = 2729). Avovastauksissa on keski-
määrin 10–12 käsinkirjoitettua riviä kussakin. Lyhyimmät ovat muutaman tai jopa yhden 
sanan mittaisia, kuten ”Kiitos.” tai ”Hyvin on mennyt.”. Pisimmät avovastaukset täyttivät 
koko vastaustilan marginaaleineen, ja mukaan oli saatettu liittää vielä lisäsivuja tai muuta 
materiaalia, kuten kokousten pöytäkirjoja tai lehtileikkeitä. Olen lukenut muun materiaalin, 
mutta systemaattisesti analysoin ainoastaan avoimen kysymyksen vastaustilaan kirjoitetut 
kommentit. 
 
 

4.2 Tutkimusaineiston tarkastelutapa positioinnin teoriaa  
 soveltaen 
 
Sovellan positioinnin teorian lähtökohtaolettamuksia lähestyessäni tutkimukseni empiiristä 
aineistoa. Dynaaminen tutkimusote näkyy tutkimuksessani siinä, että ymmärrän tutkimukseen 
osallistujien kirjoittamat avovastaukset organisaation jäsenten tavoitteellisena toimintana. 
Organisaation jäsenten esittämien muutosarvioiden sisällön sijaan tutkin ensisijaisesti fuusio-
arvioita tutkimustilanteessa tehtyinä tekoina ja puheakteina, joilla kyseiset tutkimukseen 
osallistujat arvioivat fuusiota, selittävät arvioitaan ja niiden perusteita ja antavat tutkijoille 
ohjeita niiden tulkitsemiseen ja raportointiin. Avovastauksia kirjoittaneiden positiointeja 
lähestyn tilanteisina asemoitumisina ja etsin avovastauksista organisaation jäsenten erilaisia 
tapoja positioitua fuusion arvioijina. 
 Kontekstuaalisuus tarkoittaa työssäni sitä, että en positioita tulkitessani irrottaudu siitä 
paikantamisesta tai itsensä kontekstualisoinnista, jota avoimien vastausten kirjoittajat ovat 
tehneet lausumiensa esittämistilanteessa eli lomakekyselyn yhteydessä. Käsitykseni avoimien 
vastausten tilanteisesta, esittämistilanteen kontekstista ja valintani sen ensi sijaisuudesta 
tulkintojen perustana, ovat rakentuneet monen lukemiskerran ja oman oppimisprosessini 
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myötä. Jos avovastauksessa esimerkiksi luki: ”Kiitos kyselystä.”, tulkitsin avovastauksen 
kirjoittaneen kiittäneen tutkijoita tai organisaation johtoa kyselyn tekemisestä. Tällaiseen 
yksittäisen avoimen vastauksen tulkintaan päädyin myös niiden avoimien vastausten 
perusteella, joissa erikseen kiiteltiin joko tutkijoita tai johtoa kyselyn tekemisestä. Kun eräs 
tutkimukseen osallistuja kirjoitti: ”En jaksa enää.”, tulkitsin ensi lukemalta tämän kirjoittajan 
kertovan tutkijoille väsymyksestään ja työnsä kuormittavuudesta ja vetoavan tutkijoihin 
pyytämällä epäsuorasti apua raskaaksi kokemaansa työtilanteeseen, kuten niin monet 
kyselyyn vastaajat tekivät. Vasta myöhemmässä vaiheessa, luettuani aineistoa useaan kertaan 
ja etsittyäni perustaa kaikkien avointen vastausten tasavertaiseen käsittelyyn, päädyin tarkas-
telemaan tutkimukseen osallistuneiden avovastaustilaan kirjoittamia kommentteja ensisijai-
sesti niiden esittämistilanteessa esitettyinä lausumina. Eli tällä tavoin tarkasteltuna ”En jaksa 
enää” viestittikin tutkijoille siitä,, että kirjoittaja oli jo vastannut 17-sivuiseen kyselylomak-
keeseen eikä enää jaksanut kirjoittaa avovastaustilaan omia kommenttejaan, vaikka hänelle 
lomakkeen lopussa tarjottiin siihen vielä mahdollisuutta. 
 Sosiaalisen episodin moraalinen järjestyneisyys kuvastuu lomakekyselyyn osallistu-
neiden toiminnan järjestyneisyydessä. Tutkijat esimerkiksi kysyvät kyselylomakkeessa tutki-
muksen kohteilta merkityksellisenä pitämiään kysymyksiä ja esittävät väittämiä, joihin odot-
tavat tietynmittaisia vastauksia ja kannanottoja antamiensa vastausvaihtoehtojen ja vastaa-
misajan puitteissa. Tutkijat keräävät vastaukset ja koostavat tutkimukseen osallistujien 
näkemyksistä puheenvuoron, joka esitetään palautetilaisuuksissa ja tutkimusraportin muo-
dossa. Tutkimukseen osallistuneet ovat kirjoittaneet vastauksensa avoimeen kysymykseen 
tämän toimijoiden tehtäviä ja odotuksia määrittelevän järjestyneisyyden puitteissa. 
 Sosiaalisten periaatteiden mukaan toimiminen näkyy aineistossa tulkintani mukaan 
muun muassa siinä, kuinka kirjoittajat noudattavat kyselyyn vastaajina tilanteessa sopivaksi 
katsomiaan puhetapoja ja sääntöjä. Toimiminen yhteisten periaatteiden mukaan lomake-
kyselytilanteessa havainnollistuu myöhemmissä tulosluvuissa, kun vastaajat esimerkiksi 
selittelevät arvioidensa perusteita tai lomakkeen palauttamista myöhässä. 
 Toimijalähtöisyys konkretisoituu, kunymmärrän fuusion arviointitutkimukseen osallis-
tuneiden kirjoittamat avoimen kysymyksen vastaukset ja niissä esitetyt lausumat sosiaalisen 
merkityksen omaavina tekoina56. Esimerkiksi tutkimukseen osallistujien kannalta avoin 
kysymys ja siihen varattu vastaustila voidaan nähdä paikkana, jossa organisaation jäsenten on 
mahdollisuus esittää omia näkemyksiä fuusiosta ja pyrkiä vaikuttamaan oman työorgani-
saation muutostodellisuuteen. Näen avoimeen kysymykseen vastanneet kirjoittajat yksilöinä, 
jotka ovat vastauksissaan toimineet tavoitteellisesti ja pyrkineet positioitumisillaan saavut-
tamaan kyseisessä tilanteessa mielekkäitä tavoitteita, esimerkiksi että heidän kannanottonsa 

                                                
56 Vaikka positioinnin teoria ei korosta toimijoiden intentionaalisuutta sinänsä, vaan enemminkin sosiaalisen toiminnan 
(episodien) tavoitteellisuutta, perustuu teoria kuitenkin ensisijaisesti käsitykselle yksilöistä, jotka toimivat ja pyrkivät 
toimimaan mielekkäästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa itseään ja muita positioidessaan (vrt. esim. Davies ja Harré 1990, 
58-59; 1999, 49-50; 2001, 270; Korobov 2001, 23; Parrot 2003, 31; Wilkinson ja Kitzinger 2003, 173). 
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otetaan vakavasti. Tutkimustilanteeseen osallistuessaan vastaajat toimivat silti aina fyysisinä 
olioina jossakin erityisessä paikassa ja ajassa ja tarkastelen kyselylomakettakin yhtenä 
tutkimustilanteen tapahtumisen ja puhumisen paikkana, muodollisena episodina, joka rajoittaa 
konkreettisesti tilanteeseen osallistujien toimintaa ja vaihtoehtoisten toimintatapojen määrää. 
Esimerkiksi kysymykset esitetään ja vastaukset annetaan kyselylomakkeen osoittamalla 
tavalla. Avovastaustila on tässä kontekstissa kuitenkin epämuodollisempi institutionaalisen 
keskustelun areena ja antaa mahdollisuuden esimerkiksi hyväksyä tai kiistää kyselylomak-
keen osoittama arvioijan positio (vrt. Harré ja Langenhove 1999, 2).  
 Työtäni on ohjannut aineistoon perehtymisen myötä syntynyt käsitys siitä, kuinka 
avovastauksissa esitettyjen lausumien sosiaalinen voima piilee niissä mahdollisuuksissa, joilla 
kirjoittajat ja heidän lausumansa tulevat ymmärretyksi, koska sillä voi olla konkreettisia 
vaikutuksia heidän työtodellisuuteensa. Jos tutkijat esimerkiksi raportoivat avovastauksissa 
esitetyt kehittämisratkaisut, ne saatetaan ottaa organisaatiossa vakavasti ja toteuttaa käytän-
nössä. Tämä on myös yksi esimerkki kyseisessä tilanteessa tapahtuvasta merkityksenmuodos-
tumisesta ja positioitumisesta sosiaalisena saavutuksena, jolla on konkreettisia seurauksia 
asianomaisille.  
 
 

4.3 Organisaation jäsenten omien positiointien analyysin  
 vaiheet 
 
Positioinnin teoria tarjoaa organisaation jäsenten omien positiointien analyysia varten erilaisia 
analyyttisia käsitteitä. Ne auttavat hahmottamaan sitä, kuinka esimerkiksi lomakekysely 
toimintatilanteena koostuu tiettyjä käytäntöjä noudattavista puheakteista ja teoista. Käsit-
teiden avulla voi tarkastella myös kuinka tekojen muodot määrittyvät niiden sosiaalisen 
voiman mukaan ja kuinka myös ei-verbaalit asiat voivat myötävaikuttavaa tilanteeseen (vrt. 
Davies ja Harré 1990, 45; 1999, 34). Seuraavassa erittelen sitä, kuinka olen käyttänyt 
positioinnin teorian analyyttisia käsitteitä organisaation jäsenten kirjoittamien avovastausten 
erittelyssä. 
 
 
4.3.1 Episodien analyysi avovastausaineistosta  
 
Episodien analyysissa tarkastellaan toimintatilanteeseen osallistuvien moraalisia positioita eli 
heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan tehdä tai sanoa joitakin erityisiä asioita, tilanteen 
etenemistä sekä tekojen ja puheaktien voimaa muodostaa erilaisia sosiaalisia asemia (Harré 
1993, 78–79; Harré ja van Langenhove 1999, 6) (KUVIO 3: Puheaktin, tarinalinjan ja 
position kolminaisuuden tarkastelu toimintaepisodin rakenteiden selvittämiseksi). 
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Toimijalähtöisen analyysin perusyksiköiksi otetaan tilanteeseen osallistujien teot ja 
lausumillaan suorittamat puheaktit (Harré ja Stearns 1995, 124–125) sekä osoitetaan teko-
toiminta –rakenne, joka konstituoi inhimillisen toimintaepisodin (Harré 1993, 116).  
 Episodit eivät kehity millään keskimääräisellä tavalla, vaan niillä on taipumus seurata 
aikaisemmin vakiintuneita kehityskulkuja (narratiivisia konventioita), joita kutsutaan tarina-
linjoiksi (story line)57 (van Langenhove ja Harré 1999, 17; Harré ja Moghaddam 2003, 6; 
Moghaddam ym. 2003, 14). 
 Analysoija identifioi aineistosta tarinalinjat, jotka konstituoivat tilanteen etenemistä 
sekä jokaisen tarinalinjan puitteissa tapahtuvat itsen ja muiden positioinnit. Analysoija 
erittelee myös tilanteeseen osallistuvien toimintaa ja tarinalinjojen puitteissa esitettyjen 
kielellisten lausumien sosiaalista voimaa tulla ymmärretyksi tietynlaisina tekoina ja puhe-
akteina (Harré ja Slocum 2003, 131). Näiden kolmen ulottuvuuden keskinäisiä suhteita 
analysoimalla voidaan selvittää toimintatilanteen episodiset rakenteet (Harré ja Gillett 1994, 
156; van Langenhove ja Harré 1999, 18; Harré 2004, 7) sekä jokaisen toimijakategorian 
rajoitukset ja mahdollisuudet, jotka tilanteeseen osallistujat tunnistavat episodin epävirallisesti 
tunnustetun moraalisen järjestyneisyyden puitteissa (Moghaddam ym. 2003, 140–141).  
 

 

 
KUVIO 3. Puheaktin, tarinalinjan ja position kolminaisuuden tarkastelu toimintaepisodin 
rakenteiden selvittämiseksi (van Langenhove ja Harré 1999, 18; Harré 2004, 7). 
 

                                                
57 Tarinalinjalla viitataan tyypillisiin sosiaalisten tilanteiden ja keskustelujen etenemisen tapoihin, vaikka sitä käytetään myös 
puhuttaessa jonkun erityisen sosiaalisen tilanteen ja keskustelun konkreettisesta etenemisestä (van Langenhove ja Harré 
1999, 17; Harré ja Moghaddam 2003, 6; Moghaddam ym. 2003, 14; myös esim. Pöysä 2010, 160-161). Saarilammi (2007,30) 
toteaa, että käsitteen story line suomentaminen on ongelmallista. Hän käyttää siitä käännöstä kulttuurinen tarinamalli. Muita 
käsitteen käännöksiä ovat mm. juonirakenne, tarinalinja, tarinaydin ja tarinajuoni (Törrönen 2001; Mönkkönen 2002). Käytän 
itse termiä tarinalinja painottaakseni tarkastelun kohteena olevan erityisen sosiaalisen tilanteen etenemisen ulottuvuutta sekä 
yleisten tarinallisten mallien joustavuutta ja kytkeytymistä kulttuurisiin merkityksiin samaan tapaan kuin esimerkiksi 
Kauppinen (emt., 2010, 85; vrt. myös Törrönen 2001, 419). 

tarinalinja 
(storyline) 

teko-toiminta (act-action) positio (position) 
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 Episodien määrittely avovastausaineistosta. Sosiaalisten episodien analyysissa olen 
ottanut huomioon tekoon ja toimintaan (tässä tapauksessa vastaukset tutkijoiden esittämään 
avoimeen kysymykseen) sisältyvät asemoinnit (itsen ja muiden positioinnit) sekä kollektiivis-
narratiiviset mallit (avoimien vastausten tarinalinjat). Olen analysoinut kaikki organisaation 
jäsenten avoimeen kysymykseen kirjoittamat vastaukset. Jokaisesta avovastauksesta olen 
eritellyt kaikki positioitumiset sekä etsinyt tyypillisiä tarinalinjoja. Näin jokainen avovastaus 
on tullut luokitelluksi kirjoittajan positioitumisten mukaan vähintään yhden kerran riippuen 
positioitumisten määrästä ja vähintään yhteen episodiin kuuluvaksi. 
 Episodien tulkintaa ja luokittelua ohjasi sekä teorian että aineiston lukemiselle ja 
pohdinnoille perustunut esiymmärrys siitä, että avoimeen kysymykseen vastanneet halusivat 
esittää tutkijoille ja tutkijoiden välityksellä myös omalle työorganisaatiolleen jotakin merki-
tyksellistä. Esiymmärryksen pohjalta luin organisaation jäsenten lausumat organisaation 
johdolle ja tutkijoille kirjoitettuina selontekoina. Näin kirjoittajat itsekin joissakin avovas-
tauksissa omaa toimintaansa määrittelevät, esimerkiksi tervehtimällä tutkijoita avovastauksen 
alussa tai osoittamalla viestinsä oman työorganisaation johdolle ja selittämällä fuusioar-
vioidensa perusteita. Juuri tällaiset tutkimuksessa helposti ”merkityksettöminä” sivuutettavat 
kommentit, kuten tutkimukseen osallistuneiden esittämät tervehdykset ja terveiset sekä kom-
mentit kyselylomakkeen puutteista tai vastaamisen vaikeudesta ohjasivat tarkastelemaan 
avovastauksia ikään kuin keskustelutilanteessa esitettyinä puheenvuoroina. Lähestynkin 
kyselylomakkeita ja niiden väittämiä tai kysymyksiä tutkijoiden esittäminä puheenvuoroina ja 
kysymyksinä, joihin tutkimukseen osallistujat ovat vastanneet organisaation johdon järjes-
tämässä palautetilanteessa. Kyselylomakkeen lopussa tutkijat ovat vielä antaneet vastaajille 
mahdollisuuden ilmaista omia näkemyksiään avoimen kysymyksen vastaustilaan. Viittaukset 
tällaiseen palautteenantoon ja avoimen vastauksen kirjoittaneiden eksplisiittisesti esittämät 
tutkijoiden ja johdon puhutttelut olen koonnut ja eritellyt liitteenä olevaan yhteenvetoon58 
(LIITE 8. Avoimeen kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 vastanneiden erikseen johdolle ja 
tutkijoille suuntaamat lausumat toimialoittain). 
 Tämän aineiston uudelleenlukujen myötä syntyneen näkemyksen pohjalta ryhdyin 
episodeja eritellessäni ryhmittelemään avovastauksia sen mukaan mitä niissä tehtiin eli ketä 
tutkimukseen osallistuneet puhuttelivat, mitä he sanoivat ja tekivät, mihin he näyttivät 
sitoutuvan lausumillaan ja positioitumisillaan sekä miten tai millaiseksi toimijaksi he 
asemoivat itsensä tai muut. Tarkkailin sitä, miten vastaajat määrittelivät omaa tai muiden 
henkilöiden toimintaa, esimerkiksi mitä olettamuksia he esittivät muiden toiminnasta, 
tavoitteista, ajatuksista tai tunteista. Kokosin lausumia ensinnäkin sen tilanteen luonteesta, 
jossa tutkimukseen osallistuneet osoittivat joko eksplisiittisesti tai ylipäätään puheakteillaan 
toimivansa, ja toiseksi pohdin myös sitä, mitä tällaisissa tilanteissa yleensä tavoitellaan ja 

                                                
58 Olen laskenut johdon ja tutkijoiden eksplisiittiset puhuttelut vain yhden kerran per avoimeen kysymykseen esitetty vastaus, 
vaikka kirjoittaja olisi esittänyt vastauksessaan useitakin eri sisältöisiä lausumia näille vastaanottajille. 
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miten on tapana toimia. Koska lomakekyselyssä vuorovaikutus organisaation jäsenten ja 
tutkijoiden välillä on suurelta osin yksisuuntaista ja eriaikaista, ei positioinnin teorian 
korostamaa puheaktien ja positiointien sosiaalista voimaa tulla ymmärretyksi tietynlaisina 
tekoina ja erityisesti tämän tapahtumisen sekventiaalista rakentumista puheaktien prosessina 
ollut mahdollista analysoida samaan tapaan kuin esimerkiksi haastatteluaineistoissa. Mutta 
avovastausaineistosta oli mahdollista konstruoida kolmenlaisia episodisia kokonaisuuksia, 
joissa osallistujien oikeudet ja velvollisuudet toimia tilanteisen tavoitteen saavuttamiseksi 
rakentuvat eri tavoin.  
 Luokittelin ja nimesin episodit eriteltyäni tutkimukseen osallistuneiden ja heidän 
osoittamiensa toimijoiden toiminnan moraalista järjestyneisyyttä. Kokosin ensin eksplisiittisiä 
lausumia vastaajien omista tai muiden toimijoiden tehtävistä, vastuista tai oikeuksista, joissa 
he positioituivat itse tai positioivat muita toimijoita eri tavoin, joiden pohjalta tein alustavan 
luokituksen episodeista. Nimesin episodit henkilöstökyselyksi, tieteelliseksi tutkimustilan-
teeksi ja arviointitilanteeksi sen mukaan, mitä tutkimukseen osallistuneet olivat esittäneet 
omiksi ja muiden esille tuomiensa toimijoiden toimintaa ohjaaviksi tavoitteiksi ja näihin 
tavoitteiden saavuttamiseen liittyviksi tehtäviksi, vastuiksi tai oikeuksiksi. Lopuksi tarkistin, 
että jokainen avovastauksen kirjoittanut toimii ainakin jonkin näitä episodeja määrittelevien, 
eri toimijoiden rooleja ja toiminnan järjestyneisyyttä koskevien ennakko-oletusten ja niiden 
yhteydessä esiintyvien tarinalinjojen puitteissa. 
 Kaikki fuusiota koskevat kannanotot ja niitä koskevat lisätiedot tai perustelut voidaan 
toki ymmärtää yhtä lailla arvioijien tekeminä arvioina ja palautteena sekä omalle työ-
organisaatiolle että tutkijoille. Episodinen jaottelu havainnollistaa kuitenkin erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa toimivien toimijoiden asemoitumista ja moraalisen järjestyneisyyden 
eroja. Jaottelu osoittaa lisäksi, että jokainen lausuma on luettavissa eri positioista ja eri 
narratiivien puitteissa eri tavoin ja että sille voidaan antaa erilaisia merkityksiä.  
 
 
4.3.2 Tarinalinjojen erittely   
 
Tilanteessa meneillään oleva tarinalinja ja siihen liittyvät positiot määrittelevät toimijoiden 
sanomisten ja tekemisten sosiaalista merkitystä. Esimerkiksi keskustelujen tarinalinjat ovat 
juonellisia, ja näiden juonien puitteissa tulevat myös keskustelun aiheet määritellyiksi 
(Moghaddam ym. 2003, 140). Analyysin tasolla kysymys kuuluu: koska, kenen toimesta ja 
osana millaisia keskusteluja keskustelunaiheet tulevat määritellyiksi? (van Langenhove ja 
Bertolink 1999, 123). Analysoijan tulee siis olla tietoinen yleisöstä, puhetilanteen 
kontekstuaalisista ulottuvuuksista ja yleisestä diskursiivisesta kehyksestä, koska ihmisten 
kertomukset ovat aina osa laajempia diskursseja ja vaihtelevat riippuen monista kontekstuaa-
lisista tekijöistä. Esimerkiksi yleisön luonne on yksi merkittävimmistä kontekstuaalista 
tekijöistä, jotka vaikuttavat puhujan toimintaan (Harré ja Slocum 2003, 130). 
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 Tarinalinjojen erittely avovastausaineistosta. Tulkintani tarinalinjoista ovat syntyneet 
episodien määrittelyjen yhteydessä, kun olen pohtinut tutkimustilannetta ja kyselylomaketta 
puheaktien ja positioitumisten puitteina. Kun esimerkiksi tulkitsen avovastaukset henkilöstö-
kyselyn yhteydessä annettuna palautteena organisaation johdolle, hahmotin tarinalinjoja 
alkuun sen pohjalta, miten ja mitä varten organisaatiot yleensä tekevät henkilöstökyselyitä, 
mistä niissä ollaan kiinnostuneita, kuka niistä on kiinnostunut ja mihin niiden tuloksia 
käytetään eli käytin hyödykseni yleistä kulttuurista tietämystäni organisaatioiden palautetilai-
suuksista. Avovastausten kirjoittajat osoittavat eksplisiittisestikin orientoituneensa toimimaan 
näiden kulttuurissamme tyypillisten tapojen ja ajattelumallien mukaan, kuten esimerkiksi 
näkemään henkilöstökyselyt organisaation johtamisen apuvälineenä. Kokosin myös kirjoitta-
jien julkilausumia henkilöstökyselyn, tutkimuksenteon ja fuusioarvioinnin tavoitteita ja niihin 
osallistuvien toimijoiden määrittelyjä, joiden pohjalta lopulta muotoilin tulkintani tarinalin-
joista. Avovastausten sisältöjä tarkastelin myös suhteessa kyselylomakkeessa ja saatekirjeessä 
sanottuun. Tarinalinjoiksi määrittelemäni kuvaukset henkilöstökyselyjen tavoitteista ja hyö-
dyntämisestä sekä viittaukset tutkimustilanteeseen löytyvät myös saatekirjeestä ja kysely-
lomakkeesta ja ne muodostavat ikään kuin avovastauksia edeltävän puheenvuoron eli 
sekventiaalisesti etenevän tarinalinjan eri episodeissa. Myös kolmannessa tulosluvussa esite-
tyt fuusioarvioijien positioitumiset ja arvioinnin tarinalinjat rakentuvat suhteessa kysely-
lomakkeen väittämiin ja kysymyksiin, joissa kyselyyn vastaajia pyydetään arvioimaan fuusio-
prosessia jostakin tietystä näkökulmasta. Tuloksia raportoidessani esitän erittelemäni tarina-
linjat episodien alalukuina. 
 
 
4.3.3 Puheaktien erittely  
 
Puheakti on teko, jossa puhujan jossain erityisessä tilanteessa esittämä lausuma saa 
sosiaalisen merkityksen kyseisen henkilön tekona. Lausuman ja puheaktin erottelu vastaa 
erottelua toiminta/teko59 positioinnin triadissa (Harré ja Slocum 2003, 128). Lausumien 
tulkinnassa on keskeistä, ettei niitä tulkita ilmauksina yksilön sisäisistä mielentiloista, vaan 
puheakteina, joilla yksilöt suorittavat erityisen merkityksen omaavia sosiaalisia akteja, 
esimerkiksi tervehtivät lausuessaan tervehdyksen (Harré ja Slocum 2003, 128). 
 Lausumien/Puheaktien erittely. Tarkastelen avovastauksissa esitettyjä lausumia organi-
saation jäsenten suorittamina puheakteina, jotka on tehty henkilöstökyselynä toteutetun 
fuusion arviointitutkimuksen yhteydessä. Jos avovastauksessa on lukenut vaikkapa ”Terveisiä 
johdolle.”, olen tämän lausuman tulkinnut terveisten lähettämiseksi johdolle. ”Fuusioprosessi 

                                                
59 Toimijan suorittamasta teosta sosiaalisen episodin yhteydessä Harré käyttää eri yhteyksissä erilaista terminologiaa (esim. 
social act, social force, speech act). Käsitettä on aiemmin käännetty esimerkiksi sanalla teko (Ylijoki 2001, 233), sosiaalinen 
voima (Mönkkönen 2002, 49) ja sosiaalinen teko (Saarilammi 2007, 30; Kauppinen 2010, 37).  Itse käytän puheakti-termiä 
korostaessani avoimissa vastauksissa esiintyviä lausumia organisaation jäsenten arviointitutkimustilanteessa tekeminä 
tekoina. 
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on sujunut hyvin.”, olen tulkinnut fuusion arvioimiseksi. ”En ole voinut arvioida fuusiota 
luotettavasti, koska en ollut työssä yhdistämisen tapahtuessa.”, ymmärrän selonteoksi fuusio-
arvioinnin perusteista ja osoitukseksi vastaajan pyrkimyksestä toimia arviointitutkimuksen 
tavoitteen eli luotettavan arvion saavuttamiseksi. Raportoidessani tuloksia esitän tulkintani 
puheakteista, kun selvitän mitä avoimeen kysymykseen vastanneet tekevät vastauksillaan, 
kuten ottavat kantaa ja antavat palautetta fuusiosta. 
 
 
4.3.4 Positioiden erittely  
 
Positioinnin teoria on menetelmällisenä ratkaisuna ennen kaikkea diskursiivisesti tuotettujen 
ja tulkittujen sosiaalisten suhteiden ja niissä rakentuvien asemien (so. positioiden) analyysin 
väline (vrt.  myös Pirkkalainen 2003 , 34). Tutkijalle position käsite on metafora, jonka avulla 
hän voi ymmärtää, kuinka ihmiset paikantuvat yhdessä tuotettujen tarinalinjojen puitteissa 
havaittaviksi ja subjektiivisesti johdonmukaisesti toimiviksi osallistujiksi (Harré ja van 
Langenhove 1999, 61). Jos tilanteen tarinalinja muuttuu, muuttuvat myös positiot, ja nämä 
uudelleenpositioinnit muuttavat näin ollen myös tekojen ja puheaktien sosiaalista voimaa. 
Position käsitteen käytöllä pyritään tavoittamaan sosiaalisten asemien ja määrittelyjen 
moninaisuus sekä artikuloimaan sosiaaliseen tilanteeseen vaikuttavia tilanteisia ehtoja ja 
olosuhteita (Harré ja van Langenhove 1999, 2; Harré 2004, 8–11).  
 Positiot identifioidaan poimimalla aineistosta se, millaisia positioita osallistujat ottavat, 
mistä kieltäydytään, missä yhteydessä positiot otetaan ja miten osallistujat tulevat sen jälkeen 
positioiduiksi (vrt. Davies ja Harré 2001, 48; vrt. myös Hollway 2001, 282–283). Analyysissa 
selvitetään, kuinka lausumissa nimetään tai osoitetaan yksilö kuuluvaksi johonkin kate-
goriaan. Kun positioita identifioidaan keskustelusta, on keskeisin kysymys se, kenellä on 
moraalinen oikeus esittää lausuntoja joistakin henkilöistä (van Langenhove ja Harré 1999, 
106). Positiointi voi tapahtua joko suorina viittauksina johonkin ryhmäkategoriaan kuulu-
miseen tai se voidaan osoittaa attribuuteilla (esim. varoittamalla toista puhuja positioi itsensä 
suojelijaksi) (Slocum ja van Langenhove 2003, 222). Aina kategoriaa ei kuitenkaan nimetä tai 
osoiteta muutoin kuin itsestään selvinä oletuksina. Monet normatiiviset positiot (esim. 
heteroseksuaalisuus, valkoinen ihonväri tai vammattomuus) ovat puolestaan niin itsestään 
selviä, että ne tulevat näkyviin vasta kun joku vastustaa niitä tai haastaa ne (Wilkinson ja 
Kitzinger 2003, 174–178). Aineistonanalyysin tasolla tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa 
stereotyyppisiä lausumia joidenkin ryhmien ominaisuuksista lähestytään sosiaalisina akteina 
niiden esittämisen tilanteisessa kontekstissa (Wilkinson ja Kitzinger 2003, 158).  Seuraavassa 
esitän positioinnin ulottuvuuksia, joiden avulla olen eritellyt empiiristä aineistoani. 
 Tehtävän mukainen eli toimeenpaneva positiointi. Ihmiset paikantavat itsensä ja muut 
keskustelussa toimijoina ja jonkin erityisen tilanteen osallistujiksi käyttämällä erilaisia 
kategorisointeja ja orientoitumalla tilanteessa etenevään (keskustelun) (van Langenhove ja 
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Harré 1999, 20). Positioinnin akteilla on tällöin välittömiä perlokutionaarisia vaikutuksia. 
Esimerkiksi tutkimustilanteessa tutkijan esittämät kysymykset tulkitaan tutkimustilanteessa 
tutkimustiedon keruuksi ja kun näihin kysymyksiin vastataan, tulee kysyjä positioiduksi 
tutkijaksi, vastaaja tutkimuksen kohteeksi ja tutkimuksen havaintomateriaali tuotetuksi. Siksi 
niitä voidaan kutsua tehtävän mukaiseksi ja toimeenpanevaksi positioinniksi (performative 
positioning).  
 Toiminnan perusteita selvittävä eli kyseenalaistava positiointi. Refleksiivisen posi-
tioinnin yhteydessä edellä esitettyä tehtävän mukaista positioinnin aktia vastustetaan tai 
korjataan. Postiointi voidaan kyseenalaistaa kahdella tapaa, joko meneillään olevan keskus-
telun tai sitä koskevan toisen keskustelun yhteydessä. Molemmat tapaukset edustavat toimin-
nan perusteita selvittävää tai kyseenalaistavaa positiointia (accountive positioning), koska ne 
ovat puhetta jostakin toisesta puheesta tai keskustelusta (van Langenhove ja Harré 1999, 21).  
 Analyyttiset erottelut mahdollistavat positioinnin erittelemisen kolmeen tyypilliseen 
positiointipuheeseen. Ensinnäkin on olemassa diskursiivisia käytäntöjä, joissa ihmiset posi-
tioivat itseään ja toisiaan ja tulevat positioiduiksi. Tämäntyyppinen puhe käsittää tehtävän-
mukaisia ja toimeenpanevia positiointiakteja, jotka ovat enimmäkseen ääneen lausumattomia. 
Tällaista performatiivista positiointia tapahtuu jatkuvasti erilaisten tilanteiden ja keskustelujen 
edetessä. Toiseksi on olemassa diskursiivisia käytäntöjä, joiden tavoitteeksi tai kohteeksi 
muodostuvat ensin mainitut positioinnin aktit. Tällaisessa positiointipuheessa on kyse 
tilanteen etenemiseen vaikuttamisesta. (Olen selvittänyt intentionaalisen positioinnin tilanteita 
tarkemmin liitteessä 10). Jos joku kieltäytyy toisen tekemästä positioinnista, on tämä akti 
suhteessa alkuperäiseen positiointiin. Toiminnan perusteita selvittävät tai haastavat positioin-
nit voivat poistaa, estää tai hyväksyä ensin mainittujen kaltaisten, usein implisiittisten 
diskursiivisten käytäntöjen vaikutuksen. Kolmanneksi on olemassa myös diskursiivisia 
käytäntöjä, joiden aiheena on toisissa keskusteluissa tehdyt positioinnit (esim., kun joku selit-
tää mitä keskustelukumppani on sanonut). Sellaisella puheella voi olla monenlaisia vaiku-
tuksia, kuten huomion kiinnittäminen siihen, mitä puhuja on sanonut tai miten hän on asiansa 
esittänyt (van Langenhove ja Harré 1999, 22–23).  
 Positioiden erittely tutkimusaineistosta. Positiointeja eritellessäni etsin avoimen kysy-
myksen vastauksista lausumia, joissa kirjoittajat määrittelivät itseään tai muita toimijoita. 
Tuloksina esittämäni positiot rakentuvat suhteessa eri toimintatilanteissa toimivien erilaisiin 
rooleihin, kuten palautteenantajan positio suhteessa organisaation johtoon, tutkimukseen 
osallistujan positio suhteessa tutkijoihin tai fuusioarvioijan positio suhteessa arvion pyytäjiin. 
Tällaisiin tulkintoihin minua ohjasivat muun muassa vastaukset, joissa eksplisiittisesti puhu-
teltiin johtoa ja tutkijoita tai arvioitiin fuusiota. Nämä toimijapositiot osoitetaan merkityk-
sellisiksi myös fuusioarvioinnin kyselylomakkeessa ja sen saatekirjeessä. Käytännössä tarkas-
telin kyselylomakkeita ja saatekirjettä vasta jälkikäteen, kun olin jo paikantanut vastaukset eri 
positioista esitetyiksi lausumiksi. Kaikki positiot löytyvät kuitenkin ainakin jonkinlaisina 
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viittauksina myös saatekirjeestä ja lomakkeiden väittämistä. Tutkimukseen osallistuneet 
saattoivat esimerkiksi määritellä itsensä jonkin erityisen toimipaikan (työyksikön, sairaalan 
jne.) työntekijöiksi, joihin heidät myös kyselylomakkeen väittämissä positioitiin. Nämä 
asemoitumiset sekä niihin liittyvät ongelmien kuvaukset ja kehittämisehdotukset ohjasivat 
minua tarkastelemaan vastausta palautteena organisaation johdolle, jotta se voisi helpommin 
puuttua konkreettisiin ongelmiin ja kehittää toimintaa vastaajan toivomalla tavalla. Tällaisella 
yksilöinnillä vastaaja saattoi myös osoittaa tutkijoille luotettavuutensa fuusioarvion tekijänä: 
hän esitti konkreettisen ja yksilöidyn esimerkin kyseisen yksikön ongelmista. Kyselylomak-
keessa jokaiselta pyydetään lisäksi henkilökohtaista näkemystä. Rajaamalla omat kannanot-
tonsa esimerkiksi jossakin tietyssä paikassa työskentelevän arvioksi vastaaja osoittaa positioi-
tuneensa esittämään nimenomaan henkilökohtaisen näkemyksen fuusiosta ja erottaa näin 
kannanottonsa yleisemmistä arvioista. Olen koonnut ja eritellyt avovastauksissa esiintyneet 
positioitumiset liitteeseen60 (LIITE 9. Avoimeen kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 vastan-
neiden positioitumiset fuusioarvioijina toimialoittain). 
 Olen tarkastellut jokaista avovastausta kahdella tapaa. Ensinnäkin tarkastelin jokaista 
avovastausta tehtävänmukaisena ja toimeenpanevana positiointina. Arvioijaa on pyydetty 
kyselylomakkeessa arvioimaan fuusiota ja näin tapahtuessa, on arvion esittäminen arvioijan 
teko (esimerkiksi merkintä väittämän vastausvaihtoehtoon). Arvio on siis tulkittavissa 
tehtävänmukaiseksi positioitumiseksi. Kysymyksessä on tehtävänmukainen toiminta tilan-
teessa, jossa instituutio on tehnyt aloitteen positiointiin (ks. LIITE 10. Intentionaalisen 
positioinnin tilanteet positioinnin teorian mukaan.). Samoin, jos arvioija kirjoittaa vastauksen 
tutkijan esittämään avoimeen kysymykseen, on jokaisessa kirjoitetussa avovastauksessa 
kysymys tehtävänmukaisesta positioitumisesta.  
 Jokaista avovastauksessa suoritettua asemoitumista johonkin erityiseen näkökulmaan 
olen tarkastellut myös toiminnan perusteita selvittävänä tai kyseenalaistavana positioitu-
misena. Tutkimukseen osallistuneet haastavat tulkintani mukaan kyselylomakkeessa tarjotun 
arvioijan position jokaisessa avovastauksessa, jossa he tuovat esiin oman arviointinäkökul-
mansa erityisyyden. He selvittävät toimintansa perusteita antamalla lukijalle lisätietoja kan-
nanotoistaan ja niihin vaikuttaneista tekijöistä. Kyseessä on tällöin vapaaehtoinen itsensä ja 
muiden toimijoiden strateginen positiointi, jossa tutkimukseen osallistuneet ilmaisevat omaa 
henkilökohtaista identiteettiään ja usein jonkin erityisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä 
tapauksessa tutkimukseen osallistujilla on kannanotoillaan mahdollisuus vaikuttaa omaan 
konkreettiseen työtodellisuuteensa ja muutosprosessiin. 

                                                
60 Olen laskenut erilaiset positioitumiset vain yhden kerran per avoimeen kysymykseen esitetty vastaus. Arvioija on saattanut 
vastauksessaan esimerkiksi positioitua arvioimaan fuusiota ensin työntekijän näkökulmasta, sen jälkeen ammattiryhmän 
näkökulmasta ja vaihtaa jälleen takaisin työntekijän positioon. Positioitumisia olen laskenut tapahtuneen tällöin vain kaksi. 
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 Positiointien kielelliset tarkastelut lausuman/puheaktin tasolla. Positioita eritellessäni 
seurasin positioinnin teorian ohjeistusta lausuman61 tasolla tehtävistä tulkinnoista. Harrén 
mukaan (1995) ei inhimillisen toiminnan tutkimista voi erottaa toimijuutta koskevan 
kielenkäytön tutkimuksesta. Toimijaksi positioitumalla toimijat osoittavat muille tilanteeseen 
osallistuville pyrkivänsä tai pyrkineensä toimimaan tilanteessa sen sosiaalisen järjestyksen 
mukaan oikein ja vastuullisesti62. Yksi tapa esittää itsensä toimijaksi on toimintaan liittyvän 
vastuun ottaminen, jakaminen ja hyväksyminen tai siitä kieltäytyminen. Omaa toimintaa 
yksilöt määrittelevät toimijuuden viitekehyksessä myös silloin, kun he esittävät tapahtumat 
toiminnaksi, joka noudattaa jotakin tilanteelle ominaista sääntöä, tapaa tai normia. Samoin 
tapahtuu silloin, kun yksilöt osoittavat, etteivät tapahtumat olleet toimijan toimintaa, vaan 
seurausta jostakin kausaalisesta prosessista. Yksilö voi esimerkiksi näyttää valmistautuneensa 
tai pyrkivänsä toimimaan toivotulla tavalla tai vakuuttaa toimivansa niin, elleivät muut estä 
häntä. Kun yksilö esittää yleisölleen päättäneensä mitä hän tavoittelee tai aikoi tavoitella, hän 
osoittaa tehneensä valinnan mahdollisten vaihtoehtojen joukosta. Yksilö voi osoittaa 
toimijuuttaan myös esittämällä toimintaperiaatteet, joiden mukaan pyrkii toimimaan (emt., 
123–131). Esimerkiksi pronominien ja verbien, erityisesti ensimmäisen ja toisen sijamuodon 
käytöllä puhuja positioi puhetilanteessa itsensä moraaliseen asemaan, ottaa ja osoittaa 
indeksiaalisesti ottavansa vastuuta lausumastaan, sen luotettavuudesta tai siitä, mihin on 
sitoutunut lausumallaan (Harré ja Gillett 1994, 29; Harré 1995, 124–125; Harré ja van 
Langenhove 1999, 62). ”Minuuksista” ja henkilökohtaisista identiteeteistä käytetään sanaa 
”itse” tai ”minä” (vrt. Davies ja Harré 1990, 47; 1999, 36–37; Harré ja van Langenhove 1999, 
7).  
 Myös avovastausten kirjoittajat esittivät ”itsensä” minä-pronominilla ja viittaavat 
spatiaaliseen sijaintiinsa ja oman toimijuutensa moraaliseen positioon yksilönä muiden  

                                                
61 Yksi pragmatgiikan ydinkysymyksiä on se, mitä kommunikaatiossa sanotaan ja toisaalta mitä tehdään, tai mitä tapahtuu. 
Analyysin tasolla esimerkiksi Törrönen (1998,8; 2010, 186-187; myös Hall 1999) erottelee puhutun (lausuma) puhujasta 
(enonsiaatio) ja korostaa lausuman ulottuvuutta silloin kun analysoidaan positioita tai subjektiasemia luokituksina ja 
osallistujarooleina. Pöysä (2010, 160-161) puhuu kerronnallisesta asemoitumisesta ja erottaa sen aktuaalisessa 
vuorovaikutustilanteessa tapahtuvasta asemoinnista. Lausuman ulottuuvuus (kerronnallinen asemointi) painottuu omassa 
työssäni, kun erittelen organisaation jäsenten erilaisia näkökulmia ja asemoitumisia fuusionarvioijina. Puhujan teon 
ulottuvuus puolestaan korostuu, kun tarkastelen organisaation jäsenten rooleja tutkimukseen osallistujina ja erilaisten 
toiminnallisten episodien yhteydessä. 
62 Harrén (1995) mukaan yksi tapa osoittaa toimijuuttaan on selvittää yleisölle syy siihen, miksi on päättänyt olla toimimatta 
sosiaalisen järjestyksen mukaisella tavalla. Kun selvittää esimerkiksi ”tahdon heikkoutensa” syyt, voi vakuuttaa jäsenyyttään 
ja pyrkimyksiään toimia kyseisen sosiaalisen järjestyksen puitteissa ja samanaikaisesti kieltäytyä tuosta jäsenyydestä (emt., 
133). Selitykset ja perustelut ovat positioinnin teorian mukaan eri tekoja, joilla tehdään ja tavoitellaan moraalisen 
toimijuuden kannalta erilaisia asioita: selityksillä osoitetaan omaa vastuuta, kun taas perusteluilla vastuusta kieltäydytään 
(emt., 123). Esimerkiksi avovastausaineistossa vastaajat selittivät muun muassa kyselylomakkeidensa myöhästymistä ja 
perustelivat vastaamattomuuttaan muun muassa sillä, että kysely oli toteutettu liian aikaisin, jotta fuusiota olisi voinut 
arvioida. Molemmissa tapauksissa vastaajat osoittivat kuitenkin pyrkineensä toimimaan tutkimustilanteessa toivotulla tavalla. 
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vastaajien joukossa63 (vrt. Harré ja Gillett 1994, 107). Ryhmien välistä positiointia identi-
fioidessani etsin avovastauksista ryhmäjäsenyyteen viittaavia termejä, kuten ”me”, ”he”, 
”meitä”, ”heitä” sekä puhetta ”itsestä” tai ”toisesta” jonkun ryhmän edustajana tai joidenkin 
erityisten ryhmien nimillä (vrt. Tan ja Moghaddam 1999, 183). Käytännössä olen hyö-
dyntänyt muitakin kielitieteen tarjoamia keinoja, joiden mukaan olen eritellyt avovastauksissa 
esiintyviä eksplisiittisiä positionteja muun muassa kokoamalla predikatiiviadverbiaalin avulla 
muodostetut asemoitumiset, kuten ”työntekijänä”, ”sairaanhoitajana” tai ”veronmaksjana” 
(vrt. esimerkiksi Pälli 2003, 81–83) sekä muita kielenkäytön tapoja, joilla vastaajat ilmaisivat 
jonkin puhujaroolin omaksumista tai asemoivat muita toimijoita (emt., 61–134). 
 Jos vastaajat eivät kategorisoineet avovastauksessa itseään mitenkään erityisesti, vaan 
kirjoittivat arvionsa esimerkiksi passiivissa tai ranskalaisin viivoin, määrittelin heitä henki-
löstökyselyyn vastaajan ja tutkimukseen osallistujan lisäksi aina jonkun position edustajaksi 
sen mukaan, mitä asioita he toivat avovastauksessaan esiin, sillä passiivimuodossa esitetty 
”asialistakin” on aina jonkun toimijan näkökulmasta esitetty arvio. Tällöin tulkitsin kyseisen 
vastaajan asemoituvan avovastausten asiasisältöjen perusteella esimerkiksi organisaation 
jäsenen, työntekijän tai ammattiryhmän edustajan positioon tukeutuen jo aiemmin identi-
fioimiini, eksplisittisistä lausumista koostamiini kategorioihin, ja erittelin kyseisiä arvioita 
näistä positiosta esitettyinä tai näitä toimijaryhmiä koskevina kannanottoina. Positiointien 
erittelyä ohjasi positioinnin teorian käsitys siitä, että vastaajan ei tarvitse olla itse jonkin 
sosiaalisen identiteetin omaavan kaltainen, voidakseen omaksua jonkin erityisen sosiaalisen 
identiteetin.  
 Positioiden nimeäminen. Olen nimennyt positiot tutkimukseen osallistujien omien 
määrittelyjen perusteella. Positioiden osalta olen tiivistänyt luokittelua esimerkiksi organi-
saation sidosryhmien, kuten asiakkaan ja omaisen positioiden kohdalla. Olen raportoinut 
näistä positioista esitetyt lausumat potilaan position yhteydessä, koska ne kaikki viittaavaat 
toimijaryhmiin, jotka eivät välttämättä ole organisaation jäseniä, vaan jotka arvioijat kuva-
sivat esimerkiksi organisaation toiminnan ja työn kohteiksi, organisaation palveluja tarvit-
seviksi, niiden ostajiksi tai maksajiksi. Muut sidosryhmät, kuten poliittiset päätöksentekijät ja 
muut julkisen sektorin toimijatahot olen raportoinut julkisen sektorin toimijan positioon, kun 
nämä ryhmät esitetään muun muassa julkisen sektorin toimijoina, jotka vaikuttavat organi-
saation toimintaan. Henkilöstön edustajat tuotiin esiin yhtenä positiona, jonka olen liittänyt 
työntekijän tai organisaation jäsenen positioon. Näitä positioitumisia oli vain muutama. 
Lisäksi kaikkia mahdollisia lomittaisia asemoitumisia en ole voinut eritellä niiden runsauden 

                                                
63 Puheessa käytetyt pronominit eivät positioinnin teorian mukaan ole olemassa ennen substantiiveja (”pro-nouns”), vaan ne 
ovat indeksiaalisia (Harré ja Stearns 1995, 125). Puheaktien kontekstissa pronominien indeksiaalisuus nähdään 
paikantumisina (as locative). Ne osoittavat puheaktien sisältöä ja puhujien aseman mukaista illokutionaarista voimaa sekä 
joskus myös puhujan spatiaalista, temporaalista, moraalista ja sosiaalista positiota (Harré ja Stearns 1995, 125-126). Kun 
tarinaa esitetään ”minä”-muodossa, referenssi kiinnittyy puhujaan kontekstuaalisesti ja kiinnittää lausumat sekä puhujan 
tilallis-ajalliseen paikkaan että moraaliseen asemoitumiseen (Harré ja van Langenhove 1999, 64-66). Näin käsitys itsestä 
henkilökohtaisen vastuunkantajana ei ole entiteetti vaan paikka (location) tietyssä tilassa ja tietyn tilanteen moraalisen 
järjestyksen puitteissa (Harré 1993, 4-5; vrt. myös Davies 2003, 294).   
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vuoksi. Esimerkiksi kun vastaaja on positioinut itsensä jossakin toimipaikassa työsken-
televäksi, erityistä ammattiryhmää ja erikoisalaa edustavaksi, jonkin ikäiseksi ja jonkin 
kunnan asukkaaksi samassa avovastauksessa, hänen fuusioarvionsa on eritelty näistä kaikista 
positioista esitetyksi, mutta kaikkia mahdollisia yhdistelmiä en ole pystynyt erittelemään 
jokaisen position lopussa, vaikka olen pyrkinytkin tuomaan ne esiin.  
 Ajan määreiden käsittely ja avovastausten viittaukset pitkittäistutkimuksen asetelmaan. 
Toisella kyselykierroksella avovastauksissa esiintyi ajan määreitä, kuten ”edelleen”, ”yhä”, 
”vieläkin” tai ”muutoksen alkuvaiheen tunnelmiin verrattuna”, jotka viittasivat organisaation 
perustamisvaiheeseen ja ensimmäiseen kyselykertaan. En luokitellut lausumia ajan määreiden 
mukaan tarkemmin, koska en yrittänyt osoittaa esimerkiksi muutosta kahden mittauskerran 
välillä. Tarkastelen ajallisia viittauksia siltä osin, kuin vastaajat ottavat niitä eri positioissa 
esitetyissä arvioissaan esiin. 
 Moniäänisyyden etsintä. Olen tietoisesti etsinyt avovastauksista kyselylomakkeen 
ilmiömäärittelyistä, asemoitumisista ja useimpien tutkimukseen osallistuneiden esittämistä 
kuvauksista erottautuvia tai niitä riitauttavia lausumia, joissa kirjoittajat asettuivat arvioimaan 
fuusiota jotenkin toisin tai muista poikkeavalla tavalla. Tällä ”erojen etsimisellä” halusin 
tavoittaa mahdollisimman moninaisen kuvan fuusiosta ja sitä arvioivien ihmisten näke-
myksistä. 
 
 

4.4 Positioinnin analyysin tulosten lukuohjeet 
 
Tarkastelen tutkimukseni empiirisen aineiston keruutilannetta eli lomakekyselyä organi-
saation jäsenten ja tutkijoiden välisenä tutkimustilanteessa tapahtuvana kohtaamisena. 
Organisaation johto on pyytänyt arviointitutkimuksella henkilöstöltä arviota fuusiosta, jotta 
voisi ohjata muutosprosessia saamansa palautteen pohjalta. Henkilöstön tehtävä on vastata 
esitettyihin kysymyksiin, mutta kysely antaa henkilöstölle myös mahdollisuuden välittää 
johdolle omia näkemyksiään. Tutkijat toimivat tutkimusprosessissa johdon ja henkilöstön 
välisten viestien välittäjänä sekä suorittavat omaa virallista tehtäväänsä fuusion toteutuksen 
arvioijina. Nämä toiminnalliset kokonaisuudet olen nimetty tulosluvuissa henkilöstökyselyksi, 
tutkimustilanteeksi ja fuusion arviointitilanteeksi. Kussakin episodisessa kokonaisuudessa 
toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet eli positiot toimia tilanteisen tavoitteen saavuttamiseksi 
rakentuvat eri tavoin. 
 Esitän tutkimustulokset episodeittain eli meneillään olevan tilanteen moraalista järjes-
tyneisyyttä ja diskursiivisia erityispiirteitä avovastauksista eritellen. Episodit olen kirjoittanut 
omiksi luvuikseen. Vastauksina tutkimuskysymyksiini erittelen sitä, miten organisaation 
jäsenet positioivat itseään ja muita fuusiotilannetta tutkitessaan ja mitä he pitävät tärkeänä 
tuoda esiin fuusiota arvioidessaan. Tuloslukujen lopussa esitän myös kolmanteen tutkimus-
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kysymykseen liittyvän tulkintani siitä, miten organisaation jäsenten esittämät fuusion haasteet 
ja epäkohdat voidaan ymmärtää kyseisen episodin puitteissa ja mitä ne ilmentävät jäsenten 
suhtautumisesta fuusioon. Eri lukujen alaotsikoita olen nimennyt tilanteessa tyypillisten 
kulttuuristen ja lomakekyselytilanteessa etenevien tarinalinjojen mukaan sekä avovastauksissa 
eri toimijoille osoitettujen positioiden ja niihin liitettyjen tavoitteiden, tehtävien ja oikeuksien 
mukaan, joihin avoimissa vastauksissa myös eksplisiittisesti viitataan. Puheaktit olen kirjoit-
tanut kirjoittajan tekoa kuvaavaan muotoon, kuten ”vastaajat arvioivat, kysyvät, ehdottavat, 
muistuttavat, ihmettelevät” ja niin edelleen, aina sen mukaan mitä kyseisellä lausumalla 
ollaan tekemässä. Seuraavassa esitän vielä joitain huomioita tulosten raportoinnista. 
 Tulosten osittainen päällekkäisyys. Tarkastelen kutakin erittelemääni asemoitumista 
erikseen. Tästä seuraa se, että tulosluvuissa on joitakin päällekkäisyyksiä. Asemoitumiset 
eivät muodosta selkeärajaisia luokkia, vaan lomittuvat toisiinsa. Päällekkäisyys kuvastaa 
myös tutkimuksen lähestymistavan keskeisintä ajatusta organisaatiotoimijoista arvioijina, 
jotka voivat asemoitua eri tavoin ja monista eri positioista arvioimaan fuusiota.  
 Arvioinnin kohteiksi määriteltyjen asioiden osalta päällekkäisyys on lisäksi perustelua. 
Samoja asioita, kuten fuusion vaikutuksia tai muutosprosessin toteutusta, kuvataan eri posi-
tioista yleensä eri tavoin. Esimerkiksi fuusion vaikutukseksi määritelty palkanalennus voidaan 
esittää esimerkkinä arvostuksen menetyksestä verrattuna entiseen (entisen organisaation 
jäsenen positio), menetyksenä työntekijän vaihtosuhteen näkökulmasta (työntekijän positio), 
osoituksena arvostuksen vähäisyydestä uudessa organisaatiossa (uuden organisaation jäsenen 
positio) tai verrattuna muihin fuusiossa yhdistettyihin (fuusio-osapuolen positio) tai petty-
myksenä ja kielteisen tunnereaktion aiheuttajana (yksilön positio).  
 Asemoitumisen käsitteen käyttö. Käytän positioinnista myös termiä (positioon) asemoi-
tuminen esimerkiksi kohdissa, joissa haluan korostaa positioitumista tekona, koska ”positioon 
positioituminen” kuulostaa toistolta. 
 Tuloslukujen tekstin aikamuoto. Kun teen tulkintaa avovastausten kirjoittajien toimin-
nasta ja teoista, käytän preesensmuotoa, kuten ”arvioijat kuvaavat, mitä…” tai ”tutkimukseen 
osallistuneet kertovat, kuinka…”. Menneessä aikamuodossa esitän kannanottojen selityksinä 
ja perusteluina esitettyjä asioita ja tapahtumia, kuten ”arvioijat selittävät, mitä fuusio oli heille 
merkinnyt” tai ”tutkimukseen osallistuneet kertovat, kuinka muutos oli vaikuttanut heidän 
työhönsä”.  
 Aineistositaattien valinta. Olen raportoidessani pyrkinyt esittämään aineistositaatteja 
mahdollisimman paljon, mutta olen joutunut myös tekemään karsintaa. Olen pyrkinyt valit-
semaan ensisijaisesti määrällisesti ja ilmaisultaan edustavimman esimerkin luokittelemastani 
aineisto-otteiden ryhmästä sen kokemuksen perusteella, joka minulle on syntynyt lukiessani 
aineistoa useita kertoja. Toisaalta olen pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman lyhyitä aineisto-
otteita sekä eri ammattiryhmiä, toimialoja ja yksiköitä edustavia aineisto-otteita. 
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 Esimerkkeinä esitettyjen avovastausten tunnistetiedot. Jokaiseen avovastaukseen on 
pääsääntöisesti merkitty kunkin tutkimukseen osallistujan toimipaikka ja ammattinimike. 
Luottamuksellisuuden vaarantuessa on tunnistetietoja karsittu. Esimerkiksi Helsingin ulko-
puolisissa toimipisteissä (entiset Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalat) on mainittu vain 
sairaanhoitopiiri ja ammattinimike. 
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TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 
 

5 EPISODI I: HENKILÖSTÖKYSELY 
 Organisaation jäsenet fuusion arvioijina  
 henkilöstökyselyn yhteydessä 
 
 
Henkilöstökysely-episodin puitteissa tarkastelen seuraavassa avovastauksista koostuvaa 
empiiristä aineistoa organisaation jäsenten puheenvuoroina johdon järjestämässä palautteen-
antotilaisuudessa. Olen ryhmitellyt alalukuja toimintatilanteen tavoitteita ja positioita eritellen 
ja esitän tulosten yhteydessä aineistoesimerkkejä. Tutkimuskysymyksiini vastaan tämän 
episodin osalta luvun lopussa esittämässäni yhteenvedossa. 
 
 

5.1 Henkilöstökysely organisaation jäsenten  
 palautteenantotilaisuutena 
 
Tutkimani organisaation jäsenet ovat esittäneet palautetta organisaation toiminnasta ja fuusio-
prosessista henkilöstökyselyn yhteydessä ottamalla kantaa kyselylomakkeessa esitettyihin 
väittämiin sekä avovastausten välityksellä. Henkilöstökyselyt määritellään avovastauksissakin 
johdon ja henkilöstön väliseksi palautteenantotilaisuudeksi. 
 

... Kiitos kuitenkin kyselystä. Sehän osoittaa, että asioista halutaan käydä vuoropuhelua... (2002) Jorvin sairaala, 
toimintaterapeutti 

 

 Palautteenantotilaisuutena henkilöstökysely on luonteeltaan muodollinen, ja sen tavoite 
on usein selkeä. Tarkastelun kohteena olevan aineiston tapauksessa henkilöstökyselyllä kerät-
tiin organisaation jäseniltä palautetta, jota oli tarkoitus hyödyntää fuusioprosessin ohjauksessa 
ja uuden organisaation kehittämisessä. Kyselylomakkeen saatekirjeessäkin tutkimuksen 
tavoitteeksi nimettiin sen selvittäminen, miten henkilöstö on kokenut sairaanhoitopiirin 
muutoksen ja miten se on vaikuttanut sairaaloissa työskentelevien työhön, johtamiseen ja 
hyvinvoinnin kehittymiseen ja kuinka kyselyn tuloksia oli tarkoitus hyödyntää monella 
tavoin: apuna muutosprosessin toteutuksessa, toiminnan kehittämisessä ja henkilöstön hyvin-
voinnin edistämisessä sairaanhoitopiirissä, sen sairaaloissa ja työyksiköissä. Avoimessa 
vastaustilassa kirjoittajat viittaavat eksplisiittisestikin tähän kehittämistavoitteeseen. 
 



 

 108 

… Toivottavasti tämä tutkimus saa parannusta aikaan! (2000) Palvelukeskus, laitoshuoltaja 
 

 Henkilöstökyselyn tavoitteellisuus tulee esille erityisesti kriittisissä kannanotoissa, 
joissa kirjoittajat arvioivat organisaation mahdollisuuksia saada henkilöstökyselyllä tarvitse-
maansa palautetta sekä kyselyn tulosten käyttöä tai hyödynnettävyyttä: ”Mitä hyötyä 
tällaisista tutkimuksista on?” , ”Kenelle?” ja ”Paljonko tutkimus maksaa?” avovastauksissa 
kysytään.  
 
 

5.2 Henkilöstö johdon pyytämän palautteen antaja 
 
Henkilöstökyselyyn osallistujien tehtävä on ottaa kantaa lomakkeessa esitettyihin väittämiin 
ja vastata kysymyksiin sekä palauttaa kysely. Näin toimiessaan osallistujat myös tulkintani 
mukaan muodostavat henkilöstökyselyepisodin sosiaalista järjestystä ja siihen osallistuvien 
positioita, kuten palautteenantajan position, kun heidän kannanottonsa otetaan vastaan ja 
tulkitaan lomakekyselyn yhteydessä annettuna palautteena. Usein organisaation jäsenet 
positioituvat avovastauksissa itsekin palautteenantajiksi määrittelemällä muutosta koskevat 
lausumansa muutosarvioksi, mielipiteeksi, näkemykseksi tai kannanotoksi, kuten ”Mieles-
täni...”, ”Oma näkemykseni HUS-yhtymästä on...”, ”Väitän, että...”, ”Mielipiteeni organi-
saatioiden yhdistämisestä...” tai ”Palautetta…”. Kyselylomakkeen lopussa vastaajille tarjottiin 
mahdollisuus esittää vielä omia näkemyksiä organisaatioiden yhdistämisestä avovastauksen 
muodossa. Toisinaan henkilöstökyselyn muodollinen puhejärjestys esitetään konkreettisena, 
omaa toimintaa ohjaavana tekijänä, kuten niissä avovastauksissa, joissa kirjoittajat aloittavat 
vastauksensa vaikkapa määrittelemällä sen ”yhteenvedoksi”, ”lisäkommentiksi” tai omien 
kyselylomakkeessa esitettyjen kannanottojen lopetukseksi lausumilla ”Summa summarum...”, 
”Kaiken kaikkiaan...” tai ”Lopuksi haluaisin sanoa, että...”.  
 

Koko Hus muutos on mielestäni täysin epäonnistunut, ainakin helsinkiläisten veronmaksajien, potilaiden ja myös 
työntekijöiden kannalta… (2002) Kirurgia, osastonhoitaja 

 

 Oma roolia kyselyyn osallistujana vastaajat konkretisoivat myös niissä avovastauksissa, 
joissa he selittävät ja perustelevat miksi ovat tai eivät ole voineet, osanneet tai halunneet antaa 
johdon pyytämää palautetta. Esimerkiksi tutkimuksen hyödyttömyydellä perustellaan omaa 
vastaamattomuutta tai haluttomuutta vastata. Omaa asemaa muutospalautteen antajana 
kuvataan vaikeaksi, koska kriittiset arviot saatetaan kuulla ”valituksena” ja ”rettelöitsijät 
hyllytetään”. Tämä esitetään myös yhdeksi syyksi vastaamatta jättämiseen. Vastaamisen 
”pakkoakin” valitetaan; vaikka vastaaminen oli saatekirjeen mukaan vapaaehtoista, ”kuitenkin 
tutkijat lähettivät uusintakyselyn”, jos vastaaja ei vastannut kyselyyn.  
 

Vastasin kyselyyn, koska en ”kehdannut” jättää vastaamattakaan…(2002) Helsinki, Naistensairaala, sairaanhoitaja  
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 Vastaamisen perusteita selittävillä selonteoillaan kyselyyn osallistujat selvittävät, 
kuinka heillä on velvollisuus ja oikeus antaa organisaation pyytämää palautetta henkilöstö-
kyselyn osoittamissa puitteissa ja annettujen ohjeiden mukaan sekä pyrkimystään toimia 
palautteenantajina organisaation odottamalla tavalla.  
 
 

5.3 Fuusioarviot organisaation kehittämiseen tarkoitettua  
 palautetta 
 
Henkilöstökyselyyn osallistuneet organisaation jäsenet positioivat itsensä palautteessaan 
epäkohtien esille tuojiksi ja kehittämisehdotusten tekijöiksi. Näin he tulevat positioiduiksi 
myös henkilöstökyselyn tarinalinjoja seuraten, kun tilanteen julkilausuttuna tavoitteena on 
kerätä palautetta organisaation kehittämiseen ja asianomaisia on kyselylomakkeessa pyydetty 
arvioimaan organisaation toimintaa ja fuusioprosessia monesta eri näkökulmasta. Henkilöstö-
kyselyyn osallistumisen nimeävät monet avovastausten kirjoittajat itsekin yhdeksi keinoksi 
antaa palautetta ja näin vaikuttaa oman työorganisaation toimintaan. He tuovat esille omaan 
työhön, organisaation toimintaan, johtamiseen ja muutokseen liittyviä hyviä puolia sekä 
epäkohtia ja huolenaiheita. Kuvaukset määrittyvät henkilöstökyselyn yhteydessä palautteeksi 
ja arvioiksi organisaation toiminnasta. Palaute on sekä myönteistä että kielteistä. Avovas-
tausten kannanottoja arvotetaan muun muassa joko plus (+) tai miinus (–) -merkein. Jotkut 
jaottelevat arvioita niiden myönteisyyden tai kielteisyyden perusteella, kuten ”Hyvää 
muutoksessa oli... Huonoa oli...”. Kirjoittajat saattavat määritellä avovastauksissa esittämänsä 
lausumat myös erikseen epäkohdiksi tai ongelmiksi, kuten aloittamalla avovastauksen 
lausumilla ”Epäkohtia:...”, ”Asia mikä huolestuttaa: ...”, ”Vaikein asia nykyisessä työssäni 
on...”, ”Haluan tuoda esiin seuraavan työhöni liittyvän ongelman...”, ”Joskus harmittaa, 
että...”, ”Ikävää, että...” tai ”Suhtaudun negatiivisesti...” tai jaksottamalla avovastauksia 
sellaisilla lausumilla kuin ”Toinen seikka, joka on pielessä...”, ”Lisäksi valittaisin seuraavasta 
seikasta...” tai avovastaus saatetaan päättää määrittelemällä omat lausumat epäkohdiksi.  
 

Mielestäni HUS-yhtymässä on PALJON EPÄKOHTIA! Esim. tässä muutama:...” Hyvinkään sairaanhoitoalue, 
sairaanhoitaja 

 

 Myös selonteot kyselylomakkeessa annettujen vastausten negatiivisuuden tai positiivi-
suuden syistä määrittyvät organisaation toimintaa koskeviksi arvioiksi. Ne on esitetty organi-
saation toiminnan kehittämiseen tähtäävän henkilöstökyselyn yhteydessä, jolloin niiden 
kirjoittajat voivat olettaa, että ne tulevat tulkituksi organisaation toimintaa koskevaksi palaut-
teeksi. 
 

Hanke edennyt yllättävän hyvin, ottaen huomioon lyhyen muutokseen valmistautumisajan. Muutoksen johtaminen 
hoidettu hyvin... (2000) Yhtymähallinto 
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 Avovastauksissa esiintuodut epäkohdat määrittyvät esittämistilanteessaan myös kehit-
tämistä vaativiksi asiantiloiksi. Kirjoittajat saattavatkin aloittaa vastauksensa kehittämiseen tai 
ongelmanratkaisuun viittaavilla lausumilla, kuten ”Ehdotan...”, ”Nyt voitaisiin pysähtyä 
miettimään...”, ”Parantamisen varaa olisi...”, ”Kiinnittäkää huomiota...”, ”Esitän kehitet-
täväksi...” tai kirjoittaja saattaa ”toivoa” tai ”odottaa” muutosta mainitsemiinsa asiantiloihin. 
Omat lausumat voidaan määritellä kehittämisehdotuksiksi myös esimerkiksi käyttäen 
konditionaalimuotoa, miten ”pitäisi” tai ”olisi pitänyt” fuusioprosessin aikana toimia.  

 
Atk-järjestelmä olisi pitänyt yhdenmukaistaa ennen HUS:n perustamista... (2000) Helsinki, Laboratoriotoiminnot, 
laboratorionhoitaja 

 
 

5.4 Tutkijoiden rooli muutospalautteen raportoinnissa  
 
Henkilöstökyselyjen hyödyllisyys syntyy siitä, että niiden avulla voidaan nostaa esiin työhön 
tai organisaation toimintaan liittyviä kehittämiskohteita. Tässä tiedonkeruuprosessissa henki-
löstökyselyn suorittavan tahon tehtävä on esittää kyselyllä saatu palaute organisaation 
kehittämisestä vastaavalle taholle. Avoimissa vastauksissakin viitataan henkilöstökyselyn 
suorittaneiden tutkijoiden rooliin, esimerkiksi nimittämällä heitä ”viestinviejiksi”. Tutkijoiden 
tehtävä ”epäkohtien esille tuojana” osoitetaan tärkeäksi. Tutkijoille esitetään suoria toimin-
takehotuksia ja toivomuksia sekä monenlaisia ohjeita, muistutuksia ja ehdotuksia esimerkiksi 
tutkimuspalautteen jakamisesta, mahdollisista tulevista tutkimusaiheista ja kehittämishank-
keista. Kirjoittajat vetoavat tutkijoiden puolueettomuuteen ja velvollisuuteen ”julkaista 
ikävätkin tulokset”. Tutkimustulosten toivotaan ”puhuvan” omaa vakavasti otettavaa kieltään. 

 
...Toivottavasti tämä kysely ei muodostu osaksi HUS:n julkisivukiillottimeksi vaan todella julkisesti uskaltaa ottaa 
kantaa HUS:n epäkohtiin. (2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, apulais-osastonhoitaja 

 

 Kyselyyn vastanneet pitävät tärkeänä sitä, että tutkijat ymmärtävät heidän antamansa 
palautteen oikein. Vastaajat antavat avovastauksissa muun muassa ohjeita tutkijoille kan-
nanottojen tulkitsemisesta, palautteen käsittelystä ja kohdentamisesta ”oikeaan osoitteeseen”, 
jotta henkilöstökyselyn mahdollistama organisaation toiminnan kehittäminen onnistuisi. 

 
...Tässä kyselyssä en arvostele lääkintätekniikkaa, jonka palkkalistoilla olen, vaan arvostelen yksikköä, jossa joudun 
työskentelemään... (2002) Palvelukeskus 

 

 Avovastausten kirjoittajat arvioivat omia muutosarvioitaan sekä tutkijoiden roolia ja 
tehtävää arvioiden vastaanottajana ja käsittelijänä organisaatiolle tuottaman hyödyn kannalta. 
Kyselytutkimuksella saatavaa informaatiota epäillään muun muassa ”vähäiseksi” ja väittämiä 
”väärinasetetuiksi” ”kertoakseen mitään hyödyllistä”. Tutkijoita moititaan ”todellisuudesta” ja 
”käytännön työstä vieraantuneiksi” sekä ”potilaiden hoidosta täysin tietämättömiksi”, jota 
ilmentää tutkijoiden ”kyvyttömyys kysyä sellaisia asioita, joiden tutkimisesta olisi käytän-
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nössä hyötyä”. Tutkimuksen ajankohtaa kritisoidaan: muutosta tutkitaan ”liian aikaisin” tai 
muutosten selostetaan olevan vielä niin ”kesken”, ettei niitä tai niiden vaikutuksia pysty 
arvioimaan, ”eikä tässä vaiheessa tehdystä arvioinnista ole mitään hyötyä”. Vastauksissa 
epäillään myös omien kannanottojen tutkimuksellista hyödynnettävyyttä, jos arvioija ei 
esimerkiksi ole itse huomannut tai kokenut muutosta. Joissakin avovastauksissa epäillään, 
ettei tehdystä tutkimuksesta ole hyötyä kuin tutkijoille itselleen. 
 
 

5.5 Johdon tehtävä hyödyntää muutospalautetta 
 
Henkilöstökyselyn toimeenpanijoina ovat yleensä, ja tämänkin tutkimuksen kohteessa, 
organisaation johto ja organisaation kehittämisestä vastaavat tahot. Kyselyn saatekirjeessä 
arviointitutkimus määriteltiin osaksi organisaation kehittämistä. Kyselyä kuvataan myös 
avovastauksissa osaksi organisaation henkilöstöpolitiikkaa ja kehittämistoimintaa. Sen 
esitetään ilmentävän esimerkiksi organisaation henkilöstöpoliittista strategiaa tai arvoja.  

 
Kuvastaa työpaikan mentaliteettia hyvin, että tämäkin kysely lähetettiin kotiin (ettei mene työaikaa sen 
täyttämiseen)... (2002) Helsinki, Sisätaudit, sairaalalääkäri 

 

 Henkilöstökyselyn hyödyllisyys edellyttää sitä, että palautteen pyytäjät ryhtyvät toi-
menpiteisiin saamansa palautteen pohjalta. Johdon ja päättäjien velvollisuus on hyödyntää 
henkilöstökyselyllä saatava palaute organisaation päätöksenteossa ja kehittämisessä. Avovas-
tauksissa tutkimukseen osallistujatkin kirjoittavat antavansa palautetta organisaation toimin-
nasta ja työstään, jotta kiitokset menisivät perille ja epäkohtiin puututtaisiin. Kirjoittajat 
arvioivat organisaation toimintaa ja muutosprosessia sekä tuovat esiin ongelmia. He esittävät 
suoria pyyntöjä ja kehittämisehdotuksia, lähettävät terveisiä, viestejä, huomautuksia, kysy-
myksiä ja toivomuksia organisaation johdolle ja poliittisille päättäjille. Avovastausten 
kirjoittajat epäilevät, toivovat ja peräänkuuluttavat organisaation johdon ja poliittisten päättä-
jien vastuuta toimia kyselyn tulosten pohjalta sekä varoittelevat tulevaisuudesta, jos epäkoh-
tiin ei puututa. 

 
... Toivon sydämestäni, että tällä kyselyllä ja sen tuottamilla tuloksilla saataisiin menemään viestiä 
terveydenhuollosta päättäville tahoille... (2000) Helsinki, Laboratoriotoiminnot, laboratorionhoitaja 

 

 Nämä eri tavoin esitetyt kannanotot määrittyvät henkilöstön organisaation johdolle 
antamaksi palautteeksi samaan tapaan kuin suoremmat ja muodollisemmat fuusiota koskevat 
arviotkin. 
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5.6 Yhteenveto: Organisaation jäsenten fuusioarviot  
 henkilöstökyselyn yhteydessä 
 
Henkilöstökyselyn avoimeen kysymykseen vastanneet organisaation jäsenet antavat lomake-
kyselynä toteutetussa palautteenantotilaisuudessa johdon pyytämää palautetta. He positioivat 
itseään palauteen antajiksi, epäkohtien esiintuojiksi ja kehittämisehdotusten tekijöiksi. 
Avovastauksissaan he orientoituvat organisaatioiden kehittämisessä tyypillisiin tarinalin-
joihin, joiden mukaan johto kerää palautteenantotilaisuuksissa henkilöstön näkemyksiä orga-
nisaation toiminnan kannalta merkittävistä asioista, joita on tarkoitus hyödyntää organisaation 
ohjauksessa ja kehittämisessä. Tässä tapauksessa palautetta kerättiin kyselylomakkeella, 
johon organisaation jäsenet vastasivat. Henkilöstökyselyyn osallistujat olettavat ja avovas-
tauksissa ekplisiittisestikin toivovat, että heidän antamaansa palautetta käytetään hyväksi 
muutosprosessin toteutuksessa. Osallistumalla henkilöstökyselyyn ja antamalla palautetta 
heidän on mahdollista pyrkiä myös konkreettisesti vaikuttamaan uuteen organisaatioon ja sen 
kehittämiseen.  
 Henkilöstökyselyyn osallistujien vaikutusmahdollisuudet riippuvat kuitenkin siitä, 
miten he tulevat positioiduksi ja miten heidän antamansa palaute kuullaan. Henkilöstö-
kyselyjen kaltaisissa palautetilaisuuksissa esimerkiksi ylempi johto positioituu jo lähtökoh-
taisesti aktiiviseksi fuusioprosessin ohjaajaksi ja työntekijät puolestaan passiivisempaan 
asemaan prosessiin osallistujina ja palautteenantajina. Lisäksi kun instituution edustajille 
esitetään ongelmia ja pyydetään apua formaalin episodin puitteissa, on vaarana, ettei ongel-
mien kertoja tule otetuksi vakavasti vaan kuulluksi esimerkiksi ”vain valittajana” eikä 
epäkohtien esille tuojana ja avuntarvitsijana (vrt. Tracy ja Anderson 1999, 204–205, 221). 
Olen tässä luvussa esittänyt, kuinka kyselyyn osallistujat selvittävät muun muassa muutos-
arvioidensa kielteisyyden syitä sekä positioivat itsensä tulevaisuutta koskevien kehittä-
misehdotusten esittäjiksi, toivojiksi, pyytäjiksi ja anojiksi. Tällaiset positioinnit voidaan nähdä 
arvioijien kannalta mielekkäänä strategiana kiinnittää tutkijoiden huomio omien kannan-
ottojen merkityksellisyyteen. Muutosarvioiden perusteita koskevien selontekojen ja toiminnan 
perustelujen tulkitsen kertovan osallistujien itseymmärryksestä: sillä, miten tutkimukseen 
osallistujan toiminta tulee arvioiduksi, on vaikutuksia siihen, millaisena heidän kannanottonsa 
kuullaan (vrt. Harré ja van Langenhove 1999, 1, 8; Tracy ja Andersson 1999, 207; van 
Langenhove ja Harré 1999, 17; Sabat ja Harré 1999, 93; Tan ja Moghaddam 1999, 184; Harré 
ja Moghaddam 2003, 7–8; Harré ja Slocum 2003, 129; Slocum ja van Langenhove 2003, 
227–228). Organisaation johdon järjestämä henkilöstökysely saattaa tilanteena vielä lisätä 
organisaation jäsenten tietoisuutta konstruoimistaan identiteeteistä ja niiden mahdollisista 
vaikutuksista sekä vahvistaa keskittymistä näihin itsemäärittelyihin (vrt. Sveningsson ja 
Alvesson 2003, 1165).  
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 Organisaation jäsenten henkilöstökyselyn yhteydessä esittämät kriittiset tai kielteiset 
kannanotot fuusiosta eivät näytä kuitenkaan sellaisenaan kertovan johdon epäonnistumisesta 
tai osoittavan työntekijöiden passiivisuutta, muutosvastarintaa tai esimerkiksi kulttuurisista 
eroista tai piirteistä johtuvaa, uuden organisaation kannalta ongelmallista käyttäytymistä. 
Vastaamalla kyselyyn tai avoimeen kysymykseen organisaation jäsenet osallistuvat uuden 
organisaation kehittämiseen. Muutosarviot kertovat niiden esittäjien halukkuudesta antaa 
palautetta fuusiosta, kun tällaista palautteenantomahdollisuutta on tarjottu. Vastaamistaan 
koskevilla selityksillä ja perusteluilla he selvittävät sitoutumistaan henkilöstökyselyn 
tavoitteisiin eli täyttämään oman osuutensa muutosprosessin arvioinnissa osoitetuista tehtä-
vistä ja velvollisuuksista. Kulttuurisista piirteistä, eroista tai ristiriidoista kertovat lausumat 
voidaan samoin ymmärtää vastaajien pyrkimyksinä antaa palautetta, jota johto tarvitsee 
muutosprosessin ohjauksessa. Olen koonnut seuraavaan taulukkoon yhteenvedon tekemistäni 
episodin ja positioiden erittelyistä (TAULUKKO 2. Yhteenveto positioinnin analyysin 
tuloksista: henkilöstökysely-episodi). 
 
 

TAULUKKO 2. Yhteenveto positioinnin analyysin tuloksista: henkilöstökyselyepisodi. 
___________________________________________________________________________ 
 
Episodin luokittelun perusteet 
 

 
Mitä tutkimukseen osallistujat tekevät avovastauksissaan? Mihin tai 
millaisiin tavoitteisiin he sitoutuvat lausumillaan? Miten he määrit-
televät omaa tai muiden toimintaa? Mitä olettamuksia he esittävät 
tilanteeseen osallistujien toiminnasta, tavoitteista, ajatuksista tai 
tunteista? Mitä tehtäviä, oikeuksia tai velvollisuuksia he osoittavat eri 
toimijoille? Mitä olettamuksia he esittävät tilanteen luonteesta ja 
tavanomaisista tavoista toimia siinä? 

 
Miten tarkastelen organisaation 
jäsenten kirjoittamia avovastauksia 
tämän episodin puitteissa? 

 
Henkilöstökyselyepisodin puitteissa tarkastelen avovastauksia orga-
nisaation jäsenten palautteena organisaation johdon järjestämässä 
palautteenantotilaisuudessa. 

 
Empiirisen analyysin kohteena olleet 
avovastaukset 
 

 
Empiiriseen analyysiin otin kaikki avovastaukset. Niiden lisäksi luin 
arviointitutkimuksen kyselylomaketta saatekirjeineen sekä hankkeen 
tutkimussuunnitelmaa. 

 
Episodin rakentuminen positioinnin 
triadin termein: 
 
1) tarinalinja, johon organisaation 
jäsenet orientoituvat puheakteillaan ja 
positioitumisillaan 
 

 
Henkilöstökyselyyn osallistujat orientoituvat toiminnassaan tarina-
linjaan, jonka mukaan organisaation johto järjestää palautteenanto-
tilaisuuksia, joissa henkilöstö voi tuoda esiin organisaation toiminnan 
kannalta merkityksellisiä asioita. Tämän henkilöstökyselyn julkilau-
suttunakin tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön näkemyksiä fuusiosta, 
jota voitaisiin käyttää muutosprosessin ohjaamisessa ja uuden organi-
saation toiminnan kehittämisessä. Kyselylomakkeessa organisaation 
jäseniä pyydetään arvioimaan organisaation toimintaa ja fuusio-
prosessia sekä väittämin että avoimen kysymyksen muodossa, joihin 
organisaation jäsenet ottavat kantaa. 

 
2) positio, johon organisaation jäsenet 
asemoituvat ja asemoidaan palautteensa 
perusteella 

 
Organisaation jäsenet positioituvat palautteenantajiksi, epäkohtien 
esilletuojiksi ja kehittämisehdotusten tekijöiksi. 
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3) teko-toiminta, joilla organisaation 
jäsenet konstituoivat episodin 
moraalista järjestyneisyyttä ja positioita 
 

Organisaation jäsenet osallistuvat henkilöstökyselyyn, ottavat kantaa 
väittämiin, vastaavat kysymyksiin ja antavat palautetta organisaation 
tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta merkityksellisinä pitämistään 
seikoista sekä palauttavat lomakkeen sen lähettäneille tutkijoille.  

 
Episodin moraalisen 
järjestyneisyyden erittely: eri 
toimijoille osoitetut tehtävät, oikeudet ja 
velvollisuudet 

 
Henkilöstökyselyn tekevälle johdolle määritellään oikeus pyytää 
organisaation jäseniltä palautetta ja velvollisuus käyttää kyseistä 
palautetta organisaation kehittämiseen. Organisaation jäsenille määri-
tellään oikeus ja velvollisuus osallistua henkilöstökyselyyn ja antaa 
sen avulla organisaation tarvitsemaa palautetta, kuten osoittaa epä-
kohtia, joiden pohjalta voidaan ohjata organisaation kehittämistä.  

 
Positioinnin erittelyt: 
 
1) tehtävänmukainen ja 
toimeenpaneva positiointi 

 
Tehtävänmukaista ja toimeenpanevaa positiointia edustaa avovastauk-
sissa organisaation jäsenten toiminta, kun he osallistuvat henkilöstö-
kyselyyn antamalla organisaation pyytämää palautetta, kuten vastaa-
vat kyselyyn, täyttävät lomakkeen, kirjoittavat avovastauksen ja 
palauttavat lomakkeen. 

 
2) toiminnan perusteita 
kyseenalaistava tai selvittävä 
positiointi 
 

 
Intentionaalista positiointia eli toiminnan perusteita kyseenalaistavaa 
tai selvittävää positiointia ilmentävät avovastauksissa lausumat, joissa 
organisaation jäsenet selittävät ja perustelevat toimintaansa, kuten 
miksi ovat tai eivät ole voineet, halunneet, kyenneet tai osanneet 
vastata kyselyyn tai osoittavat erityisiä epäkohtia tai kehittämis-
ehdotuksia. Kuvaamalla toimintansa perusteita, kuten yrittämistään tai 
haluttomuuttaan, he määrittelevät palautteenantamisen päämäärätie-
toiseksi toiminnaksi ja normatiivisten valintojen kohteeksi.  

 
Mahdollisia henkilöstökyselyyn 
osallistuvien antaman palautteen 
sosiaalisen voiman ilmentymiä: 
 
1) episodin sosiaalisen 
järjestyneisyyden uusintaminen 
 

 
Henkilöstökyselyyn osallistuvien palautteella voi olla monia sosiaa-
lisia ja konkreettisia seurauksia. Henkilöstökyselyyn osallistuvien 
kannalta ne ovat tärkeitä, koska niiden avulla voivat organisaation 
jäsenet pyrkiä vaikuttamaan omaan työtodellisuuteensa ja fuusioon. 
Organisaatio voi saada pyytämäänsä tietoa muutosprosessin ohjauk-
seen ja uuden organisaation kehittämiseen. Palautteet ovat osa myös 
prosessia, jossa tuotetaan ja uusinnetaan henkilöstökyselyjä kulttuu-
risina organisaatioiden palautekäytäntöinä sekä organisaation johdon, 
henkilöstökyselyjä tekevien sekä organisaation jäsenten positioita 
näissä tilanteissa toimivina.  

 
2) tilanteessa toimivien ja heidän 
toimintansa ymmärtäminen 
tietynlaisina tekoina ja niiden 
suorittajina 
 

 
Henkilöstökyselyyn osallistuvien organisaation jäsenten esittämät 
fuusioarviot tulevat ymmärretyksi organisaatiolle annettuna palaut-
teena ja kehittämisehdotuksina. Tehtävänmukaiset ja toimeenpanevat 
positioitumiset mahdollistavat organisaation jäsenten ymmärtämisen 
henkilöstökyselyyn osallistujina ja palautteenantajina. Toiminnan 
perusteita selvittävät intentionaaliset positioitumiset mahdollistavat 
asianomaisten ymmärtämisen henkilöinä, jotka ottavat vakavasti oman 
tehtävänsä henkilöstökyselyyn vastaajina, muutosprosessiin osallistu-
jina ja organisaation kehittämiseen pyrkivinä toimijoina. 

___________________________________________________________________________ 
 
 Seuraavassa vastaan vielä tutkimuskysymyksiini sen perusteella, miten henkilöstö-
kyselyyn osallistuneet organisaation jäsenet ovat toimineet tämän episodin puitteissa. Luvun 
loppuun olen koonnut yhteenvetokuvan henkilöstökyselystä fuusioarvioiden esittämis-
tilanteena tarinalinjoineen, positioineen ja puheakteineen (KUVIO 4. Organisaation jäsenten 
fuusioarviot henkilöstökyselyn yhteydessä). 
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1) Miten organisaation jäsenet itse positioivat itseään ja muita toimijoita fuusiotilannetta 
tutkittaessa? Henkilöstökyselyyn osallistuneet positioivat itseään ja tulevat osallistu-
misellaan ja palautteellaan positioiduiksi johdon pyytämän palautteen antajiksi, kuten 
epäkohtien esille tuojiksi ja kehittämisehdotusten tekijöiksi. Henkilöstökyselyn toteut-
tavat tutkijat positioidaan palautteen käsittelijöiksi ja raportoijiksi ja henkilöstökyselyn 
teettänyt organisaation johto palautteen hyödyntäjiksi.  

 
2) Miten fuusiota arvioidaan näistä eri positioista? Palautteennantajina, epäkohtien 

esilletuojina ja kehittämisehdotusten tekijöinä henkilöstökyselyyn osallistujat tuovat 
esiin omaa pyrkimystään toimia organisaation toivomalla tavalla ja esittää johdon 
pyytämää palautetta, jota voidaan käyttää hyväksi fuusioprosessin ohjauksessa ja uuden 
organisaation kehittämisessä. 

 
3) Miten ymmärtää organiaatioiden jäsenten esittämää muutoskritiikkiä? Jos kielteisiä 

fuusioarvioita ei tulkitse vakiintuneiden lähtökohtaolettamusten mukaan esimerkiksi 
johdon epäonnistumisen, työntekijöiden muutosvastarinnan tai organisaatiokulttuuristen 
ristiriitojen ilmentyminä, niin miten niihin voi suhtautua? Organisaation jäsenten 
esiintuomat fuusion ongelmat ja haasteet ovat henkilöstökyselyn yhteydessä palautetta, 
jota he ovat antaneet, kun organisaation johto on sitä heiltä pyytänyt.  
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KUVIO 4. Organisaation jäsenten fuusioarviot henkilöstökyselyn yhteydessä 

Teko-toiminta:  
 

Organisaation jäsenet ovat 
kyselylomakkeessa esittämillään 
kannanotoilla ja avovastauksilla 
antaneet fuusiosta palautetta, 
esittäneet epäkohtia ja 
kehittämisehdotuksia sekä 
selvittäneet palautteenantonsa 
perusteita. 

Tarinalinja:  
 

Henkilöstökyselyjen palautetta 
käytetään hyödyksi fuusioprosessin 
ohjauksessa ja uuden organisaation 
kehittämisessä. 

Henkilöstökyselyyn 
osallistuvan organisaation 

jäsenen positio:  
 

Fuusiota arvioineet positioituvat 
johdon pyytämän palautteen 

antajiksia ja 
kehittämisehdotusten tekijöiksi. 

Organisaation johto teettää 
henkilöstökyselyn, jossa tarjoaa 
henkilöstölle mahdollisuuden antaa 
palautetta fuusiosta. 

Henkilöstökyselyn toteuttavat 
käytännössä tutkimuslaitokset, 
jotka keräävät, käsittelevät ja 
raportoivat palautteen johdolle. 

ORGANISAATION JÄSENTEN FUUSIOARVIOT 
HENKILÖSTÖKYSELYN YHTEYDESSÄ 

 
Fuusioarviot ovat palautetta, jolla organisaation 
jäsenet osallistuvat muutosprosessiin ja toimivat 
johdon toiveiden mukaan ja uutta organisaatiota 

hyödyttävällä tavalla. 
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6 EPISODI II: TUTKIMUSTILANNE 
 Organisaation jäsenet fuusion arvioijina  
 tutkimustilanteessa 
 
 
Tutkimustilanne-episodin puitteissa tarkastelen organisaation jäsenten fuusion arviointi-
tutkimuksen yhteydessä kirjoittamia avoimia vastauksia tutkimustilanteessa esitettyinä 
puheenvuoroina. Olen ryhmitellyt tuloksia alalukuihin toimintatilanteen tavoitteita ja 
positioita eritellen ja esitän tulosten yhteydessä aineistoesimerkkejä. Tutkimuskysymyksiini 
vastaan tämän episodin osalta luvun lopussa esittämässäni yhteenvedossa. 
 
 

6.1 Tutkimuksen tavoitteena luotettava arvio fuusiosta 
 
Tutkimustilanne on toimintaepisodina muodollinen ja sillä on selkeä tavoite: tässä 
tapauksessa luotettavan arvion muodostaminen tutkimuksen kohteena olleesta fuusio-
prosessista. Kyselylomakkeen saatekirjeessä määritellään tutkimuksen tavoitteeksi muun 
muassa ”perusteellisen ja luotettavan tiedon keruu”. Siinä todetaan myös, että ”Seuranta-
kyselyn jälkeen on mahdollista arvioida tehtyjen muutosten ja kehittämistoimenpiteiden 
vaikutuksia mm. työssä, johtamisessa, yhteistoiminnassa, motivaatiossa ja hyvinvoinnissa.”. 
Avovastauksissa tutkimukseen osallistuvien tietoisuus tutkimuksen tavoitteista ja orientoitu-
minen toimimaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi näkyvät tulkintani mukaan esimerkiksi 
lausumissa, joissa kirjoittajat arvioivat fuusiota, osoittavat tutkijoille muutosarvioidensa 
perusteita tai pyytävät tutkijoita arvioimaan kannanottojensa luotettavuutta. 
 

Olen liittynyt HUS:in porukkaan vasta nyt tammikuussa 2002, joten arvioikaa vastaukseni se huomioon ottaen… 
(2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja  

 
 

6.2 Organisaation jäsenet tutkimukseen osallistujina ja  
 tiedonlähteenä 
 
Organisaation jäsenet määritellään tutkimukseen osallistujiksi kyselylomakkeen saatekir-
jeessä, jossa heille myös esitellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksen tekevät tutkimus-
laitokset sekä annetaan ohjeita täyttää ja palauttaa kyselylomake. Näin organisaationjäsenten 
kyselylomakkeessa esittämät fuusioarviot määrittyvät jo lähtökohtaisesti tutkijoille tarkoi-
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tetuksi tiedoksi. Avoimen kysymyksen vastauksissa esittämät kannanotot tulevat määritellyksi 
samaan tapaan tutkijoille esitetyksi lisätiedoksi, kun avovastaustila on otsikoitu lausumalla: 
”Lopuksi Sinulla on mahdollisuus ilmaista näkemyksiäsi HUS-piirin yhdistämiseen ja työhösi 
liittyvistä asioista tutkijoille, mikäli haluat”. Tällä lausumalla asemoidaan myös tutkijat 
kyselylomakkeissa annetun palautteen vastaanottajiksi ja käsittelijöiksi.  
 

Ei mainittavaa kommenttia! (2000) Laboratoriotoiminnot, laboratorionhoitaja 
 

 Tutkimukseen osallistujatkin määrittelevät toisinaan avovastauksissa esitettämiään 
fuusioarvioita tutkijoille tarkoitetuksi tiedoksi. Avovastaus saatetaan aloittaa esimerkiksi 
lausumalla: ”Tässä taustatietoja vastauksiini:..”, ”Tiedoksenne:..” tai ”Haluaisin vielä 
sanoa...” ja ”Pyydän teitä ystävällisesti huomioimaan...”. Jotkin avovastauksista on 
allekirjoitettu tai niihin on lisätty vastaajan nimi ja yhteystiedot, joskus vielä maininnalla 
”Yhteydenotot:” tai ”Annan mielelläni lisätietoja.”. Joihinkin palautuskuoriin on liitetty 
mukaan kirjeitä, asiakirjoja tai lehtileikkeitä. Jotkut tutkimukseen osallistujat osoittavat 
eksplisiittisestikin vastauksensa tutkimusryhmälle puhuttelemalla, kiittelemällä tai moitti-
malla heitä. Tutkijoilta kysytään ja pyydetään erilaisia asioita sekä annetaan palautetta tutki-
muksen toteutuksesta. Avovastaustensa alussa muutamat kirjoittajat tervehtivät tutkijoita ja 
lopettaessaan hyvästelevät tai toivottavat esimerkiksi ”Työniloa ja hyvää kesää tutkijoille!”.  
 

Rastiruutuun tehtävien loppuessa huokaisin helpotuksesta!... (2002) Naistensairaala, sairaanhoitaja 
 

 Tutkimukseen osallistuneet ovat asettuneet tieteellisessä tiedonkeruuprosessissa omaan 
rooliinsa tutkimuksessa käsiteltävän ja raportoitavan tiedon antajina, kun he ovat ottaneet 
kantaa kyselylomakkeen väittämiin ja vastanneet avoimeen kysymykseen. Tutkimukseen 
osallistujan ensisijaiseksi tehtäväksi määritellään avovastauksissakin vastaaminen tutkijoiden 
esittämiin kysymyksiin, kannanotto kyselylomakkeessa esitettyihin väittämiin ja oman 
henkilökohtaisen näkemyksen esittäminen organisaatioiden yhdistämisestä. Näitä tehtäviä ja 
vastaajien toiminnan tavoitteellisuutta kuvataan epäsuorasti esimerkiksi selonteoissa, joissa 
avovastausten kirjoittajat kuvaavat pyrkimyksiään toimia oman positionsa mukaisesti. 
 

... Osaan kysymyksistä on vaikea vastata henkilökohtaisena mielipiteenä, koska kysymykset ovat yleisluontoisia ja 
kuvaavat HUS:ia kokonaisuutena... (2002) Helsinki, Palvelukeskus 

 

 Tutkimukseen osallistujat pohtivat omaa tehtäväänsä fuusion arvioijina ja esittävät 
tutkijoille vastaamisensa perusteita. Tutkimukseen valikoitumisensa kautta osallistujat mää-
rittyvät ”asiantuntijoiksi”, joilla on merkityksellistä tietoa tutkittavasta fuusiosta. Kaikki 
vastaajat eivät kuitenkaan suostu tai pysty asettumaan sille tai sellaisen ”tietäjän” paikalle, 
jota heille kyselylomakkeessa osoitetaan. He kertovat avovastauksissa vaikeuksistaan osal-
listua tutkimukseen ja täyttää kyselylomake. Vastaamatta jättämistä, lomakkeeseen jääneitä 
tyhjiä kohtia, epäröintiä ja en osaa sanoa -kannanottoja perustellaan ja pyydellään anteeksi. 
Tutkijoille selitetään miksi kyselylomakkeessa esitettyihin väittämiin on ollut vaikea tai 
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mahdoton vastata tai miksi kirjoittaja ei ole osannut tai halunnut ottaa kantaa esimerkiksi 
kaikkiin muutosta koskeviin väittämiin.  
 

Olen tullut HUS:in palvelukseen vasta vuoden 2000 keväällä, joten en ole päässyt näkemään/kokemaan muutosta 
kovin selkeästi. Rastitin osin ”MUTU-menetelmällä” ja osin kuuleman perusteella. (2002) Hyvinkää, sairaanhoitaja 

 

 Vastaajat tuovat esiin, kuinka se paikka, miltä organisaatioiden yhdistämistä lomak-
keessa pyydetään arvioimaan, ei välttämättä vastaa sitä muutostodellisuutta, jossa organi-
saation jäsen itse toimii ja tekee työtä. Oma työhön liittyvä todellisuus voi olla esimerkiksi 
moniulotteisempi, ristiriitainen tai jatkuvasti muuttuva. Kyselylomaketta kritisoidaan muun 
muassa siitä, että se on rakentunut ”hoitotyökeskeisesti” eikä siinä oteta huomioon eri 
ammattiryhmien työn erilaisuutta. Kaikkiin muutosta koskeviin kysymyksiin ei myöskään voi 
vastata, jos omassa työssä ei ole tapahtunut muutoksia, eivätkä kaikki työssä tapahtuneet 
muutokset johdu fuusiosta, jolloin arvioijat saattavat määritellä oman kannanottonsa esimer-
kiksi ”ei HUS:ista johtuvaksi asiantilaksi” tai ”työhön liittyväksi ongelmaksi”. Joidenkin 
vastaajien mukaan ”muutostavoitteet ovat kaukana arkityöstä” tai vastaajat eivät ehdi 
paneutua organisaation tavoitteiden pohtimiseen, kun omassa työssä on niin kiire.  
 

Kyllä tavallisen rivityöntekijän on kovin vaikea arvioida tai jopa ottaa osaa HUS:in organisaatiomuutoksiin yms. 
mistä tämä kysely on. Sitä vain tekee työnsä niin hyvin kuin EHTII... (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Kyselylomakkeen muidenkin puutteiden kuvataan haittaavan vastaamista. Kysely-
lomake oli liian pitkä, kysymykset vaikeaselkoisia, eivät mittaa ”oikeita” asioita tai täyttö-
ohjeet olivat puutteellisia. Toisinaan kirjoittajat määrittelevät kirjoittamansa avovastauksen 
tiedonannoksi merkityksellisinä pitämistään asioista, joita heidän mielestään kyselylomak-
keen kysymyksillä ei tavoitettu tai ei kysytty.  
 

”Olisin kaivannut kohtaa, jossa saa antaa palautetta kyselystä. Annan joka tapauksessa palautetta: vaikeita 
kysymyksiä ja liian paljon. Ei kysytty suoraan, onko työmäärä lisääntynyt. Vastaan että on. Luulisi tutkijoita 
kiinnostavan!” (2002) Helsinki, Naistensairaala, laboratorionhoitaja 

 

 Avovastaajat esittävät, että epäily tutkimustietojen luottamuksellisuuden vaarantu-
misesta vaikuttaa myös vastaamiseen kielteisesti. ”Rehellisen” palautteen saaminen voi olla 
mahdotonta, jos vastaaja joutuu pelkäämään tulevansa tunnistetuksi kielteisen muutosarvion 
esittäjänä. Tutkijatkin jakavat huolenaiheen, koska lupaavat kyselyn saatekirjeessä, että tutki-
mukseen osallistujien kannanotot käsitellään ja raportoidaan luottamuksellisesti. Tutkimuk-
seen osallistuneet pyytävät myös anteeksi ja selittävät lomakkeen palautuksen myöhästymisen 
syitä tai lomakkeeseen tekemiään korjauksia ja lisämerkintöjä. Selontekojen perusteella 
syntyy käsitys kyselylomakkeen täyttämisen normeista: tärkeää on vastata määräaikaan 
mennessä, esittää rehellisiä ja johdonmukaisia kannanottoja annettujen väittämien ja vastaus-
vaihtoehtojen puitteissa ja kaikkiin esitettyihin väittämiin sekä lomakkeen siisti täyttäminen.  
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6.3 Tutkijat fuusioarvioiden luotettavuuden arvioijina 
 
Tutkimustilanteissa tutkijoiden tehtävänä on tutkimuksen käytännön toteutus, kuten tiedon 
keruu, käsittely, tulkinta, johtopäätösten teko sekä tutkimustulosten julkistaminen. Tässä 
tapauksessa tutkijoiden tulee tehdä johtopäätöksiä henkilöstön esittämistä muutosarvioista ja 
muodostaa organisaation tilaama luotettava arvio muutosprosessin toteutuksesta, vaikutuk-
sista ja fuusiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyydestä, kuten kyselytut-
kimuksesta ja sen saatekirjeestäkin käy ilmi. Tutkijoiden odotetaan keräävän mahdollisimman 
paljon ja monipuolista tietoa, käsittelevän kaikki kyselylomakkeet ja niissä esitetyt kannan-
otot. Kaikki tutkimusaineisto ei kuitenkaan kelpaa luotettavaa arviota tavoiteltaessa. 
Havaintoaineiston tulee olla luotettavaa ja kuvata todellisuutta. Tutkimukseen osallistujien 
kannanottojen käyttökelpoisuuden ja hyödynnettävyyden arviointi on tutkijoiden vastuulla. 
Avoimissa vastauksissa kirjoittajat viittaavat eksplisiittisestikin näihin tutkijoiden tehtäviin ja 
rooliin luotettavan arvion laatijoina.  
 

Hyvät tutkijat! En tiedä on minun lomakkeeni täysin muiden kanssa verrattavissa. Olen työskennellyt n. 2 vuotta 
HUS:ssa ja vaihtanut sen sisällä helposti työpaikkaa... Miettikää onko tämä kaavake siis luotettavaa ?... (2002) 
Peijas, sairaanhoitaja 

 

 Tutkimukseen osallistujat saattavat itsekin epäillä kannanottojensa luotettavuutta ja 
antavat selonteoissaan tutkijoille tietoa muutosarvioihin vaikuttaneista tekijöistä. Monet vas-
taajat kirjoittavat tavoitelleensa ”oikeita”, luotettavia ja tutkimuksen kannalta merkityksellisiä 
vastauksia sekä pyrkineensä tarkkailemaan ja kontrolloimaan kannanottojaan. He selvittävät 
tutkijoille syitä siihen, miksi omat kannanotot eivät ehkä ”kerro totuutta” ja ”kuvaa tosi-
asioita” tai ole ”realistisia”, ”spontaaneja”, ”harkittuja”, ”loogisia”, ”hyödyllisiä”, ”yleistet-
täviä”, ”neutraaleja”, ”tieteellisesti arvokkaita” tai ”ristiriidattomia”.  
 

Pyrin vastaamaan ilman, että annoin viimeaikaisimman täyttölupamenettelyn käytännön haitata harkintaa... (2002) 
Helsinki, Psykiatria, johto 

 

 Äärimmäisiä mielipiteitä perustellaan yhtä lailla kuin mielipiteiden puuttumista. Myös 
vastausten yksipuolisuutta eli huomattavaa kriittisyyttä, myönteisyyttä, epätietoisuutta samoin 
kuin epäjohdonmukaisuutta selitetään ja puolustellaan. Muutosta koskevat kielteiset lausumat 
saatetaan esittää esimerkiksi ”huolien vuodatuksena” tai kirjoittajat pyytävät tutkijoilta 
anteeksi ”valitustaan”. Kirjoittajat myös kiittelevät lukijaa, joka on kiinnostunut tutkimukseen 
vastaajien näkemyksistä, jaksanut ”kuunnella” tai lukea avovastauksen. Vastaajat arvioivat 
lisäksi sitä, miten omat arviot liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan muutosprosessiin ja 
organisaatioiden yhdistämiseen ja mistä ne kertovat.  
 

Tyvärr är mina svar bristfälliga då min anställning period började 1.1.02 ... (2002) Länsi-Uusimaa, sairaanhoitaja 
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 Avovastausten kirjoittajat tekevät tutkijoille myös lukuisin tavoin selkoa omien 
fuusioarvioidensa perusteista ja selvittävät mihin tai millaiseen tietoon heidän arvionsa 
perustuvat, mikä muutosarvion muotoutumiseen on vaikuttanut tai miten he ovat arvioonsa 
päätyneet. He kertovat fuusioarvioidensa perustuvan esimerkiksi tosiasioihin, eri tiedonläh-
teiden jakamaan tietoon, rationaaliseen järkeilyyn tai laskelmiin, epäilyihin, yksilöllisiin 
muutoskokemuksiin, aistihavaintoihin, tietyn hetken näkemyksiin tai kokemuksiin, jossakin 
erityisessä paikassa toimivan tai jonkin erityisen ryhmän jäsenen näkemyksiin tai kokemuk-
siin tai monipuoliseen tarkasteluun. Kun arvioija asemoituu esimerkiksi tosiasioiden tietäjäksi 
tai toteajaksi, hän perustaa muutosarvionsa ”objektiivisiin faktoihin” ja toteaa organisaatioi-
den yhdistämistä ja muutosprosessia koskevat kannanottonsa itsestään selvinä, ”luonnon-
lakien” kaltaisiin väistämättömiin syy-seuraussuhteisiin perustuvina tai tapahtuneina tosiasioi-
na. Toisinaan muutosta koskevan arvion raportoidaan perustuvan tietävästä yksilöstä riip-
pumattomaan yleiseen mielipiteeseen tai organisaation jäsenten yhteiseen havaintoon tai 
kokemukseen. Jotkut arvioijat esittävät tapahtuneiden tosiasioiden perusteella ehdottoman 
varmoja arvioita tulevista asioista tai asiantiloista, esimerkiksi fuusiolle asetettujen tavoit-
teiden saavuttamisesta. 
 

Yleinen mielipide HUS:n yhdistymisestä on, että liian ’iso’ ja hajallaan oleva organisaatio ei pysty toimimaan 
hyvin..(2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, sairaanhoitaja 

 

 Arvioijat perustelevat kannanottojaan myös vetoamalla jonkin asian, tapahtuman tai 
jonkun henkilön oikeaksi todistamaan näyttöön. Monet esittävät havainnollistavia esimerk-
kejä, esimerkiksi kokemuksia tai havaintoja, jotka osoittavat todeksi arvioinnin kohteiden 
olemas-saolon ja niiden tilan. Näyttöön sisältyy oletus siitä, että jonkin toiminnan tulos 
voidaan todistaa mahdollisimman objektiivisesti ja tällaisen objektiivisen arvion perusteella 
valita kulloinkin paras ja tuloksekkain toimintatapa. Toisinaan muutosarviot esitetään 
vertailuina siitä, mitä muutoksessa piti tapahtua, miten piti toimia ja mitä todellisuudessa 
tehtiin. Omat kannanotot saatetaan esittää myös itsestään selvinä toteamuksina kehittämis-
kohteista tai asiantiloista, joiden pitäisi tai jotka voisivat olla jotenkin paremmin kuin ne tällä 
hetkellä ovat.  
 

Muutoksen piti parantaa palveluja potilaille ja keventää hallintoa. Kävi juuri päinvastoin. Säästöt eivät kohdistuneet 
hallintoon, vaan juuri itse potilaaseen ja terveydenhuollon henkilöstöön... (2002) Laboratoriotoiminnot, 
laboratoriohoitaja 

 

 Aistihavaintoon perustuvissa muutosarvioissa arvioijat osoittavat nähneensä, havain-
neensa, huomanneensa tai panneensa merkille jonkin tai jonkinlaisen organisaatioiden yhdis-
tämistä koskevan muutoksen tai kuulleensa jotakin siihen liittyvää. Arvioijat perustelevat 
myös kannanottojensa myönteisyyttä tai kielteisyyttä aistihavaintojensa tuomalla varmuu-
della, kun he määrittelevät muutosarvionsa ”näkemykseksi” tai ”vaikutelmaksi”. Itsensä 
sivustaseuraajaksi paikantava arvioijakin perustaa muutosarvionsa näköhavaintoon. Oma 
kokemus ja läsnäolo fuusiotilanteessa määritellään myös yhdeksi fuusioarviijien asiantunti-
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juutta ja tiedollista pätevyyttä osoittavaksi tekijäksi. Monet vastaajat eivät katso olevansa 
luotettavia henkilöitä arvioimaan muutosta, koska eivät ole työskennelleet organisaatiossa 
muutoksen aikana tai eivät ole nähneet tai kokeneet minkäänlaista muutosta. Arvioijat 
kuvaavat itseään tällöin epäpäteviksi arvioijiksi, koska ”ovat olleet poissa”, ”virkavapaalla”, 
”äitiyslomalla”, ”hoitovapaalla”, ”vastavalmistuneita” tai ”juuri työnsä aloittaneita”. Samoin 
lyhyt sijaisuus tai vähäinen työkokemus arvioitavan organisaation palveluksessa esitetään 
riittämättömäksi kokemukseksi, jotta vastaaja voisi esittää luotettavan arvion muutoksesta tai 
uudesta organisaatiosta.  
 

Yhtään hyvää muutosta ei vielä ole näkynyt... (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 
 

 Oma arvio fuusiosta voi perustua myös muilta henkilöiltä saatuun suulliseen tai 
kirjalliseen tietoon. Arvio perustuu tällöin muun muassa sanomalehdissä kirjoitettuun, orga-
nisaation tiedotteisiin, tiedotustilaisuuksiin, esimiesten antamaan informaatioon, työyhteisössä 
kerrottuun tai keskusteltuun, kuulopuheisiin tai muiden tekemiin havaintoihin tai arvioihin. 
Toisinaan muutosarvion esittäjä ”vain toistaa” muilta kuulemiaan arvioita organisaatioiden 
yhdistämisestä tai sen vaikutuksista. Kyselylomakkeessakin tutkimukseen osallistujia pyy-
detään arvioimaan eri tiedonlähteiden tarjoaman tiedon riittävyyttä ja relevanssia. Lomak-
keessa tiedonlähteinä mainitaan johto, lähijohtajat, esityslistat ja kokoukset, työryhmät, työ-
toverit, ammattijärjestöjen edustajat, tiedotustilaisuudet, organisaatiotiedotteet, sanomalehdet, 
radio/televisio, puskaradio.  
 

... Sanon niin kuin eräs arvostettu kirurgi minulle osuvasti mielipiteensä lausui: ”Tämä HUS-yhtymä ei ole tuonut 
mitään hyvää mukanaan meille eikä potilaille.”  (2002) Helsinki, Kirurgia, fysioterapeutti 

 

 Vastaajat paikantavat itsensä joissain tapauksissa rationaalisiksi järkeilijöiksi. Tällöin 
he esittävät fuusioarvionsa perustuvan havaintojen, kokemuksen tai tuntemusten pohjalta syn-
tyneisiin käsityksiin, mielipiteisiin, näkemyksiin tai ymmärrykseen. Joidenkin arvioiden 
osoitetaan syntyneen oman ajattelun, miettimisen tai jonkinlaisen muun sisäisen prosessoinnin 
tuloksena, kuten taloudellisrationaaliseen kannattavuuden arvioinnin, muutoksen etujen ja 
haittojen ”punnitsemisen”, ”hyötyjen laskemisen” ja ”todennäköisyyden” perusteella. Toiset 
taas kertovat pyrkineensä sulkemaan tunteet pois arvioinnista. Järkeilyn tuloksena voidaan 
päätyä myös tulevaisuutta koskevaan muutosarvioon. Tällöin ”on ilmeistä...” tai ”toden-
näköistä, että...” tulevaisuudessa tapahtuu jotain. ”Äkkiä päätelty tilannearvio” perustuu 
puolestaan korostuneen nopeaan ”spontaaniin ajatteluun” tai ”pikaiseen yhteenvetoon”.  
 

...Olen pohtinut sitä, onko HUS muutoksesta ollut hyötyä, vai onko tässä tehty muutosta vain muutoksen vuoksi ja 
mikä on muutoksen kokonaissaldo... (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Samaan tapaan jotkut arvioijat selvittävät pohtineensa tarkkaan muutosarviotaan, kun 
he kirjoittavat, etteivät ymmärrä jotakin muutokseen liittyvää asiaa, asiantilaa, toteutustapaa 
tai tapahtumaa tai näiden mielekkyyttä: esimerkiksi sitä, miten organisaatioiden yhdistä-
misellä voidaan saavuttaa tavoitellut säästöt. Toisinaan muutosarvio perustuu jonkin muutok-
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seen liittyvän asian tai asiantilan hämmästelyyn tai oudoksuntaan. Arvioissa ihmetellään, 
kuten ”on erikoista, että...” tai ”tuntuu oudolta, että...”. Kirjoittajat paikantavat itsensä 
organisaation yhdistämistä ymmärtämään pyrkiviksi silloinkin, kun he esittävät lukijoille 
organisaatiomuutokseen liittyviä kysymyksiä. Toisinaan näihin kysymyksiin esitetään itse 
vastauksia tai selvityksiä. Asioita ”kummastelevina” tai ”ymmärtämättöminä”, mutta ymmär-
tämään pyrkivinä, kirjoittajat selvittävät kokemustaan fuusiosta ja fuusioarvioidensa 
perusteita.   
 

HUS-yhtymän muutostavoitteet ja eteneminen niiden saavuttamiseksi ovat jääneet epäselviksi. MIKÄ MUUTOS? 
(2002) Helsinki, Palvelukeskus, laitoshuoltaja 

 

 Toisinaan muutoksen arvioijat asettuvat epävarman tietäjän rooliin. Kyselylomak-
keessakin tätä mahdollisuutta tarjotaan useissa kysymyssarjoissa. Arvioijat ”epäilevät”, 
”luulevat”, ”uskovat”, ”kuvittelevat” tai ”arvelevat” organisaatioiden yhdistämiseen liittyviä 
asioita tai niiden tilaa jonkinlaiseksi eivätkä esimerkiksi usko fuusiolle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen tai ole varmoja muutoksen vaikutuksista. Jotkin muutosarviot ovat arvelevia 
toteamuksia asioista tai asiantiloista, jotka ”saattavat...”, ”taitavat...” tai ”voivat olla...” tai 
”ovat ehkä...”. Toisaalta kirjoittaja saattaa kertoa arvionsa perustuvan jollakin tapaa epämää-
räiseen tietoon, kuten ”mutu-tuntumaan”, uskomukseen tai arveluun arvioinnin kohteesta. 
Jotkut arvioijat ovat ”toiveikkaita” tai suhtautuvat ”varauksella” esimerkiksi uuden organi-
saation tulevaisuuteen tai fuusiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Toisinaan arvioijat 
pyytävät lukijalta tällaista oman epäilevän tai ei-varmana tietona esitetyn arvion varmentavaa 
tai oikeaksi todistavaa tietoa tai näyttöä. Jotkut positioivat itsensä epäilijöiksi, varovaisiksi 
arvioijiksi. ”konkreettista näyttöä” tai ”faktoja kaipaaviksi” tai sellaisiksi, jotka ”eivät usko 
ennen kuin näkevät” tai ”kunnes toisin todistetaan”.  
 

En usko, että tällaisesta jättikokoisesta yhtymästä on hyötyä kenellekään. (2002) Helsinki, Neusiko64,, osastonhoitaja 
 

 Lukuisat arvioijat positoituvat yksilöiksi, kun he arvioivat organisaatioiden yhdistä-
mistä henkilökohtaisin perustein, kuten yksilön kokemuksellisena ilmiönä: ”minusta tuntuu, 
että...” tai ”koen, että...”. Tutkimuksellakin etsitään tietoa organisaatioiden yhdistämisestä ja 
muutosprosessista yksilön kokemuksellisena ilmiönä, kun kyselylomakkeessa pyydetään 
vastaajia arvioimaan esimerkiksi omaa henkilökohtaista muutoskokemustaan vaihtoehdoilla 
suuri/pieni ja merkityksellinen/vähämerkityksellinen sekä uuteen organisaatioon suhtautumi-
sestaan asteikolla: ”Koen muutokset myönteisinä, neutraalina tai kielteisinä.” Avovas-
tauksissa arvioijat pohtivat omien muutoskokemustensa erityisyyttä ja merkityksellisyyttä: 
myönteisyyttä, kielteisyyttä, suuruutta tai vähämerkityksellisyyttä sekä tämän kokemuksen ja 
oman suhtautumisen syitä. 
 

Kysymykset muutosprosessista hankalia, koska työssäni ei ole mikään muuttunut... (2000) Helsinki, Sisätaudit, 
sairaanhoitaja 

                                                
64 Neusiko = Nenä-, korva- ja silmätautien tulosyksikkö 
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 Ainutkertaisina yksilöinä arvioijat kertovat tutkijoille siitä, mikä tai mitkä asiat 
muutoksessa ovat juuri heille itselleen olleet merkittäviä, miten ja millaisena muutos heille 
itselleen on näyttäytynyt tai mitä erityistä tai tärkeää heille on tapahtunut muutoksessa. 
”Minun tapauksessani...”, ”omalla kohdallani...” tai ”voin kyllä subjektiivisesti kertoa…” ovat 
lausumia, joilla korostetaan oman kokemuksen henkilökohtaisuutta. Arvioijat saattavat myös 
kuvata, kuinka monet henkilökohtaiset tekijät, kuten aiemmat muutoskokemukset, muut 
työssä tai yksityiselämässä tapahtuneet muutokset, työtyytyväisyys, työpaikanvaihtoaikeet, 
kiire työssä, erilaiset mielentilat, kuten tunnekuohut ja väsymys olivat vaikuttaneet 
arviointiin. 
 

Jo ennen HUS-fuusiota olen päätynyt eroamaan virastani ja siirtymään yksityissektorille edellä selviävistä syistä 
johtuen... (2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, erikoislääkäri 

 

 Muutosarvio voi perustua myös arvioijan henkilökohtaiseen ruumiilliseen koke-
mukseen, kun arvioijat asemoituvat fyysisiksi toimijoiksi. Jotkut kirjoittajat ovat asettuneet 
muutosarviossaan tuntemaan fuusion vaikutukset ”omissa nahoissaan”. Kyselylomakkees-
sakin arvioijia pyydetään arvioimaan omaa henkistä ja ruumiillista tilaa, kuten omaa työkykyä 
ja henkistä hyvinvointia. Avovastauksen kirjoittaja voi kertoa tutkijoille muutosprosessin 
vaikutuksista itseensä psykofyysisenä kokonaisuutena, jolloin muutoksen koetaan vaikut-
taneen omaan olemiseen, mielialoihin tai jaksamiseen. Fuusioarvio voi olla muodossa ”väsyt-
tää”, ”ahdistaa”, ”en saa enää nukutuksi” tai ”en jaksa enää”.  
 

Tunnen olevani ahdistunut koko Hussista! (2000) Helsinki, Palvelukeskus, puhelunvälittäjä 
 

 Arvioijat tuovat esiin, että fuusio ja uusi organisaatio näyttävät erilaiselta riippuen myös 
arvioinnin ajankohdasta. Arvioijat saattavat paikantaa itsensä jollakin tietyllä hetkellä tai 
ajankohtana muutosprosessia arvioivaksi ja kertovat miten tai miltä organisaation muutos-
prosessi vaikuttaa juuri nyt; vaihtoehtoisesti he tähyävät tulevaisuuteen tai arvioivat men-
neisyyttä. Jotkut kuvaavat mitkä tekijät kyselylomakkeen täyttöhetkellä ovat vaikuttaneet 
muutosta koskevien kannanottojen esittämiseen ja toiset selittävät syitä siihen, miksi eivät ole 
voineet ”vielä” tai ”toistaiseksi” arvioida muutoksen vaikutuksia tai tavoitteiden saavutta-
mista. Muutosarvion kohdetta tai sen tilaa määritellään lausumin ”nyt”, tai ”tällä hetkellä” ja 
muutosta arvioidaan ”toistaiseksi” tai ”tähän mennessä nähtynä”. Näin muotoilluissa arvioissa 
vastaajat osoittavat, että oma arvio perustuu tietyn hetken kokemukseen ja saattaa vielä 
tulevaisuudessa muuttua. Organisaatioiden yhdistämistäkin luonnehditaan ajassa eteneväksi 
prosessiksi. Samoin tehdään kyselylomakkeessa, kun vastaajia pyydetään esimerkiksi ensim-
mäisellä kyselykerralla arvioimaan fuusiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen toden-
näköisyyttä ja toisella kerralla tavoitteden saavuttamista. Arvioijat jaksottavat avovastauksissa 
muutosprosessia menneisyyteen, aikaan ennen kuntayhtymän perustamista, organisaation 
perustamishetkeen, sen alkuvaiheeseen, arviointihetken tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Nyky-
hetkeä vertaillaan ”entisen organisaation aikaan”. Toisella kyselykerralla arvioidaan kyse-
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lyiden välistä kahden vuoden ajanjaksoa eli uuden organisaation perustamisvaihetta nykyi-
seen tilanteeseen.  
 

Edelleen tai tälläkin hetkellä tuntuu että HUS ei ole tuonut niitä etuja, joita lähdettiin hakemaan. ..(2002) Helsinki, 
Kirurgia, johto 

 

 Organisaation eri paikoilta on lisäksi mahdollista nähdä ja kokea muutosprosessi eri 
tavoin. Sairaalaorganisaation kuvataan koostuvan useista tasoista ja erilaisista yksiköistä 
kuten sairaaloista, tulosyksiköistä, toimi- ja erikoisaloista, osastoista, työyksiköistä ja tiimeis-
tä, joissa fuusion vaikutukset olivat erilaisia ja näkyivät erilaisina asioina. Kun kirjoittaja 
asemoituu arviossaan jossakin erityisessä paikassa toimivaksi, hän kertoo tutkijoille tähän 
paikkaan liittyvästä muutoksesta ja tältä paikalta tekemistään havainnoista tai kokemuksista. 
Samalla arvio rajataan koskemaan vain tätä kyseistä paikkaa erotuksena muista paikoista, eikä 
se näin ”ole välttämättä yleistettävissä” koko organisaatioon. Kyselylomakkeessakin vastaajia 
pyydetään arvioimaan työorganisaation eri tasoja, kuten työyksikön toimintaa ja johtamista 
sekä sairaalan, toimialan ja yhtymätason päätöksentekoa. 
 

Olen täyttänyt tämän kaavakkeen Marian sairaalan os. P7 mukaan... (2000) Helsinki, Sisätaudit, perushoitaja 
 

 Fuusiossa yhdistettyä uutta organisaatiota erotellaan muutosarvioissa esimerkiksi maan-
tieteellisesti ”keskustaan” ja ”reuna-alueisiin” tai ”periferiaan”. Muutoksen vaikutuksia 
arvioidaan muun muassa uuden organisaation reuna-alueella työskentelevän organisaation 
jäsenen näkökulmasta.  
 

HUS-yhtymän reuna-alueella työskentelevänä olen huomannut alueeni ja yksikköni mahdollisuudet vaikuttaa 
toimintansa laatuun ja sisältöön selvästi alentuneiksi. Pääkaupunkialueen kiinnostus kehittää reuna-alueiden 
toimintaa vaikuttaa lähinnä teeskennellyltä, jos ei edes teeskennellä kiinnostunutta... (2002) Lohja, erikoislääkäri 

 

 Toisinaan muutosarviot koskevat jotakin erityistä organisatorista ryhmää tai arvioinnin 
kohde paikantuu tiedetyksi ja nähdyksi jonkin ryhmän jäsenen positioista. Kyselylomak-
keessakin vastaajia pyydetään arvioimaan eri henkilöstöryhmien toimintaa ja niitä erotellaan 
toisistaan aseman mukaan, kuten ylin johto ja johtoryhmä, toimialan johto, sairaalan johto, 
työyksikön johto, lähiesimies ja työntekijät sekä ryhminä, kuten työyhteisö ja ammattiryhmä. 
Taustatieto-osuudessa vastaajia pyydetään lisäksi määrittelemään oman työsuhteen muoto, 
työajat ja työtehtävät sekä aiempi työorganisaatio, joiden perusteella heidät voidaan määritellä 
ja he itsekin määrittelevät itsensä henkilöstöhallinnollisesti erilaisiin ryhmiin, kuten vaki-
tuisiin tai määräaikaisiin työntekijöihin ja osa-aikatyötä tai vuorotyötä tekeviin. Organisaation 
henkilöstöryhmiä määritellään lisäksi hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Terveydenhuollossa 
työskenteleviä erotellaan erilaisten tehtävien, vastuiden ja roolien mukaisiin toimijaryhmiin. 
Työntekijät erotellaan työnantajasta, ja näiden välille määritellään suhde. Työnantaja määri-
tellään kunnalliseksi työantajaksi. Organisaation ”huipulle” arvioijat nimeävät poliittiset 
päätöksentekijät ja ylimmän johdon ja alimmalle tasolle ”lattiatason” ”tavalliset duunarit”. 
Julkisen terveydenhuollon toimijoiksi luokitellaan kunnat, päättäjät, perusterveydenhuollossa 
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ja erikoissairaanhoidossa työskentelevät sekä potilaat. Arvioijat käyttävät tällaisia asemointeja 
ja ryhmäerotteluja, kun he selvittävät tutkijoille muutosarvioidensa perusteita. Arvioijat mää-
rittelevät jollakin erityisellä paikalla toimimisen myös asemaksi, joka vaikuttaa vastaajan 
kykyyn arvioida luotettavasti organisaatioiden yhdistämistä. Jokin tai jonkinlainen ”näköala-
paikka” mahdollistaa kyseisellä paikalla toimivan arvioijan erityisen muutoskokemuksen ja 
muutoksen arvioinnin perusteet.  
 

Työskentelen itse kardiologian toimialalla ja voin kyllä subjektiivisesti kertoa, kuinka HUS-yhtymän muutos näkyy 
meillä ja millaiset olot vallitsevat tällä hetkellä... (2002) Helsinki, Sisätaudit, sairaanhoitaja 

 

 Arvioijat saattavat asettua omakohtaisen kokemuksen tai tiedon sijaan arvioimaan 
muutosta myös jonkun toisen henkilön tai jonkin ryhmän puolesta. Tällöin he perustavat 
arvionsa jonkun toisen tietoon, kokemukseen tai havaintoon. Esimerkiksi hoitajana asetutaan 
myötäelämään potilaiden kokemusta organisaatioiden yhdistämisestä, esimiehenä tuodaan 
esiin alaisten näkemyksiä tai organisaation jäsenenä saatetaan arvioida jonkin ammattiryhmän 
kohtaloa muutosprosessissa. Tutkimukseen osallistujat asemoituvat arvioijina myös monien 
eri näkökulmien edustajaksi. Samankin avovastauksen kirjoittaja voi arvioida fuusiota eri 
näkökulmista, asemoitua erilaisille paikoille tarkastelemaan muutosta ja tarkastella muutosta 
eri ”puolilta”. Arvioita jaksotetaan esimerkiksi lausumin: ”Toisaalta...” tai ”Kääntöpuolena 
tässä on...” tai arvioita esitetään erilaisista asemista, kuten ”työntekijän, potilaan sekä veron-
maksajan näkökulmasta” tai muutosarvioiden kuvataan perustuvan ”sekä tunneperäiseen 
kokemukseen että järkiperäiseen pohdintaan”.  
 

… Olen pyrkinyt vastaamaan tähän sairaanhoitajan roolista ja sitä kautta tietämiseni on vähäistä koska olen ollut 
paljon pois. Toisaalta hiukan työyhteisön ulkopuolisena vaistoan ja näen vakituisen työporukan väsymisen. Ihmisiä 
ei ole tarpeeksi ja henkilökunta ei ole tyytyväisiä heidän oloihin. Toisaalta kehittämistyössä olen nähnyt, kuinka 
esim. Hus:n hoitotyön strategiasta ja Husin arvoista on hyötyä hoitotyön eteenpäin viemisessä. Oloni oli kovin 
kaksijakoinen vastata tähän kyselyyn. (2002) Helsinki, Sisätaudit, sairaanhoitaja 

 

 Fuusioarvioidensa perusteita koskevilla selonteoillaan arvioijat tarjoavat kannanottojen 
käyttökelpoisuutta arvioivalle tutkijalle selityksiä kannanottojensa mahdollisiin luotetta-
vuuden puutteisiin, kuten epävarmuuteen, vinoutuneisuuteen tai epäjohdonmukaisuuteen. 
Vastaajat arvioivat myös tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta tiedonkeruun luotettavuuden 
kannalta. Luotettavaan ja varmaan tietoon perustuvat tutkimustulokset edellyttävät tutkijoilta 
”korkeaa moraalia” ja erityistä tutkimuksentekoon liittyvää osaamista, kuten luottamuksellista 
tietojenkäsittelyä ja kykyä esittää tutkimuksen kohteille oikealla hetkellä oikeita kysymyksiä. 
Kaikki eivät esimerkiksi ole saaneet lomaketta äidinkielellään, mikä on haitannut arviointia. 
Jotkut epäilevät arviointitutkimuksen ajankohtaa vääräksi tai liian aikaiseksi, jotta organi-
saatioiden yhdistämisen vaikutuksia tai tavoitteiden saavuttamista olisi mahdollista luotet-
tavasti arvioida. Toiset epäilevät tutkimustulosten luotettavuutta kysymysten puutteiden tai 
ongelmallisuuden takia. Tutkimustulokset ”vääristyvät” ja ovat ”hyödyttömiä”, jos kysely-
lomake on väärin laadittu. Kyselylomaketta kritisoidaan siitä, ettei se tavoita muutosprosessin 
arvioinnin kannalta keskeisiä asioita. Väärin tai huonosti asetettujen muutosväittämien tai 
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puutteellisten vastausvaihtoehtojen vuoksi vastaaja ei voi ilmaista ”todellisia ajatuksiaan” 
eikä ottaa kantaa muutokseen ”järkevästi”, ”mielekkäästi”, ”luotettavasti”, ”yksiselitteisesti”, 
”totuudenmukaisesti” tai ”johdonmukaisesti”. Arvioijat selvittävät tutkijoille lomakkeen 
puutteita ja antavat ohjeita kyselylomakkeiden laadintaan sekä ehdotuksia luotettavaan 
havaintoaineiston käsittelyyn, johtopäätösten tekemiseen ja tulosten raportointiin. 
 

Paremmat tutkimuslomakkeet! Tutkimuslomakkeen antama tieto erittäin valheellinen – liikaa kysymyksiä – vääriä 
sanavalintoja – tänään vastasin näin – huomenna voisin vastata aivan eri lailla! Porvoo, erikoislääkäri 

 
 

6.4 Yhteenveto: Organisaation jäsenten fuusioarviot  
 arviointitutkimuksen yhteydessä 
 
Olen edellä esittänyt, kuinka organisaation jäsenet esittävät fuusiota koskevia arvioita tätä 
fuusiota tutkivan arviointitutkimuksen yhteydessä. He orientoituvat lausumissaan tarina-
linjoihin, joiden mukaan tutkijat tekevät tieteellisestä tutkimusta ja analysoivat keräämäänsä 
tietoa tutkimustyön ja tieteellisten menetelmien asiantuntijoina. Oman positioinsa tutkimuk-
seen osallistuneet määrittelevät avovastauksissa tutkimustiedon lähteeksi ja tiedonantajaksi. 
Asianomaiset olettavat ja toivovat eksplisiittisestikin, että tutkijat käyttävät tutkimustuloksina 
heidän kyselylomakkeissa esittämiä tietojaan eli he positioivat tutkijat tutkimustietoa hyö-
dyntäviksi tutkimustulosten laatijojiksi. Arviointitutkimuksen kaltaisissa toimintatilanteissa 
positioituvat tutkijat jo lähtökohtaisesti aktiiviseen rooliin tutkimuksen suorittajana samoin 
kuin organisaation johto tutkimuksen teettäjänä suhteessa muihin organisaation jäseniin, joille 
jää passiivisempi rooli, kuten osallistua tutkimukseen ja ottaa kantaa tutkijoiden esittämiin 
väittämiin. Osallistumalla arviointitutkimukseen ja esittämällä kannanottojaan organisaation 
jäsenet osallistuvat silti muutosprosessiin ja voivat pyrkiä myös konkreettisesti vaikuttamaan 
uuteen organisaatioon ja sen kehittämiseen tarkoittamallaan tavalla.  
 Kannanottojen vakavasti otettavuus tieteellisen tiedon keräämisprosessissa on kuitenkin 
ehto sille, että tutkijat kuulevat ja ymmärtävät vastaajien näkemykset näiden toivomalla 
tavalla. Organisaation jäsenet esittävätkin avovastauksissaan muutosarvioidensa perusteita ja 
arvioihin vaikuttaneita tekijöitä ja osoittavat monin tavoin pyrkineensä kannanottojensa 
luotettavuuteen. Nämä selonteot tulkitsen arvioijan kannalta mielekkääksi strategiaksi 
kiinnittää tutkijoiden huomio omien kannanottojen merkityksellisyyteen ja tutkimukselliseen 
hyödynnettävyyteen. Esimerkiksi lomaketutkimusten yhteydessä se tapa, jolla survey-aineisto 
kerätään ja sen totutut analyysitavat ehdollistavat voimakkaasti sitä, mikä hyväksytään vas-
taukseksi ja miten tiedoksi nimitetty tunnistetaan tiedoksi lomakekyselytutkimuksen yhtey-
dessä (vrt. Ronkainen 1998, 239). Muun muassa vastaajan tietämättömyys tai epävarmuus 
voidaan tulkita epäluotettavuudeksi, eikä survey useinkaan hyväksy vastaajan ”tietämättö-
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myyttä”. En osaa sanoa-vastaukset tulevat helposti niputetuksi kaatoluokkaan tai yhdistetyksi 
johonkin toiseen vastaajaa määrittävään luokkaan (Ronkainen 1999, 168). 
 Organisaation jäsenten tutkimustilanteessa esittämät kriittiset tai kielteiset kannanotot 
fuusiosta eivät näytä kuitenkaan kertovan sellaisenaan johdon epäonnistumisesta tai osoit-
tavan työntekijöiden passiivisuutta, muutosvastarintaa tai esimerkiksi kulttuurisista eroista tai 
piirteistä johtuvaa organisaation kannalta ongelmallista käyttäytymistä. Kannanotoillaan 
organisaation jäsenet osallistuvat arviointitutkimukseen, jolla pyritään saamaan luotettavaa 
tietoa fuusion onnistuneisuudesta. Arvioitaan koskevilla selityksillä ja perusteluilla he selvit-
tävät sitoutumistaan tutkimustilanteen tavoitteisiin ja pyrkimystään tehdä oma osuutensa 
tutkimukseen osallistuvien tehtävistä. Selonteoillaan he kertovat luottamuksestaan tutkimus-
instituutioon ja tutkijoiden kykyyn ja haluun löytää ja jalostaa kannanotoista luotettava ja 
merkityksellinen tieto (vrt. van Langenhove ja Harré 1999, 103; Ronkainen 1998, 236). 
Kulttuurisista eroista tai ristiriidoista kertovat lausumat voidaan samoin ymmärtää vastaajien 
pyrkimyksinä antaa tutkijoille lisätietoja kannanottoihin vaikuttaneista tekijöistä ja muutos-
arvioiden perusteista. Positioinnin analyysin tulokset tutkimustilanne-episodin osalta olen 
koonnut seuraavaan yhteenvetotaulukkoon (TAULUKKO 3. Yhteenveto positioinnin analyy-
sin tuloksista: tutkimustilanne-episodi).  
 
TAULUKKO 3. Yhteenveto positioinnin analyysin tuloksista: tutkimustilanne-episodi. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Episodin luokittelun perusteet 
 

 
Mitä avovastaajat tekevät avovastauksissaan? Mihin tai millaisiin 
tavoitteisiin he sitoutuvat lausumillaan? Miten he määrittelevät omaa 
tai muiden toimintaa? Mitä olettamuksia he esittävät tilanteeseen 
osallistujien toiminnasta, tavoitteista, ajatuksista tai tunteista? Mitä 
tehtäviä, oikeuksia tai velvollisuuksia he osoittavat eri toimijoille? 
Mitä olettamuksia he esittävät tilanteen luonteesta ja tavanomaisista 
tavoista toimia siinä? 

 
Miten tarkastelen 
organisaationjäsenten kirjoittamia 
avovastauksia tämän episodin 
puitteissa? 

 
Tutkimustilanne-episodin puitteissa tarkastelen avovastauksia 
organisaation jäsenten toimintana tutkimustilanteessa. Tutkijoiden 
kannalta avovastaukset ovat tutkimuksen empiirisen analyysin 
kohteita. 

 
Empiirisen analyysin kohteena olleet 
avovastaukset 

 
Empiiriseen analyysiin otettiin kaikki avovastaukset. Niiden lisäksi 
tarkasteltiin aineiston kuvauksessa mainittua arviointitutkimuksen 
kyselylomaketta saatekirjeineen sekä kyseisen hankkeen julkista 
tutkimussuunnitelmaa.  

 
Episodin rakentuminen positioinnin 
teorian käsittein: 
 
1) tarinalinja, johon organisaation 
jäsenet orientoituvat puheakteillaan ja 
positioitumisillaan 
 

 
Tutkimukseen osallistujat orientoituvat toiminnassaan tarinalinjaan, 
jonka mukaan tutkijat tutkivat empiiristä todellisuutta erityisten 
kriteerien mukaan ja erilaisten menetelmien avulla tuottaakseen 
luotettavaa tutkimustietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 
Tutkimuksen julkilausuttunakin tavoitteena oli muodostaa tieteellisen 
tutkimuksen kriteerein kerättyä ja käsiteltyä luotettavaa tietoa fuusion 
vaikutuksista ja fuusioprosessin onnistumisesta. Kyselylomakkeessa 
organisaation jäseniä pyydetään arvioimaan organisaation toimintaa ja 
fuusioprosessia sekä väittämin että avoimen kysymyksen muodossa, 
joihin organisaation jäsenet ottavat kantaa. 
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2) positio, johon organisaation jäsenet 
asemoituvat 

 
Organisaation jäsenet asemoituvat tutkimukseen osallistujiksi sekä 
tutkittavan tiedon lähteiksi ja tiedonantajiksi. 

 
3) teko-toiminta, joilla organisaation 
jäsenet konstituoivat episodin moraalista 
järjestyneisyyttä ja tilanteessa toimivien 
positioita 

 
Organisaation jäsenet ottavat kantaa kyselylomakkeen väittämiin, 
vastaavat kysymyksiin, kirjoittavat avovastauksia sekä selittävät ja 
perustelevat toimintaansa tutkimukseen osallistujina ja tutkimustiedon 
antajina. 

 
Episodin moraalinen 
järjestyneisyyden erittely: eri 
toimijoille osoitetut tehtävät, oikeudet ja 
velvollisuudet 

 
Tutkijoille määritellään oikeus kysyä merkityksellisenä pitämiään 
asioita, kerätä ja käsitellä tietoa sekä esittää johtopäätöksiä kerää-
mästään aineistosta. Heidän tehtäväkseen kuvataan tutkimusilmiön 
kannalta merkityksellisen tiedon kerääminen, sen luottamuksellinen 
käsittely, tutkimustulosten raportointi ja tutkijoiden odotetaan pyrki-
vän tutkimustulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. Tutkimuk-
sen kohteiden oikeudeksi määritellään mahdollisuus osallistua tutki-
mukseen ja velvollisuudeksi ottaa kantaa tutkijoiden esittämiin väit-
tämiin ja kysymyksiin sekä pyrkiä esittämään luotettavia 
kannanottoja. 

 
Positioinnin erittelyt: 
 
1) tehtävänmukainen ja 
toimeenpaneva positiointi 

 
Tehtävänmukaista ja toimeenpanevaa positiointia edustaa organi-
saation jäsenten toiminta, kun he osallistuvat tutkimukseen, ottavat 
kantaa muutosprosessiin ja vastaavat tutkijoiden laatimiin kysy-
myksiin. 

 
2) toiminnan perusteita selvittävä tai 
kyseenalaistsava positiointi 

 
Intentionaalista positiointia eli toiminnan perusteita selvittävää tai 
kyseenalaistavaa positiointia ilmentävät avovastauksissa lausumat, 
joissa organisaation jäsenet osoittavat kannanottojensa perusteet, 
selvittävät mihin ja millaiseen tietoon omat kannanotot perustuvat 
sekä tuovat esiin muita tutkimuksen onnistumisen kannalta 
merkityksellisinä pitämiään seikkoja. 

 
Mahdollisia tutkimustilanteeseen 
osallistuvien toiminnan sosiaalisen 
voiman ilmentymiä  
 
1) episodin sosiaalisen järjestyksen 
uusintaminen 
 

 
Tutkimukseen osallistujien kannanotoilla voi olla monia konkreettisia 
vaikutuksia. Tutkijat saavat niistä tutkimuksensa kohteeksi tarvitse-
mansa havaintomateriaalin, jonka pohjalta he pyrkivät vastaamaan 
tutkimustilanteen tavoitteisiin eli tuottamaan tieteellisesti merkityksel-
listä tietoa tutkimuksen kohteena olleesta fuusioprosessista. Kannan-
otot ovat myös osa prosessia, jossa tuotetaan ja uusinnetaan tieteellistä 
tutkimusta instituutiona ja kulttuurisena käytäntönä sekä tutkimusten 
teettäjien, tutkijoiden, tutkittavien ja tutkimustulosten yleisön posi-
tioita tutkimusprosessin toimijoina.  

 
2) tilanteessa toimivien ja heidän 
toimintansa ymmärtäminen 
tietynlaisina tekoina ja niiden 
suorittajina 
 

 
Tutkimukseen osallistuneiden organisaation jäsenten fuusioarviot 
tulevat ymmärretyksi tutkimustilanteessa esitettyinä kannanottoina ja 
tutkijoiden tutkimusmateriaalina. Tehtävänmukaiset ja toimeenpane-
vat positioitumiset mahdollistavat organisaation jäsenten ymmärtä-
misen tutkimukseen osallistujina ja empiirisen tutkimustiedon läh-
teinä. Toiminnan perusteita selvittävät intentionaaliset positioitumiset 
mahdollistavat lisäksi asianomaisten ymmärtämisen henkilöinä, jotka 
ottavat vakavasti oman tehtävänsä tutkimukseen osallistujina ja 
pyrkivät tutkimuksellisesti käyttökelpoisen tiedon antamiseen. 

___________________________________________________________________________ 
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 Seuraavassa vastaan vielä tutkimuskysymyksiini sen perusteella, miten tutkimukseen 
osallistuneet organisaation jäsenet ovat toimineet tämän episodin puitteissa. Luvun loppuun 
olen koonnut yhteenvetokuvan tutkimustilanteesta fuusioarvioiden esittämistilanteena tarina-
linjoineen, positioineen ja puheakteineen (KUVIO 5. Organisaation jäsenten fuusioarviot 
tutkimustilanteessa). 
 
1) Miten organisaation jäsenet itse positioivat itseään ja muita toimijoita fuusiotilannetta 

tutkittaessa? Organisaation jäsenet positioivat itseään ja tulevat osallistumisellaan ja 
kannanotoillaan positioiduiksi arviointitutkimukseen osallistujiksi ja tutkijoille suunnatun 
tiedon antajiksi. Arviointitutkimuksen tutkijat positioidaan tutkimustiedon kerääjiksi ja 
käsittelijöiksi sekä tutkimustulosten ja johtopäätösten raportoijiksi. Organisaation johto 
sekä poliittiset päättäjät positioidaan tutkimustulosten vastaanottajiksi. 

 
2) Miten fuusiota arvioidaan näistä eri positioista? Tutkimukseen osallistujina organisaation 

jäsenet antavat tietoa, kertovat tutkijoille näkemyksiään fuusiosta ja kannanottojensa 
perusteita sekä tuovat esiin pyrkimystään toimia tutkimustilanteessa mielekkäällä tavalla 
ja luotettavan fuusioarvion saavuttamiseksi.  

 
3) Miten ymmärtää organisaation jäsenten esittämää muutoskritiikkiä? Jos kielteisiä 

fuusioarvioita ei tulkitse vakiintuneiden lähtökohtaolettamusten mukaan esimerkiksi 
johdon epäonnistumisen, työntekijöiden muutosvastarinnan tai organisaatiokulttuuristen 
ristiriitojen ilmentyminä, niin miten niihin voisi suhtautua? Organisaation jäsenten 
esiintuomat fuusion ongelmat ja haasteet ovat tutkimukseen osallistuneiden kannanottoja 
ja tutkijoille esitettyjä lisätietoja.  
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 KUVIO 5. Organisaation jäsenten fuusioarviot tutkimustilanteessa. 

Teko-toiminta:  
 

Organisaation jäsenet ovat 
osallistuneet fuusion 
arviointitutkimukseen, ottaneet 
kantaa fuusiota koskeviin 
väittämiin ja esittäneet tutkijoille 
avovastauksissa vastaamiseensa 
liittyviä tekijöitä ja 
kannanottojensa luotettavuuden 
perusteita. 

Tarinalinja:  
 

Tieteellisen tutkimuksen avulla 
voidaan saada luotettavaa ja 
organisaation tulevaisuuden 
kannalta merkityksellistä tietoa 
fuusiosta ja fuusioprosessin 
onnistumisesta. 

Tutkimukseen osallistuvan 
organisaation jäsenen positio:  

 
Fuusiota arviointitutkimuksessa 

arvioineet positioituvat 
tutkimukseen osallistujiksi, 

tutkimuksen kohteiksi ja tutkijoille 
suunnatun tiedon antajiksi. 

 

Tutkijat tutkivat fuusiota, keräävät 
tutkimustiedon, käsittelevät sen sekä 
esittävät siitä luotettavaa tietoa 
fuusioprosessin onnistumisesta. 

Tutkijat raportoivat tutkimustulokset 
julkisesti sekä tutkimuksen teettäneen 
organisaation johdolle ja henkilöstölle. 

ORGANISAATION JÄSENTEN FUUSIOARVIOT TUTKIMUSTILANTEESSA  
 

 
Fuusioarviot ovat tutkimustietoa, jolla 

organisaation jäsenet osallistuvat fuusiota 
arvioivaan tutkimukseen sekä toimivat johdon 

toiveiden mukaan ja uutta organisaatiota 
hyödyttävällä tavalla. 
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7 EPISODI III: ARVIOINTITILANNE 
 Organisaation jäsenet fuusioarvioijina muodollisessa  
 arviointitilanteessa 
 
 
Arviointitilanne-episodin puitteissa tarkastelen empiiristä aineistoani eli avovastauksia 
organisaation jäsenten kannanottoina, joita he ovat esittäneet muodollisessa fuusionarviointi-
tilanteessa. Arviointitilanteena organisaation johdon teettämä koko henkilöstölle suunnattu 
kyselytutkimus poikkeaa epämuodollisemmista fuusionarviointitilanteista, kuten vapaamuo-
toisista keskusteluista työpaikalla. Seuraavaksi esitän tulokset aineistoesimerkein. Olen 
ryhmitellyt tuloksia alalukuihin toimintatilanteen tavoitteita ja positioita eritellen. Tutkimus-
kysymyksiini vastaan tämän episodin osalta luvun lopussa esittämässäni yhteenvedossa. 
 
 

7.1 Tavoitteena monipuolinen ja perusteellinen arvio  
 fuusiosta 
 
Muodollisessa arviointitilanteessa arvioidaan arvioinnin kohdetta ennalta määritellyissä 
puitteissa ja joidenkin erityisten kriteereiden perusteella. Tässä tapauksessa arvioinnin koh-
teena oli fuusio, jota organisaation johto päätti arvioida koko henkilöstölle tehdyllä kysely-
tutkimuksella. Tulkintani mukaan organisaation jäsenet osallistuvat muodolliseen arviointi-
tilanteeseen ja asemoituvat arvioijan positioon, kun he esittävät kyselylomakkeessa fuusiota 
koskevia arvioita.  
 

… Hus ei ole mielestäni onnistunut yhtymä, kaikki tapahtui liian nopeasti ja tuli liian kalliiksi…(2002) Neusiko,  
sairaanhoitaja 

 

 Arviointitilanne-episodiin osallistuvat toimijat tavoittelevat mahdollisimman monipuo-
lista ja perusteellista arviota organisaatioiden yhdistämisestä. Saatekirjeessäkin arviointitilan-
teen tavoitteeksi määriteltiin näkemyksen muodostaminen monista asioista, kuten fuusion 
onnistumisesta ja vaikutuksista työyhteisöön, johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin sekä 
selvitettiin, kuinka arvioiden pohjalta voitaisiin suunnata fuusion ohjausta, uuden organi-
saation toimintaa ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä. Koko henkilöstölle lähetetyssä 
kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin arvioimaan fuusiota ja muutosprosessin onnistumista 
lukuisin väittämin sekä esitettiin avoin kysymys lisätietojen esittämistä varten. Tutkimukseen 
osallistujat seuraavat arviointitilanteen tarinalinjaa ottaessaan kantaa kyselylomakkeen 
väittämiin. Avovastauksissakin fuusiota arvioidaan perusteellisesti eri näkökulmista, kun 
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kirjoittajat arvioivat fuusiota kukin omalla tavallaan ja erilaisiin positioihin asemoituen. 
Fuusiota arvioidaan organisaation jäsenen, työntekijän, fuusio-osapuolen, ammattiryhmän 
jäsenen, yksilön, esimiehen ja alaisen, toimipaikan tai sairaanhoidon toimialan jäsenen, 
työyhteisön jäsenen, julkisen terveydenhuollon toimijan sekä potilaan positiosta (KUVIO 6. 
Organisaation jäsenet fuusionarvioijina.). 
 

En ole ”rivityöntekijänä” nähnyt HUSn tuovan parannuksia jokapäiväseen työhön… (2002) Porvoo, sairaanhoitaja 
 

 

 
KUVIO 6.  Organisaation jäsenet fuusionarvioijina. 

 Kun arvioijat asemoituvat arvioimaan fuusion vaikutuksia tai fuusioprosessin onnistu-
mista ja haasteita, he esittävät arvioissaan kyseisen position näkökulmasta merkitykselliseksi 
esiin nostamiaan tekijöitä ja asiantiloja. Esitän seuraavassa, kuinka organisaation jäsenet 
asemoituivat arvioimaan fuusiota eri positioista sekä näistä eri positioista esille tuodut arviot. 
Olen ryhmitellyt alalukujen järjestyksen määrällisin perustein eli esitän positiot siinä 
järjestyksessä, kuinka usein arvioijat niihin asemoituivat (vrt. LIITE 9. Avoimeen kysymyk-
seen vuosina 2000 ja 2002 vastanneiden positioitumiset fuusioarvioijina toimialoittain). 
Alalukujen jälkeen esitän yhteenvedon eri positioista esitetyistä fuusioarvioihin vaikuttaneista 
tekijöistä ja kannanottojen perusteista (TAULUKKO 5. Yhteenveto eri positiosta esitetyistä 
fuusioarvioista ja niiden perusteista). 

työntekijän 
positiosta 

esimiehen tai 
alaisen 

positiosta 
yksilön 

positiosta 

potilaan, asiakkaan, 
omaisen positiosta 

julkisen 
terveydenhuollon 
toimijan positiosta 

uuden organisaation 
jäsenen positiosta 

fuusion 
osapuolen 
positiosta 

 

ammattiryhmän 
positiosta 

toimintayksikön 
tai toimialan 

positiosta 

työyhteisön 
jäsenen 

positiosta 

Organisaation jäsenet 
arvioivat fuusion vaikutuksia 

sekä fuusioprosessin 
onnistumista ja haasteita 
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7.2 Uuden organisaation jäsenen positiosta arviointi 
 
Kun fuusioarvioijat asemoivat avovastauksissa itsensä tai muut toimijat organisaation jäsenen 
positioon, he selvittävät lukijoille henkilöstön suhdetta uuteen organisaatioon sekä kuvaavat 
yhteisön jäsenyyttä ja omaa tai muiden paikkaa kyseisessä yhteisössä. Arvioijat puhuvat 
”meistä”, ”Husilaisista”, ”husilaisuudesta” tai omasta suhteestaan organisatioon, esimerkiksi 
sitoutumisestaan siihen ja organisaation tulevaisuutta koskevista huolistaan. Suhdetta organi-
saatioon kuvataan ”kuulumiseksi yhteisöön”, ”yhteenkuuluvuuden tunteeksi” ja ”yhteisöl-
lisyydeksi”. 
 

…Voi ylpeänä sanoa, että on HUS:ssa töissä! (2002) Helsinki, Palvelukeskus, suunnittelija 
 

 Asianomaiset olivat tulleet jo ennalta asemoiduiksi organisaation jäseniksi, kun arvioin-
titutkimuksen kyselylomake lähetettiin uuden organisaation koko henkilöstölle. Myös kysely-
lomakkeessa vastaajat asemoidaan organisaation jäseniksi, kun heitä pyydetään arvioimaan 
omaa kokemustaan uuden organisaation jäsenyydestä sekä suhtautumistaan muutosprosessiin 
ja uuteen organisaatioon.  
 

...Suuren organisaation persoonaton luonne on pelottavaa. En todellakaan tunne olevani ”husilainen” enkä 
haluakkaan sellaiseksi juuri persoonattomuuden ja etäisyyden takia. (2002) Jorvi, erikoislääkäri 

 

 Organisaation jäsenen positiosta arvioidaan fuusion vaikutuksia organisaation jäsenyy-
teen ja yhteisöllisyyteen. Kokemusta uuden organisaation jäsenyydestä kuvataan esimerkiksi 
”olemattomaksi”, silloin jos ”muutosta ei ole voinut käytännössä juuri havaita”. Arvioijat 
vertaavat uutta organisaatiota entiseen: se on erilainen tavoitteiltaan, toimintakäytännöiltään 
ja kooltaan tai ”mikään ei ole muuttunut”. Uutta organisaatiota luonnehditaan muun muassa 
”suoritekeskeiseksi”, sen käytäntöjä ”tehottomiksi” tai ”vanhanaikaisiksi” ja johtamiskult-
tuuria ”hierarkkiseksi” tai ”lääkärikeskeiseksi”. Joko aiempaa tai uutta työorganisaatiota 
kuvataan ”edistyksellisemmäksi” tai ”toimintaa aktiivisemmin kehittäväksi”. Uuden organi-
saation henkilöstöpolitiikka ja henkilöstön arvostus oli entiseen verrattuna joko parantunut tai 
heikentynyt. Parhaimmillaan voi olla ”ylpeä” kuulumisestaan uuteen organisaatioon. 
Pahimmillaan ”saa hävetä omaa työpaikkaansa”.  
 

…Sitoutuminen HUS:aan muuttunut tilanteeksi, jossa työnantajaa kohtaan ei tunneta minkäänlaista solidaarisuutta 
eikä ylimääräisiä tehtäviä suostuta ottamaan lainkaan vastaan – oma työ hoidetaan, kaikki ekstra karsitaan…(2002) 
Helsinki, Kirurgia, erikoislääkäri 

 

 Organisaation koko tuodaan esiin yhtenä merkityksellisenä organisaatioon sitoutu-
miseen vaikuttavana tekijänä. Suuruuden myötä yhteisöllisyys oli ”kärsinyt” ja ”yhteisyyden 
tunne kadonnut”. Uuden organisaation ”kasvottomuus”, ”kylmyys” tai ”vieraus” mainitaan 
piirteinä, jotka eivät edistäneet organisaation jäsenten kiinnittymistä uuteen organisaatioon. 
Tätä arvioidaan myös kahden vuoden kuluttua tehdyssä uusintakyselyn avovastauksissa, kun 
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jotkut arvioijat tuovat esiin, kuinka ”edelleen on vaikea kokea olevansa Husilainen” tai 
kuinka ”Hus tuntuu jo omalta osoitteelta”. Organisaation jäsenenä arvioijat kantavat huolta 
organisaation menestymisestä ja tulevaisuudesta. Kriittisimmissä arvioissa tulevaisuuden 
näkymiä kuvataan ”huolestuttaviksi” tai ”epävarmoiksi”. Organisaation tulevaisuutta kuvaile-
vissa metaforissa organisaatio liikkuu kohti ”vääjäämätöntä tuhoa”. Se on kuin ”Neuvosto-
liitto, joka sekin lopulta hajosi”, ”kupla, joka kohta puhkeaa” tai ”kuolemansairas, jonka 
loppu on jo lähellä”.  
 

... Koen, että työpaikkani on uppoava laiva ja henkilökunta käy taistelua siitä, kuka pääsee ensin ulos ja löytää uuden 
työpaikan. (2002) Helsinki, Palvelukeskus, laitoshuoltaja 

 

 Fuusioprosessin onnistumista ja haasteita arvioidaan suhteessa henkilöstön haluk-
kuuteen sitoutua uuteen organisaation sekä mahdollisuuksiin saavuttaa fuusion julkilausutut 
tavoitteet ja varmistaa organisaation tuleva menestyminen. Arvioijat antavat palautetta 
muutosratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Valtaosa palautteesta on kriittistä. Muu-
tosten valmistelun kuvataan tapahtuneen esimerkiksi ”makrotasolla” ja ”vain paperilla”. 
Muutokset oli toteutettu ”hätiköiden”, eikä käytännön toteutusta valmisteltu riittävästi. 
Muutosratkaisuja luonnehditaan ”epämielekkäiksi” ja ”ristiriitaisiksi.” Hyvin toimivia ja 
tuloksellisia yksiköitä hajotettiin. Yksiköitä keskitettiin liian ahtaisiin tai muuten sopimat-
tomiin tiloihin. Aikaa ja rahaa kului ”kalliiden virheratkaisujen” korjaamiseen. Oli ”hölmö-
läisten hommaa” tehdä ”turhia remontteja” ja ”tuhlata rahaa väliaikaisiin ratkaisuihin”. 
”Pitkän linjan suunnitelmat” puuttuivat. Virkavalintoja tehtiin ”viime tipassa”.  
 

HUS-piirin luominen tällaisena lyhytnäköistä ja kallista. Toimivien rakenteiden hajottaminen, remontoitujen 
yksiköiden jättäminen ja uusien remonttien aloittaminen yhdistämisen takia ei voi tuoda säästöjä... (2000) Helsinki, 
Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia fuusioon arvioivat monet vähäisiksi. Fuusiotilan-
teessa uuden organisaation jäseneksi siirtyminen kuvataan muutokseksi, johon on ”vain pakko 
sopeutua”. Muutosten etenemisen ja onnistuneisuuden seurantaa moititaan riittämättömäksi. 
Toisissa paikoissa toimitaan ”edelleen vanhalla tavalla”. Valtasuhteet ja vastuut olivat ”epä-
selviä”, ”eikä kukaan kanna kokonaisvastuuta”. Johdon tapaa kohdella henkilöstöä joko 
kehutaan tai valitetaan. Kaikkia organisatorisia ryhmiä ei välttämättä kohdeltu tasapuolisesti. 
Arvioijan tai tämän mainitseman ryhmän sivuuttaminen ”tuntui mitätöinniltä” ja ”loukkasi”. 
Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä tuodaan esiin, että johdon tulisi 
toteuttaa muutosprosessi tavalla, joka vahvistaa henkilöstön sitoutumista uuteen organisaa-
tioon ja auttaa sitä ponnistelemaan fuusion tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutosratkaisujen ja 
toteutustavan tulisi olla yhdenmukaisia ja ristiriidattomia suhteessa organisaation perustehtä-
vään ja fuusion tavoitteisiin. Muutosjohtajilta odotetaan ammattitaitoa, sitoutumista fuusioon 
ja puolueetonta päätöksentekoa ja muutosratkaisuista vastaavia moititaan ”moraalittomuu-
desta” ja ”oman edun tavoittelusta”. Yhdistämisprosessin suunnittelun ja toteutuksen tulisi 
perustua ”vahvaan ammattitaitoon”, ”substanssiosaamiseen” ja ”näyttöön”. Suurorganisaation 
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johdosta pitäisi ”karsia amatöörit” ja palkata ”kovia ammattijohtajia”. Sitoutuminen uuteen 
organisaatioon varmistetaan ”modernilla” johtamistavalla, joka perustuu ”luottamukseen”, 
”työntekijöiden arvostukseen” ja ”vastavuoroiseen dialogiin”. Johdon tulee myös itse 
”sitoutua muutokseen” ja ”omaksua uuden organisaation toimintatavat”.  
 

Vanha johto jatkaa vanhaakin vanhemmalla tavalla. Tavoitteet julkaistaan kauniissa ulkoasussa, mutta 
todellisuudessa usea HUS:n toimiala/työyhteisö tuntuu olevan erityisesti johtamiskulttuuriltaan äärimmäisen 
vanhanaikainen, lähes ”mätä”.... (2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, osastonhoitaja 

 

 Lukuisat vastaajat tuovat esiin, kuinka uuden organisaation jäsenet eivät silti ole fuusio-
tilanteissa yhtenäinen ryhmä, vaan ovat esimerkiksi keskenään erilaisessa asemassa ja 
omaavat erilaiset valmiudet ja tehtävät muutoksessa riippuen sijoittumisestaan organi-
saatiossa. He kuvaavat organisaatiota jäsentensä toiminnan paikkana, jolla on tilallisia, 
toiminnallisia ja hierarkkisia ulottuvuuksia65. Henkilöstöryhmiä jaotellaan työtehtävien ja 
asemien mukaan esimerkiksi ”työntekijätasoon” ja ”johtotasoon”: ”huipulla” ovat poliittiset 
päätöksentekijät ja ylin johto ja alimmalla tasolla ”lattiatason” ”tavalliset duunarit”. Organi-
saation kuvataan näyttävän erilaiselta eri paikoista katsottuna ja tuoneen erilaisia muutoksia 
organisaation eri tasoille, jolloin organisaation jäsenten kokemus fuusiosta oli erilainen. Eri 
organisaation tasoilla toimiville organisaation jäsenille määritellään lisäksi erilaisia tehtäviä ja 
vastuita fuusiotilanteessa. Esimerkiksi ylimmän johdon vastuulle osoitetaan muutosprosessin 
onnistuminen, uuden organisaation rakenteen luominen ja toimintojen koordinointi fuusion 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Koko johdon keskeisiksi tehtäviksi määritellään ”muutosten 
läpivieminen”, muutosten ”aikaansaaminen” ja ”muutostavoitteiden jalkauttaminen” tai ”vie-
minen organisaation eri tasoille” sekä ”yhteishengen luominen” ja ”henkilöstön sitoutta-
minen” muutokseen ja uuteen organisaatioon. Kirjoittajia pyydettiin arvioimaan muutos-
johtamisen onnistumista myös kyselylomakkeessa.  
 

.. HUSin ylin johto tarvitsee kaiken mahdollisen tuen, heidän onnistumisestaan kaikki riipuu. (2002) Helsinki, 
Sisätaudit, johto 

 

 Vastuu muutoksen onnistumisesta määritellään siis ensi sijassa ylimmän johdon 
vastuulle, mutta fuusioprosessin toteutuksessa tulisi myös ottaa huomioon joitakin erityisiä 
tekijöitä. Esimerkiksi organisaatio on kooltaan niin suuri, että hallitun ja vuorovaikutukseen 
perustuvan fuusioprosessin toteuttaminen on vaikeaa. Yhtymähallinto toimii ”poliitikkojen 
sanelemissa raameissa”, ja ylimmän johdon onnistuminen riippuu muistakin organisaatio-
toimijoista ja päätöksentekijöistä. 
 

Hus-yhtymän muutos ei voi edetä, kun paikallisten sairaanhoitoalueiden johto tekee kaikkensa vastustaakseen 
muutosta, varmistaakseen oman asemansa... (2002) Jorvi, hoitoa avustava tekninen henkilöstö 

 

                                                
65 Lakoff ja Johnson (1980, 14-21) esittävät, että tilalliset metaforat on keskeisiä kaikessa ihmisten ajattelussa ja toiminnassa. 
Eräsaari (1995) havaitsi tutkimuksessaan, että julkisen hallinnon työntekijät, asiakkaat ja muut kansalaiset ottivat tilalliset 
metaforat yleensä itsestään selvinä ja arvostuksista kertovina. ”Ylhäällä” on arvostetumpaa kuin ”alhaalla” ja suuren (paljon) 
saa hierarkiassa ylempänä oleva, ja pienen (vähän) saa alhaisimmassa asemassa oleva.  
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 Keskittäminen ei myöskään ole kaikkien mielestä välttämättä oikea ratkaisu vastata 
julkisen terveydenhuollon laadun ja rahoituksen ongelmiin. ”Gigantismia” kuvataan ”aikansa 
eläneeksi ratkaisuksi”. Suurorganisaatiot ovat yksiköinä ”aina byrokraattisia ja vaikeasti 
hallittavia”. Uutta organisaatiota määritellään kielikuvilla, kuten ”hallitsematon möykky” ja 
”liian iso palapeli koottavana”. Suurissa sairaanhoidon organisaatioissa ”kuppikunnat” lisään-
tyvät ja sairaaloiden kesken syntyy väistämättä kilpailua. ”Terve kilpailu” puolestaan vähe-
nee, mikä johtaa monopoliasemien muodostumiseen sekä laadun ja kustannustehokkuuden 
heikkenemiseen.  
 

... Järjetön keskittäminen heikentää laatua (asiakaspalvelua) ja työviihtyvyyttä... (2002) Helsinki, Kirurgia, 
osastonlääkäri 

 

 Päättäjiä kehotetaan pohtimaan ”hajakeskittämisen etuja”. ”Massiivisuus” ”tappaa luo-
vuuden” ja ”toiminnan joustavuus vähenee”. Näiden arvioijien mukaan, ”pienet organisaatiot 
toimivat paremmin”. 
 
 

7.3 Työntekijän positiosta arviointi 
 
Työntekijän positiosta arvioidaan fuusiota erilaisista työntekoon liittyvistä näkökulmista, 
kuten työnsä tuloksesta vastuuta kantavan, vaihtosuhteen osapuolen, erityislaatuisessa työ-
suhteessa työskentelevän, jossakin tietyssä organisaatiossa tai toimipisteessä työskentelevän 
tai jollakin tavoin erityisen työntekijän näkökulmasta. Arvioijat kertovat lukijoilleen mitä on 
tehdä työtä uudessa organisaatiossa verrattuna entiseen tai miten fuusio on muuttanut 
työntekijän asemaa tai roolia. Kyselylomakkeessakin vastaajia asemoidaan työntekijäposi-
tioon esimerkiksi pyytämällä heitä arvioimaan omaa työtään, työn vaatimuksia ja vaikutus-
mahdollisuuksia omaan työhön sekä raportoimaan työssä tapahtuneista muutoksista. 
 

Egentiligen märks inte sammanslaningen allt i mitt dagliga arbete... (2000) Länsi-Uusimaa, sairaanhoitaja 
 

 Arvioijat määrittelevät työntekijän positiota vaihto- ja sopimussuhteeksi työnantajan ja 
työntekijän välillä, jota säädellään laein ja asetuksin. Työantaja teettää työtä, järjestää 
työnteon puitteet ja maksaa työntekijälle sopimuksenmukaisen korvauksen. Työnantajan 
kuuluu huolehtia työntekijöistään panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin, osaamiseen, 
viihtymiseen ja työtyytyväisyyteen vähintään laissa säädetyissä rajoissa. Kyselylomakkees-
sakin viitataan vaihtosuhteeseen, kun vastaajia pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttään työ-
hön, palkkaan, työsuhteen turvallisuuteen ja työn kannusteisiin sekä saavutettujen etujen 
menetystä. Työntekijällä on velvollisuus tehdä sopimuksen mukainen työ ja oikeus saada siitä 
sovittu korvaus. Työntekijän kuvataan tekevän parhaansa niiden resurssien puitteissa, jotka 
työnantaja hänelle tarjoaa.  
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… haluaisin hoitaa potilaita laadukkaammin ja turvallisemmin, mutta siihen ei anneta mahdollisuutta. Henkilökuntaa 
on liian vähän ja tavoitteet potilasmääristä liian suuret. (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Työntekijäpositio erotetaan johto- tai esimiesasemassa työskentelevistä. Arvioijat 
määrittelevät itseään tai muita ”työntekijätasolle”, ”esimiestasolle” tai ”johtotasolle”. ”Taval-
listen työntekijöiden” tai ”duunareiden” kuvataan työskentelevän ”käytännön työssä” ”sairaa-
lan lattiatasolla” tai ”ruohonjuuritasolla” asiayhteyksissä, joissa esimerkiksi korostetaan työn-
tekijöiden työn luonteen ja aseman tuoman ”näköalan” eroa suhteessa organisaation johtoon 
tai ylempiin toimihenkilöryhmiin. Työntekijänä ei esimerkiksi ”ehditty pohtimaan jotain 
organisaatiojuttuja”, vaan keskityttiin työntekoon ja oman työn tekemiseen hyvin. ”Norsun-
luutornista” katsovan johdon silmin ”fuusio näytti ehkä erilaiselta”. 
 
 Työpäivät kuluvat potilastyössä. Siihen liittyvät päätöksenteot, vastuu yms. vie energian. Ei juuri ehdi spekuloida 

HUS -piiriä... (2000) Hyvinkää, sairaanhoitaja 
 

 Työntekijän positiosta arvioidaan fuusion vaikutuksia työhön, kuten työnkuvaan, 
toimintakäytäntöihin, työn resursseihin, vaatimuksiin ja työn hyvin tekemisen mahdollisuuk-
siin. Fuusion ”ylimenovaiheen” kuvataan teettäneen muutosyksiköissä paljon ylimääräistä 
työtä, kuten suunnittelua, remontteja, muuttoja, uusien työntekijöiden perehdyttämistä sekä 
uusien ohjeiden, käytäntöjen, laitteiden ja ohjelmien opettelua, jotka oli hoidettava oman työn 
ohessa. 
 

Joudun olemaan jatkuvasti ylitöissä saadakseni muutoksen aiheuttamat työmäärät hoidettua ”normaalien 
työtehtävien” lisäksi… (2000) Helsinki, Sisätaudit, sairaanhoitaja 

 

 Myönteisinä fuusion vaikutuksina monet arvioijat tuovat puolestaan esiin, kuinka omat 
työtehtävät olivat muuttuneet mielekkäämmiksi ja työn kehittämismahdollisuudet sekä työssä 
kehittymisen mahdollisuudet olivat parantuneet. Työnteon käytännöt ja järjestelmät, kuten 
tietojärjestelmät, olivat joidenkin työntekijöiden tai ryhmien osalta helpottuneet ja kehit-
tyneet. 
 

Olen mukana Hus:n sisällä olevassa isossa projektissa, joten olen saanut uutta ja haastetta työhöni. Olen saanut 
paljon koulutusta ja kannatusta tehtäviini. Työyhteisöni tuntuu arvostavan panostani. Olen myös saanut korvausta 
projektiin osallistumisestani. Olen siis erittäin tyytyväinen tämän hetken tilanteeseeni.  (2002) Helsinki, 
Kuvantaminen, röntgenhoitaja 

 

 Työssä oli voinut tapahtua myös kielteisiä muutoksia työn määrän, tahdin, vaativuuden 
tai sisällön suhteen tai työn ”hyvät puolet” olivat vähentyneet. Työmäärä oli lisääntynyt ja 
työtahti kiristynyt. Työ oli muuttunut ”pakkotahtiseksi urakkatyöksi” tai työnkuva oli muut-
tunut yksipuolisemmaksi. Työn kuormittavuus, raskaus ja ylityöt olivat lisääntyneet, ja poti-
lasaines oli saattanut muuttua raskaammaksi. Työn määrä tai vaatimukset olivat saattaneet 
lisääntyä, mutta työn resurssit eivät vastaavasti parantuneet. Organisaation suuren koon 
arvioidaan hankaloittavan työtä, kun vastuuhenkilöitä oli vaikeampi tavoittaa ja päätöksen-
teko oli hidastunut. Työskentely suurorganisaatiossa oli merkinnyt ”lisää byrokratiaa”. Hal-
linnollinen työ ja ”paperisota” oli lisääntynyt. ”Aika menee nyt toisarvoisten tehtävien 
tekoon.” 



 

 139 

 
Toistaiseksi HUS on merkinnyt minulle: työtehtävien yksipuolistumista ja määrällistä lisääntymistä, kiireen 
lisääntymistä, päivystysrasituksen lisääntymistä ja työmotivaation laskua. Harkitsen vakavasti HUS:ssa työskentelyn 
lopettamista nykyisessä työpisteessäni. (2000) Helsinki,  Kuvantaminen, Röntgenlääkäri 

 

 Lukuisat arvioijat selvittävät, kuinka työn resurssit olivat fuusion myötä saattaneet 
muuttua heikommiksi. Työtilat, työvälineet tai tietojärjestelmät kuvataan tällöin ”aiempaa 
surkeammiksi” tai ”epäkäytännöllisiksi”. Tarvikkeiden laatu oli heikentynyt. Koulutus ja 
työnohjausmäärärahat olivat pienentyneet. Nämä heikensivät työn hyvin tekemisen mahdolli-
suuksia. Resurssien puutteesta seurasi kuormitusongelmia, työmoraalin laskua, työssä viihty-
mättömyyttä ja uupumista sekä hoidon laadun ja potilasturvallisuuden laskua. Uuden organi-
saation käytännöt ja järjestelmät eivät aina toimineet toivotulla tavalla, jolloin mahdol-
lisuudet vastata oman työn tuloksellisuutta ja laatua koskeviin odotuksiin heikentyivät. 
Perustehtävän hoitaminen ei sujunut, kun ”rutiinit” eivät toimineet ja ”selkeät toimintaohjeet 
ja pelisäännöt puuttuivat”.  
 

.. Aikaisemmin laboratoriossa oli mahdollista tehdä kunnon tuloksia ja nopeasti... (2000) Helsinki, 
Laboratoriotoiminnot, laboratorionhoitaja 

 

 Vaihtosuhteen osapuolena kirjoittajat arvioivat fuusion vaikutuksia työsuhteeseen, 
palkkaukseen ja etuuksiin. Jotkut arvioijat kehuvat uutta työorganisaatiota ”aiempaa parem-
maksi työnantajaksi” ja kiittelevät palkankorotusta tai muita etuuksia. Työajat olivat saat-
taneet muuttua aiempaa joustavammiksi ja sisäisen työnhaun mahdollisuudet lisääntyneet. 
Toiset raportoivat puolestaan erilaisia työhön liittyviä menetyksiä. Jotkut olivat menettäneet 
työnsä, toisille fuusio oli tarkoittanut palkan tai etuuksien menetystä. Työsuhde-etuuksien 
menetyksinä tuodaan esiin esimerkiksi henkilöstökassan menetys, vapaa-ajan tuet, työterveys-
huolto sekä omaehtoisen koulutuksen tuet. Virkoja oli muutettu toimiksi ja palkanmaksu-
käytännöt sekä vuosilomien ja koulutuspäivien laskentaperusteet olivat muuttuneet joidenkin 
osalta epäedullisemmiksi. Työsuhdeasuminen oli muuttunut epävarmaksi ja asunnonvaihto-
oikeudet epäselviksi. Työn määrä tai vaativuus oli saattanut lisääntyä, mutta työnantaja ei 
korvannut lisäystä esimerkiksi nostamalla palkkaa. Huonoimmillaan työmäärä oli lisääntynyt 
ja palkka pienentynyt. Arvioijat pohtivat myös tulevaisuutta uuden organisaation työnteki-
jöinä. Uusi organisaatio voi tarjota ”turvallisuutta työntekoon” tai ”lisääntynyttä työnteon 
mielekkyyttä” esimerkiksi työnkiertomahdollisuuksien lisääntymisen myötä. ”Ikävinä” asioi-
na tulevaisuudessa nähdään ”työntekijöiden pakkosiirrot” ja ”säästösuunnitelmat”. Säästöjen 
kuvataan merkitsevän toimintojen keskittämistä, henkilöstön vähentämistä, työmäärän lisään-
tymistä sekä hankintamenojen ja koulutusmäärärahojen supistamista. ”Säästöt revitään työn-
tekijöiden selkänahasta”. 
 

... Husissa on ihanat työpaikkaedut – asuminen, ruokailu, vaatteet. (2002) Helsinki, Lääkehuolto, farmaseutti 
 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan työntekijän positiosta suh-
teessa työn hyvin tekemisen mahdollisuuksiin, muutoshaasteisiin vastaamiseen sekä vaihto-
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suhteen kannalta. Arvioijat antavat palautetta muutosratkaisujen määrästä, vauhdista sekä 
valmistelun ja resurssien riittävyydestä. ”Ylimenovaiheen” resursointia muutosyksiköissä 
moititaan puutteelliseksi. Muutoksiin kuluva aika oli ”pois perustehtävän hoidosta” ja monien 
muutosten samanaikaisuus esitetään tekijänä, joka vaikeutti työntekoa. Muutoksia oli tehty 
”liian nopeasti”, eikä ”käytännön näkökohtia otettu huomioon”. Koulutuksen riittävyyttä sekä 
kehutaan että moititaan. Työnlaatu ”kärsi”, eikä töitä päässyt tekemään ”täydellä teholla”, jos 
työntekijöiden määrä, osaaminen, työtilat tai työvälineet olivat puutteellisia. 
 

...Siirto Hussiin kaoottinen! Ei koulutusta ATK:n! Kaikki muuttui potilashallinta, lääkevarastotilaukset ja ajanannot. 
Lähes ½ vuotta ja vieläkin tuskaillaan atk:n äärellä potilaan sisäänkirj. Joka tehtävä heti, jotta saadaan tilattua esim. 
labrat. Kaikkien hoitajien ne pitäisi hallita; ohjeet yhä puutteelliset... (2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, 
sairaanhoitaja 

 

 Kriittisissä arvioissa moititaan muutostiedotusta ja ohjeita ”riittämättömiksi”, ”epäsel-
viksi”, tai ”epätarkoiksi”. Työntekoa koskevat toimintaohjeet tulivat joko ”liian myöhään”, 
”liian aikaisin”, ne olivat ”ristiriitaisia” tai ”muuttuivat jatkuvasti”. Toiset arvioivat, että 
tiedotusta oli ollut ”liikaakin”. ”Tiedon tulvasta” oli vaikea erottaa oman työn kannalta 
oleelliset asiat. Oman työn ohella ei ollut riittävästi aikaa tai mahdollisuuksia lukea kaikkia 
toimintaohjeita tai osallistua tiedotustilaisuuksiin. Työntekijöiden kohtelua ja osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien puutetta omaa työtä koskevissa muutoksissa valitetaan. Työn-
tekijöitä ”ei kuultu”, vaan muutokset ”saneltiin”. Muutosprosessissa oli ”kävelty suorittavan 
portaan yli”. Joitakin johdon toimeksiantoja oli ”suorastaan mahdoton toteuttaa käytännössä”. 
Pakkosiirrot ”masensivat”. Fuusion yhteydessä tapahtuneisiin palkan tai etuuksien menetyk-
siin tai työmäärän ja työn vaativuuden kasvuun toivotaan tai odotetaan ”hyvitystä”. Uuden 
organisaation alkuvaiheessa esiintyneet palkanmaksuongelmat ”suututtivat”. Palkkasotkuja 
kuvataan ”käsittämättömiksi”.  
 

...Kyllä minä kehitän, kehitin, muutun ja otan vastaan muutoksia, valvon laatua ja hoidan vielä potilaatkin siinä 
sivussa, mutta ansaitsemaansa surkeaa palkkaa ei saa pistää odottamaan puolta vuotta! Sitä kun ei ymmärrä 
pankkikaan, miksi siis minä? En muuten hoida omaa työtänikään yhtä ala-arvoisesti! (2000) Peijas, sairaanhoitaja 

 

 Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä arvioijat esittävät, että johdon 
tulisi huolehtia muutosyksiköiden riittävästä resursoinnista, jotta työntekijät voisivat vastata 
muutoshaasteisiin oman työnsä ohessa. ”Lattiatason” osallistuminen muutosten suunnitteluun 
olisi tärkeää, että saataisiin aikaiseksi käytännössä toimivia muutosratkaisuja. Työmäärän tai 
vaativuuden lisääntyminen sekä palkkojen tai etuuksien heikentyminen tulisi kompensoida 
jollakin tavalla. 
 

Jos työmäärä lisääntyy olennaisesti Hius-piirin yhdistymisen takia, se pitäisi ottaa huomioon johdon taholta ja ottaa 
työntekijöitä lisää samassa suhteessa, että työmäärän alle nääntyisi. (2000) Helsinki, Laboratoriotoiminnot, 
laboratorionhoitaja 

 

 Monet arvioijat silti korostavat, että työntekijät eivät ole yhtenäinen joukko fuusioon 
suhtautumisessaan, vaan olivat kokeneet erilaisia muutoksia, sillä fuusion mukanaan tuomat 
muutokset vaihtelivat eri puolilla organisaatiota ja eri tehtävissä työskentelevien kohdalla. 
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Kaikkien työ ei myöskään ollut muuttunut fuusion myötä. Joidenkin työssä oli tapahtunut 
”vain pieniä hallinnollisia muutoksia”. Lisäksi muut muutokset työssä, kuten työn sisällölliset 
muutokset sekä henkilökohtaiset työelämäratkaisut, saatettiin kokea suuremmiksi ja enemmän 
omaan työhön vaikuttaneiksi kuin toteutettu organisaatiofuusio. Vaihtosuhteen osapuolenakin 
työntekijöiden kohtaamat muutokset olivat saattaneet olla erilaisia.  
 

… Lisäksi HUS palkkauudistusten vuoksi palkkani LASKI reilulla 300 markalla (johonkin vain katosi palkastani 
henkilökohtainen lisä ilman mitään ilmoitusta asiasta… (2000) Helsinki, Palvelukeskus, laitoshuoltaja 

 

 Työntekijät kuvataan myös muutoksen kokijoina keskenään erilaisiksi yksilöiksi. 
Kyselylomakkeessakin vastaajia pyydetään määrittelemään oma sukupuoli, ikä, mahdollinen 
poissaolo työstä, työajan ja työsuhteen muoto ja kesto sekä käsitys omasta terveydentilasta ja 
hyvinvoinnista, joka ennakoi sitä, että vastaajien fuusioarviointeja tullaan tarkastelemaan 
näiden yksilöiden tekeminä kannanottoina. Samoin avovastauksissa arvioijat tuovat esiin 
tällaisia työntekijöiden erityispiirteitä tekijöinä, jotka vaikuttavat muutokseen suhtautumiseen. 
Organisaatioiden yhdistämistä tarkastellaan muun muassa ”vanhan” työntekijän tai ”vasta-
aloittaneen” uuden työntekijän silmin. Pitkän työkokemuksen omaava vertaa uutta organi-
saatiota ja muutosprosessin toteutusta aiemmin kokemiinsa. Samoin ikä, terveydentila ja 
sukupuoli kuvataan fuusioon suhtautumiseen vaikuttaneiksi tekijöiksi. Myös työsuhteen 
erityispiirteet, kuten työsuhteen ja työajan muoto sekä poissaolo työstä muutosvaiheessa, 
kuten virkavapaus, opintovapaa, äitiys- tai hoitovapaa tai sairausloma, esitetään tekijöiksi, 
joiden takia fuusio oli vaikuttanut vastaajaan jollakin erityisellä tavalla ja joiden myötä 
fuusioon suhtauduttiin nyt jollakin tavalla ”toisin kuin muut”. Työpaikan vaihtoaikeet, 
irtisanoutuminen, eläkkeelle jääminen ja erilaiset työsuhteen muutokset sekä luottamustoimet, 
kuten henkilöstön edustajana toimiminen, esitetään samaan tapaan fuusioarvioihin vaikut-
taneina erityisinä tekijöinä. Fuusioprosessia ja fuusion vaikutuksia arvioidaan lisäksi työn-
tekijän muun elämän, kuten työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta, kuten 
perheellisenä, pienten lasten äitinä ja yksinhuoltajana.  
 

… Eniten muutoksessa minua stressaa töiden jatkuminen, katkeaako 6 vuotta jatkunut määräyskirja... (2000) 
Helsinki, Neusiko, perushoitaja 

 

 Nämä erityiset piirteet tai tekijät tulisi ottaa huomioon myös muutosprosessin toteu-
tuksessa. Esimerkiksi työkokemusta ja ”pitkää työuraa tulisi kunnioittaa” ja pitkään työsuh-
teeseen liittyneet poistetut edut ”jotenkin kompensoida”. Pitkää työkokemusta voisi hyö-
dyntää ”suunnittelun voimavarana”. Työntekijöiden ikä ja terveydentila tulisi ottaa huomioon, 
koska ”iäkkäiden” arvioidaan tarvitsevan enemmän aikaa oppimiseen sekä tukea ja koulutusta 
muutostilanteissa. Samoin pitäisi huomioida työntekijöiden äidinkieli, koska oli muun muassa 
”tärkeää saada työntekoa koskevat ohjeet omalla äidinkielellä”. Virkavapaalla tai muuten 
työstä ”poissaolevat”, vuorotyötä tekevät, ”keikkalaiset”, eri työyksiköissä kiertävät työnte-
kijät ja muut epäsäännöllisesti työpaikalla työskentelevät tulisi ottaa huomioon järjestettäessä 
muutostiedotusta ja suunnitteluun osallistumista. 
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7.4 Toimipaikan tai sairaanhoidon toimialan positiosta  
 arviointi 
 
Avovastausten kirjoittajat paikantavat fuusioarvionsa usein johonkin konkreettiseen paikkaan 
tai yksikköön, kuten osastoon, sairaalaan, kaupunkiin tai muuhun alueeseen. He kertovat 
muutosarvioissaan esimerkiksi siitä, miten tai mihin asioihin organisaatioiden yhdistäminen 
oli vaikuttanut jossakin yksikössä, toimipaikalla tai toimialueella ja esimerkiksi miten tuon 
yksikön jäsenet näkevät muutoksen: miten muutos oli sujunut, mitä ongelmia muutoksessa oli 
ollut tai miltä yksikön tulevaisuus näytti uudessa organisaatiossa. Toimi- tai erikoisaloja 
kutsutaan hallinnollisia rajoja ja vastuita määrittävin termein tulos- ja vastuualueeksi tai 
tulosyksiköksi ja toimipisteitä lukuisilla eri nimillä kuten ”talo” ja ”klinikka”. Toiminnallisia 
erontekoja tehdään myös potilasosastojen sekä hallinto-, tutkimus- ja kehittämisyksiköiden 
välille. Kyselylomakkeessakin toimipisteiden ja paikkojen erojen merkityksellisyyteen viita-
taan, kun vastaajia pyydetään arvioimaan oman työyksikön toimintaa ja osaston, sairaalan ja 
toimialan johtamista sekä raportoimaan toimipaikan sijainnin muutoksista. 
 

Muutos on ollut työpaikassani Jorvin sairaalassa pienehkö, käytännön työn tasolla esim. Helsingin klinikoihin 
verrattuna, (2002) Jorvi, osastonlääkäri 

 

Fuusion vaikutuksia arvioidaan toimipaikan tai toimialan olemassaoloon, perustehtävän 
tekoon, tuloksellisuuteen ja organisatoriseen asemaan. Joitakin yksiköitä oltiin lopettamassa 
ja joidenkin tulevaisuutta kuvataan epävarmaksi. Yksikön perustehtävä tai toiminnan puitteet, 
kuten tehtäväkenttä, johtamiskäytännöt, vaatimukset tai resurssit, olivat saattaneet muuttua. 
Fuusioprosessi kuormitti lisäksi eri tavoin eri yksiköitä ja etenkin hallintoa.  
 

Oma työyksikköni joutui liian suurten muutosten kohteeksi (päivystystä laajennettiin, henkilökuntaa tuli lisää, 
osastonhoitaja ja ylihoitaja vaihtuivat, osastosta vastaava lääkäri vaihtui)... (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Arvioijat pohtivat myös fuusion vaikutuksia toimipaikan tai toimialan asiantuntija-
asemaan sairaanhoidon kentällä ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin. Yksikkö oli 
esimerkiksi joutunut muuttamaan erikoisalaansa, kun erikoisaloja oli ”pilkottu”, yhdistetty ja 
siirretty toisten alaisuuteen. Joidenkin toimialojen, alueiden tai yksiköiden kuvataan menet-
täneen arvostetun asemansa ja vaikutusmahdollisuutensa. Uuden organisaation työorientaatio 
oli arvioijien mukaan vaikuttanut eri yksiköiden ja toimialueiden osaamisen arvostukseen. 
Uusi organisaatio koostui sekä ”yliopistotasoisista” että ”aluesairaalatason” sairaaloista. 
”Yliopistollinen työkulttuuri” ja sen arvostus oli joko lisääntynyt tai vähentynyt suhteessa 
”potilaslähtöiseen työkulttuuriin”. Muutoksen kuvataan näkyvän yksiköiden arvostuksessa ja 
toimintojen resursoinnissa. Arvioijat kuvaavat uutta tilannetta, jossa ”oman yksikön tutkimus-
toiminta oli tehty vaikeaksi” tai ”perinteistä potilashoitoa ei enää arvosteta”. 
 
 Yliopistosairaalalle ominaista korkeaa asiantuntemusta ja hyvää ammattitaitoa + hoidon laatua ei enää arvosteta 

tulosyksikössäni, eikä ymmärretä että se vaatii spesialisoitumista... (2002) Helsinki, Naistensairaala, erikoislääkäri 
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 Yksiköiden organisatorinen asema oli muuttunut, kun yksiköitä oli entiseen verrattuna 
enemmän ja oma yksikkö oli aiempaa pienempi osa suurempaa kokonaisuutta. Yhteis-
työkumppaneiden määrä oli kasvanut. Toiset kuvaavat, kuinka fuusio oli lisännyt myönteistä 
yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta eri yksiköiden välillä. ”Epäterve” kilpailu eri sairaaloiden 
välillä oli vähentynyt. Toiset puolestaan arvioivat, että yksiköiden välinen kilpailu oli 
entisestään lisääntynyt. Riitaa oli syntynyt esimerkiksi toimintojen, vastuiden ja kustannusten 
jakamisesta, ja yksiköiden välistä tilannetta kuvataan muun muassa ”asemasodaksi”. Arvioijat 
pohtivat lisäksi fuusion vaikutuksia toimipaikan tai toimialan tulevaisuuteen. Työn lop-
pumisen lisäksi pelätään työolosuhteiden huononemista tai työyksikön tehtävien yksipuolis-
tumista. Uusi organisaatio kuvataan myös mahdollisuutena toimialan tai yksikön olosuh-
teiden, käytäntöjen tai johtamisen kehittämiseen. Suurorganisaatio tarjoaa pienille yksiköille 
mahdollisuuden päästä osalliseksi ”ison talon eduista” ja ”hyvistä käytännöistä”. Uudet 
työtoverit ja yhteistyökumppanit tuovat ”uusia tuulia” ja ”pakottavat pysymään kehityksessä 
mukana”. 
 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan toimipaikan tai toimialueen 
positiosta suhteessa kyseisen yksikön asemaan, tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin vastata 
muutoshaasteisiin. Kaikkia yksiköissä tehtyjä muutosratkaisuja ei arvioijien mukaan voinut 
pitää ”perusteltuina”. ”Vääriä” tai ”järjettömiä” olivat yksikköä tai toimialaa koskeneet pää-
tökset, jotka ”eivät tuoneet säästöjä”, ”heikensivät potilashoidon laatua” tai ”saivat henki-
lökunnan harkitsemaan irtisanoutumista”. Arvioijat antavat kriittistä palautetta muutosyk-
siköiden resursoinnin riittämättömyydestä, henkilöstöpoliittisten käytäntöjen epäyhtenäisyy-
destä sekä muutosratkaisujen valmistelemattomuudesta, epämielekkyydestä ja epätasapuoli-
suudesta. Yksikön oli vaikea vastata muutoshaasteisiin, jos sille osoitettiin lisää vaatimuksia, 
mutta ei resursseja lisätyön hoitamiseen. Arvioijat kritisoivat myös eri yksiköiden ja alueiden 
resursoinnin epätasaisuutta, kun kaikille yksiköille ei luotu samanlaisia mahdollisuuksia 
vastata odotuksiin.  
 

...On myös kurjaa, kun samassa tulosyksikössä toimii yksiköitä, joissa ei ole potilaita riittävästi. Ja me toimimme 
noin kaksinkertaisella volyymilla mitoitukseen verrattuna. (2002) Helsinki, Naistensairaala, osastonhoitaja 

 

 Kirjoittajat kritisoivat ”epäoikeudenmukaisina” henkilöstöpoliittisten käytäntöjen erilai-
suuden eri työyksiköiden ja sairaaloiden välillä, kuten työajanseurannan ja vakinaistamis-
käytäntöjen erot sekä palkkaerot. Yksikön sisälläkin saattoi olla samaa työtä tekeviä, jotka 
saivat erilaista palkkaa.  
 

Palkka-asiat eivät ole vieläkään korjautuneet, työyksikössäni maksetaan edelleen samasta työstä viittä (5) erilaista 
peruspalkkaa... Aina sanotaan, että asia korjataan ja vieläkään (2 vuotta) ei ole mitään tapahtunut... (2002) Helsinki, 
Laboratoriotoiminnot, laboratorionhoitaja 

 

 Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä arvioijat esittävät, että muu-
tosten toteuttajien tulisi huolehtia muutosyksiköiden riittävästä resursoinnista, jotta niissä 
voitaisiin vastata uusiin tulostavoitteisiin. Muutosyksiköt tarvitsevat ohjausta, muutosval-



 

 144 

mennusta, tukea ja riittävästi tietoa omaa yksikköä koskevista muutoksista. Kaikkia yksiköitä, 
sairaaloita, alueita ja toimialoja tulisi kohdella yhtenäisin periaattein resursseja ja tehtäviä 
jaettaessa sekä samanarvoisina tulosvastuullisina ja henkilöstöpoliittisina yksiköinä. Kaikkia 
yksiköitä tulisi ohjeistaa ja valvoa samalla tavalla yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi. 
 

Hus.n johdon tulisi tarkemmin seurata eri sairaanhoitoalueiden henkilökuntamäärää asukaslukuun nähden. 
Esimerkiksi erikoisaloittain erik.lääkäreiden, sairaanhoitajien ym määrää suhteutettuna asukaslukuun. Oikeasta 
henkilökuntamäärästä pitäisi antaa suositus ja sitä pitäisi valvoa. (2002) Hyvinkää, johto 

 

 Lukuisat arvioijat tuovat silti korostuneesti esiin, että yksiköt, sairaalat tai toimialat 
ovat kuitenkin keskenään erilaisia, eikä muutosprosessi ollut sujunut kaikissa yksiköissä 
samalla tavalla. Joissakin toimipaikoissa, erikoisaloilla tai sairaanhoitopiirin alueilla ei 
esimerkiksi ollut tapahtunut ”mitään havaittavaa muutosta” organisaatiofuusion seurauksena. 
Myös yksiköiden erilainen lähtökohtatilanne ja erityispiirteet esitetään tekijöinä, jotka 
vaikuttivat fuusioon suhtautumiseen. Eri toimialat, alueet ja yksiköt poikkeavat toisistaan 
perustehtävältään, olosuhteiltaan, resursseiltaan, muutostaustaltaan, toimintatavoiltaan, työ-
orientaatioltaan tai asemaltaan sairaanhoidon ja erikoisalojen joukossa, organisatoriselta 
asemaltaan, kooltaan sekä alueellisilta piirteiltään. Yhdistettyä organisaatiota määritellään 
lisäksi alueellisena kokonaisuutena, joka koostuu toimipaikoista tai alueista, jotka ovat 
sijainniltaan suhteessa toisiinsa, joko ”lähellä” tai ”etäällä” ja ”kaukana” toisistaan sekä 
suhteessa organisaation ”keskustaan”. Esimerkiksi ”periferiassa” oltiin heikommassa 
asemassa kuin ”emo-organisaatiossa” ja ”Helsingin klinikoissa” tai ”pääkaupunkiseudun 
yksiköissä”. Pienten yksiköiden pelätään ”jäävän isojen jalkoihin” ja reuna-alueilla on 
”vaarana unohtua”, kun ydintoiminnot ja kehittäminen keskitetään ”pääkallopaikalle”.  
 

HUS-yhtymän reuna-alueella työskentelevänä olen huomannut alueeni ja yksikköni mahdollisuudet vaikuttaa 
toimintansa laatuun ja sisältöön selvästi alentuneiksi.... (2002) Lohja, erikoislääkäri 

 

 Monet arvioijat korostavat, kuinka yksiköiden erityispiirteet tulisi ottaa huomioon 
muutosprosessissa. Esimerkiksi muutoksia tai eri toimipaikkojen yhtenäistymistä ”saman-
laisiksi” ei välttämättä toivottu, jos yksikön omat käytännöt toimivat hyvin, yksikkö teki 
hyvää tulosta, yksikössä oli hyvät työolosuhteet ja yhteishenki, mahdollisuus toteuttaa hyvää 
potilashoitoa ja henkilökunta ja potilaat olivat tyytyväisiä. Yksiköitä tulisi lisäksi yhdistää 
esimerkiksi hoidon tarpeen mukaan, ei hallinnollisin perustein tai asuinalueen mukaan. 
Yksiköiden yhdistäminen suuryksiköksi tai liiallinen keskittäminen voi kuitenkin vähentää 
”perinteisten sairaaloiden kiinnostavuutta” ja ”suorituskykyä”. Yliopistollisen asiantuntija-
aseman ja osaamisen tason säilyttäminen edellyttää puolestaan ”selkeää erikoistumista”. 
Yksiköiden autonomian säilyttämistä puolustetaan myös säästösyistä: ”liika holhous syö 
kustannustehokkuutta” ja autonomisuus takaa toiminnan ”joustavuuden”, ”laadun”, ”tuloksel-
lisuuden” tai ”henkilökunnan työmotivaation”. Yksiköiden välinen ”terve” kilpailu säästäisi 
kustannuksia”. Eri alueilla on lisäksi erilaisia erityispiirteitä ja tarpeita, joiden tulisi olla 
muutosten suunnittelun lähtökohtana. Uuden organisaation toimintakäytäntöjä pitäisi voida 
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soveltaa alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Näin turvataan yksikön mahdollisuudet 
vastata alueellisesti ja paikallistason näkökulmasta mielekäs toiminta. 
 

... peruskuntien tarpeet erilaiset ja se olisi huomioitava isossa organisaatiossa... alueelliselle eriarvoisuudelle tilaa. 
(2000) Peijas, johto 

 

 Toisaalta jotkut arvioijat toteavat, että uusi suurorganisaatio yhtenäisine käytäntöineen 
voi olla mahdollisuus ratkaista yksikön ongelmia ja puuttua esimerkiksi ”osastolla vuosia 
jatkuneeseen kiusaamiseen” tai ”klinikan epäjohdonmukaiseen johtamistapaan”. Pienelle tai 
perifeeriselle yksikölle uusi organisaatio voi merkitä aiempaa parempaa asemaa, arvostusta tai 
vaikutusvaltaa, kun se tulee liitetyksi laajempaan kokonaisuuteen. Arvioijat tuovat lisäksi 
esiin, kuinka eri toimialat, toimipaikat ja yksiköt tekevät yhteistyötä ja ovat toiminnassaan 
riippuvaisia toisistaan. Jossakin yksikössä tai toimialalla tehdyt muutosratkaisut vaikuttavat 
muidenkin toimintaan. Eri toimialoilla ja toimipaikoissa saattaa lisäksi tapahtua fuusion 
lisäksi muitakin merkittäviä muutoksia, jotka tulisi ottaa huomioon osoitettaessa uusia 
haasteita. 
 
 

7.5 Ammattiryhmän positiosta arviointi 
 
Kun arvioijat asemoituvat ammattiryhmän positioon, he tekevät fuusioarvioitaan ym-
märrettäväksi ja perustelevat niitä tekemällä selkoa jonkin erityisen ammattiryhmän työstä, 
työn tavoitteista ja työn hyvin tekemisen perusteista tai asemasta suhteessa muihin ammatti-
ryhmiin. Ammattiryhmän jäsenet luokitellaan oman työnsä tekijöinä ja osaajina ”ammatti-
laisiksi”, joille työn tekeminen hyvin, työssä kehittyminen ja ammattitaidon ylläpito on 
tärkeää. Kyselylomakkeen taustatiedoissakin vastaajia pyydetään määrittelemään peruskoulu-
tuksensa taso ja ammattinimike sekä arvioimaan oman työn mielekkyyttä, haasteellisuutta, 
kehittymismahdollisuuksia ja henkilöstökoulutusta sekä raportoimaan muun muassa osaamis-
vaatimusten muutoksista. 
 

Jokaisen koulutettava itseään omassa ammattiryhmässään. (2000) Helsinki, Naistensairaala, osastonsihteeri 
 

 Fuusion vaikutuksia arvioidessaan arvioijat tuovat esiin, kuinka organisaation eri am-
mattiryhmät poikkeavat kuitenkin keskenään toisistaan. Eri ammattiryhmillä on lähtökoh-
taisesti erilaiset perustehtävät, vastuut ja oikeudet sekä valmiudet ja ongelmat työssään. 
Esimerkiksi ”kliininen työ” tai ”hoitotyö” erotellaan ”hallinnollisista tehtävistä” tai ”paperi-
töistä”.  Muutoskokemukset erotetaan jonkin toisen ammattiryhmän kokemuksista ja arvioijat 
kuvaavat mitä fuusio on merkinnyt kyseisen ammattiryhmän, esimerkiksi sairaanhoitajan, 
lääkärin, laitoshuoltajan tai osastosihteerin kannalta ja miten kyseiset muutokset olivat vaikut-
taneet muutokseen suhtautumiseen tämän ammattiryhmän edustajana. Fuusio oli saattanut 
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vaikuttaa esimerkiksi ammattiryhmän työhön ja työn hyvin tekemisen mahdollisuuksiin sekä 
asemaan ja tulevaisuuteen. 
 

Lastenhoitajana tunnelmat ovat vähän surulliset, koska lastenhoitajan virat muuttuvat sairaanhoitajien viroiksi. Eli 
työt täällä loppuvat… (2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, sairaanhoitaja 

 

 Ammattiryhmän työmäärä tai työn piirteet, kuten työn monipuolisuus, kuormitus tai 
autonomia sekä tehtävät ja toimenkuvat olivat saattaneet muuttua. Vastuuta oli tullut lisää, 
otettu pois tai ammatilliset vastuukysymykset olivat fuusion jälkeen joko epäselviä tai 
selkiytyneet aiempaan nähden. Työhön oli saatettu lisätä muiden ammattiryhmien tehtäviä tai 
vastuita ja arvioijat raportoivat työkulttuurien ja käytäntöjen muutoksista. Uudessa organi-
saatiossa saatettiin arvostaa ja odottaa erilaista ammattitaitoa, osaamista ja työorientaatiota ja 
palkita entiseen verrattuna toisenlaisia saavutuksia. Joidenkin ammattiryhmien työ oli helpot-
tunut, toisten vaikeutunut, kun kyseisen ammattiryhmän työn hyvin tekemisen mahdollistavat 
resurssit, kuten työntekijöiden määrä, työkäytännöt, työvälineet tai työturvallisuus sekä tilat, 
työvälineet, laitteet tai tarvikkeet olivat muuttuneet joko parempaain tai huonompaan suun-
taan. Arviojat kirjoittavat fuusion vaikutuksista myös eri ammattiryhmien työn ehtoihin, 
palkkaukseen ja pätevyysvaatimuksiin sekä ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin. Am-
mattitaito, osaaminen ja pätevyyden mukanaan tuoma arvostus voivat ikään kuin kadota 
fuusion myötä, jos uudet työtoverit tai uusi johto odottavat toisenlaista työtapaa tai koulutusta 
kuin entisessä organisaatiossa. Esimerkiksi lääkärin näkökulmasta kuvataan, kuinka ”osaa-
misen mittarit” ja pätevyysvaatimukset olivat muuttuneet. Uudessa organisaatiossa arvos-
tetaan ”vain tieteellisiä saavutuksia” ja ”suositaan tutkimustyötä käytännön potilastyön 
kustannuksella”. Toiset arvioijat esittävät puolestaan lääkärien osaamisen ”kadonneen”, kun 
uusi organisaatio ”heittää tieteelliset meriitit romukoppaan”.  
 

... Työstään ei enää nauti!.. Ennen HYKS:ssä asiat olivat selkeät ja hoitajana jaksoin jopa iloita työstäni, ja sai siitä 
kiitostakin. (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Uutta organisaatiota ja tulevaisuutta arvioidaan ammattiryhmän ammatillisen kehit-
tymisen sekä henkilökohtaisen ammattitaidon kehittymisen kannalta. Esimerkiksi keskittämis-
ratkaisujen pelätään ”uhkaavan” ammatillista kehittymistä. Toisaalta keskittämisen arvioidaan 
ylipäätään lisäävän mahdollisuuksia syventää ja kehittää erikoisalojen tutkimusta ja osaa-
mista. Asiantuntijaorganisaation toivotaan tuovan lisää vastuuta, ammatillisia haasteita ja 
moniammatillista yhteistyötä. 
 

... positiivisena asiana koen, että liikkumisvapaus HUSin rajojen puitteissa antaa mahdollisuuden ammattitaidon 
kehittämiseen eri työpisteissä työantajan kuitenkaan vaihtumatta... (2002) Jorvi, sairaanhoitaja 

 

 Arvioijat pohtivat selonteoissaan myös fuusion vaikutuksia eri ammattiryhmien ase-
maan, yhteistyöhön ja tulevaisuuteen. Ammattiryhmiä erottelevina tekijöinä mainitaan erilai-
sen perustehtävän lisäksi muun muassa koulutus, arvostus, palkkaus, työmoraali ja arvot, 
joiden mukaan ammattiryhmiä jaotellaan myös hierarkkisesti suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi 
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laitoshuoltajien ja välinehuoltajien ammattiryhmiä määritellään arvostukseltaan ”alimpaan 
kastiin” kuuluviksi. Fuusion arvioidaan vaikuttaneen ammattiryhmien asemaan tai ryhmien 
välisiin suhteisiin joko myönteisesti tai kielteisesti. Muun muassa alemman koulutuksen 
saaneiden hoitajaryhmien ”alasajo” oli muuttanut näiden aseman organisaatiossa ”heikoksi” 
tai ”olemattomaksi”. Eri ammattiryhmien välisen hierarkian kuvataan muuttuneen ”aiempaa 
pahemmaksi” tai ”vähentyneen”. Ammattiryhmien välisen yhteistyön arvioidaan joko 
parantuneen tai heikentyneen fuusion alkuvaiheista. Ammattiryhmien väliset suhteet ja 
hierarkiaerot nähdään jo lähtökohtaisesti kyselylomakkeessakin ongelmallisina, kun vastaajia 
pyydetään arvioimaan muutosprosessin johtamista esimerkiksi väittämillä: ”Johtajat ovat 
onnistuneet ehkäisemään häiritsevät ammattien väliset ristiriidat” tai aiheuttavatko ”Ammatti-
ryhmien raja-aidat ja reviirit” vaikeuksia tai uhkia. 
 

Luokkaerot kasvaneet paljon, yhteishenki vähentynyt, työn motivaatio vähentynyt (2002) Helsinki, Palvelukeskus, 
välinehuoltaja 

 

 Myös ammattiryhmän koko esitetään merkitykselliseksi tekijäksi, kun arvioidaan eri 
ammattiryhmien asemaa ja tulevaisuutta uudessa organisaatiossa. Pienten tai heikoimpien 
ammattiryhmien asemaa kuvataan ”uhanalaiseksi”, ja vaikutusmahdollisuuksien uskotaan 
heikkenevän organisaation koon kasvaessa. Toisten arvioijien mukaan kyseiset ammatti-
ryhmät voivat kuitenkin hyötyä organisaation laajenemisesta, koska juuri pienille ammatti-
ryhmille suurorganisaatio voi tuoda lisää vaikutusvaltaa, turvallisuutta, yhteistyömahdol-
lisuuksia ja ”uusia kollegoita, joilta voi oppia ja saada tukea”.  
 

Mielenterveyshoitajana  (pieni ryhmä) iso organisaatio tuo turvallisuutta, asema työpaikalla on riippuvainen 
kulloisenkin ylihoitajan arvostuksista lähtien. (2000) mielenterveyshoitaja 

 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan suhteessa ammattiryhmän 
työhön, muutoshaasteisiin vastaamiseen, työehtoihin, ammatillisuuteen ja asemaan muihin 
ammattiryhmiin verrattuna. Kriittistä palautetta annetaan muutosyksiköiden resursoinnista. 
Muutosyksikön henkilöstö-, järjestelmä-, tila- tai laitevalmiudet tai ammattiryhmän edustajien 
osaaminen saattoivat olla puutteellisia, jolloin ammattiryhmän edustajat eivät voineet vastata 
muutosten tuomiin haasteisiin toivotulla tavalla. 
 

Muutoksissa ei aina otettu huomioon esim. hoitajien osaamista jos on erikoistunut esim. verisuonipotilaan hoitoon, 
ne hoitajat siirtyvät muihin tehtäviin ja opettelevat taas uuden erikoisalan. Uudet hoitajat aloittavat kylmiltään ilman 
kolutusta ”kantapään kautta” verisuonipotilaan hoidon. Näin asiat usealla osastolla. Potilasturvallisuus?... (2002) 
Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Muutosprosessin kuvataan edenneen vain joidenkin ammattiryhmien toiveiden mukaan, 
kuten ”tutkimustyötä tekevien ehdoilla” tai ”perushoitoa tekevien kustannuksella”. ”Pienet ja 
heikot” ammattiryhmät olivat jääneet huonompaan asemaan uuden organisaation ratkaisuissa, 
kuten resurssien jaossa. Palkantarkistukset olivat kohdistuneet ”vain johtohenkilöstöön” tai 
”lääkäreitä suositaan, kun hoitajat joutuvat tyytymään palkkaliukuman alarajaan”. Fuusio-
prosessin toteutuksen arvioidaan vaikuttaneen kielteisesti myös ammattiryhmien sisäisiin 
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suhteisiin. Esimerkiksi samaa työtä tekevien palkkaerot ”hiersivät yhteistyötä”. Joitakin 
ammattiryhmiä koskevat muutokset toteutettiin ”ikävällä tavalla”, kuten hoitotyön yksiportai-
suuteen siirtyminen. Muutoksista ”vain ilmoitettiin”, eikä keskusteltu tai kysytty työnteki-
jöiden näkemyksiä. 
 

...Lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa lisättiin, mutta meitä tekstinkäsittelijöitä ei (työt lisääntyi muutoksesta johtuen 
huomattavasti). (2000) Helsinki, Palvelukeskus, toimistosihteeri 

 

 Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä arvioijat esittävät, että johdon 
tulisi resursoida ja muutospäätöksissään kohdella kaikkia ammattiryhmiä tasapuolisesti. 
Kaikkien ammattiryhmien edustajia tulisi kuulla ja ottaa mukaan muutosten suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Yhtä ammattiryhmää koskevat ohjeet ja henkilöstöpoliittiset linjaukset tulisi 
yhdenmukaistaa ja kohdella kaikkia saman ammattiryhmän jäseniä tasapuolisesti. 
 

Kaikkien sairaalan työntekijöiden pitäisi olla yhtä arvostettuja, huolimatta siitä mihin ammattiryhmään kuuluu. Se on 
sitä Husin yhteishenkeä. (2002) Peijas, hallintohenkilöstö 

 

 Ammattiryhmät eivät kuitenkaan muodosta yhtenäisiä ryhmiä muutokseen suhtautumi-
sessaan. Monet arvioijat tuovat esiin, kuinka samankaan ammattiryhmän jäsenet eivät 
välttämättä ole yksimielisiä fuusioarvioissaan, koska työskentelevät eri tavoin, erilaisissa 
tehtävissä ja eri toimipaikoissa, ovat keskenään erilaisessa asemassa ja tilanteessa ja ottavat 
näin kantaa fuusioon erilaisin perustein. Organisaatiofuusio yksikkökohtaisine muutosratkai-
suineen oli saattanut merkitä hyvinkin erilaisia asioita eri yksiköissä toimiville. Samankin 
ammattiryhmän jäsenistä jotkut kuvaavat fuusion tuomia muutoksia ”askeleina parempaan”, 
kun toiset valittavat fuusion kielteisiä vaikutuksia ja kolmansille fuusio ”ei ollut juuri näkynyt 
mitenkään”. Samakin arvioija saattaa olla ”montaa mieltä” ja nähdä fuusiossa ammatti-
ryhmänsä kannalta sekä myönteisiä että kielteisiä puolia. Lisäksi oman yksikön, toimipaikan 
tai koko organisaation asema ja tulevaisuudennäkymät osoittavat jotkut arvioijat tekijöiksi, 
jotka vaikuttavat siihen, miltä muutos kyseisessä yksikössä toimivan ammattiryhmän edus-
tajan kannalta näyttää tai koetaan. Esimerkiksi ”periferiassa pelätään, etteivät siellä työsken-
televät ammattilaiset saa ansaitsemaansa arvostusta”. Toisaalta juuri ”periferiaan” uuden 
organisaation toivotaan tai uskotaan tuovan ammattiryhmän näkökulmasta ”uusia tuulia” ja 
lisää ammatillisia kehittymismahdollisuuksia. 
 

Myönteisenä odotuksena, että mahdollisuudet koulutuksiin lisääntyisivät, samoin yhteistyö / näkemysten vaihto / 
vuorovaikutus HUS -piirin kollegojen kanssa. Epäilyksenä, että tämä periferia unohtuu ja kaikki kehityksellinen 
toiminta keskittyy Helsinkiin. (2000) psykologi 

 

 Monet arvioijat korostavatkin, kuinka muutosratkaisuissa tulisi ottaa huomioon eri am-
mattiryhmien erilaiset tarpeet ja erityisosaaminen sekä näiden vaihtelu ammattiryhmän sisällä 
riippuen toimipisteestä tai toimialasta. Esimerkiksi asiantuntija-aseman tai tietyn toimialan tai 
toimipisteen työn vaativuuden pitäisi näkyä yksiköiden resursointia, palkkausta tai koulutus-
määrärahoja koskevissa ratkaisuissa. Heikoimpien ammattiryhmien vaikutusmahdollisuuk-
sista tulisi huolehtia, etteivät niiden edustajien toiveet jäisi ”vahvempien ammattiryhmien 
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jalkoihin”. Jotkut arvioijat tuovat lisäksi esiin, kuinka eri ammattiryhmien edustajat ovat 
toisistaan riippuvaisia omassa työssään, jolloin yhtä ammattiryhmää koskevat muutokset 
vaikuttavat aina jollakin tavalla myös muiden ammattiryhmien työhön, moniammatilliseen 
yhteistyöhön ja tulevaisuuden näkymiin. Samoin muut ammattiryhmän työhön liittyvät 
samanaikaiset muutokset vaikuttavat työskentelyyn fuusiotilanteessa. 
 
 

7.6  Yksilön positiosta arviointi 
 
Yksilön positiosta arvioijat tuovat esiin muutoskokemuksiaan ja arvioivat organisaatioiden 
yhdistämistä jollakin tavoin erityisen tai erityisessä tilanteessa tai asemassa toimivan yksilön 
tai yksilöistä koostuvan ryhmän edustajien näkökulmasta. Kyselylomakkeessakin vastaajia 
pyydetään asettumaan yksilön positioon esittämään henkilökohtaisia näkemyksiään fuusiosta 
ja arvioimaan kuinka hyvin jokin väittämä vastaa asianomaisen omaa näkemystä. Esimerkiksi 
vastausvaihtoehdot ovat usein muodossa ”olen samaa tai eri mieltä”. Lomakkeessa kysytään 
vastaajan kokemusta fuusiosta, kuten onko tämä kokenut fuusion suurena vai pienenä 
tapahtumana ja kokeeko hän organisaatioiden yhdistämisen myönteisenä vai kielteisenä. 
Avovastauksissa vastaajat kertovat henkilökohtaisista kokemuksistaan ja suhtautumisestaan 
fuusioon, kuten ”kannattavat” sitä ja ovat ”innostuneita” siitä, ”pyrkivät sopeutumaan” siihen 
tai ”epäilevät” organisaatioiden yhdistämistä tai ”suhtautuvat siihen kielteisesti”.  
 

Omalla kohdallani koen lottovoittona HUS-yhtymän: olen päässyt siirtymään sairaalasta toiseen ja kaikki vuosien 
varrella saavutamani edut ovat säilyneet. Todella hienoa! (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Muutoksen kokijoina arvioijat selvittävät fuusion vaikutuksia yksilöiden tunteisiin, 
ajatteluun ja muutoksiin suhtautumiseen. Fuusion seurauksiksi esitetään erilaiset tunteet ja 
tuntemukset, kuten pelot, epävarmuus, pettymys, muutosvastarinta tai ilo. Muutoksia kuva-
taan yksilön näkökulmasta ”henkisesti raskaiksi prosesseiksi”. Yksilön hyvinvoinnin kannalta 
kielteisiksi fuusion seurauksiksi luetellaan muun muassa stressi, väsymys, unettomuus, työ-
uupumus sekä näiden seuraukset työssä ja muussa elämässä toimimiseen. Fuusion kuvataan 
herättäneen myös myönteisiä tai kielteisiä odotuksia ja toiveita. 
 

... Muutoksessa on aina mahdollisuus. Ihmeelle pitää vain antaa aikaa tapahtua. (2000) Lohja, sairaanhoitaja 
 

 Yksilöiden kuvataan muodostavan muutoksen kokijoina myös eräänlaisen samanlaisista 
tai samantapaisista yksilöistä koostuvan ryhmän. Monet arvioijat viittaavat esimerkiksi 
kollektiiviseen ”kaikkien yksilöiden” tai ”yksilötason” kokemukseen tai ”yleiseen mieli-
piteeseen” fuusiosta66. Esimerkiksi ”on normaalia, että…”, ”surraan”, ”ollaan vihaisia” tai 
”iloitaan” fuusion vaikutuksista. Yksilöt ovat myös ”rationaalisia ajattelijoita”, jolloin 

                                                
66 Lomaketutkimuksen on kuvattu myös lähtökohtaisesti rakentavan ymmärrystä ”yleisestä mielipiteestä” (vrt. Ronkainen 
1998, 249; 1999, 97) 
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esimerkiksi ”kuka tahansa järkevä ihminen näkee mihin fuusio lopulta johtaa”. ”Yksilö-
tasolle” oman muutoskannanottonsa paikantaneet arvioijat kuvaavat kuinka yksilöt, kuten he 
itsekin, joko ”yleensä” tai ”kaikki tässä organisaatiossa” kokivat fuusion vaikutukset jollakin 
erityisellä tavalla. ”Inhimilliset” yksilötason vaikutusten arviot erotetaan myös esimerkiksi 
arvioista, joissa muutosta tarkasteltiin vaikkapa ”organisaation kannalta” tai ”puhtaasti 
liiketaloudellisesta näkökulmasta”.  
 

… Hus aiheutti liikaa epävarmuutta yksilötasolla, hakeuduttiin kuka minnekin... (2002) Peijas, osastonsihteeri 
 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan yksilön positiosta suhteessa 
yksilöiden henkilökohtaisiin ja yleisiin, kaikkien organisaatiotoimijoiden kokemiin ”inhimil-
lisiin” muutoskokemuksiin, jotka tulisi ottaa huomioon muutosprosessin toteutuksessa. Vai-
kutusmahdollisuuksien puutetta kritisoidaan. Arvioijia ei ”kunnioitettu yksilöinä” tai ”järke-
vinä olentoina”, kun heitä ei ”kuunneltu muutosratkaisuja tehtäessä”. Muutosnopeus aiheutti 
vastarintaa, koska yksilöt ”eivät ole koneita”, vaan tarvitsevat aikaa mukautuakseen uuteen. 
Perustelemattomat, epärationaaliseksi koetut tai jatkuvat muutokset ahdistivat, aiheuttivat 
turvattomuutta ja lisäsivät kielteistä suhtautumista. Muutostiedotuksen puutteet synnyttivät 
huhuja, jotka pahensivat yksilöiden kokemaa epävarmuutta.  
 

... suunnitelmia ei saisi muutella moneen kertaan, aiheuttaa ahdistusta... (2000) Helsinki, Kirurgia, fysioterapeutti 
 

 Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä arvioijat esittävät, että organi-
saation jäsenten ”inhimilliset” tarpeet tulisi ottaa huomioon. Johdon tulisi tiedottaa muutok-
sista riittävästi ja riittävän ajoissa, jotta yksilöt ehtisivät valmistautua ”henkisesti” ja 
käytännössä työn muutoksiin. Selkeät vastuut ja vastuuhenkilöiden nimeäminen voivat auttaa 
yksilöitä selviämään muutoksiin liittyvän epävarmuuden hallitsemisessa. Yksilöiden toiveita 
ja tarpeita tulisi kuunnella. Muutosratkaisut pitäisi pystyä perustelemaan ja toteuttamaan 
myös rationaalisesti mielekkäällä tavalla. Tehostamalla työterveyshuollon toimintaa ja 
työnohjausta voitaisiin ”pyrkiä välttämään kielteiset reaktiot”.  
 Toisaalta arvioijat painottavat, että yksilöt eivät muodosta yhtenäistä ryhmää muu-
toksen kokijoina. Monet arvioijat korostavatkin omien arvioidensa henkilökohtaisuutta ja 
erottautuvat muista yksilöistä erittelemällä kannanottojensa perusteita, kuten kertomalla 
omasta työhistoriastaan, kokemuksistaan, asemastaan tai tilanteestaan ja kuvaamalla itseään 
jonkinlaiseksi tai jollakin erityisellä tavalla muutoksen kokevaksi. Kannanotot määritellään 
eksplisiittisestikin ”omiksi” tai arvioijat saattavat esitellä itsensä nimellä tai allekirjoittaa 
arvionsa. Avovastaus aloitetaan lausumilla, kuten ”minun kokemukseni…”, ”henkilökohtai-
sesti olen sitä mieltä, että…”, tai ”oma näkemykseni…”. Fuusion kuvataan vaikuttaneen eri 
yksilöihin eri tavoin. Muutos oli ”yksilötasolla” saattanut olla suuri ja merkittävä tai fuusio ei 
ollut vaikuttanut yksilöön ”mitenkään erityisesti”. Yksilöiden henkilökohtaiset ja konkreetti-
set työtodellisuuden osatekijät, kuten työ, työyhteisö tai esimies, olivat muuttuneet joko 
”huonompaan” tai ”parempaan”. Hyviksi määriteltyihin fuusion vaikutuksiin ollaan ”tyyty-
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väisiä” ja ”ikäviin” ollaan ”pettyneitä” tai ”vihaisia”. Muutosten vaikutusten lisäksi fuusioon 
suhtautumiseen vaikuttavina yksilöllisinä tekijöinä arvioijat tuovat esiin esimerkiksi henki-
lökohtaiset voimavarat, kuten yksilöiden kyvyn ja halun muutoksiin sekä henkilökohtaiset 
muutosvalmiudet. Eri yksilöillä on persoonallisia ominaisuuksia, piirteitä, henkilökohtaisia 
tavoitteita, voimavaroja tai aiempia muutoskokemuksia, jotka vaikuttavat fuusioon suhtau-
tumiseen. Muutosvalmiuden määritellään koostuvan luonteenpiirteistä ja muutosasenteesta, 
kuten ”itseluottamuksesta”, ”positiivisuudesta”, ”sopeutumiskyvystä”, ”iästä”, ”muutostai-
doista”, ”ammatillisesta osaamisesta sekä koulutus- ja kehittymismyönteisyydestä”, ”työtyy-
tyväisyydestä” ja ”sitoutumisesta työhön”. Aktiivisesti muutoksissa toimivat yksilöt pyrkivät 
jatkuvasti kehittymään yksilöinä, kehittämään toimintaa ja vaikuttamaan omaan tulevaisuu-
teensa uudessa organisaatiossa. ”Muutoshalukkaat” näkevät nykyisen tilanteen epätyydyt-
tävänä ja haluavat muutosta.  
 

Myönteinen asenne työhön ja työssä viihtyminen vaikuttanevat, että koen muutoksen myönteisenä ja haluan toimia 
edelleen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja työyhteisön myönteisen ilmapiirin tukemiseksi. Tunne 
oma arvosi, anna arvo toisillekin! KIITOS! (2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, apulaisosastonhoitaja 

 

 Muutosvastarintaa tekevät yksilöt puolestaan ”pitivät kiinni vanhasta”, ”eivätkä suostu 
muuttumaan”. Jotkut ”eivät vain sopeudu muutokseen”, ”eivätkä halua muutosta”. Muutos-
vastarintaa tekeviä yksilöitä luonnehditaan ”kriittisiksi” ja ”ongelmia korostaviksi”. ”Muu-
toksiin tottuneet yksilöt” kuvataan henkilöiksi, jotka olivat käyneet läpi lukuisia muutoksia. 
He ”tietävät, että selviytyvät”, eivätkä muutokset enää ”hetkauta”, ”pelota tai ahdista”. 
Muutoksiin väsyneet yksilöt olivat rasittuneet ja turhautuneet jatkuviin organisaatiomuu-
toksiin ja oman työn ohessa toteutettaviin muutosprosesseihin. ”Itseä oli pakko säästellä”, 
eikä ”energiaa enää riittänyt kuin oman työn hoitoon”. Muutosprosessin toteutuksessakin 
tulisi ottaa huomioon yksilöiden erilaiset piirteet ja ominaisuudet. Jotkut arvioijat esittävät, 
että muutoksen toteuttamiseksi yksilötasolla ”tarvittaisiin kovempia otteita”. Muutosten vas-
tustajat ”pitäisi pakottaa muuttumaan”. Uudelleenkoulutuksen ja valvonnan avulla voitaisiin 
saada ”vastarinta lannistettua”.  
 

...Muutoksen kokeminen on hyvin persoonallista, huonosti johdettu muutoskin voi mennä hyvin, jos ihmisellä on 
tarpeeksi voimavaroja ja/tai päinvastoin. (2000) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, osastonhoitaja 

 

 Yksilöitä kuvataan myös kokonaisvaltaisiksi, psykofyysisiksi toimijoiksi, joiden tilanne 
työssä tai muussa elämässä vaikuttivat fuusion kokemiseen. Henkisesti raskaaksi nähdään 
tilanne, jossa yksilöllä oli sekä työssä että yksityiselämässä samanaikaisia suuria muutoksia. 
Riippuen yksilön tilanteesta voidaan uusi organisaatio nähdä esimerkiksi myönteiseksi mah-
dollisuudeksi tai jopa ”pelastukseksi”. Ratkaisua toivotaankin moniin henkilökohtaisiksi mää-
riteltyihin työhön liittyviin ongelmiin, kuten työyhteisön ilmapiiriongelmiin, kiusaamiseen, 
huonoon esimiestyöhön sekä yksilön työhön tai työsuhteeseen liittyviin järjestelykysy-
myksiin. Tulevaisuuden kannalta epämielekkäiltä tai epärationaalisilta vaikuttaviin henkilö-
kohtaisiin muutoksiin suhtaudutaan puolestaan kielteisesti. Yksilöä saattoi odottaa esimer-
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kiksi työntekijänä tai jonkin ammattiryhmän edustajana ”työn loppuminen”, ”työn mielek-
kyyden heikentyminen” tai ”pakkosiirto huonompiin työtehtäviin tai työtiloihin”. 
 

En ole kovinkaan innostunut näistä yhdistymisistä, eikä terveydenhuollon kehitys näytä muutenkaan kovin lupavalta. 
Oman sairaalamme alasajo tuntuu aivan järjettömältä toiminnalta, koska potilaat ovat olleet tyytyväisiä ja samoin 
henkilökunta, jo pelkkä ympäristö ja luonto on kuntoutuville potilaille mieleen. Vielä täynnä ollessaan sairaalamme 
oli kustannuksiltaan edullinenkin. Itse olen alasajon myötä joutumassa toiseen taloon, tehtäviin jotka nykyiseen 
verrattuna ovat todella vähemmän kiinnostavia. Tulevaisuus ei tunnu kovin kivalta, eikä itsellä ole paljon sananvaltaa 
näissä asioissa. (2000) Hyvinkää, tukipalveluhenkilöstö 

 

 Arvioijat tuovat esiin, että heillä oli silti henkilökohtaisiakin keinoja selviytyä raskaista 
organisaatiomuutoksista, kuten ”surutyön tekeminen” ja ”asioiden jäsentynyt pohtiminen”. 
Epävarmuutta kompensoiviksi tekijöiksi mainitaan ”hyvä ammattitaito”, ”vakituinen työ-
suhde” ja ”hyvä työllisyystilanne”. ”Innostava työ”, ”hyvä työyhteisö” sekä ”perhe ja harras-
tukset” helpottavat puolestaan raskaiksi koettuja muutoksia. Yksilöiden selviytymiskeinona 
raportoidaan myös lääkkeet, työuupumuslomat, itse maksettu työnohjaus, työpisteen vaihta-
minen, eläkkeelle pääsy, virkavapaus tai muutto maalle. Irtisanoutuminen esitetään ”yhtenä 
vaihtoehtona” tai ”ainoana mahdollisuutena” ratkaista fuusion aiheuttamat yksilötason 
ongelmat. 
 

Suoritteet ovat vähentyneet. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä on oleellisesti vähentynyt. Ilmapiiri on 
kiristynyt. Irtisanoutuminen nykyisestä työstä on useasti mielessä, etenkin lomien tai virkavapauksien aikana. (2002) 
Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, erikoislääkäri 

 

 Yksilöinä arvioijat osoittavat voivansa olla lisäksi samanaikaisesti montaakin mieltä 
fuusiosta. Muutama esitti esimerkiksi pitävänsä yhdistämistä hyvänä ratkaisuna, mutta 
olevansa tyytymätön sen toteutustapaan tai kannattavansa yhdistämistä ”säästöjen takia”, 
mutta vastustavansa sitä inhimillisen yksilön näkökulmasta, koska ”pienet kuitenkin hukkuvat 
suureen organisaatioon”. Muutosarvioinnin perusteiden kuvataan joskus myös muuttuneen 
ajan kuluessa. ”Kielteinen ennakkoasenne” oli vaihtunut hyvien kokemusten myötä myön-
teiseksi tai päinvastoin. 
 
 

7.7 Esimiehen ja alaisen positiosta arviointi 
 

Arvioijat kirjoittavat fuusiosta esimiehen ja esimies-alaissuhteen näkökulmasta. He asemoi-
tuvat arvioimaan organisaatioiden yhdistämistä esimiehen ja alaisen positiosta työntekijä-
roolissa, kuten omasta työstä vastuullisina työntekijöinä sekä yhteisöllisissä rooleissa, kuten 
organisaation ja työyhteisön jäseninä ja esimies-alaissuhteessa toimivina. Esimiehen ja alaisen 
positioita määritellään toimijoiden ”paikkoina”, tehtävinä, velvollisuuksina ja oikeuksina 
suhteessa toisiinsa sekä ylempään johtoon. Lähijohdon roolia fuusiossa kuvataan ”välikätenä” 
ylemmän johdon ja alaisten välillä ja fuusiota prosessina, jonka ylin johto suunnittelee ja 
jonka esimiehet ”vievät” käytännön työhön ja ”vetävät” työyksikkötasolla. Kyselylomak-
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keessakin tutkimukseen osallistujia pyydetään arvioimaan muutosjohtamista, oman työ-
yksikön johtamista, lähiesimiehen toimintaa sekä johtamista sairaalassa, toimialalla ja 
yhtymätasolla ja raportoimaan esimiehen vaihtuminen. 
 

...Muutoksen lähijohtajalta edellytetään muutoshalukkuutta ja solidaarisuutta johtoa kohtaan... (2000) Helsinki, 
Kuvantaminen, osastonhoitaja 

 

 Esimiehen ja alaisen positioista arvioidaan fuusion vaikutuksia esimiestyöhön, kuten 
työntekoon, työn sisältöön, resursseihin, asemaan ja päätösvaltaan. Esimies oli fuusion myötä 
esimerkiksi vaihtunut, esimiehiä oli tullut lisää tai joku oli jäänyt organisaatioiden yhdistä-
misen jälkeen kokonaan ilman esimiestä. Uusi esimies saattoi arvostaa edelliseen verrattuna 
erilaisia asioita ja toimia eri tavoin. Toiset kehuvat uuden esimiehen vaikuttaneen 
myönteisesti työyhteisön toimintaan ja ilmapiiriin. Toiset puolestaan kritisoivat esimiestyön 
huonontumista.   
 

Hus:n syntymisen myötä saatu uusi lähiesimies kunnioittaa ja arvostaa tehtyä asiantuntijatyötä. Vaikka työtä on 
liiaksikin asti on ilmapiiri aivan olennaisesti muuttunut yksikössä. Ilmapiiri on avoin ja rehellinen. Ei enää Hyksin 
aikaista uhkailua, takanapäin haukkumista, manipulointia eikä ”moppausta”, joka yli 10 vuoden aikana oli 
tavanomaista johtamiskulttuuria... (2000) Helsinki, Palvelukeskus 

 

 Esimiehen mahdollisuudet tai halu tukea alaisiaan olivat fuusion myötä saattaneet 
muuttua. Fuusio teetti esimiehillä ”paljon työtä” ja kiireen kuvataan heijastuvan työyhteisön 
ilmapiiriin kielteisesti, kun ”esimies ei enää ehdi tai jaksa tukea” työyhteisöään muutos-
tilanteessa. Kiireen tai yksikkökoon suurenemisen myötä esimiesten ja alaisten välinen 
vuorovaikutus oli saattanut muuttaa muotoaan tai vähentyä. Suurorganisaation myötä esimies, 
myös ylempi johto, oli saattanut ”etääntyä” ja siirtyä fyysisesti kauemmaksi. Esimiesten 
vaikutusmahdollisuudet työyhteisöä koskevassa päätöksenteossa olivat saattaneet muuttua. 
Päätösvallan kaventumisen kuvataan vaikuttavan haitallisesti työntekoon, kun ”esimies ei voi 
enää päättää samalla tavalla asioista kuin ennen”. Esimiestyön resurssit motivoida ja palkita 
alaisiaan olivat uuden organisaation henkilöstöpolitiikan myötä muuttuneet, kun palkka tai 
työsuhde-etuisuudet olivat joko heikentyneet tai parantuneet. 
 

…Ainoa ero on se, että esimiehiltä ei jää aikaa omien alaisten ”hoitamiseen” koska Hus:n uusien asioiden selvittely 
vie liikaa aikaa. Kaikki johtamiseen liittyvät asiat ovat retuperällä. Kehityskeskusteluja ei pidetä, yhteiset asiat 
tuntuvat seisovan. Ihmisten työmotivaatio on kokenut inflaation, vaikka työ itse ei ole muuttunut. Pinna kiristyy. 
(2002) Peijas, sairaanhoitaja 

 

 Jotkut esimiehet olivat yhdistämisratkaisujen myötä menettäneet työnsä, työyksikkönsä 
tai asemansa. Työmäärä tai työnkuva oli keskittämisratkaisujen myötä saattanut muuttua. 
Esimiestyön kielteisinä muutoksina kuvataan esimerkiksi hallinnollisten tehtävien lisään-
tyminen ja päätösoikeuksien kaventuminen. ”Esimiestyölle ei riitä enää entiseen tapaan 
aikaa” ja lisääntyneiden hallinnollisten töiden ja muutoksiin liittyvien projektitöiden arvioi-
daan olevan ”pois alaisilta”. Esimiehen täytyy muutosprosessin läpiviemisen lisäksi huolehtia 
omasta työstään työyksikön esimiehenä sekä vastata työyksikön tulos- ja laatutavoitteisiin ja 
kehittämistarpeisiin. Kirjoittajat kuvaavat, kuinka fuusion vaikutukset ”heijastuvat” alaisten 
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käyttäytymiseen, työyhteisön ilmapiiriin sekä esimiestyön määrään ja laatuun. Vaikeissa 
muutostilanteissa esimiesten ”huoli alaistensa kohtalosta ja hyvinvoinnista kasvaa”. Esimer-
kiksi lopettavan työyksikön esimiehenä työskentelyä kuvataan ”henkisesti rankkana”, ”tur-
hauttavana” ja ”työläänä”. Hyväksi arvioidut muutokset vaikuttavat puolestaan myönteisesti 
työilmapiiriin ja alaisten työmotivaatioon. 
 

Mielestäni Lapinlahden sairaalan tuleva lopettamisuhka vaikuttaa selvästi työn arvostukseen. Tehdään vain päivä 
kerrallaan, ei enää samaa innostusta, eikä hyvää työmoraalia (joka oli olemassa). Tuntuu, että joutuu vetämään 
perässään kivirekeä, kun työn laatu on huonoa ja työ ei innosta. Ihmiset odottavat milloin työ loppuu. Sairastellaan 
enemmän, toisten auttaminen ei kiinnosta… (2000) Helsinki, Palvelukeskus 

 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan suhteessa esimiestyön haas-
teisiin ja alaisten saamaan tukeen muutostilanteessa. Alaisten näkökulmasta kiitellään esimie-
hiä tuesta, joka auttoi jaksamaan muutostilanteen epävarmuutta tai valitetetaan tuen puutetta, 
kuten ”pomoton osasto on kuin tuuliajolla”. Hyvä esimies ”pitää alaisensa ajan tasalla”, 
”selkeyttää muutostavoitteet”, ”perustelee muutosratkaisujen tarpeellisuuden” sekä ”vakuuttaa 
alaiset muutosten hyödyllisyydestä”, ”pitää alaistensa puolta yksikköä koskevissa muutok-
sissa”, ”keskustelee” sekä ”antaa ja välittää palautetta”. Yksiköiden yhdistämistilanteessa 
esimiehen tulee ”luoda me-henkeä” eri organisaatioista tulleiden välille ja toimia ”itse toimia 
roolimallina” yrittäessään saada alaiset toimimaan uudella tavalla. Hyvä esimies saa ”työt 
sujumaan” fuusiosta huolimatta. 
 

Yksikössämme esimiehet eivät ole tietoisia tai eivät välitä sen kummemmin yhtymätasolla tehdyistä päätöksistä kuin 
työehtosopimuksista tai laeistakaan... (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaalalääkäri 

 

 Esimiehen näkökulmasta muutosratkaisujen valmistelua kritisoidaan monesti puutteel-
liseksi, aikatauluja tiukoiksi ja tiedotusta riittämättömäksi tai epäselväksi. Kiireen takia oli 
vaikea valmistautua ja valmistella alaisia muutoksiin. Omaa yksikköä tai alaisia koskeva tieto 
täytyi ”etsiä ja kysellä” tai ”suodattaa tiedontulvasta”. Epätietoisuus yhteys- tai vastuuhenki-
löistä haittasi tiedon etsintää. Tiedon välittäminen kaikille alaisille ja vuorotyötä tekeville 
esitetään haasteelliseksi tehtäväksi etenkin suuryksiköissä. Esimiestyöhön kohdistuvia odo-
tuksia kuvataan ”epäselviksi” tai ”ristiriitaisiksi”, kun samaan aikaan ”pitäisi olla tukemassa 
alaisiaan ja istua kokouksessa suunnittelemassa muutoksia”. Muutostilanteessa yksikölle osoi-
tettujen resurssien ja vaatimusten epäsuhtaa valitetaan. Ohjeistus oli epäselvää. Muutoksiin 
”ei anneta riittävästi aikaa”, ”eikä ylitöistä makseta”. Työn vaatimusten kasvuun vastaa-
miseksi ei tarjota ”lisäkoulutusta” tai ”lisäpalkkaa”. 
 

...Erityisesti väliportaan esimiehille on monessa paikassa erittäin tiukkaa toteutteessaan muutoksia käytännön 
tasolla... (2002) Yhtymähallinto 

 

 Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä arvioijat esittävät, että 
muutosten toteuttajien tulisi varmistaa muutosyksiköiden esimiesten resurssien riittävyys, 
jotta nämä ”ehtisivät muutoshaasteisiin vastaamisen ohessa hoitaa oman työnsä”. Esimiesten 
jaksamisesta ja tukemisesta tulisi huolehtia. Lähijohdon työn kuormituksen vähentämiseksi 
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kehittämishankkeet tulisi hallinnoida, ohjata ja arvioida keskitetysti. ”Kannustava palkka-
politiikka” auttaisi esimiehiä motivoitumaan. Toisaalta esimiesten toimintaa muutosten 
vetäjinä ja aikaansaajina tulisi kehittää, ohjeistaa ja valvoa. Esimiehiä pitäisi ”valmentaa” ja 
”sitouttaa muutosstrategioihin”.  
 
 …Välillä toivoisi, että olisi aikoja, jolloin voitaisiin keskittyä vain meidän tärkeämpään työhön (= potilaiden 

hoitamiseen) ja oman osaston asioiden pitämiseen järjestyksessä. Myös osaston sisäisiin erilaisiin keskusteluihin ja 
pohtimisiin (työasioista) tarvitaan enemmän aikaa… (2002) Helsinki, Naistensairaala, osastonhoitaja  

 

 Fuusioarvioijina ja arvioinnin kohteena esimiehet ja alaiset määritellään kuitenkin 
yksilöiksi, jotka eivät muodosta yhdenmukaisesti muutostilanteissa toimivia ryhmiä. Arvioijat 
tuovat esiin, kuinka eri työyksiköissä ja toimialoilla oli tapahtunut erilaisia muutoksia ja 
kuinka esimiehet olivat muutoksen vetäjinä ja johtamistyyleiltään keskenään erilaisia. Jotkut 
esittävät, että esimiesten kyvyissä ja haluissa muuttua on yksilöllisiä eroja: ”esimies ei muutu, 
vaikka kuinka koulutettaisiin”. Yhtenä muutosjohtamiseen vaikuttavana yksilöllisenä piirtee-
nä mainitaan lähijohtajan ikä. ”Iäkkäät esimiehet” saattoivat olla esimerkiksi ”niin vanhan-
aikaisia”, että he ”vain jarruttivat kehitystä” työyhteisössä. Esimiesten näkökulmasta alaisten 
työn ilo, innostuneisuus sekä ”alaistaidot” luetellaan esimiestyön resursseina muutostilan-
teissa. ”Hyvä yhteishenki auttaa” ja ”muutosten omaksuminen on yhdessä helpompaa”. Alais-
ten muutosvastarintaa valitetaan puolestaan yhtenä muutosten toteuttamisen esteenä.  
 

Osastonhoitajana olen joutunut tiukille. Muutoksen johtaminen on rankkaa. Mutta myös erittäin haastavaa. Iloa on 
tuonut se, kun on nähnyt henkilökunnan kaikista vosien muutosjutuista huolimatta nauttivan perustehtävästään ja 
siitä että voimme tehdä yhdessä työtä. Hus-muutos on lujittanut henkilökunnan yhteistyötä... (2000) Helsinki, Lasten 
ja nuorten sairaala, osastonhoitaja 

 

 Jotkut arvioijat puolestaan korostavat, kuinka esimiesten ja alaisten mahdollisuudet 
vastata muutoshaasteisiin riippuvat myös toisistaan ja koko työyhteisöstä sekä muista muu-
toksista ja muun organisaation toiminnasta, kuten muutosjohtamisesta ja henkilöstö-
politiikasta.  
 
 

7.8 Fuusio-osapuolen positiosta arviointi 
 
Fuusio-osapuolen positiosta arvioidaan organisaatioiden yhdistämistä uuden organisaation 
jäsenen, työntekijän ja työyhteisön jäsenen näkökulmista. Arvioijat kertovat lukijoilleen, 
millaista on olla uuden organisaation jäsen, joka koostuu kolmesta erilaisesta fuusio-
osapuolesta, mitä on tehdä työtä uudessa organisaatiossa suhteessa muihin fuusion-osapuoliin 
tai millaista on olla jostakin aiemmasta organisaatiosta tullut tai muista organisaatioista 
tulleita vastaanottavan työyhteisön jäsen. Arvioijat tekevät vertailua entiseen organisaatioonsa 
ja fuusio-osapuoliin, kun he selittävät ja perustelevat omia fuusioarvioitaan. Kyselylomak-
keessakin vastaajia pyydetään arvioimaan ovatko fuusion osapuolten arvojen ja arvostusten 
sekä toiminta- ja ajattelutapojen erot aiheuttaneet vaikeuksia tai uhkia. Arvioijilta kysytään 
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myös ovatko he kokeneet joutuneensa alistumaan jonkin fuusio-osapuolen vahvempaan 
kulttuuriin. 
 

...Organisaatiokulttuuri entisen Hyks:n yksiköissä on todella vanhahtava ja hierarkinen. Lääkärit eivät arvosta 
hoitajia pätkääkään. Terveysvirastossa oli keskustelevampi kulttuuri. Hoitotyölle ja tieteelle ei ole tilaa uudessa 
Hus:ssa ja jos niin väitetään on se näennäistä. Olen erittäin pettynyt... (2002) Helsinki, Neusiko, osastonhoitaja 

 

 Asemoitumalla jonkin fuusio-osapuolen positioon asianomaiset erottautuvat muista 
fuusio-osapuolista ja tuovat esiin eri organisaatioista tulleiden jäsenten muutoskokemusten 
erilaisuuden. Fuusion eri osapuolet olivat yhdistämistilanteessa kohdanneet eri lähtökohdista 
erilaisen määrän erilaisia muutoksia. Vastaajat selittävät, kuinka uuteen organisaation 
suhtautumiseen ja suhtautumiseroihin vaikuttaa se, mistä organisaatiosta he olivat ”kotoisin”.  
Myös ennakko-odotukset olivat vaikuttaneet fuusioon suhtautumiseen. ”Tasavertaista kump-
panuutta odottaneiksi” itsensä asemoineet arvioijat kritisoivat sitä, että fuusiossa ”piti olla 
kysymys yhdistämisestä, eikä vihamielisestä valtauksesta”.  
 

...HUS:laiset  HYKS:ssä tuntuvat suhtautuvan muutokseen hyvin. Heillä ei liene tullut niin paljon muutoksia. 
HUS:laiset terveysvirastossa ovat ehkä joutuneet enemmän muuttamaan toimintatapojaan ym. ja työntekijät tuntuvat 
olevansa HYKS:n eikä HUS:n alaisia. (2000) Helsinki, Kuvantaminen, osastonsihteeri 

 

 Fuusion vaikutuksia arvioidaan työorganisaation toimintaan, yhteisöllisyyteen, työhön 
ja tulevaisuuteen. Kirjoittajat selittävät, kuinka esimerkiksi fuusio-osapuolten erot vaikuttivat 
uuden organisaation toimintaan. Organisaatio- ja työkulttuurit sekä organisaatioiden koko, ikä 
ja historia esitetään tekijöinä, joiden erilaisuus vaikutti yhteistyön sujumiseen. Esimerkiksi 
pitkät, yhteiset perinteet saattoivat hidastaa ”sulautumista” ja sitoutumista toisenlaiseen 
kulttuuriin. Työn tekeminen yhdessä ”takkusi”, koska toiset olivat suuntautuneet ja tottuneet 
toimimaan eri tavalla ja arvostivat erilaisia asioita kuin toiset, eivätkä osapuolet aina ”ym-
märtäneet” toisiaan tai organisaation tai yksikön perustehtävää samalla tavoin. Fuusio-osa-
puolten kuvataan tuovan uuteen organisaatioon myös oman menneisyytensä ja ”muutoshisto-
riansa” myötä niin ”hyvät kuin huonotkin puolensa”. Esimerkiksi yhden fuusio-osapuolen 
”rahoitusongelmat” esitetään tekijäksi, joka mahdollisesti lisää muiden fuusio-osapuolten 
tehokkuuspaineita ja heikentää muista organisaatioista tulleiden sitoutumista uuteen organi-
saatioon. 
 

Hyks ja Helsingin terveysvirasto ovat ”vanhoja” organisaatioita, USHP sen sijaan oli melko väliaikainen eli 
sitoutumiset työntekijöillä liittyvät siellä enemmän ”omaan sairaalaan” (joista muutamia lakkautettiin USHP:n aikna 
= muutoksia organisaatiossa on ollut riittämiin tai oikeastaan liikaa)…(2000), Lohja, johto 

 

 Fuusio-osapuolten ”ongelmallinen” käyttäytyminen toisiaan kohtaan ja toimintakult-
tuurien erot vaikuttivat uuden organisaation jäsenten yhteisöllisyyteen ja yhteistyön suju-
miseen. ”Toinen osapuoli ei arvosta toista” ja ”toiset pitävät itseään muita parempana”. 
”Toiset sanelevat” miten toimitaan, eivätkä ota fuusion muita osapuolia huomioon, eivät 
arvosta toisen tapaa tehdä työtä, väheksyvät tai mitätöivät toisen osaamista, työpanosta, työn 
tulosta tai sen organisatorista merkitystä. Fuusio-osapuolia erotellaan ”liitettäväksi” ja ”vas-
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taanottavaksi” organisaatioksi. Yhteisten käytäntöjen sijaan uudessa organisaatiossa ”altavas-
taajat” olivat ”pakotettuja mukautumaan yhden osapuolen käytäntöihin” ja ”alaiseksi”. 
 

... HYKS jyrää ja kokee kaupungin sairaalat täysin nollina, vaikka niissä on tehty hyvää työtä. (2000) Helsinki, 
Naistensairaala, sairaanhoitaja 

 

 Samantyyppisen kehityksen kuvataan toistuvan työyksikkötasolla ja vaikuttavan työ-
yksikön ilmapiiriin ja toimintaan. Eri fuusio-osapuolia edustavien yksiköiden yhdistäminen 
aiheuttaa arvioijien mukaan ”helposti kitkaa” ja ”eriarvoisuuden kokemuksia” sekä vaikuttaa 
henkilöstö- ja ammattiryhmien välisiin suhteisiin. Keskinäisten ristiriitojen syiksi määritellään 
joidenkin fuusio-osapuolten ongelmallinen suhtautuminen fuusioon ja fuusion muihin 
osapuoliin. Toisesta organisaatiosta tulleet eivät esimerkiksi ”suostu muuttumaan” ja ”vastus-
tavat muutoksia”. 
 

Osastollani on nyt 2 vuotta saanut kuulla muualta (kaupungilta) tulleilta miten väärin ja huonosti meillä tehdään 
asiat. Itseasiassa kyse on sopeutumattomuudesta, ei haluta muutosta... (2002) Helsinki, Sisätaudit, perushoitaja  

 

 Fuusio-osapuolen positiosta arvioidaan myös tulevaisuutta uuden organisaation 
jäsenenä ja työntekijänä. Fuusiota kuvataan mahdollisuutena esimerkiksi aiempaa parempaan 
osaamiseen tai asemaan erikoissairaanhoidon kentällä. Parhaimmillaan yhteenliittymisen 
uskotaan tarjoavan entiseen nähden ”arvostusta” ja ”kehittymismahdollisuuksia”, joita 
odotettiin innokkaasti. 
 

...Yhdistymällä voimme luoda maailman parhaan synnytyssairaalan, jos molempien (KOS, NKL) osaaminen 
huomioidaan... (2000) Helsinki, Naistensairaala, kätilö 

 

 Toiset vastaajat kertovat puolestaan pelkäävänsä samojen asioiden menetystä. Pahim-
millaan fuusio-osapuolten mukaantuloa ja uuden organisaation jäsenyyttä kuvataan ”petty-
myksenä”, ”oman ammatillisen identiteetin” ja asiantuntija-aseman menetyksenä tai kehityk-
sen uhkana.   
 
 Koen akateemisuuden alennusmyynnin Hus:ssa uhkana tutkimukselle, opetukselle ja uusien hoitomuotojen 

kehitykselle… (2000) Helsinki, Naistensairaala, erikoislääkäri 
 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan suhteessa fuusio-osapuolten 
yhdistämiseen toimivaksi kokonaisuudeksi. ”Henkisen yhteenliittymisen” lisäksi fuusio-
osapuolten erilaiset toimintatavat ja käytännöt tulisi sovittaa yhteen tai yhtenäistää. Monet 
arvioijat kritisoivat sitä, että johto oli kohdellut fuusion osapuolia eri tavoin esimerkiksi 
päätöksentekotilanteissa, joissa ratkaistiin uuden organisaation hallinnollisia, henkilöstö-
poliittisia tai ammatillisia toimintakäytäntöjä. Yhtä fuusion osapuolta ”suosittiin”, kun uutta 
organisaatiota kehitettiin ”vain yhden osapuolen ehdoilla”. Eri fuusio-osapuolia edustavien 
yksiköiden resurssien ja tehtävien jakoa kuvataan myös ”epäreiluksi”. Samoin eri fuusio-
osapuolten keskinäiset palkkaerot samaa työtä tekevien kesken esitetään yhtenä ”konkreet-
tisena esimerkkinä” eriarvoisesta kohtelusta. Palkkaeroja ja niihin puuttumattomuutta 
kritisoidaan yhdistymistavoitteiden kannalta ”täysin käsittämättöminä”. 
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...Laakson lääkärit, myös lisensiaatit, saavat isompaa peruspalkkaa kuin Hyks:n dosentit. Se on todella suuri 
epäkohta, eikä paranna ainakaan yhteistyötä! (2002) Helsinki, Neusiko, erikoislääkäri 

 

 Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä arvioijat tuovat esiin, että 
johdon tulisi yhdistämisprosessissa kohdella eri osapuolia tasapuolisesti ja yhtenäistää 
erilaiset toimintakäytännöt. Eri fuusio-osapuolten erot voivat aiheuttaa ongelmia, jotka pitäisi 
ottaa huomioon jo muutosprosessin suunnitteluvaiheessa ja ratkaista prosessin edetessä. 
Kaikkien fuusio-osapuolten pitäisi toimia uudessa organisaatiossa yhteisen perustehtävän ja 
samojen sääntöjen mukaan, jotta uudelle organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutettaisiin. 
Käytäntöjen yhtenäistäminen edellyttää ohjeistusta ja sääntöjen noudattamisen kontrollointia. 
Fuusio-osapuolten tasapuolinen kohtelu esitetään ”henkisen yhdistymisen” edellytykseksi. 
Yksi osapuoli ei saisi ”dominoida”, jos fuusion tarkoituksena on ”yhdistää eikä vain vallata”. 
Uuden organisaation käytäntöjä tulisi kehittää yhteistyössä ja valita ”yhdessä se paras 
käytäntö toimia”. 
 
 Samat säännöt pitäisi olla kaikille Hus:ssa mutta niin ei ole… (2002) Helsinki, Palvelukeskus, siivoustyönjohto 
 

 Työyksikkötason yhdistämisiin toivotaan tukea ja riittävää henkilöstöresursointia, jotta 
aikaa ja voimia riittäisi myös ”yhteishengen luomiseen”. Ulkopuolinen työnohjaus tai 
konsulttiapu, yhteiset keskustelutilaisuudet ja työnkierto esitetään yhteistyön edellytyksiä 
luovina tukimuotoina. Samoin muutosjohtajien yhteistyökyky ja sitoutuminen organisaa-
tioiden yhtenäistämistavoitteisiin tulisi varmistaa. Lähijohdolle toivotaan muutoskoulutusta, 
jotta nämä osaisivat ”integroida eri yksiköistä tulleet” ja luoda yhteiset työkäytännöt. 
Arvioijat tuovat kuitenkin esiin, että toimintakäytäntöjen yhdistäminen on hidasta, vaikeaa tai 
jopa mahdotonta ja että ristiriidat ovat väistämättömiä. 
 

...Kolmen kulttuurin yhdistäminen on ollut ja tulee olemaan vaikeata. Yhteistyöhalukkuus on hieman lisääntynyt... 
(2000) Yhtymähallinto 

 

 Fuusio-osapuolia ei kuvata kuitenkaan yhtenäisesti toimivina ryhminä, vaan yhteen-
sovittamista oli tapahtunut eri fuusio-osapuolia edustavissa toimipaikoissa ja yksiköissä sekä 
eri ammattiryhmien kohdalla eri tavoin. Samoin työyksikkötasolla raportoidaan, kuinka 
työyhteisöjen yhdistämiset olivat sujuneet eri tavoin. Kaikki arvioijat eivät näe myöskään 
fuusio-osapuolten yhdenmukaistamista hyvänä ratkaisuna, vaan argumentoivat sen sijaan 
fuusio-osapuolten erityispiirteiden säilyttämisen ja erikoistumisen puolesta ”tasapäistämistä” 
vastaan. Kaikkia ei ole ”järkevää pakottaa samaan ruotuun”. Erilaisuus on ”rikkaus, jota 
pitäisi hyödyntää”. Uuden organisaation ”menestys”, ”synergiaedut” ja ”innovatiivisuus” 
voidaan turvata säilyttämällä jokaisen osapuolen hyvät puolet ja ominaisuudet.  
 

...Eikö päämäärä ole tärkein eikä se, että kaikkien pitää olla samassa ruodussa, huonolla vaihtoehdolla kun käytössä 
oleva on koetusti ripeä ja edistyksellisempi kuin mihin johto yrittää pakottaa siirtymään. (2002) Jorvi, osastonhoitaja  

 

 Uuden organisaation suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon muun muassa 
kaikkien fuusio-osapuolten paikalliset erityiskäytännöt, joiden säilyttäminen takaisi organi-
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saation toiminnan sujuvuuden, laadun ja tuloksellisuuden, koska eri paikkakunnilla hoitorat-
kaisujen rationaalisuuden perusteet vaihtelevat. Samoin etenkin ”pienten yksiköiden inno-
vatiivisten käytäntöjen” kuvataan olevan vaarassa, jos tavoitteena on kaikkien toimintojen ja 
käytäntöjen yhdenmukaistaminen. 
 
 

7.9 Julkisen terveydenhuollon toimijan positiosta  
 arviointi 
 
Arvioijat kirjoittavat avovastauksissaan julkisen sektorin erityisluonteesta ja perustehtävästä. 
He asemoivat itseään ja muita mainitsemiaan toimijoita erilaisiin julkisen terveydenhuollon 
toimijapositioihin, kun he arvioivat fuusiota terveydenhuollon organisaation jäsenen ja 
työntekijän, kansalaisen, veronmaksajan ja jonkin kunnan asukkaan sekä julkiseen sairaan-
hoitoon oikeutetun potilaan näkökulmasta.  
 

...Potilaiden valinnanmahdollisuudet tulevat heikentymään toimintojen keskittämisen myötä, varsinkin hoitopaikan 
suhteen.Vastoin siis lakia. (2002) Peijas, sairaanhoitaja 

 

 Oman organisaationsa perustehtäväksi arvioijat määrittelevät potilaiden hoidon ja 
toimimisen julkisen erikoissairaanhoidon palveluntuottajana. Julkisten organisaatioiden rahoi-
tus ja ylin päätösvalta osoitetaan organisaation ”ulkopuolelle”, ”yhteiskunnallisten päätöksen-
tekijöiden ”käsiin”, jotka päättävät organisaation ”kohtalosta. Organisaation perustehtävän, 
toiminnan tavoitteiden ja rahoituksen esitetään poikkeavan yksityissektorin sairaalaorganisaa-
tioista: ”tehtävänä ei ole tuottaa taloudellista voittoa”, vaan keskittyä huolehtimaan ”yhteisillä 
verorahoilla” ”kansalaisten terveydestä”. Julkishallinto määritellään ”yhteisomistukseksi”. 
Organisaation velvollisuudeksi kuvataan tasavertaisten hoitomahdollisuuksien turvaaminen 
kaikille organisaation toimialueella asuville kansalaisille ja tavoitteeksi julkisen terveyden-
huollon arvojen mukainen toiminta ja sen jatkuvuuden turvaaminen. 

 
Olemme yhteisellä, yhteiskunnallisesti merkittävällä asialla yrittäessämme pitää huolta väestön terveydestä... (2000) 
Lohja, sairaanhoitaja 

 

 Organisaatioiden yhdistämisen perusteeksi ymmärretään julkisen terveydenhuollon 
haasteisiin vastaaminen: ”julkisen terveydenhuollon rahoituskriisi” ja pyrkimys ”kustannusten 
hallintaan” ja ”palvelun parantamiseen”. Organisaatioiden yhdistämisen tehokkuustavoitteiksi 
määritellään kustannussäästöt, rationalisoinnin hyödyt, palvelujärjestelmän parantuminen ja 
synergiaedut. Julkisen sektorin työntekijöinä arvioijat kuvaavat olevansa omassa työssään 
”säästöjen kohteena” ja toisaalta myös vastuussa omalta osaltaan ”säästötavoitteiden saavut-
tamisesta” ja ”veromarkkojen käytöstä”. Kyselylomakkeessakin vastaajia pyydettiin arvioi-
maan uudelle organisaatiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, kuten toiminnan tehok-
kuutta, säästöjä ja organisaatiorakenteen vähäportaisuutta. 
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... Ainoa asia, jota painotetaan on säästö (henkilökunta kokee itsensä veromarkkojen riistäjiksi). Hoitotyönlaadulla ei 
näytä olevan merkitystä, ainoastaan määrällä, henkilökuntaa supistetaan jatkuvasti... (2000) Helsinki, 
Naistensairaala, sairaanhoitaja 

 

 Muutospalautteessaan arvioijat selittävät, kuinka organisaation jäsenten on vaikea 
vastata muutoshaasteisiin, koska toimintaedellytykset riippuvat organisaation ulkopuolisista 
päätöksentekijöistä ja muista terveydenhuollon toimijoista, jotka resursoivat toimintaa. Esi-
merkiksi ”poliittiset päättäjät” määritellään avovastauksissa toimijatahoksi, joka on vastuussa 
”Suomen kansan hyvinvointia” ja ”julkisen terveydenhuollon tulevaisuutta” koskevista 
päätöksistä.  
 

...Kun hoidan hyvin ihmistä tunnen huonoa omaatuntoa yhteiskuntaa kohtaan kun tiedän että päättäjien mielestä se ei 
ole taloudellista... (2000) Helsinki, Naistensairaala, kätilö 

 

 Fuusion vaikutuksia arvioidaan julkisen sairaanhoidon perustehtävän hoitamiseen ja 
muutoshaasteisiin vastaamiseen. Fuusiota kuvataan yhtenä ”merkkinä suuremmasta yhteis-
kunnallisesta muutoksesta”. Uhkana julkisen sektorin tehostamispaineissa nähdään potilas-
hoidon laadun ja työnteon edellytysten heikkeneminen, kun ”osaajat siirtyvät yksityiselle”. 
Kansalaisten näkökulmasta arvioidaan fuusion vaikutuksia julkisen terveydenhuollon tasa-
arvon ja valinnanvapauden mahdollisuuksiin. Potilaiden epätasa-arvon pelätään fuusion 
myötä lisääntyneen. Tuloerojen uskotaan vaikuttavan jatkossa entistä enemmän potilaiden 
mahdollisuuksiin saada hyvää hoitoa. Varakkaat potilaat hoidetaan ”privaatissa”, kun 
”tavallinen väki viruu leikkausjonoissa”. Myös potilaiden asuinpaikan esitetään vaikuttavan 
potilaiden hoitoon pääsyyn ja hoidon laatuun fuusion jälkeen. Jotkut puolestaan arvioivat, 
kuinka keskittämisratkaisut uhkaavat valinnanvapauden toteutumista.  
 

Koillisen alueen asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa muihin helsinkiläisiin verrattuna. Heillä ei ole traumojen 
hoidossa muuta mahdollisuutta kuin tukeutua terveyskeskuslääkäreiden hoitoon (paitsi tapauksessa, että käy riittävän 
huonosti päästäkseen Töölöön).... (2002) Helsinki, Kuvantaminen, röntgenhoitaja 

 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan suhteessa julkisten organisaa-
tioiden muutoshaasteisiin ja perustehtävän humaaneihin ja taloudellisiin tavoitteisiin. 
Arvioijat pohtivat muutosratkaisujen poliittisuutta, kestävyyttä, inhimillisyyttä ja kustannus-
tehokkuutta. Organisaatioiden yhdistämisestä ”pitäisi olla hyötyä kansalaisille” ja ”veronmak-
sajille”, ja onnistuneet kehittämisratkaisut edellyttävät ”avointa ja julkista yhteiskunnallista 
arvokeskustelua” ja ”kansalaisten mielipiteiden kuuntelemista”. Onnistuneen fuusioprosessin 
toteutuksen edellytyksinä arvioijat esittävät, että muutosratkaisujen tulisi perustua terveyden-
huollon asiantuntijuuteen, humaaneihin lähtökohtiin tai kustannustehokkuusajatteluun.  
 

... Niin tärkeät kuin taloudelliset asiat ovat, eivät ne saa ajaa lääketieteen ja inhimillisyyden yli. (2002) Jorvi, 
erikoislääkäri 

 

 Muutoksen ohjauksessa ja uuden organisaation henkilöstöpolitiikassa tulisi ottaa mallia 
esimerkiksi yksityissektorilta, jonka johtamiskulttuuria kuvataan ”työntekijöitä arvostavaksi 
ja kannustavaksi”. Henkilöstöpolitiikkaan ja johtamiskulttuurin kehittämiseen tulisi ”paneutua 
toden teolla”, jotta turvattaisiin uuden organisaation tulevaisuus ja ”osaavia, työhönsä sitoutu-
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neita työntekijöitä riittäisi jatkossakin”. Asia- ja tuloskeskeistä johtamistapaa kuvataan tehok-
kaana terveydenhuollon kustannusten hallinnassa. Liiketoimintamallien mukaiset kehittämis-
ratkaisut eivät kuitenkaan kaikkien arvioijien mukaan sovellu sairaanhoitoon. ”Talousideo-
logia”, ”liukuhihnamainen tehdastyö” ja ”jatkuvat säästöpyrkimykset tulosmittareineen” eivät 
toimi julkisen sektorin sairaalaorganisaatioissa, koska perustehtävä ei ole ”taloudellisen 
voiton maksimointi”. ”Suoritteiden laskemisen” sijaan pitäisi panostaa ”inhimillisen hoidon 
edellytysten turvaamiseen”. 
 

...Ainoa tapa pitää väki kunnallisella puolella on tarjota edes tyydyttävät työolot - sinänsähän työ on suunnattoman 
haastavaa ja monipuolista. (2002) Jorvi, osastonlääkäri 

 

 Kaikki organisaation jäsenet eivät kuitenkaan näytä suhtauvan fuusioon samalla tavalla, 
vaikka työskentelevätkin julkisen terveydenhuollon organisaatiossa. Jotkut arvioijista esimer-
kiksi tuovat esiin, että asuvat kuntayhtymän alueella, maksavat veroa asuinkuntaansa ja ovat 
itsekin mahdollisia työorganisaationsa asiakkaita tai potilaita. Kuntalaisena tai jonkin 
kaupungin asukkaana ollaan kiinnostuneita erityisesti oman paikkakunnan terveydenhuollon 
palvelujen saatavuudesta ja laadusta.  
 

…. Helsinkiläisten perusterveydenhuollon palvelut tulee turvata - ei varmaan ole halvempaa hoitaa asioita 
erikoissairaanhoidossa. Päättäjät eivät ole helsinkiläisiä!... (2002) Helsinki, Kuvantaminen, osastonhoitaja 

 

 Terveydenhuollon uudelleenorganisointia koskevassa päätöksenteossa pidetäänkin tär-
keänä alueellisten tekijöiden ja muutosten vaikutusten huomioonottamista: eri alueilla asuvilla 
asukkailla voi olla erilaisia tarpeita. Päätöksillä uskotaan olevan alueellisesti merkittäviä 
seurauksia muun muassa palvelujen saantiin ja työpaikkoihin. Kuntien keskenään erilaiset 
ongelmat, pyrkimykset ja hankkeet esitetään lisäksi tekijöiksi, jotka saattavat vaikeuttaa 
yhteistä päätöksentekoa ja uuden organisaation luomista. Kuntayhtymässä kunnat voivat 
joutuvat toistensa ”maksumiehiksi”, kun jonkin kunnan mahdolliset rahoitusongelmat heijas-
tuvat yhteisessä palveluorganisaatiossa kaikkien osapuolten toimintaan. Oman kunnan asuk-
kaana kannetaan huolta oman paikkakunnan terveydenhoito-organisaatioiden ja potilaiden 
kohtalosta muun muassa silloin, kun ”kustannustehokkaammin toimineet kunnat joutuvat 
lisäämään maksuosuuttaan tehottomammin toimivien takia”. Pienen kunnan asukkaana pelä-
tään, että ”isot kunnat ajavat omaa etuaan”, eikä ”pienen kunnan ääni” tule kuulluksi, kun 
uuden organisaation päätöksenteossa kunnan koko vaikuttaa äänimäärään. 
 

... Espoolaisena veronmaksajana en halua Helsingin terveydenhuollon kulujen maksajaksi! (2002) Jorvi 
 

 Julkisen terveydenhuollon toimijapositiosta tuodaan esiin, että organisaatio on lisäksi 
riippuvainen muista julkisen sektorin ja terveydenhuollon toimijoista terveydenhuollon 
muutoshaasteisiin vastatessaan. ”Poliittiset päätöksentekijät” ja ”julkinen valta” asettavat 
organisaatiolle tavoitteita ja ohjaavat resursseja. Kunnilla on kaksoisrooli sekä palvelun 
tuottajina että ostajina. Kuntien päätökset ja varakkuus asettavat reunaehtoja muutosprosessin 
toteuttamiselle ja uuden organisaation johtamiselle. Lisäksi muut julkisen terveydenhuollon 
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palveluntarjoajat vaikuttavat organisaation toimintaan. Yhteistyön puutteista, kuten koordi-
naation puutteesta, seuraa toimintojen päällekkäisyyttä ja kustannustehottomuutta. Muiden 
palveluntuottajien muutokset heijastuvat myös muihin toimijoihin. Julkisen sektorin ja tervey-
denhuollon eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden valitetaan kilpailevan lisäksi samoista 
resursseista. 
 

Koko terveydenhuolto on kriisissä, rahaa on vähän ja kaikki haluaisivat sitä itselleen enemmän... (2002) Helsinki, 
Sisätaudit, sairaanhoitaja 

 
 

7.10 Potilaan positiosta arviointi 
 
Avovastausten kirjoittajat asemoituvat arvioimaan fuusiota myös sairaanhoidon keskeisen 
sidosryhmän eli potilaan positioon. Fuusiota arvioidaan tällöin eri näkökulmista, kuten hoitoa 
tarvitsevan potilaan, julkisen terveydenhuollon asiakkaan, palveluihin oikeutetun kansalaisen 
ja potilaan omaisen näkökulmasta. Arvioijat painottavat, että kaikilla potilailla on ”tasa-
vertainen” ja ”lakisääteinen” oikeus saada ”korkeatasoista” ja ”inhimillistä” erikoissairaan-
hoitoa kohtuullisin kustannuksin, kohtuullisessa ajassa ja vaivannäöllä asuinpaikkaan 
katsomatta. Potilaan positiosta esitetään fuusioarvion perusteeksi ”potilaan paras”.  
 

… Kaikesta yllä olevasta huolimatta toivon Hus:n onnistuvan tavoitteissaan, se on potilaan kannalta paras ratkaisu… 
(2002) Helsinki, Laboratoriotoiminnot, johto 

 

 Potilasta kuvataan avovastauksissa organisaation perustehtävän ja työntekijöiden työn-
teon kohteena. Kyselylomakkeessakin vastaajia pyydetään raportoimaan fuusion vaikutuksista 
potilasainekseen. Arvioijat kuvaavat, kuinka he sairaita parantaessaan tai hoitaessaan näkevät, 
kuulevat tai kokevat miten organisaatioiden yhdistäminen oli vaikuttanut potilaisiin ja 
potilashoidon laatuun. He esittävät huolensa muun muassa niiden potilaiden puolesta, jotka 
”eivät jaksa valittaa” tai ”eivät valita, kun pelkäävät jäävänsä ilman hoitoa”. Jotkut kyselyyn 
vastaajat osoittavat, että olivat itsekin uuden organisaation hoitoa saaneita, jolloin fuusioarviot 
esitetään omakohtaisena potilaan kokemuksena.  
 

... Kaiken kaikkiaan HUS-uudistus on lisännyt selkeästi kiirettä ja potilaiden pallottelua sairaalasta toiseen niin, että 
tarinoita kuuntelevaa hoitajaa välillä hävittää... (2002) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Potilaan positiosta arvioidaan fuusion vaikutuksia potilaiden paranemiseen, potilas-
hoidon laatuun, turvallisuuteen ja potilastyytyväisyyteen. Kirjoittajat antavat palautetta myös 
fuusion vaikutuksista potilaiden lakisääteisten oikeuksien toteutumiseen sekä potilashoidon 
tehokkuuteen ja kustannuksiin. Uutta organisaatiota kuvataan potilaiden kannalta sekä uhkana 
että mahdollisuutena. Fuusion vaikutuksia arvioidaan sen perusteella, miten organisaatio 
näyttää suoriutuvan perustehtävästään eli potilaiden hoidosta ja sairauksien parantamisesta. 
Kriittisesti arvioivat esittävät fuusioratkaisun epäonnistuneeksi, eikä potilaiden edun ei uskota 
toteutuneen. Fuusiosta on seurannut ”kallis ja tehoton organisaatio” ja ”potilashoidon laadun 
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lasku”. Potilaiden hoitoon pääsy on viivästynyt, tilanahtaus vaivaa, ja parantumisen seurantaa 
ja kontrollikäyntejä on vähennetty. Säästötavoitteiden ja resurssien puutteen vuoksi ”inhimil-
lisyydelle” ei ole enää aikaa. Erikoisalojen tai toimintojen keskittämisestä seuraa ”potilas-
hoidon pirstaloituminen”. Kokonaisvaltainen hoito ei toteudu, kun potilasta ”pallotellaan” 
paikasta toiseen ja hoidetaan ”vain yksi sairaus kerrallaan”. Uutta organisaatiota kuvataan 
kustannuksiltaan suureksi ja toiminnaltaan tehottomaksi, kun ”organisaation hoitoon” kuluu 
enemmän resursseja kuin potilashoitoon. Uuden organisaation suuri koko tuodaan myös esiin 
potilastyytyväisyyttä huonontavana tekijänä. ”Megasairaalat ahdistavat”, potilaat ovat ”eksyk-
sissä” ja kokevat ”turvattomuutta”. ”Mammuttiorganisaatio” ei ole myöskään ”inhimillinen 
ratkaisu” potilaiden ”yksilöllisiin tarpeisiin”, kun hoito muuttuu ”liukuhihnatyöksi”. 
 

… Hyötyä on vaikea nähdä, potilasjonot eivät tunnu vähenevän eikä hoitoon pääsy helpottuvan… (2002) Helsinki, 
Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Myönteisissä arvioissa tuodaan esiin, kuinka potilashoidon laatu oli parantunut. 
Esimerkiksi asiantuntijuuden varmistavat konsultaatiomahdollisuudet olivat joissakin yksi-
köissä tai toimialoilla parantuneet, joskin toisissa puolestaan huonontuneet. Potilaiden oikeus-
turvan arvioidaan suurorganisaation myötä sekä parantuneen että heikentyneen. Hoidosta 
maksavan potilaan näkökulmasta arvioijat esittävät fuusion myönteisenä vaikutuksena 
”päällekkäisten maksujen poistumisen, jos samana päivänä asioi eri toimipisteissä”. 
 

… Luulisi olevan potilaillekin turvallisempaa, kun useat sairaalat kuuluvat yhteen ja hoitotyöt helpottuvat…(2002) 
Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 

 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan suhteessa organisaation perus-
tehtävän hoitamiseen, potilaiden oikeuksien turvaamiseen ja potilashoidon laadun ja kustan-
nustehokkuuden parantumiseen. Hoitoketjujen toimimattomuus, keskeneräiset järjestelmät, 
työnjaon epäselvyydet ja huono tiedotus tuodaan esiin muutosprosessin epäkohtina, joista 
aiheutui potilaille ”ikäviä seurauksia”. Muutosten valmistelemattomuuden vuoksi ”potilaita 
makuutetaan nyt käytävillä ja liinavaatevarastoissa”. Tilanahtaus heikensi potilaiden intimi-
teettisuojaa, ja toimimattomat tietojärjestelmät aiheuttivat tietosuojaongelmia. Huonosti 
toteutettu fuusioprosessi näkyi potilaiden ”epätietoisuutena”, ”tyytymättömyytenä” ja ”vali-
tuksina”. Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edellytyksinä arvioijat esittävät, että muu-
tosten toteuttajien tulisi paneutua ”potilasnäkökulmaan”. Potilashoitoon kohdistuvat muutos-
ratkaisut tulisi valmistella huolella, ja potilashoidon kannalta tärkeiden toimintakäytäntöjen ja 
järjestelmien kuten hoitoketjujen ja tietojärjestelmien toimivuus tulisi testata etukäteen. 
Samoin tulisi huolehtia muutosyksiköiden riittävästä resursoinnista, potilaille suunnatusta 
julkisesta tiedotuksesta ja palautejärjestelmien toimivuudesta, jotta taattaisiin potilaiden 
oikeuksien toteutuminen, potilashoidon laatu ja asiakastyytyväisyys. 
 

... koko ajan käytävillä makuutettava potilailta... perushoito eli jatkopaikkasektori ei vedä. Olisi kannattanut luoda 
perushoidon ja kuntoutuspuoli kuntoon ennen yhdistymistä...(2000) Helsinki, Kirurgia, sairaanhoitaja 
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 Arvioijat korostavat, että potilaat eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä ryhmää, vaan 
eri potilailla oli erilaisia hoitotarpeita ja he olivat erilaisessa asemassa hoidon tarvitsijoina. 
Hoitovaatimuksiltaan erilaisiksi potilasryhmiksi kuvataan muun muassa ”huonompikuntoi-
set”, ”parempikuntoiset” tai ”pitkäaikaista hoitoa vaativat” potilaat. Lapsi- ja vanhuspotilaat 
kuvataan muita ryhmiä heikompaan asemaan ja heidän ”kohtalostaan” ollaan huolestuneita. 
Samoin psykiatriset potilaat, erityisongelmaiset potilaat, leikkauspotilaat, teho- tai jatkohoitoa 
vaativat sekä kuntoutettavat potilaat tuodaan esiin potilasryhminä, joiden kohdalla muutos-
ratkaisujen vaikutuksia hoidon laatuun ja asemaan arvioidaan ”erityisinä” tai erilaisina kuin 
muiden potilasryhmien kohdalla. Erikoismaksuluokkaan kuuluvien ”yksityispotilaiden” kriti-
soidaan olevan puolestaan muita potilaita paremmassa asemassa hoitoon pääsyn suhteen. 
Uuden organisaation tapaa kohdella näitä erityisryhmiä valitetaan muun muassa ”epäoikeu-
denmukaiseksi” tai ”vastuuttomaksi”. Näitä erityisryhmiä koskevia muutosratkaisuja tulisi 
suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmien hoitotarpeiden ja erityispiirteiden mukaan. Potilai-
den tarpeet kuvataan lisäksi ajan ja muutosten myötä muuttuvina ja vaihtuvina. 
 

… Parempikuntoisille potilaille ei ole enää tarpeeksi aikaa, koska huonokuntoisemmat potilaat vievät suuren osan 
ajasta ja voimista. Siis jos pitkäaikaisosastoja suljetaan niin missä olisi sitten paikka heille jotka eivät tule 
pärjäämään ilman sairaalahoitoa... (2002) Hyvinkää, mielenterveyshoitaja 

 

 Arvioijat tuovat esiin myös potilaiden asuinpaikan asianomaisten asemaa ja kohtelua 
eriarvoistavana tekijänä. Fuusio oli vaikuttanut joillakin alueilla asuvien potilaiden potilas-
hoidon laatuun eri tavoin kuin jollakin toisella paikkakunnalla. Jollakin alueella tai jossakin 
kaupungissa palvelut olivat lisääntyneet ja hoitoon pääsy helpottunut, kun jossakin muualla 
oli tapahtunut päinvastaista kehitystä.  
 
 

7.11 Työyhteisön jäsenen positiosta arviointi 
 
Työyhteisön jäsenen positiosta arvioidaan fuusiota työtoverin, työyhteisössä työskentelevän 
työntekijän, työyhteisön vetäjän ja tämän alaisen näkökulmasta. Yhteisöön kuulumisen tarve 
kuvataan ”inhimilliseksi perustarpeeksi”. Työyhteisössä ”jokainen haluaa kokea olevansa 
tärkeä ja arvokas työyhteisön jäsen”. Työyhteisön jäsenten toiveeksi ja tavoitteeksi kuvataan 
työskentely hyvässä ja tasapainoisessa työilmapiirissä. Esimerkiksi muutostilanteessa hyvän 
työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen vaatii työyhteisön jäseniltä ”aikaa”, ”työtä” sekä 
”halua sopeutua muutoksiin” ja ”sitoutua uuteen yhteisöön”. Työyhteisön johdon roolia 
korostetaan muutoksen ”vetäjänä”, työilmapiirin ”luojana” ja henkilöstön ”tukijana”. Muun 
muassa esimiehen puuttuminen, jaksamattomuus tai huonot esimiestaidot tuodaan esiin 
tekijöinä, jotka vaikeuttivat työyhteisön sopeutumista uuteen organisaatioon. Kyselylomak-
keessakin vastaajia pyydetään asemoitumaan työyhteisön positioon ja arvioimaan omaa työ-
yhteisöä, kuten sen yhteishenkeä, tiedonkulkua ja innovatiivisuutta. 
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… On kuitenkin myönnettävä, että prosessi on ollut pitkä ja edelleen jatkuessaan vaatii runsaasti energiaa ja 
täysipaineista työtä kultakin työyhteisön jäseneltä ennen ”lopullisen” tasapainon aikaansaantia. (2000) Helsinki, 
Kirurgia, hammashuoltaja 

 

 Työyhteisön jäsenen positiosta arvioidaan fuusion vaikutuksia työyhteisön kokoon-
panoon, työntekoon, työilmapiirin ja tulevaisuuteen. Työyhteisöjä oli yhdistetty, lopetettu ja 
hajautettu. Työyhteisö oli muutosten jälkeen erilainen, jos työtoverit olivat vaihtuneet tai 
työyhteisön jäsenten määrässä oli tapahtunut muutoksia. ”Hyvähenkisen” työyhteisön menet-
tämistä ”surraan” ja entisiä työtovereita muistellaan ”lämmöllä”. Uuden työyhteisön ilma-
piiriä kuvataan joko aiempaa huonommaksi tai paremmaksi. 
 

Siirtyminen II aluepoliklinikalle toi tullessaan uskomattoman tunteen työyhteisöjen erilaisuudesta myönteisesti. 
(2002) Helsinki, Lasten ja nuorten sairaala, osastonsihteeri 

 

 Arvioijat esittävät, että työyhteisöä koskevat työyksikön muutokset sekä muutossuun-
nitelmat esimerkiksi henkilöstö- ja tilaratkaisujen sekä perustehtävän osalta vaikuttivat 
työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Uudet työtoverit tai esimies saattoivat olla ”työ-
yhteisön kannalta tosi hieno juttu”. Uusien työyhteisön jäsenten myötä ”ilmapiiri oli 
keventynyt”, ”työtovereiden arvostus oli lisääntynyt” tai ”kyräily loppunut”. Toiset puo-
lestaan arvioivat, että yhteishenki oli ”romahtanut”. Yksikkökoon suurenemisen arvioidaan 
vaikuttavan ilmapiiriin kielteisesti ja ”väistämättä nakertavan yhteishenkeä”. Uuden orga-
nisaation henkilöstöpolitiikka ja toimintakäytännöt vaikuttivat työyhteisöihin vaatimusten 
muutosten ja resurssienjaon myötä. Työssä tapahtuneet muutokset, kuten työtahdin kiristy-
minen, työn yksipuolistuminen ja resurssien väheneminen, mainitaan tekijöinä, jotka aiheut-
tivat ”suhteiden kiristymistä”, ”riitelyä”, eikä työtahdin kiihdyttyä ”enää ehdi tutustua työ-
tovereihin”. Toisaalta työyhteisöjen ilmapiirikysymyksiin ja kehittämiseen kiinnitettiin 
joidenkin arvioijien mukaan entiseen organisaatioon verrattuna enemmän huomiota. Joissakin 
yksiköissä oli suunnitteilla työyhteisömuutoksia, ja hyvän työyhteisön menettämistä 
”pelätään”. Hyviä muutoksia odotetaan ”innokkaasti”. 
 

... Työntekijät karsittu liian vähiin joten riitoja tulee kun väsymys saa voiton... (2002) Hyvinkää, laitoshuoltaja 
 

 Fuusioprosessin onnistuneisuutta ja haasteita arvioidaan suhteessa työyhteisön ilma-
piiriin, yhteisöllisyyteen, tuloksellisuuteen ja muutoshaasteisiin vastaamisen mahdollisuuk-
siin. Fuusioprosessin toteutustavan kuvataan vaikuttavan työyhteisöön. Esimerkiksi huono 
tiedonsaanti työyhteisöä koskevista muutoksista, muutosten nopeus, suunnittelemattomuus ja 
vaikutusmahdollisuuksien puute esitetään tekijöiksi, jotka vaikeuttivat työyhteisön toimintaa 
ja aiheuttivat ”kuohuntaa” ja ”epävarmuutta”. Työyhteisömuutoksia oli tehty ”ilman järkeviä 
perusteita”. Joidenkin fuusion yhteydessä tehtyjen henkilöstöratkaisujen toteutustapa, kuten 
epäoikeudenmukaisiksi kuvatut nimitykset toimiin ja joidenkin ammattiryhmien kohtelu 
”herättivät kriittistä keskustelua” ja aiheuttivat joissakin yhteisöissä ”päivittäin pahaa mieltä”. 
Samoin eri organisaatioista tulleiden samaa työtä tekevien keskinäiset palkkaerot ja 
puuttumattomuus tähän epäkohtaan ”suututtivat” ja vaikuttivat ”yhteistyön sujumiseen”. 
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… Suurin ongelma mielestäni oli tapa, jolla toimia jaettiin. Perusteluja kyseltäessä esimieheni levittelivät käsiään ja 
ilmoittivat, ettei niitä ole, olisi kuulemma voinut arpaa heittää. Yhtäkään hakijaa ei siinä tilanteessa haastateltu. 
Näihin päätöksiin reagoitiin voimakkaasti myös työyhteisössä ja ne koettiin epäoikeudenmukaisina…(2002) Jorvi, 
kätilö 

 

 Avovastauksen kirjoittajat selvittävät, kuinka työyhteisöt eivät kuitenkaan muodosta 
yhtenäisiä ryhmiä, vaan eri työyhteisöissä saatetaan suhtautua muutokseen eri tavoin. Jotkut 
työyhteisön jäsenet tai ryhmät saattavat esimerkiksi aiheuttaa omalla kielteisellä suhtautu-
misellaan ahdistusta muissa. Vastaavasti toiset saattavat onnistua ”nostattamaan henkeä” 
vaikeissakin tilanteissa. Esimerkiksi fuusion myötä ”häviävät” ammattiryhmät sekä eri 
organisaatioista tulleet esitetään työyhteisön ryhminä, joiden suhtautuminen fuusioon voi 
vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin.  
 

...Suuria huhuja kulkee paljon, mutta olen tyyppinä sellainen, joka ei ota turhia paineita etukäteen. Työkavereissani 
on ihmisiä, jotka ovat erittäin ahdistuneita tilanteesta ja ilmapiiri on sen myötä heikentynyt... (2000) Helsinki, Lasten 
ja nuorten sairaala, lastenhoitaja 

 

 Arvioijat tuovat esiin, kuinka kaikissa työyhteisöissä ei silti ilmene ristiriitoja edes 
epävarmassa tilanteessa, eivätkä kaikki työyhteisöjen toiminnan tai ilmapiirin ongelmat eivät 
myöskään liity fuusioon. Työyhteisön ilmapiiri on saattanut olla huono jo ennen fuusiota tai 
ilmapiiriä ovat kiristäneet muutosvaiheessa esimerkiksi esimiestyön ongelmat, kiusaaminen 
tai työvoimapulasta johtuva kiire. Työyhteisöissä voi tapahtua fuusion lisäksi muitakin mer-
kittäviä muutoksia. Aiemmat työyhteisömuutokset saattavat ”kuormittaa edelleen” työyh-
teisön ilmapiiriä. Samoin jatkuvat organisaatiomuutokset ja uudelleenjärjestelyt kuvataan 
tekijöiksi, jotka heikentävät työyhteisön ilmapiiriä ja sitoutumista omaan työyhteisöön.  
 Työyhteisöt eivät välttämättä myöskään merkitse kaikkien työyhteisöjen jäsenille 
samaa tai samanlaisia asioita. Jotkut työyhteisön jäsenet voivat työskennellä useamman 
työyhteisön jäseninä. tai eri toimitiloissa Muutamat arvioijat moittivatkin kyselylomakkee-
seen vastatessaan työyhteisökäsitettä ongelmalliseksi, jos kyseinen henkilö työskenteli 
esimerkiksi useammassa eri toimipaikassa. Onnistuneen fuusioprosessin toteutuksen edelly-
tyksinä arvioijat esittävätkin, että työyhteisöjen erityispiirteet ja ilmapiirikysymykset tulisi 
ottaa huomioon muutosratkaisuissa. Työyhteisömuutoksiin toivotaan mielekkyyttä ja perustel-
tavuutta. Työyhteisömuutosten jälkeisen uuden yhteishengen luominen kuvataan ”pitkäksi 
prosessiksi”, johon tarvitaan aikaa ja resursseja, kuten työnohjausta ja muutosvalmennusta. 
 

Työyhteisöt tarvitsisivat vieläkin työnohjausta, kriisihoitoa, jotta yhteistyö alkaisi sydämellä.(2000) Helsinki, 
Kirurgia, sairaanhoitaja 

 
 

 

 



TAULUKKO 5. Yhteenveto eri positiosta esitetyistä fuusioarvioista ja niiden perusteista 

 

 
Positio, josta 
arvioidaan 

 
Mihin fuusion arvioidaan 
vaikuttaneen? 

 
Millä perusteella fuusiota 
arvioidaan tästä positiosta? 

 
Mitä tai millaisia asioita 
esitetään fuusion toteutuksen 
haasteeksi? 

 
Mitkä ovat onnistuneen 
fuusioprosessin toteutuksen 
edellytykset? 

 
Mitä muuta toteutuksessa 
huomioitavaa arvioijat tuovat 
esiin?  

 
Organisaation 
jäsenen positio 

 
Organisaation jäsenyyteen, 
organisaation tavoitteisiin 
sitoutumiseen ja 
yhteisöllisyyteen sekä 
organisaation jäsenten asemaan 
ja tulevaisuuteen. 
 

 
Suhteessa uuteen organisaation 
sitoutumiseen sekä 
mahdollisuuksiin saavuttaa 
fuusion julkilausutut tavoitteet ja 
varmistaa organisaation tuleva 
menestys. 
  

 
Suunnittelun riittävyys ja 
asiantuntijuus.  
Päätöksenteon rationaalisuus ja 
ristiriidattomuus. 
Muutosten etenemisen ja 
onnistuneisuuden arviointi. 
Organisaation jäsenten 
oikeudenmukainen kohtelu. 

 
Fuusion valmistelun, 
päätöksenteon ja toteutuksen 
yhdenmukaisuus suhteessa 
fuusion tavoitteisiin. 
Muutosjohtajien kvalifikaatiot, 
kuten ammattitaito, 
puolueettomuus ja sitoutuminen 
fuusioon. 
Organisaation perustehtävän ja 
käytännön toiminnan 
huomioiminen 
muutospäätöksissä. 
Keskustelu fuusion perusteista ja 
toteutuksesta kaikkien 
organisaation tasojen välillä. 
 

 
Organisaation koko: hallitun ja 
keskusteluun perustuvan 
toteutuksen vaikeus, kun 
organisaatio suuri. 
Johdon onnistuminen riippuu 
muistakin 
organisaatiotoimijoista sekä 
poliittisista päätöksentekijöistä. 
Keskittäminen ei välttämättä 
paras ratkaisu organisaation 
tulevaisuuden tai sen jäsenten 
kannalta. 

 
Työntekijän 
positio 

 
Työntekoon, kuten työnkuvaan, 
toimintakäytäntöihin, työnteon 
vaatimuksiin, resursseihin ja 
työn hyvin tekemisen 
mahdollisuuksiin. 
Työsuhteeseen, etuuksiin ja 
vaihtosuhteeseen. 
Tulevaisuuteen uuden 
organisaation työntekijänä. 

 
Suhteessa työn hyvin tekemisen ja 
muutoshaasteisiin vastaamisen 
mahdollisuuksiin sekä 
vaihtosuhteen kannalta. 
  

 
Toimintakäytäntöjen, 
järjestelmien ja tilojen muutosten 
valmistelun vauhti tai riittävyys. 
Muutosyksiköiden resursointi. 
Muutostiedotus. 
Työntekijöiden kohtelu ja 
osallistumismahdollisuudet 
työntekijään tai työntekoon 
liittyvissä muutoksissa. 
 

 
Muutosyksiköiden riittävä 
resursointi perustehtävästä 
suoriutumisen 
mahdollistamiseksi. 
Työntekijöiden 
osallistumismahdollisuuksien 
järjestäminen heidän työtään 
koskevissa muutoksissa. 
Työmäärän, vaativuuden kasvun 
tai etuuksien heikentymisen 
kompensointi. 
 

 
Työntekijöiden 
muutoskokemukset erilaisia, 
koska eri yksilöt kokevat 
erilaisia muutoksia 
fuusiotilanteessa.  
Työntekijät muutosten 
kokijoina erilaisia yksilöitä 
esimerkiksi piirteiltään, 
kokemuksiltaan sekä 
työsuhteen ja muun 
elämäntilanteen perusteella. 
 



 
 
Toimipaikan tai 
toimialan 
positiot 

 
Toimipaikan, yksikön tai 
toimialan olemassaoloon, 
perustehtävän tekoon, 
tuloksellisuuteen ja 
organisatoriseen asemaan. 
Asiantuntija-asemaan.  
Yksiköiden tai toimialojen 
väliseen yhteistyöhön. 
Toimialan tai yksikön 
tulevaisuuteen. 
 
 

 
Suhteessa tulosyksikön 
muutoshaasteisiin, asemaan ja 
tulevaisuuteen. 
 
 

 
Yksikköjen muutosratkaisujen 
asiantuntijuus ja mielekkyys  
fuusion tavoitteiden ja uuden 
organisaation tavoitteiden 
kannalta. 
Yksiköiden resurssien riittävyys 
muutoshaasteisiin vastaamiseksi. 
Koko organisaation johtamis- ja 
henkilöstöpoliittisten käytäntöjen 
yhdenmukaisuus.  
Muutosratkaisujen ja osoitettujen 
muutoshaasteiden tasapuolisuus. 
 

 
Muutosyksiköiden riittävä 
resursointi uusiin 
tulostavoitteisiin vastaamiseksi. 
Muutosyksiköiden valmennus, 
tuki ja tiedotus. 
Kaikkien yksiköiden ja 
toimialojen tasapuolinen kohtelu. 
Ohjeistus ja valvonta yhtenäisten 
käytäntöjen aikaansaamiseksi ja 
varmistamiseksi. 

 
Toimialat ja toimipaikat ovat 
keskenään erilaisia 
perustehtävältään, 
työorientaatioltaan, 
muutostaustaltaan, asemaltaan, 
kooltaan, organisatoriselta 
sijainniltaan. 
Toimialat ja toimipaikat 
toiminnassaan riippuvaisia 
toisistaan. 
Toimialoilla ja toimipaikoilla 
muitakin toimintaan vaikuttavia 
muutoksia. 
Yksiköiden autonomian ja 
omien käytäntöjen 
säilyttäminen voi olla 
käytäntöjen yhtenäistämistä 
kannattavampi ratkaisu. 
 

 
Ammatti-
ryhmän positio 

 
Ammattiryhmän työhön ja työn 
hyvin tekemisen 
mahdollisuuksiin. 
Työnteon ehtoihin, 
palkkaukseen ja 
pätevyysvaatimuksiin. 
Ammatillisen kehittymisen 
mahdollisuuksiin. 
Ammattiryhmien keskinäiseen 
asemaan ja yhteistyöhön.  
Ammattiryhmän 
tulevaisuuteen. 
 

 
Suhteessa ammattiryhmän 
työntekoon, muutoshaasteisiin 
vastaamiseen, työehtoihin, 
ammatillisuuteen ja asemaan 
muihin ammattiryhmiin nähden.  
 

 
Muutosvaatimusten ja resurssien 
jako ammattiryhmien välillä. 
Muutoshaasteiden ja resurssien 
jako yhden ammattiryhmän 
edustajien kesken. 
Työnteon ehtoihin ja 
ammatillisuuteen liittyvät 
muutokset ammattiryhmien välillä 
tai saman ammattiryhmän sisällä. 
 

 
Eri ammattiryhmien tasapuolinen 
kohtelu muutoshankkeissa. 
Ammattiryhmien sisäisten 
palkkaus- ja johtamiskäytäntöjen 
yhdenmukaistaminen ja 
tasapuolinen kohtelu. 
 

 
Eri ammattiryhmillä 
erityistarpeita. 
Erityistarpeet vaihtelevat myös 
ammattiryhmän sisällä riippuen 
mm. toimipisteestä tai 
toimialasta. 
Ammattiryhmät ovat 
riippuvaisia toisten 
työpanoksesta. 
Ammattiryhmien työssä voi 
tapahtua muitakin merkittäviä 
muutoksia. 
 



 
 
Yksilön positio 

 
Yksilöiden tunteisiin, 
ajatteluun ja fuusioon 
suhtautumiseen.  
Mahdollisia vaikutuksia 
esimerkiksi pelot, epävarmuus, 
pettymys, muutosvastarinta, 
ilo, myönteiset tai kielteiset 
odotukset ja toiveet. 
Fuusio voi vaikuttaa yksilöiden 
työtodellisuuden 
henkilökohtaisiin ja 
konkreettisiin tekijöihin. 
 

 
Suhteessa yksilöiden 
”inhimillisiin” ominaisuuksiin, 
kuten tunteisiin, järkeen 
oikeudentajuun, sekä suhteessa 
henkilökohtaisiin 
muutoskokemuksiin. 
 

 
Inhimillisten ja henkilökohtaisten 
tarpeiden ja toiveiden 
huomioiminen muutosratkaisuissa 
sekä sopeutumisajan riittävyys. 
 

 
Yksilöiden tuki. 
Yksilöiden toimintatapojen 
muutoksen varmistaminen. 
Perusteltu ja mielekäs 
muutosratkaisujen toteutustapa ja 
ratkaisut, jotka ovat 
yhdenmukaisia suhteessa fuusion 
ja uuden organisaation 
tavoitteisiin. 

 
Yksilöiden piirteet ja 
ominaisuudet sekä asema ja 
tilanne. Fuusioon 
suhtautuminen järkiperäistä, 
mutta myös epäjohdonmukaista 
ja muuttuvaa. 
Yksilöiden muun elämän 
tilanteet vaikuttavat työhön. 
Yksilöillä omiakin keinoja 
selviytyä raskaista muutoksista, 
kuten sairausloma, virkavapaus 
tai irtisanoutuminen.  
 

 
Esimiehen ja 
alaisen positiot 

 
Esimiestyöhön, kuten 
työntekoon, kohteeseen, 
sisältöön, resursseihin, 
päätösvaltaan ja alaisten 
käyttäytymiseen. 
Alaisten saamaan tukeen. 
 

 
Suhteessa esimiestyön haasteisiin 
ja alaisten saamaan tukeen 
muutostilanteessa. 
 

 
Esimiehen muutosjohtamisen 
taidot. 
Uuden organisaation 
johtamiskäytännöt ja 
henkilöstöpolitiikka. 
Esimiesten toiminta johdon ja 
alaisten ristiriitaisten odotuksiin 
vastaajana ja välittäjänä sekä 
muutostilanteessa työskentelevien 
ja/tai eri organisaatioista tulleiden 
alaisten erilaisiin odotuksiin 
vastaajana. 
 

 
Esimiestyön resurssien riittävyys 
ja tasapaino suhteessa 
muutoshaasteisiin. 
Esimiestyötä tukeva organisaation 
henkilöstöpolitiikka. 
Toimintaohjeiden ja tavoitteiden 
selkeys. 
Esimiestyön valvonta, 
kehittäminen ja motivointi. 

 
Esimiehet ja alaiset yksilöllisiä 
piirteiltään, toimintatavoiltaan 
ja toiveiltaan. 
Esimiesten onnistuminen 
riippuvaista myös alaisista, 
työyhteisöstä sekä muun 
organisaation toiminnasta, 
kuten muutosjohtamisesta ja 
henkilöstöpolitiikasta.  
 

 
Fuusio-
osapuolen positio 

 
Fuusioidun organisaation 
toimintaan, sen jäsenten 
yhteisöllisyyteen ja työntekoon 
fuusio-osapuolten yhteen 
liittämisen myötä. 
Fuusio-osapuolten keskinäistä 
asemaa ja roolia koskeviin 
ennakko-odotuksiin. 
Fuusio-osapuolen (entisen 
organisaation) jäsenten 
tulevaisuuteen. 

 
Suhteessa fuusio-osapuolten 
yhdistämiseen toimivaksi 
kokonaisuudeksi ja 
yhteisöllisyyden syntymiseen. 
 

 
Fuusio-osapuolten erilaisten 
toimintatapojen ja käytäntöjen 
yhteensovittaminen. 
Fuusio-osapuolten 
oikeudenmukainen kohtelu 
resurssien ja vaatimusten jaossa 
sekä henkilöstöhallinnon ja 
johtamisen kohteena. 
 

 
Fuusio-osapuolten erojen 
huomioiminen yhdistämisen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa. 
Toimintakäytäntöjen 
yhtenäistäminen. 
Fuusio-osapuolten tasapuolinen 
kohtelu muutospäätöksissä ja 
toteutuksessa. 
Työyksikkötason tuki 
yhdistettävissä yksiköissä. 
Johdon yhteistyökykyisyys ja 
halukkuus. 

 
Toimintakäytäntöjen 
yhdistämisen hitaus, vaikeus tai 
mahdottomuus. 
Ristiriitojen väistämättömyys. 
Yhdenmukaistamisen sijaan voi 
olla kannattavaa pyrkiä 
säilyttämään fuusio-osapuolten 
erityispiirteet. 
Suurorganisaatiossa tulisi ottaa 
paikalliset erityispiirteet 
huomioon. 



 
 
Julkisen 
terveyden-
huollon toimija-
positio: julkisen 
sektorin organi-
saatioin jäsen ja 
työntekijä, 
kansalainen, 
veron-maksaja, 
oman kunnan 
asukas 

 
Julkiseen sairaanhoidon 
perustehtävän hoitamiseen ja 
muutoshaasteiden 
vastaamiseen. 
Kansalaisten tasa-arvon ja 
valinnanvapauden 
mahdollisuuksiin. 
Oman asuinkunnan palvelujen 
laatuun ja saatavuuteen. 
  

 
Suhteessa julkisen organisaation 
humaaneihin ja taloudellisiin 
tavoitteisiin sekä 
muutoshaasteisiin. 
 

 
Muutosratkaisujen ja 
toteutustavan poliittisuus, 
kestävyys, mielekkyys ja 
taloudellisrationaalisuus. 
Kansalaisten oikeuksien 
toteutuminen. 
 

 
Terveydenhuollon asiantuntijuus, 
humaanit lähtökohdat sekä 
kustannustehokkuusajattelu 
muutospäätösten teossa. 
Kannustava henkilöstöpolitiikka. 

 
Organisaatio riippuvainen 
muista julkisen sektorin ja 
terveydenhuollon toimijoista. 
Kunnat erilaisia, esimerkiksi 
perusterveydenhuollon, 
potilasaineksen ja muiden 
alueellisten piirteiden suhteen. 
Fuusio ja liiketoimintamallien 
mukaiset kehittämisratkaisut 
eivät välttämättä kannattavin 
tai sopivin ratkaisu julkisen 
terveydenhuollon haasteisiin. 
 

 
Potilaan positio 

 
Potilaiden paranemiseen, 
potilashoidon laatuun, 
turvallisuuteen ja 
potilastyytyväisyyteen. 
Potilaiden lakisääteisten 
oikeuksien toteutumiseen. 
Potilashoidon tehokkuuteen ja 
kustannuksiin. 
 

 
Suhteessa organisaation 
perustehtävän hoitamiseen, 
potilashoidon laadun ja 
kustannustehokkuuden 
parantumiseen. 
 
 

 
Potilasnäkökulman huomioon 
ottaminen muutoksissa. 
Uusien käytäntöjen ja 
järjestelmien toimivuus. 

 
Muutosyksiköiden riittävä 
resursointi. 
Hoitoonohjaus- ja 
seurantajärjestelmien 
toimivuuden testaus etukäteen. 
Julkisen tiedotuksen riittävyys ja 
oikea-aikaisuus sekä 
palautejärjestelmien kehittäminen. 
 

 
Muutosratkaisut tulisi 
suunnitella, toteuttaa ja 
resursoida eri potilasryhmien 
erityistarpeet ja piirteet 
huomioon ottaen. 
Suurorganisaatio ei välttämättä 
potilaiden kannalta paras 
ratkaisu. 
 

 
Työyhteisön 
jäsenen positio 

 
Työyhteisön kokoonpanoon, 
työntekoon, työilmapiirin ja 
tulevaisuuteen. 
 

 
Suhteessa yhteisöllisyyteen, 
ilmapiiriin, tuloksellisuuteen ja 
muutoshaasteisiin vastaamisen 
mahdollisuuksiin. 
 

 
Henkilöstöpoliittisten 
muutosratkaisujen 
suunnitelmallisuus, valmistelu ja 
toteutus.  
 

 
Ilmapiirikysymysten huomioon 
ottaminen muutosratkaisuissa. 
Hyvän työilmapiirin 
säilyttämiseen tai luomiseen 
tarvittavat resurssit. 
 

 
Työyhteisöt ryhminä ja 
ilmapiiriltään erilaisia ja 
fuusioon eri tavoin suhtautuvia. 
Työyhteisöissä voi tapahtua 
muitakin merkittäviä 
muutoksia. 
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7.12 Yhteenveto: Organisaation jäsenet arvioivat fuusiota  
 muodollisessa arviointitilanteessa 
 
Kyselytutkimuksena järjestyssä arviointitilanteessa organisaation jäsenet asemoituvat arvioi-
maan fuusiota eri tavoin ja eri positioista. Arvioissaan he orientoituvat muodollisten arvioin-
titilanteiden tarinalinjoihin, joiden mukaan osallistuvat pyrkivät keräämään ja tuottamaan 
arvioinnin kohteesta tietoa luotettavan arvion muodostamiseksi, jonka perusteella suunnataan 
tulevaa toimintaa. Tässä tapauksessa kattavaa ja yksityiskohtaista fuusioarviota oli tarkoitus 
hyödyntää uuden organisaation kehittämisessä ja muutosprosessin ohjauksessa. 
 Tällaisissa organisaation muodollisissa arviointitilanteissa ylempi johto positioituu jo 
lähtökohtaisesti aktiivisempaan asemaan arvion pyytäjänä suhteessa muihin organisaation 
jäseniin, joille jää passiivisempi rooli ottaa kantaa fuusion onnistumiseen. Organisaation 
jäsenet selventävät kuitenkin kyselylomakkeen avovastauksissa muutosarvioidensa perusteita 
sekä tuovat esiin pyrkimystään antaa yksityiskohtaisia, monipuolisia ja konkreettisia arvioita. 
Nämä selonteot voidaan nähdä organisaation jäsenten kannalta mielekkäänä strategiana 
kiinnittää arvion pyytäjien huomio omien kannanottojen merkityksellisyyteen ja hyödynnet-
tävyyteen. Selonteoillaan arvioijat orientoituvat lisäksi henkilöstökyselynä toteutetun muodol-
lisen arviointitilanteen manageriaalisnormatiiviseen otteeseen, joka fuusiotutkimuksissakin on 
todettu keskeiseksi. Eli arviointitilanteessa toimivien organisaation jäsenten on tarkoitus 
tuottaa tietoa fuusion onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä organisaation johdolle fuusio-
prosessin ongelmien välttämiseksi tai ratkaisemiseksi (vrt. Vaara 2000, 84; 2001, 483; 
Gertsen ym. 1998, 20, 35; Schweiger ja Weber 1989, 70; myös Yu ym. 2005, 1503).  
 Organisaation jäsenten esittämät kriittiset tai kielteiset kannanotot eivät tällaisissa 
arviointitilanteissa näytä kuitenkaan kertovan johdon epäonnistumisesta sinänsä tai osoittavan 
työntekijöiden passiivisuutta, muutosvastarintaa tai kulttuurisista eroista tai muista syistä 
ongelmallista käyttäytymistä. Arvioimalla ja selvittämällä fuusion vaikutuksia ja onnistu-
misen haasteita organisaation jäsenet osallistuvat organisaation järjestämään arviointitilan-
teeseen ja hoitavat oman tehtävänsä fuusion arvioijina. Kulttuurisista eroista tai ristiriidoista 
kertovat lausumat voidaan samoin ymmärtää organisaation jäsenten pyrkimyksinä selventää 
arvioiden perusteita seikkaperäisen fuusioarvion muodostamiseksi. Arvioimalla fuusiota 
organisaation jäsenet toimivat myös arvioinnin pyytäneen johdon toivomalla ja sitä 
hyödyttävällä tavalla, jotta johto voisi konkreettisesti suunnata fuusioprosessin ohjausta. 
Positioinnin analyysin tulokset olen koonnut seuraavaan yhteenvetotaulukkoon 
(TAULUKKO 4. Yhteenveto positioinnin analyysin tuloksista: arviointitilanne-episodi).  
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TAULUKKO 4. Yhteenveto positioinnin analyysin tuloksista: arviointitilanne-episodi. 
___________________________________________________________________________ 
 
Episodin luokittelun perusteet 
 

Mitä organisaation jäsenet tekevät avovastauksissaan? Mihin tai millaisiin 
tavoitteisiin he sitoutuvat lausumillaan? Miten he määrittelevät omaa 
toimintaansa tai muiden toimintaa? Mitä olettamuksia he esittävät tilanteeseen 
osallistujien toiminnasta, tavoitteista, ajatuksista tai tunteista? Mitä moraalisia 
tehtäviä, oikeuksia tai velvollisuuksia he osoittavat eri toimijoille? Mitä 
olettamuksia he esittävät tilanteen luonteesta ja tavanomaisista tavoista toimia 
siinä? 
 

Miten tarkastelen avovastauksia 
tämän episodin puitteissa? 
 

Arviointitilanne-episodin puitteissa tarkastelen avovastauksia organisaation 
jäsenten kannanottoina, jotka he ovat esittäneet muodollisessa arviointi-
tilanteessa. Organisaation jäsenten asemoitumisia fuusioarvioijina erilaisiin 
näkökulmiin ja näistä positioista esitettyjä kannanottoja tarkastelen tilanteisina 
selontekoina, jotka vastaajat osoittivat tämän arvioinnin kannalta merkityk-
sellisiksi ja toivat itse lisätietona esiin.  
 

Empiirisen analyysin kohteena 
olleet avovastaukset 
 

Empiirisessä analyysissa tarkasteltiin vain niitä kannanottoja, joissa avovas-
tausten kirjoittajat asemoituivat arvioijina ja arvioivat työtodellisuuttaan. 
Sellaiset avovastaukset tai lausumat, joissa he esittivät pelkästään esimerkiksi 
lukijan ja kirjoittajan vuorovaikutustilannetta konstituoivia lausumia, kuten 
tervehdykset, kiitokset tai tutkimusta koskevat huomautukset, rajattiin tämän 
tarkastelun ulkopuolelle. 
 

Episodin rakentuminen 
positioinnin triadin termein: 
 
1) tarinalinja, johon organisaation 
jäsenet orientoituvat puheakteillaan 
ja positioitumisillaan 

Kyselytutkimuksena toteutetun arviointitilanteen tavoitteena oli tuottaa 
perusteellinen arvio fuusion onnistumisesta, jonka pohjalta suunnattaisiin 
muutosprosessin ohjausta ja uuden organisaation toimintaa. Kyselylomak-
keessa arvioijia pyydetään asemoitumaan moniin erilaisiin positioihin arvioi-
maan fuusiota, joihin vastaajat asemoituvat myös avovastauksissaan. 
 

2) positio, johon organisaation 
jäsenet asemoituvat 

Organisaation jäsenet positioivat itseään ja tulevat positioiduiksi fuusion 
arvioijiksi. Fuusioarvioijina he asemoituvat organisaation jäsenen, työntekijän, 
fuusio-osapuolen position, ammattiryhmän, toimintayksikön tai toimialan, 
yksilön, työyhteisön jäsenen, esimiehen, alaisen, julkisen terveydenhuollon 
toimijan ja potilaan positioon. 
 

3) teko-toiminta, joilla 
organisaation jäsenet konstituoivat 
episodin moraalista 
järjestyneisyyttä ja tilanteessa 
osallistuvien positioita 
 

Organisaation jäsenet arvioivat fuusiota kukin omalla tavallaan ja erilaisista 
positioista käsin. Eri positioista he tuovat esiin fuusioarvion pyytäjille erilaisia 
arviointiperusteita ja muutosarvioihin vaikuttaneita tekijöitä. 

Episodin moraalisen 
järjestyneisyyden erittely: eri 
toimijoille osoitetut tehtävät, 
oikeudet ja velvollisuudet 

Muodollisessa tilanteessa arvion pyytäjällä on oikeus asettaa puitteet ja osoittaa 
asemat, joissa arviointi tulee tehdä. Tässä tapauksessa avovastaustila on 
mahdollistanut myös arvioijien omien näkemysten ja asemoitumisten esittä-
misen. Arvioijilla on tilanteessa sekä oikeus että velvollisuus esittää arvio, 
jollaista heiltä on pyydetty sekä mahdollisuus arvioillaan vaikuttaa vastaanot-
tajien näkemyksiin arvioinnista ja arvioinnin kohteesta. 
 

Positioinnin erittelyt: 
 
1) tehtävänmukainen ja 
toimeenpaneva positiointi  

Tehtävänmukaista ja toimeenpanevaa positiointia edustaa avovastauksissa 
toiminta, joissa organisaation jäsenet arvioivat fuusiota tai jotakin työtodelli-
suuteensa liittyvää asiaa tai asiantilaa, kuten niitä asioita, joita kyselylomak-
keessakin pyydettiin arvioimaan. 
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2) toiminnan perusteita selvittävä 
tai kyseenalaistava positiointi 
 

Intentionaalista positiointia eli toiminnan perusteita selvittävää tai kyseen-
alaistavaa positiointia edustaa organisaation jäsenten avovastauksissa 
suorittama fuusion arviointi. Jokainen asemoituminen fuusionarvioijana on 
vastaajan tarjoamaa lisätietoa, joka selventää tai haastaa erityisyydellään 
kyselylomakkeessa tarjottuja arvioijien positioita. 
 

Mahdollisia arviointitilanteeseen 
osallistuvien fuusiota koskevien 
kannanottojen sosiaaliseen 
voiman ilmentymiä 
 
1) episodin sosiaalisen 
järjestyksen uusintaminen  

Arviointitilanteeseen osallistuvien organisaation jäsenten fuusioarvioilla voi 
olla monia konkreettisia vaikutuksia. Niiden avulla voidaan saavuttaa muo-
dollisen arviointitilanteen tavoitteet eli fuusio tulee arvioiduksi organisaation 
jäsenten näkökulmasta. Ne ovat myös osa prosessia, jossa tuotetaan ja 
uusinnetaan muodollisia arviointitilanteita kulttuurisina käytäntöinä ja niihin 
osallistuvien toimijoiden rooleja, kuten arvion pyytäjien ja arvion esittäjien 
positioita. 
 

2) tilanteessa toimivien ja heidän 
toimintansa ymmärtäminen 
tietynlaisina tekoina ja niiden 
suorittajina 
 
 
 

Sosiaalisen voiman ilmentymänä voidaan pitää sitä, että avovastauksissa 
esitetyt fuusiota koskevat lausumat tulevat ymmärretyksi fuusioarvioina.  
Organisaation jäsenten tehtävänmukaiset ja toimeenpanevat positioitumiset 
mahdollistavat asianomaisten ymmärtämisen muodollisessa arviointitilanteessa 
fuusiota arvioiviksi. Toiminnan perusteita selvittävät tai kyseenalaistavat 
positioitumiset mahdollistavat asianomaisten ymmärtämisen henkilöinä, jotka 
ottavat vakavasti oman tehtävänsä arvioijina ja pyrkivät mahdollisimman 
monipuoliseen ja perusteelliseen arviointiin.  

___________________________________________________________________________ 
 
 Seuraavassa vastaan vielä tutkimuskysymyksiini sen perusteella miten organisaation 
jäsenet ovat toimineet tämän episodin puitteissa. Luvun loppuun olen koonnut yhteen-
vetokuvan arviointitilanteesta fuusioarvioiden episodisena esittämistilanteena tarinalinjoineen, 
positioineen ja puheakteineen (KUVIO 7. Organisaation jäsenten fuusioarviot muodollisessa 
arviointitilanteessa). 
 
1) Miten organisaation jäsenet itse positioivat itseään ja muita toimijoita fuusiotilannetta 

tutkittaessa? Organisaation jäsenet positioivat itseään ja tulevat kannanotoillaan posi-
tioiduiksi fuusion arvioijiksi. Organisaation johto positioidaan muodollisen arvioin 
pyytäjäksi ja arvioinnin suorittavat tutkijat kyselylomakkeella kerättyjen fuusioarvioiden 
käsittelijöiksi ja raportoijiksi. Arvioijina organisaation jäsenet asemoivat itseään ja muita 
toimijoita uuden organisaation jäsenen, työntekijän, fuusion osapuolen, ammattiryhmän, 
toimintayksikön tai toimialan, työyhteisön jäsenen, esimiehen tai alaisen, yksilön, 
julkisen terveydenhuollon toimijan ja potilaan positioon.  

2) Miten fuusiota arvioidaan näistä eri positioista? Eri positioista arvoidaan fuusion 
vaikutuksia sekä fuusioprosessin toteutusta ja onnistuneisuutta. Positioitumisillaan ja 
yksityiskohtaisilla arvioillaan organisaation jäsenet tuovat esiin omaa pyrkimystään 
arvioida fuusiota perusteellisesti eri näkökulmista. 

3) Miten ymmärtää organisaation jäsenten esittämää muutoskritiikkiä? Jos kielteisiä 
fuusioarvioita ei tulkitse vakiintuneiden lähtökohtaolettamusten mukaan esimerkiksi 
johdon epäonnistumisen, työntekijöiden muutosvastarinnan tai organisaatiokulttuuristen 
ristiriitojen ilmentyminä, niin miten niihin voisi suhtautua? Organisaation jäsenten 
kriittiset arviot fuusion vaikutuksista ja fuusioprosessin toteuttamisen onnistumisesta, 
ovat arvioita, jota he ovat esittäneet muodollisessa arviointitilanteessa luotettavan ja 
kattavan fuusioarvion muodostamiseksi, kun heiltä on sellaista arviota pyydetty.  
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KUVIO 7. Organisaation jäsenten fuusioarviot muodollisessa arviointitilanteessa 

Teko-toiminta:  
 

Organisaation jäsenet arvioivat 
fuusiota ja fuusioprosessin 
toteuttamista. 

Tarinalinja:  
 

Perusteellisen arvioinnin 
avulla muodostetaan käsitys 
fuusion onnistumisesta. Arvion 
avulla suunnataan uuden 
organisaation toimintaa ja 
fuusioprosessin ohjausta. 

Organisaation jäsenten positiot fuusioarvioijina:  
 

Organisaation jäsenet arvioivat fuusiota uuden organisaation jäsenen, 
työntekijän, fuusio-osapuolen, ammattiryhmän, esimiehen ja alaisen, 

tietyn toimipaikan tai toimialan, työyhteisön jäsenen, julkisen 
terveydenhuollon toimijan tai potilaan positiosta. 

 

Organisaation ylin johto pyytää 
organisaation jäseniä arvioimaan fuusiota 
ja sen toteuttamista. 

Tutkijat suorittavat käytännössä arvioinnin 
tekemällä arviointitutkimuksen. 

ORGANISAATION JÄSENTEN FUUSIOARVIOT MUODOLLISESSA 
ARVIOINTITILANTEESSA 

 
Eri positioista esitetyillä fuusioarvioilla organisaation 

jäsenet osallistuvat fuusion perusteelliseen arviointiin sekä 
toimivat johdon toivomusten mukaan ja uutta 

organisaatiota hyödyttävällä tavalla. 
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8 TUTKIMUKSEN POHDINTA 
 
 
Tutkimukseni ensimmäisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä organisaatioiden 
yhdistämisprosesseista ja henkilöstön tavoista arvioida niitä erityisesti julkisen terveyden-
huollon organisaatioissa. Tällaista tietoa tarvitsevat muun muassa fuusioiden suunnittelijat ja 
toteuttajat muutosjohtamisen tukena. Tavoitteeseen olen vastannut selvittämällä organisaation 
jäsenten erilaisia näkökulmia arvioida fuusiota. Toinen tavoitteeni on tarkastella fuusiota 
koskevan tiedon tilanteisuutta ja paikallisuutta. Pyrin tähän tavoitteeseen, koska uskoin näin 
pääseväni valmiiden ennakkokäsitysten sijaan lähemmäs sitä miten organisaation jäsenet 
olivat itse fuusiota arvioineet. Näen tärkeäksi arvostaa asianomaisten organisaation jäsenten 
omaa toimijuutta ja arvioin sen hyödylliseksi myös muutosjohtamisen ja käytännön 
ratkaisujen kehittämisen kannalta. Tavoitteeseen olen vastannut lähestymällä organisaation 
jäsenten fuusioarvioita ottamalla huomioon sen toimintatilanteen tavoitteet ja reunaehdot, 
jossa organisaatioiden yhdistämistä arvioitiin.  
 
 

8.1 Yhteenveto tutkimustuloksista: henkilöstö arvioi  
 julkisen erikoissairaanhoidon organisaatioiden  
 yhdistämistä tutkimustilanteessa 
 
Fuusiotutkimuskirjallisuus on osoittanut lukuisia haasteita julkisen terveydenhuollon organi-
saatioiden onnistuneelle yhdistämiselle. Fuusioiden toteuttamisen haasteeksi kuvataan usein 
johdon toiminta tai osaamisen puutteet, työntekijöiden passiivisuus tai muutosvastarinta sekä 
fuusio-osapuolten erilaisuus tai kulttuurieroista johtuvat ristiriidat. Terveydenhuollon organi-
saatioita yhdistettäessä ongelmalliseksi on kuvattu lisäksi vahvat ammattikunnat ja julkisen 
sektorin toiminnan erityispiirteet. Monesti jo tutkimusten lähtökohdissa omaksutaan tällaiset 
lähes itsestään selvät olettamukset organisaatiotoimijoiden erilaisista piirteistä, rooleista ja 
käyttäytymisestä fuusiotilanteessa. Kun muutosprosesseja tai organisaatio-toimijoita on 
tarkasteltu lähemmin, on organisaatioiden yhdistämisen haasteet todettu kuitenkin moninai-
semmiksi ja ristiriitaisiksikin. Toisenlaiset lähestymistavat ja tulkinnat ovat silti jääneet 
vähemmälle huomiolle. Tutkimuksissa on esimerkiksi harvoin otettu huomioon, kuinka 
tutkimustilanne on itsessään toimintaepisodi, jolla on vaikutusta organisaatiotoimijoita 
koskeviin määrittelyihin.  
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 Kriittisesti orientoituneet fuusiotutkijat ovat arvioineet tällaisia valtavirtatutkimuksessa 
vakiintuneita tapoja tarkastella fuusiotilanteissa toimivia organisaation jäseniä kyseenalaisiksi 
muun muassa terveydenhuollon toimijoiden itsensä ja käytännön kehittämisratkaisujen kan-
nalta. Näillä perusteilla tutkin terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämistä henkilöstön 
näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten organisaation jäsenet itse positioivat 
itseään ja muita toimijoita fuusiotilannetta tutkittaessa? 2) Miten fuusiota arvioidaan näistä eri 
positioista? 3) Miten ymmärtää organiaatioiden jäsenten esittämää muutoskritiikkiä? Jos 
kielteisiä fuusioarvioita ei tulkitse vakiintuneiden lähtökohtaolettamusten mukaan esimerkiksi 
johdon epäonnistumisen, työntekijöiden muutosvastarinnan tai organisaatiokulttuuristen 
ristiriitojen ilmentyminä, niin miten niihin voi suhtautua?  
 Tutkimuskysymyksiini etsin vastauksia tutkimalla empiiristä aineistoa, joka oli kerätty 
kolmen julkisen erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistämistä ja kuntayhtymän perusta-
mista tutkivan arviointitutkimuksen yhteydessä vuosina 2000 ja 2002. Tutkimusaineisto 
koostuu koko uuden organisaation henkilöstölle tehdyn pitkittäistutkimuksen kyselylomak-
keen avoimista vastauksista (N2000 = 3016 ja N2002 = 2729). Tutkimuksen teoreettis-
metodiseksi lähestymistavaksi olen valinnut positioinnin teorian. Teoria korostaa inhimillisen 
toiminnan itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta sekä toimintaa episodisina, tilanteisina koko-
naisuuksina. Teorian avulla on mahdollista tarkastella kyselytutkimuksen avovastauksia irrot-
tamatta niitä esittämistilanteestaan sekä eritellä positioita ja fuusioon liittyviä asioita, joita 
organisaation jäsenet itse toivat merkityksellisenä esiin fuusiota arvioidessaan. Positioinnin 
analyysin tulokset olen koonnut taulukkoon, jonka esitän yhteenvetoni lopuksi (TAULUKKO 
6. Yhteenveto positioinnin analyysin tuloksista). 
 
 
8.1.1 Organisaation jäsenten omat positiot fuusioarvioijina  
 
Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni kuvaan, kuinka tutkitun organisaation 
jäsenet asemoituivat avoimissa vastauksissa toimimaan kolmen, tavoitteiltaan erilaisen, 
toimintaepisodin puitteissa, jotka olivat 1) henkilöstökysely, 2) tieteellinen tutkimus sekä 3) 
muodollinen arviointitilanne. Henkilöstökyselyyn osallistujina organisaation jäsenet antoivat 
avovastauksissa johdon pyytämää palautetta ja esittivät fuusioon ja sen toteuttamiseen 
liittyviä epäkohtia tai ratkaisuehdotuksia. Tutkimustilanteessa, kyselytutkimuksen kohteena, 
organisaation jäsenet selvittivät fuusiota koskevia kannanottojaan sekä niiden luotettavuuden 
perusteita. Muodollisessa arviointitilanteessa organisaation jäsenet asemoituivat arvioimaan 
fuusiota erilaisista toimijapositioista: organisaation jäsenenä, työntekijänä, fuusiossa yhdis-
tetyn organisaation jäsenenä, ammattiryhmän jäsenenä, toimintayksikön ja toimialan edusta-
jana, työyhteisön jäsenenä, esimiehenä ja alaisena sekä julkisen terveydenhuollon toimijana, 
kuten julkisen sektorin organisaation jäsenenä ja työntekijänä, kansalaisena, veronmaksajana 
ja kunnan asukkaana sekä potilaan positiosta. Eniten arvioijat asemoituivat organisaation 
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jäsenen, työntekijän ja toimipaikan tai toimialan positioon fuusiota arvioidessaan (vrt. LIITE 
9. Avoimeen kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 vastanneiden positioitumiset fuusioar-
vioijina toimialoittain). 
 
 
8.1.2 Eri positioista esitetyt fuusioarviot  
 
Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseeni olen kuvannut, mitä organisaation jäsenet pitivät 
merkityksellisenä tuoda esiin fuusiota arvioidessaan. Kustakin toimijapositiosta fuusiota 
arvioitiin eri lähtökohdista ja erilaisin perustein sekä korostettiin kyseisen position edustajan 
mahdollisuuksia, oikeuksia, tehtäviä tai vastuita muutostilanteessa. Henkilöstökyselyyn osal-
listujana tuotiin esimerkiksi esiin, kuinka henkilöstöllä on mahdollisuus antaa kyselyssä 
palautetta muutoksesta ja johdon tehtävä on puolestaan käyttää tuota palautetta hyödyksi. 
Tutkimustilanteeseen osallistujana korostettiin esimerkiksi omaa pyrkimystä esittää luotet-
tavia kannanottoja ja tutkijoiden velvollisuutta pyrkiä tutkimustulosten luotettavuuteen. Ar-
viointitilanteeseen osallistujana esitettiin mahdollisimman kattava arvio arvioinnin kohteesta 
muun muassa asemoitumalla erilaisiin toimijapositioihin arvioimaan fuusiota.  
 Samaan tapaan korostettiin arvioijien moraalista toimijuutta, kun arvioitiin fuusiota eri 
positioista. Kustakin fuusioarvioijan positiosta organisaation jäsenet toivat esiin fuusion 
myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia sekä arvioivat näiden positioiden edustajien asemaa ja 
tulevaisuuden näkymiä uudessa organisaatiossa. Arvioijat selvittivät, kuinka erilaisia organi-
satorisia toimijapositioita koskevat tehtävien, oikeuksien ja vastuiden muutokset sekä 
tehtävistä suoriutumisen mahdollisuuksien muutokset, vaikuttivat fuusioon suhtautumiseen.  
 Organisaation jäsenen positiosta arvioitiin uuden organisaation tarjoamaa yhteisölli-
syyttä, asemaa ja tulevaa menestystä. Arvioijat kuvasivat, kuinka heiltä odotettiin sitoutumista 
uuden organisaation jäsenyyteen, sen tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Organisaation ylimmmän 
johdon vastuulle määriteltiin fuusioprosessin yhteydessä tehdyt ratkaisut ja niiden toteu-
tustapa. Uuden organisaation jäsenyyttä ja yhteisöllisyyttä arvioijat kuvasivat myös oikeute-
naan ja mahdollisuutena aiempaa parempaan tulevaisuuteen. Työntekijän positiosta organisaa-
tion jäsenet arvioivat työntekoa ja työn hyvin tekemisen mahdollisuuksia uudessa organi-
saatiossa sekä työnteon ja vaihtosuhteen muutoksia. Työntekijän velvollisuudeksi arvioijat 
esittivät oman työn tekemisen hyvin muutostilanteessakin. Vaihtosuhteen osapuolena arvioijat 
korostivat työntekijöiden oikeuksia palkansaajina ja saavutettujen etujen suhteen sekä 
toisaalta velvollisuuksia osoitettujen työtehtävien tekijöinä. Tulosyksiköiden ja toimialojen 
positiosta arvioijat toivat esiin yksiköihin, alueisiin ja toimi- ja erikoisaloihin kohdistuneita 
muutoksia sekä näille yksiköille osoitettuja haasteita ja resursseja ja tulevaisuudennäkymiä. 
Tulosyksiköiden ja toimialojen positiosta kyseisissä yksiköissä toimivien velvollisuudeksi 
kuvattiin yksiköihin kohdistuneisiin muutoshaasteisiin vastaaminen, mutta myös yksikön 
toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittymisestä vastaaminen. Ammattiryhmän positiosta 
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arvioijat ottivat kantaa eri ryhmien työn, aseman ja ammatillisuuden kehittämisen muutoksiin 
ja mahdollisuuksiin. Arvioijat toivat esiin vastuutaan ja haluaan tehdä oma työnsä niin hyvin 
kuin he osaavat ja heidän odotetaan tekevän sekä velvoitteen kehittää omaa ammatillisuutta. 
Yksilön positiosta arvioijat kuvailivat ja selvittivät ”inhimillisiä” ja yksilöllisiä muutoskoke-
muksia ja muutoksen vaikutuksia. Yksilön positiosta peräänkuulutettiin oikeutta ja tarvetta 
tulla kohdelluiksi muutostilanteissa inhimillisesti ja erityisinä yksilöinä, toisaalta myös 
velvollisuutta sopeutua ja sitoutua muutoksiin. Esimiehen positiosta arvioitiin esimiestyön 
muutoksia sekä esimiestyölle osoitettuja resursseja ja haasteita muutostilanteessa ja uudessa 
organisaatiossa sekä alaisen positiosta muutoksen vaikutuksia alaisten asemaan ja esimiehiltä 
saatuun tukeen. Esimiehen positiosta esimiesten tehtäväksi esitettiin vastaaminen esimies-
työlle asetettuihin muutoshaasteisiin – alaisille puolestaan oikeus odottaa esimiehen tukea 
muutostilanteissa. Fuusio-osapuolen positiosta arvioitiin eri organisaatioista tulleiden keski-
näistä asemaa, yhteensovittamisen onnistumista ja yhteistä tulevaisuutta. Arvioijat selvittivät, 
kuinka organisaation jäseniltä odotettiin fuusiotilanteessa yhteistyötä, mukautumista fuusio-
osapuolten erilaisuuteen ja yhdenmukaistumista. Julkisen sektorin toimijapositiosta nostettiin 
merkityksellisenä esiin organisaation yksityissektorista poikkeavat toimintaperiaatteet, haas-
teet ja tulevaisuus. Julkisen organisaation jäsenten velvollisuudeksi määriteltiin toimiminen 
julkisen sektorin toimintaperiaatteiden mukaan sekä julkisen sektorin muutoshaasteisiin 
vastaaminen. Arvioijat nostivat kommenteissaan esiin myös muita julkisen sektorin toimijoita 
ja asemoivat itseään muun muassa veronmaksajiksi, kansalaisiksi ja kuntalaisiksi, joilla on 
velvollisuus kustantaa julkiset terveyspalvelut ja toisaalta oikeus odottaa vastinetta vero-
rahoilleen. Potilaan positiosta arvioijat painottivat potilasnäkökulman merkitystä arvioinnin 
perusteena, kuten potilashoidon laadun, tehokkuuden ja oikeuksien huomioon ottamista. 
Potilasnäkökulma tulisi ottaa huomioon muutosprosessissa ja kaikessa organisaation kehittä-
misessä. Työyhteisöjen positiosta arvioitiin muutoksen vaikutuksia yhteisöön, yhteisöllisyy-
teen ja ilmapiiriin. Työyhteisöjen positiosta arvioijat esittivät työyhteisön jäsenten velvol-
lisuudeksi pyrkiä hyvään ilmapiiriin sekä oikeudeksi kuulua yhteisöön ja saada yhteisön 
tarjoamaa tukea muutostilanteessa. Olen kuvannut kaikki positioitumiset luvussa 7 ja koonnut 
luvun loppuun yhteenvedon eri positioista ja niistä esitetyistä fuusioarvioista ja arvioiden 
perusteista (vrt. TAULUKKO 5. Yhteenveto eri positioista esitetyistä fuusioarvioista ja niiden 
perusteista). 
 
 
8.1.3 Organisaation jäsenten esittämien kriittisten fuusioarvioiden tulkinta 
 
Kolmanneksi kysyin tutkimuksessani miten ymmärtää organisaation jäsenten esittämää 
muutoskritiikkiä? Olen edellä selvittänyt, kuinka olisi yksioikoista tulkita arvioijien esille 
tuomat fuusion kielteiset vaikutukset, toteutuksen epäkohdat, kehittämisehdotukset tai fuusio-
arvioinnin muut perusteet ilmaisuina johdon epäonnistumisesta, työntekijöiden passiivisuu-
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desta, muutosvastarinnasta tai kulttuurisista eroista johtuvia ristiriitoja. Organisaation jäsenten 
positioitumiset fuusioarvioijina sekä näitä arvioita koskevat selonteot ilmentävät asian-
omaisten ongelmallisuuden sijaan pikemminkin sitä, että kyseiset organisaation jäsenet ovat 
ottaneet vakavasti oman tehtävänsä organisaation tarvitseman palautteen antajina, tutkimuk-
seen osallistujina ja fuusion arvioijina. Henkilöstökyselyyn osallistujien esittämä palaute, 
kritiikkikin, kertoo asianomaisten halusta osallistua palautteenantajina fuusioprosessiin ja 
uuden organisaation kehittämiseen. Tutkimuksessa esitetyt kannanotot ja niitä koskevat 
selonteot ilmentävät pyrkimyksiä olla luotettavia ja vakavasti otettavia tutkimukseen 
osallistujia. Muodollisessa arviointititilanteessa esitetyt arviot ja niiden perusteet voidaan 
ymmärtää organisaation jäsenten pyrkimyksinä esittää fuusioarvioijina perusteellisia organi-
saation ohjausta ja uuden organisaation kehittämistä hyödyntäviä arvioita. Osallistumisellaan 
ja arvioillaan he ovat siis pyrkineet toimimaan organisaation johdon toivomalla tavalla ja 
uuden organisaation tulevaan kehittämiseen sitoutuen. Tulkintani perustuu analyysiin, jossa 
olen soveltanut positioinnin teorian lähtökohtia ja käsitteistöä (TAULUKKO 6. Yhteenveto 
positioinnin analyysin tuloksista). 
 



TAULUKKO 6. Yhteenveto positioinnin analyysin tuloksista. 

 
 
Analyysin tulokset 
episodeittain 
 

 
EPISODI I 
Henkilöstökysely 

 
EPISODI II 
Tieteellinen tutkimus 

 
EPISODI III 
Arviointitilanne 

 
Miten tarkastelen 
tutkimusaineistoa kunkin 
episodin puitteissa? 
 
 

 
Avovastaukset ovat organisaation jäsenten 
palautetta, jota johto on henkilöstökyselyllä 
pyytänyt. 
 

 
Avovastaukset ovat tutkimukseen osallistujien 
puheenvuoroja tutkijoille. Arviointitutkijat 
tutkivat fuusioprosessin onnistumista 
tutkimukseen osallistujien kannanottojen 
perusteella. 
 

 
Avovastaukset ovat arvioijien kannanottoja, 
jotka he ovat esittäneet muodollisessa 
arviointitilanteessa eli kun heitä on pyydetty 
arvioimaan fuusiota henkilöstökyselynä 
toteutetun arviointitutkimuksen yhteydessä.  
 

 
Tulkinta perustuu 
episodin rakentumisen 
analyysiin, jossa: 
 
1) erittelin ja tulkitsin 
tarinalinjoja, joihin 
organisaation jäsenet 
orientoituvat 
avovastauksissa 
 

 
Henkilöstökyselyssä esitetään fuusiosta 
kysymyksiä, joihin organisaation jäsenet 
vastaavat. Tällä(kin) henkilöstökyselyllä 
kerätään organisaation kehittämiseen 
käytettävää palautetta. Tässä tapauksessa 
palautetta kerätään fuusiosta, jota voidaan 
hyödyntää fuusioprosessin ohjaamisessa ja 
uuden organisaation toiminnan 
kehittämisessä.  
 

 
Tutkijat esittävät kyselylomakkeessa 
väittämiä, joihin tutkimukseen osallistujat 
ottavat kantaa. Tämän(kin) tutkimuksen 
tavoitteena ovat luotettavaan tiedonkeruuseen 
pohjautuvat tutkimustulokset. Tässä 
tapauksessa tutkimustulosten perusteella 
voidaan arvioda luotettavasti organisaatioiden 
yhdistämistä.  
 

 
Arvion pyytäjät pyytävät arvioijia 
arvioimaan fuusiota eri näkökulmista. 
Arvioijat arvioivat fuusiota ja selvittävät 
arvioihinsa vaikuttaneita tekijöitä ja 
muutosarvioidensa perusteita. Tässä(kin) 
muodollisessa arviontitilanteessa 
tavoitellaan mahdollisimman perusteellista 
ja monipuolista arviota arvioinnin 
kohteesta. Tässä tapauksessa muodollisen 
arvioinnin kohde on fuusio.  
 

 
2) positioita, joihin 
organisaation jäsenet 
asemoituvat  
 

 
Henkilöstökyselyn osallistujiksi ja 
palautteenantajiksi.  
 

 
Tieteellisen tutkimuksen osallistujiksi ja 
tutkimuksessa tutkittavan tiedon lähteiksi. 
 

 
Fuusion arvioijiksi, jotka arvioivat fuusiota 
esimerkiksi organisaation jäsenen, 
työntekijän, toimipaikan tai toimialan, 
ammattiryhmän, yksilön, esimiehen tai 
alaisen, fuusio-osapuolen, julkisen 
terveydenhuollon toimijan, potilaan tai 
työyhteisön jäsenen positiosta. 
 



 
 
3) tekoja ja toimintaa, 
jolla organisaation jäsenet 
konstituoivat positioita ja 
episodin tarinalinjoja 
 

 
Organisaation jäsenet antavat fuusiosta 
palautetta, jota organisation johto on 
pyytänyt. He osallistuvat 
henkilöstökyselyyn ja vastaavat 
lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin. He 
arvioivat, selittävät ja perustelevat 
henkilöstökyselyjen hyödyllisyyttä sekä 
omaa toimintaansa henkilöstökyselyyn 
osallistujina. 
 

 
Organisaation jäsenet osallistuvat 
tutkimukseen, kun heille on tällaista 
mahdollisuutta tarjottu. He ottavat kantaa 
väittämiin, vastaavat kysymyksiin ja 
kirjoittajat avovastauksia. He arvioivat, 
selittävät ja perustelevat tutkimuksen 
mielekkyyttä sekä omaa toimintaansa 
tutkimuksen osallistujina.  

 
Arviointitilanteeseen osallistuvat 
organisaation arvioivat fuusiota ja esittävät 
näkemyksiään fuusion ongelmista ja 
haasteista, kuten heitä on pyydetty 
tekemään. He pohtivat, selittävät ja 
perustelevat fuusion arvioinnin 
mielekkyyttä sekä omaa toimintaansa 
fuusion arvioijina. Ottaessaan kantaa he 
asemoituvat arvioimaan fuusiota jollakin 
erityisellä tavalla ja jostakin erityisestä 
näkökulmasta.  
 

 
Positioiden tulkinta 
perustuu episodin 
moraalisen 
järjestyneisyyden 
analyysiin, jossa erittelin 
ja tulkitsin 
 
1) eri toimijoille 
osoitettuja tehtäviä, 
oikeuksia ja 
velvollisuuksia 

 
Organisaation johdon odotetaan käyttävän 
kyselyllä saatua palautetta hyödyksi 
muutosprosessia ja uutta organisaatiota 
ohjatessaan. Kyselyn suorittavien 
tutkijoiden tehtävä on raportoida 
henkilöstön esittämä muutospalaute 
johdolle ja päättäjille. Organisaation 
jäsenillä on kyselyssä mahdollisuus antaa 
palautetta organisaatioiden yhdistämisestä, 
arvioida onnistumista ja osoittaa epäkohtia 
ja kehittämisehdotuksia. Toisaalta heiltä 
myös odotetaan organisaation jäseninä 
tällaista palautetta. 
 

 
Tutkijoiden tehtävä on tutkimustilanteessa 
kysyä ja esittää väittämiä, kerätä tutkimuksella 
tietoa, käsitellä sitä ja tehdä siitä 
johtopäätöksiä. Heiltä odotetaan pyrkimystä 
huolehtia tulosten luotettavuudesta ja 
yleistettävyydestä sekä tulosten raportointia. 
Organisaation jäsenillä on oikeus osallistua 
tutkimukseen. Tutkimukseen osallistujina 
heiltä myös odotetaan vastausta tutkijoiden 
esittämiin kysymyksiin sekä pyrkimystä 
kannanotoissaan totuudenmukaisuuteen. 
 

 
Muodollisessa arviointitilanteessa, kuten 
arviointitutkimuksen yhteydessä, voi arvion 
pyytäjä asettaa arvioinnin puitteet ja 
osoittaa asemat, joissa arviointi tulee tehdä. 
Arvioijille tarjoutuu tilanteessa 
mahdollisuus arvioida kohdetta, mutta heiltä 
myös odotetaan arvion tekemistä. Tässä 
tapauksessa kyselylomakkeen 
avovastaustila on mahdollistanut myös 
arvioijien omien näkemysten esille 
tuomisen.  
 
 

 
2) positiointeja tekoina 
 
a) toimeenpanevaa eli 
tehtävänmukaista 
positiointia  
b) toiminnan perusteita 
selvittävää tai 
kyseenalaistavaa 
positiointia  

 
a) Organisaation jäsenet osallistuvat 
henkilöstökyselyyn antamalla palautetta, 
kuten vastaamalla kyselyyn ja kirjoittamalla 
vastauksen avoimeen kysymykseen. b) He 
selittävät ja perustelevat omaa 
osallistumistaan kyselyyn, vastaamistaan tai 
vastaamatta jättämistään, osoittavat erityisiä 
epäkohtia ja esittävät kehittämisehdotuksia. 

 
a) Organisaation jäsenet osallistuvat 
tutkimukseen ottamalla kantaa ja vastaamalla 
tutkijoiden laatimiin kysymyksiin. 
b) He selittävät ja perustelevat omaa 
toimintaansa tutkimustilanteessa, antavat 
lisätietoja tutkimukseen liittyvistä tekijöistä ja 
osoittavat kannanottoihinsa vaikuttaneita 
tekijöitä. 

 
a) Organisaation jäsenet arvioivat fuusiota 
sekä siihen liittyviä asioita, joita 
kyselylomakkeessakin pyydettiin 
arvioimaan. 
b) He selittävät ja perustelevat 
fuusioarvioitaan sekä asemoituvat 
arvioimaan fuusiota jostain erityisestä 
näkökulmasta. 



 
3) episodin moraalista 
järjestyneisyyttä 
uusintavia mahdollisia 
sosiaalisia saavutuksia 
 

 
Tällä(kin) henkilöstökyselyllä organisaation 
johto saa toivomaansa palautetta, tässä 
tapauksessa fuusioprosessin ohjaukseen ja 
uuden organisaation kehittämiseen.  
 
 

 
Tällä(kin) tutkimuksella tuotetaan tieteellisen 
tutkimuksen kriteerit täyttävää tietoa 
tutkimuksen kohteesta, tässä tapauksessa 
fuusioprosessista. 
 

 
Tässä(kin) muodollisessa 
arviointititilanteessa arvioinnin kohde tulee 
arvioiduksi tiettyjen kriteerien perusteella. 
Tässä tapauksessa fuusioprosessi tulee 
arvioiduksi perusteellisesti monesta eri 
näkökulmasta. 
 
  

 
4) mahdollisia sosiaalisia 
saavutuksia  
organisaation jäsenten 
kannalta 
 
a) asianomaisten 
lausumat ja he itse 
tulevat ymmärretyksi 
tietyllä tavalla 
b) asianomaiset voivat 
vaikuttaa toiminnallaan 
episodin kulkuun  
 
 

 
a) Avovastaus tulee ymmärretyksi 
palautteena ja kehittämisehdotuksena. Sen 
kirjoittaja tulee ymmärretyksi 
palautteenantajana, joka ottaa vakavasti 
oman tehtävänsä muutosprosessiin 
osallistuvana ja uuden organisaation 
kehittämiseen pyrkivänä organisaation 
jäsenenä.  
b) Palautteellaan organisaation jäsen voi 
vaikuttaa omaan työtodellisuuteensa, jos 
palautetta käytetään hyödyksi 
muutosprosessin ja uuden organisaation 
kehittämisessä. 
 

 
a) Avovastaus tulee ymmärretyksi 
tutkimukseen liittyvänä lisätietona ja 
tutkimuksen kohteena. Sen kirjoittaja tulee 
ymmärretyksi tutkimukseen osallistujana, joka 
ottaa vakavasti oman tehtävänsä tieteellisen 
tutkimuksen osallistujana ja tieteellisesti 
merkityksellisen tiedon antajana.  
b) Antamillaan tiedoilla organisaation jäsen 
voi mahdollisesti vaikuttaa tutkimustuloksiin, 
joita käytetään arvioitaessa fuusion 
onnistumista asianomaisen työorganisaatiossa. 
 
 

 
a) Avovastaus tulee ymmärretyksi erityisin 
perustein esitettynä fuusioarviona. Sen 
kirjoittaja tulee ymmärretyksi fuusioarvion 
esittäjänä, joka arvioi fuusiota erityisin 
perustein ja ottaa vakavasti oman tehtävänsä 
arvioijana sekä osoittaa arviointitilanteessa 
merkityksellisiä seikkoja muille tilanteeseen 
osallistujille perusteellisen fuusioarvion 
muodostamiseksi.  
b) Kannanotoillaan organisaation jäsen voi 
mahdollisesti vaikuttaa fuusioarvioinnin 
tulokseen, jonka pohjalta suunnataan 
asianomaisen työorganisaation tulevaa 
toimintaa. 
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8.2 Tutkimustulokset suhteessa aiempaan  
 fuusiotutkimukseen 
 
Fuusiotutkimukset ovat yleensä keskittyneet selvittämään organisaatioiden yhdistämiseen 
liittyviä haasteita ja edellytyksiä. Tutkimusten on kuitenkin kritisoitu perustuvan monille 
itsestään selville olettamuksille, jotka eivät välttämättä tavoita organisaatioiden muutos-
prosessien monimutkaisuutta. Olenkin tutkimuksessani pyrkinyt vastaamaan fuusiotutkijoille 
asetettuun haasteeseen yhdistää erilaisia teoreettisia näkökulmia ja avata uudenlaista keskus-
telua fuusiotutkimusten perusteista (vrt. Angwin ja Vaara 2005, 1448). Olen tarkastellut 
fuusioprosesseissa toimivien positioita ja asemoitumista suhteessa fuusioon ja koonnut näin 
erilaisia näkemyksiä fuusioprosesseista (vrt. Vaara 2001, 506). Organisaatiossa työskente-
levien toimijuutta ja eroja tarkastellessani olen siirtänyt huomion yleisestä erityiseen ja 
yksilöiden arkielämän tilanteisiin sekä niihin erityisiin konteksteihin, joissa tavanomaiseksi 
vakiintuneita manageriaalisia muutosdiskursseja vastaanotetaan ja tulkitaan (vrt. Halford ja 
Leonard 2006, 658). Lähestymistapani on mahdollistanut myös organisaation alakulttuurien 
moninaisuuden ja ristiriitaisuuksien tarkastelun, joiden merkitystä muutoksissa ovat perään-
kuuluttaneet monet terveydenhuollon muutoksia tutkineet (esimerkiksi Doolin 2002, 379–
385; Halford ja Leonard 2006, 671; Morgan ja Obonna 2008, 60). Tutkimukseni perusteella 
voi fuusioprosessien haasteita pohtia uudelleen tarkastelemalla organisaation jäseniä lähtö-
kohtaisesti monien erilaisten ryhmien edustajina. Kun organisaation jäseniä lähestyy muutos-
kokemustensa lisäksi moraalisina ja rationaalisina toimijoina, avaa tämä myös aiempaa 
moniulotteisemman näkökulman muutosjohtamisen kysymyksiin. 
 
 
8.2.1 Organisaatiotoimijat ja fuusio-osapuolet eivät yhtenäisiä ryhmiä fuusion  
 arvioijina 
 
Tämän tutkimuksen tuloksina esitetyt organisaatiotoimijoiden positioitumiset suhteessa 
fuusioon ja eri positioista esitetyt fuusion arvioinnin perusteet ovat yhteneväisiä sellaisten 
aiempien tutkimusten kanssa, joissa korostetaan fuusioprosessien monimutkaisuutta. Fuusio-
prosessit etenevät organisaation sisällä eri vaiheissa tai eri henkilöiden kokemina samaankin 
aikaan eri tavoin (Risberg 1999, 33). Positiointien erittelyt tukevat aiemmin esitettyjä 
tutkimustuloksia, joiden mukaan organisaatiotoimijat eivät muodosta fuusioon suhtatumises-
saan yhtenäisiä ryhmiä: organisaation johto ei ole aina yhtenäisesti tai odotusten mukaisesti 
toimiva ryhmä (Vaara 2001, 505; Vaara 2003, 887; Yu ym. 2005, 1502), eivätkä työn-
tekijätkään (Lohrum 1996, 4–7; 177; Gertsen ja Søderberg 1998, 181). Fuusio ja uuden 
organisaation jäsenyys voidaan kokea monin eri tavoin (Howard ja Geist 1995, 118–119; 
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Cavanagh 1996, 48; Harrison 2000, 428), ja organisaation jäsenten suhtautumistavat 
muutoksiin ovat monenlaisia ja muuttuvia (Pideritt 2000, 786–789). Fuusion vaikutukset 
vaihtelevat työntekijäryhmittäin, työyhteisötasoilla ja yksiköittäin (Lohrum 1996, 179; 
Gertsen ja Søderberg 1998, 192; Stenvall ym. 2007, 62), ja työntekijät ovat muutoksen 
kokijoina erilaisia (Roald ja Edgren 2001, 318; Engström 2002, 17; Valtee 2002, 36; 
Sveningsson ja Alvesson 2003, 1185–1186). Työntekijät samaistuvat fuusiotilanteessa 
työntekijäroolinsa lisäksi muihinkin ryhmiin, kuten ammattikuntaansa ja perheeseensä 
(Thatcher ja Zhu 2006, 1083), ja fuusioon suhtautumiseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, miten 
fuusio vaikuttaa omaan professioon ja potilaisiin (Engeström ym. 2002, 16). Eri työntekijä-
ryhmillä voi näin olla täysin erilaiset käsitykset fuusiosta ja oman ammattiryhmän tulevai-
suudesta uudessa organisaatiossa (Gertsen ja Søderberg 1998, 181;192).  
 Aiemmissakin fuusiotutkimuksissa on todettu, että fuusio-osapuolten integraatio-
prosessit eriytyvät alakulttuureittain, kuten yksiköittäin ja ammattiryhmittäin (Gertsen ja 
Søderberg 1998, 182–191). Tässä tutkimuksessa fuusioarvioijat positioituivat uuden organi-
saation jäsenyyden ja työntekijäroolin lisäksi erityisesti sairaanhoidon toimipaikkaan, yksik-
köön tai toimialaan, eivätkä niinkään fuusio-osapuolen asemaan. Tutkijat ovat korostaneetkin 
organisaatioiden alakulttuurien moninaisuutta ja osittaista päällekkäisyyttä organisaatioiden 
sisällä ja välillä (differentaationäkökulma) sekä kulttuuristen ilmausten monimutkaisuutta ja 
ristiriitaisuutta (fragmentaationäkökulma). Eri ryhmille tapahtuu fuusioissa eri asioita. 
Konkreettiset erot ryhmien välillä vaikuttavat organisaation jäsenten väliseen kommuni-
kaatioon ja tapahtumien tulkintaan (Gertsen ja Søderberg 1998, 193). Samoin näkemykset 
fuusio-osapuolten tai uuden organisaation toiminnan ongelmallisuudesta voivat vaihdella 
yksiköittäin ja ammattiryhmittäin (Taskinen 2005, 195) ja esimerkiksi toimipaikkojen maan-
tieteellisen sijainnin mukaan (Sveningsson ja Alvesson 2003, 1173; Pepper ja Larsson 2006, 
57–62). Integraatioon vaikuttavat lisäksi yksilöiden erityispiirteet (Fischer ym. 2007, 213–
214) sekä muutoskokemukset, kuten epävarmuus (Gertsen ja Søderberg 1998, 192; Hogg ja 
Terry 2000, 134). Fuusio-osapuolten yhdistämistä saatetaan odottaa myös myönteisenä asiana 
(Very ym. 1997, 609; Gertsen ja Søderberg 1998, 188; Terry ja Callan 1998, 77; Panchal ja 
Cartwright 2001, 430; Engeström ym. 2002, 14; Terry ym. 2002; 276) ja kulttuuriset identi-
teetit voivat vaihdella ja muuttua tilanteesta riippuen sen mukaan, miten integraatioprosessi 
etenee ja onnistuu (Gertsen ja Søderberg 1998, 190). 
 
 
8.2.2 Julkisen terveydenhuollon ammattikunnat eivät yhtenäisiä ryhmiä fuusion  
 arvioijina 
 
Positiointien erittelyistä voi myös todeta, kuinka tutkitun organisaation jäsenet ammatti-
kuntien edustajina arvioivat monin eri tavoin fuusiota ja sen myötä tapahtuneita muutoksia. 
Tutkijat ovat aiemminkin korostaneet, että terveydenhuollon ammattikuntien suhtautumistavat 
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johdon toteuttamiin muutoksiin ovat moninaisia, eivätkä ammattiryhmät muodosta yhtenäisiä 
ryhmiä muutoksiin suhtautumisessaan (Terry ja Callan 1998, 71; Doolin 2002, 379–385; 
McNulty ja Ferlie 2004, 1408; Halford ja Leonard 2006, 671; Morgan ja Obgannan 2008, 53–
55). Professioiden edustajat voivat olla sitoutuneita omaan työorganisaatioonsa ja fuusioon 
(Engeström 2002, 14) tai kuten Shield ym. (2002) havaitsivat, myös muihin yhteisöihin, kuten 
alueellisiin paikallisyhteisöihin (emt., 362).  
 Organisaation jäsenet kuvaavat lisäksi organisatoristen toimijaryhmien suhteet jännit-
teisiksi muidenkin kuin työntekijöiden ja johdon tai eri fuusio-osapuolten tai ammattikuntien 
edustajien välillä. Tämän tutkimuksen kohteena olleessa julkisen erikoissairaanhoidon organi-
saatioiden fuusiossa muutoskokemukset kuvataan erilaisiksi ja suhteet jännitteisiksi myös eri 
yksiköiden, sairaanhoidon toimi- ja erikoisalojen, erilaista työorientaatiota edustavien, maan-
tieteellisesti eri puolilla sijaitsevien yksiköiden, yksilöiden, esimiesten ja alaisten, työyh-
teisöjen välillä sekä muiden terveydenhuollon toimijoiden ja palvelun ostajien ja käyttäjien 
välillä. Tutkitun organisaation jäsenet osoittavat merkitykselliseksi lisäksi sen, että valtaosa 
henkilöstöstä asui itse uuden organisaation toiminta-alueella. He arvioivat fuusiota tietyn 
sairaanhoitoalueen tai kaupungin asukkaan positiosta eli sekä palvelun käyttäjän että siitä 
verorahoillaan maksavan kuntalaisen roolista. Tässä tilanteessa fuusioon suhtautumisen 
perusteluksi esitetään alueellisesti paikantunut ymmärrys siitä, mikä oli parasta oman kunnan 
ja sen asukkaiden terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta.  
 
 
8.2.3 Positiot organisaation jäsenten moninaisia ja tilanteisia asemoitumisia  
 fuusioarvioijina 
 
Uutta suhteessa aiempaan fuusiotutkimukseen on valitsemani tapa tarkastella organisaation 
jäsenten fuusioarvioita niiden esittämistilanne huomioon ottaen. Kun organisaation jäsenet 
arvioivat fuusion vaikutuksia ja muutosprosessin onnistuneisuutta eri positioista, he kertoivat 
jokapäiväisestä organisaatiotodellisuudestaan, työkulttuurista sekä omasta ja muiden organi-
saatiossa toimivien tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista. Näillä selonteoilla he tekivät 
ymmärrettäväksi ja perustelevat omia muutosarvioitaan. Positiot lomittuivat myös toisiinsa ja 
muodostivat monenlaisia yhdistelmiä. Arvioija saattoi arvioida fuusiota esimerkiksi jonkun 
ammattiryhmän jäsenen positiosta. Samankin ammattiryhmän jäsenet, kuten hoitajat ja 
lääkärit, saattavat arvioida fuusiota monin eri tavoin ja erilaisin perustein verrattuna toisiin 
hoitajiin ja lääkäreihin, kuten eri toimintayksikössä, eri toimialalla tai maantieteellisella 
alueella toimivan hoitajan tai lääkärin näkökulmasta. Esille tuomansa positiot arvioijat 
konstituoivat suhteessa kyselylomakkeen tarjoamiin käsityksiin organisaatiotoimijoiden ja 
ryhmien erilaisista rooleista fuusiotilanteessa. Nämä positiot kertovat siis ensi sijassa siitä, 
miten ihmiset asemoivat itseään vastatessaan tutkijoiden laatimiin kyselylomakkeisiin (vrt. 
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Ronkainen 1998 243; 1999, 111–114; van Langenhove ja Harré 1999, 29–30; 114; myös 
Svensson ja Alvesson 2003, 1170; Buchanan ja Dawson 2007, 670–671).  
 Avovastauksista eriteltyjä positioita ei voi siis ”lukea” yhdenmukaista identiteettiä 
ilmaisevina, vaan ne muodostavat kuvaa organisaatiotoimijoiden identiteeteistä fragmentoi-
tuneina, monitulkintaisina, heterogeenisinä, refleksiivisinä ja paikallisina konstruktioina (vrt. 
Risberg 1999, 244–248; Sveningsson ja Alvesson 2003, 1164; Brown 2006, 732; 735–743). 
Tällaisia organisaatiotoimijoita koskevia asemointeja ei positioinnin teoriankaan mukaan 
ymmärretä pysyvinä, toimijoiden luonteenpiirteitä, luontaista suhtautumista tai toimintatapaa 
ilmaisevina, vaikka niiden nähdäänkin konstituoivan kyseisten toimijoiden (itse)ymmärrystä 
omista ja muiden toimintamahdollisuuksista eri tilanteissa (vrt. Harré ja Gillett 1994, 76,117; 
Davies 2003, 293). Tulkitsinkin organisaation jäsenten omat positioitumiset kyseisessä 
tilanteessa mielekkäänä toimintana ja tavoitteellisina tekoina (vrt. Harré 1983, 274; Davies ja 
Harré 1990, 46; 1999, 35; Harré 1995, 135; Davies 2003, 279; Harré ja Slocum 2003, 130; 
Parrot 2003, 31; Wilkinson ja Kitzinger 2003, 173), tilanteittain vaihtuvina (vrt. van 
Langenhove ja Harré 1999, 17) ja lisäksi monin tavoin toisiinsa lomittuvina ja samanaikaisina 
positioina (vrt. Harré ja Slocum 2003, 128). Tällaisina positiot tulevat lähelle organisaation 
toimintaa arvioivia intressiryhmiä, jotka ovat arviointitutkimusprosessissa tulleet valituksi 
sekä tutkijoiden että organisaation jäsenten toimesta (vrt. Vartiainen 2001, 35). 
 
 
8.2.4 Fuusiota arvioivat organisaation jäsenet aktiivisia muutosprosessiin  
 osallistujia ja toiminnan kehittämiseen sitoutuneita  
 
Fuusioarvioiden ymmärtäminen asianomaisten oman toimijuuden ilmauksina ja tilanteisina 
tekoina avaa kuitenkin tarkastelun kohteeksi uudella tapaa organisaation jäsenten toiminnan 
moraalisen ja rationaalisen perustan. Vaikka organisaatiotoimijoiden positioitumiset fuusio-
arvioissa osoittavat ”vain” hetkellistä ja tilanteista sitoutumista kulloiseenkin positioon, 
kysymys ei kuitenkaan ole mistä tahansa sitoutumisesta, vaan organisaation jäsenten toimin-
nasta ja teoista tietynlaisten diskursiivisten käytäntöjen puitteissa. Fuusiota koskevalla 
palautteellaan arvioijat osallistuvat muutosprosessiin ja ainakin tässä tapauksessa toimivat 
myös johdon toivomalla tavalla. Arviointitutkimuksen osallistujina he kannanottojensa lisäksi 
selvittivät fuusioarvioidensa perusteita ja pyrkivät toimimaan tutkimuksen onnistumiseksi ja 
luotettavan tutkimustuloksen aikaansaamiseksi. Muodolliseen arviointitilanteeseen osallistu-
jina he arvioivat fuusiota perusteellisesti eri tavoin ja monista eri näkökulmista. Olisikin 
paradoksaalista tulkita näiden organisaation jäsenten kriittisiäkään fuusioarvioita ilmauksiksi 
muutosvastarinnasta, passiivisuudesta tai muutoin ongelmallisesta käyttäytymisestä, kun he 
ovat teoillaan osallistuneet muutosprosessiin ja toimineet toivotulla ja uutta organisaatiota 
hyödyttävällä tavalla.  
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8.2.5 Organisaation jäsenten moraaliset rationaliteetit fuusioon  
 suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä 
 
Tutkimustulokset toivat hyvin esiin tutkimuksen kohteena olleen fuusioidun organisaation 
erityispiirteet, kuten toimialan tai organisaation erityispiirteet, joiden merkitystä on korostettu 
yhtenä fuusioarvioihin ja muutosreaktioihin vaikuttavina tekijöinä (esimerkiksi Lohrum 1996, 
174–179; Gertsen ja Søderberg 1998, 179, 183; Citera ja Stuhlmacher 2001, 324; Vaara ym. 
2003, 445). Tämän tutkimuksen tulokset tuovat kuitenkin aiempaa yksityiskohtaisemmin esiin 
organisatorisiin toimijapositioihin liitettyjä toimintaan velvoittavia tai oikeuttavia moraalisia 
rationaliteetteja fuusioon suhtautumiseen vaikuttavina tekijöinä. Tutkijat ovat toki aiem-
minkin raportoineet tällaisista organisaatiotoimijoihin liitetyistä käsityksistä, kuten ylimmän 
johdon vastuusta tehdä ja toteuttaa fuusioprosessiin liittyvät ratkaisut (vrt. esim. Ulrich ym. 
1989, 100; Datta ja Grant 1990, 30; Appelbaum ym. 2000, 682; Engeström 2002, 15; Nag ym. 
2007, 822; Stenvall ym. 2007, 62–69; Talja ja Mäkelä 2008, 214) ja lähiesimiesten vastuusta 
johtaa muutoksia työyhteisötasolla (myös esim. Buchanan 2003, 673–675; Wiili-Peltola 2004, 
394; 2005, 59; Embertson 2006, 228–230). Työntekijyyttä fuusiossa on tutkittu muun muassa 
vaihtosuhteen osapuolen näkökulmasta (esim. Dent ja Goldberg 1999, 26; Shield 2002, 364; 
Taskinen ja Turpeinen 2005, 55–61). Näihin toimijapositioihin liittyvien oikeuksien ja mah-
dollisuuksien tarkastelua fuusiotutkimuksista ei kuitenkaan juuri löydy tai siinä pitäydytään 
vain työntekijän vaihtosuhteeseen liittyvissä taustaolettamuksissa. Tässä tutkimuksessa esi-
merkiksi työntekijyys ja siihen liittyvät moraaliset kysymykset avautuvat laajemmin. Samoin 
muun muassa toimipaikan, toimialan, ammattiryhmän ja työyhteisön jäsenen sekä julkisen 
terveydenhuollon toimijapositioista esitetyt tehtävät, oikeudet ja vastuut sekä mahdollisuudet 
vastata kyseisen ryhmän jäsenille osoitettuihin haasteisiin ovat jääneet fuusiotutkimuksissa 
vähemmälle huomiolle organisaation jäsenten suhtautumiseen vaikuttavina tekijöinä. Uuden 
organisaation jäsenet tuovat vahvasti esiin kiinnittyvänsä esimerkiksi toimipaikkaansa tai 
yksikköönsä, kuten sairaalaan, klinikkaan, osastoon tai toimialaan. Tällaisten organisaation 
jäsenten toimintaa suuntaavien kiinnittymisten ja niihin liittyvien moraalisten rationaliteettien 
toteutuminen tai toteutumismahdollisuuksien muutokset, kuten muutokset mahdollisuuksissa 
vastata oman työyksikön tavoitteisiin työssään, näyttävätkin merkittäviltä fuusioon suhtau-
tumiseen vaikuttavilta tekijöiltä. Aiempaa selvemmin voidaan myös tämän tutkimuksen 
tuloksista huomata, kuinka nämä organisaation jäsenten arvioissaan omaksumat erilaiset 
positiot ja niistä esitetyt näkökulmat lomittuvat käytännössä toisiinsa monimutkaisiksi ja 
muuttuviksi asemoitumisiksi suhteessa fuusioon.  
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8.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 
 
Tutkimuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat luotettavan tiedon tuottaminen maailmasta ja todel-
lisuuden mallittaminen (Jokinen 2008, 243). Perinteisesti hyväksytyt tutkimuksen kriteerit, 
kuten arvovapaus, objektiivisuus, luotettavuus, kriittisyys ja arvoitavuus, eivät sinänsä riitä 
takaamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, vaan tutkijan on purettava nämä kriteerit pohtivan 
arvioinnin ja analyysin kohteiksi (Pohjola 2007, 11). Luotettavuudesta keskusteltaessa 
tehdään usein ero kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen arviointikriteerien välille. On 
esitetty, että laadullisen tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta ei voi arvioida aivan samalla 
tavalla kuin määrällisen tutkimuksen, mutta luotettavuuden parantamisen keinoista, kuten 
tutkijan kriittisestä työasenteesta sekä tutkimuksessa tehtyjen ratkaisujen perusteltavuudesta ja 
selvittämisestä lukijoille, ollaan tästä huolimatta melko yksimielisiä. Arviointiperusteiksi 
nousevat lopulta aineiston käsittelyyn, esittämiseen ja tulkintaan liittyvät kysymykset 
(Räsänen 2005, 98). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereitä on jaoteltu myös yleisiin 
ja erityisiin, eri menetelmiin liittyviin luotettavuuskriteereihin. Yleisinä luotettavuuskritee-
reinä on tuotu esiin muun muassa uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys 
(Kylmä ja Juvakka 2007, 127–129). Sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä laadullisen 
tutkimuksen pätevyys on ennen kaikkea uskottavuutta ja vakuuttavuutta sen suhteen, kuinka 
hyvin tutkijan tekemät konstruktiot vastaavat tutkittavien konstruktioita ja kuinka hyvin 
tutkija pystyy tekemään ne ymmärrettäväksi lukijoille (vrt. Silverman 1993, 144–149; 224–
229; Eskola ja Suoranta 2000, 208–222; Juhila ja Suoninen 2002, 235). Selvitän seuraavassa 
tekemieni ratkaisujen perusteita, joiden avulla lukija voi arvioida tulkintani pätevyyttä ja 
perusteltavuutta suhteessa aineistoon (vrt. esimerkiksi Ronkainen 1999, 116–117).  
 Tutkimuksessa tehtyjen ratkaisujen pätevyys ja perusteltavuus. Konstruktioinistisen 
tutkimusmetodologian perinteiden mukaisesti olen selvittänyt omia ”lukemiskehyksiäni” ja 
niiden mahdollisia seurauksia raportin eri vaiheissa (vrt. Juhila 2002, 228). Organisaatio-
tutkijana olen eritellyt tutkimusorientaatiotani ja positiotani vastata tutkimusyhteisön tutki-
musta koskevien normatiivisten odotuksien lisäksi manageriaalisiin, tiedon hyötyä ja 
käytettävyyttä koskeviin odotuksiin (Deetz 1996, 200–201).  
 Tavoitteeni oli tuoda esiin uutta tietoa organisaation jäsenten toiminnasta fuusioissa 
sekä ajatuksia organisaatiotoimintojen kehittämiseen ja fuusioprosessien ohjaukseen. Tutki-
muksentekijänä positioin itseni keskustelijaksi. Tutkimuksessani keskustelen aiemman 
fuusiotutkimuksen, tutkimushenkilöiden ja raporttini lukijoiden kanssa. Tutkimuksellani osal-
listun julkiseen keskusteluun fuusioista sekä fuusiotutkijoiden käymään keskusteluun fuusio-
tutkimuksen perusteista, fuusioista organisaatioiden uudistamisratkaisuina ja niiden onnistu-
neisuuteen vaikuttavista tekijöistä. En ole kuitenkaan ollut vapaa kirjoittamaan tutkimus-
raporttiini mitä tai miten tahansa. Väitöskirjatutkimukseni, yksi erityinen muodollisen episo-
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din ilmentymä, kiinnittyy erilaisiin totuuden tuottamisen käytäntöihin ja tarinalinjoihin. 
Toimin tutkimusinstituution puitteissa, ja lausumieni sosiaalinen merkitys on riippuvainen 
muista tiedeyhteisön jäsenistä. Tekstin luonne ja tyyli vaihtelee tieteenaloittain, ja kirjoitta-
minen edellyttää tieteen arvojen, normien, konventioiden ja käsitteiden tuntemusta sekä 
akateemisen puhetavan hallintaa (vrt. Luostarinen ja Väliverronen 1991, 50; Luukka 2002, 
14; myös Riad 2005, 1538; Buchanan ja Dawson 2007, 680)). Tietoisuus siitä, että kaikkea 
mitä kirjoitan, tullaan arvioimaan monin erilaisin kriteerein, kuten tieteellisen tutkimuksena, 
kirjallisena esityksenä tai muutosjohtamisessa hyödynnettävänä materiaalina, on ohjannut 
kirjoittamistani. 
 Olen yrittänyt tarjota lukijalle mahdollisuudet arvioida tutkimustani kuvaamalla 
tutkimukseni lähtökohtia, ennakko-oletuksiani ja sitoumuksiani positiointia tutkivana ja 
positiointia tekevänä tutkijana perustellessani kysymyksenasetteluani. Tutkimuskohdettani ja 
tutkimustilanteen kontekstia olen esitellyt luvussa 4 sekä liitteissä. Tapaani tarkastella ja 
soveltaa valitsemaani teoreettismetodologista lähestymistapaa olen selvittänyt luvuissa 3 ja 4. 
Jo ennen positionnin teorian löytämistä olin oivaltanut, että tarvitsen työhöni teoreettisen 
lähestymistavan, joka mahdollistaa toimijoiden konkreettiseen tilanteeseen asettumisen, itsen 
ja muiden asettamisen ja asetetuksi tulemisen tarkastelun. Tältä pohjalta opiskelin myös 
positioinnin teorian tarjoamia menetelmällisiä ratkaisuja. Kuvatessani teoriaa ja sen käyttöä 
olen yrittänyt tehdä näkyväksi ymmärrykseni ja konkreettiset ratkaisuni positioinnin teorian 
käsitteiden suhteen. 
 Menetelmän käytön ongelmia suhteessa tutkimuskysymyksiin ja tutkimusaineistoon. 
Tarkastelen organisaation jäsenten kirjoittamia avovastauksia eli tekstiaineistoa ikään kuin 
puheenvuoroina. Lomakekyselyssä vuorovaikutus organisaation jäsenten ja tutkijoiden välillä 
on kuitenkin suurelta osin yksisuuntaista ja eriaikaista, eikä sekventiaalisuus rakennu 
avovastauksissa samaan tapaan kuin kasvokkaisessa keskustelussa, koska osallistujat eivät voi 
ottaa osaa keskusteluun samanaikaisesti (vrt. Tirado ja Gálves 2007, 81). Kirjoitettuja ja 
painettuja lausumia on positioinnin teorian mukaan mahdollista tarkastella silti puheakteina, 
koska ne ovat sosiaalisia akteja, jotka on esitetty käytettäväksi, esimerkiksi jonkun luettaviksi 
tai kommentoitaviksi67 (Harré 1983, 62; vrt. myös Pöysä 2010, 160). Analyysi rajoittui siis 
vain yhden tutkimustilanteessa organisaation jäsenen esittämän ”puheenvuoron” yksityis-
kohtaiseen analyysiin, jolloin episodien ja tekstien välisen yhteyden merkitys korostui (vrt. 
Tirado ja Gálves 2007, 82). Aineistosta oli mahdollista konstruoida kuitenkin kolmenlaisia 
episodisia kokonaisuuksia, joissa tilanteen tavoitteet ja osallistujien positiot toimia tilanteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi rakentuivat avovastauksissa erilaisiksi. Nämä toiminnalliset 
kokonaisuudet nimesin henkilöstökyselyksi, tutkimustilanteeksi ja fuusion arviointitilanteeksi. 

                                                
67 Diskursiivisen tutkimuksen orientaationa positioinnin teorian on ajateltu soveltuvan esimerkiksi keskustelunanalyysia 
heikommin ”elävän elämän keskustelujen” tarkasteluun ja paremmin ”valmistellun” puheen analysointiin (Potter 2001, 261). 
Tässä tutkimuksessa analysoitu empiirinen aineisto edustaa arkikeskustelua valmistellumpia ja muodollisempia 
puheenvuoroja, joten tässä mielessä positioinnin teorian voi arvioida soveltuvan tämän aineiston lähestymistavaksi hyvin.  
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 Aineistoanalyysin systemaattisuus. Alustavaa aineistoanalyysia olen tehnyt jo vuodesta 
2000 lähtien, jolloin ensi kerran työni puolesta tutustuin aineistoon. Vasta löydettyäni 
positioinnin teorian ja opiskeltuani sen menetelmälliset työkalut tein lopulta systemaattisen 
luokittelun koko aineistosta. Olen luokitellut jokaisen tutkimusaineistoani edustavan avo-
vastauksen vähintään yhteen toimintatilannetta kuvaavaan episodiin (vrt. LIITE 8. Avoimeen 
kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 vastanneiden erikseen tutkijoille ja johdolle suuntaamat 
lausumat toimialoittain). Jokaisen fuusiota koskevan kannanoton olen luokitellut vielä 
erikseen vähintään yhteen fuusioarvioijan positioon kuuluvaksi (vrt. LIITE 9. Avoimeen 
kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 vastanneiden positioitumiset fuusioarvioijina toimi-
aloittain). Tekemäni tulkinnat kattavat siis koko aineiston (vrt. Jokinen 2008, 246). Tulkinnan 
vakuuttavuuden lisäämiseksi olen tukeutunut analyysissa ensisijaisesti avovastausten kirjoit-
tajien tilanteisesti ilmaisemaan ymmärrykseen fuusiosta sekä niihin tulkintoihin, joita asian-
omaiset ovat itse antaneet omalle kielenkäytölleen. Tulosluvuissa olen eritellyt aineistosta 
tekemieni tulkintojeni perusteita ja esittänyt aineisto-otteita esimerkkeinä tekemistäni 
aineistoluokitteluista. Aineistoanalyysin vaiheita, aineiston käsittelytapaa ja tulosten rapor-
tointia olen eritellyt luvussa 4. Intertekstuaalisuuden lisäämiseksi olen verrannut tuloksia ja 
suhteuttanut niitä aikaisempaan tutkimukseen niin tutkimusprosessin edetessä kuin rapor-
tissakin (vrt. Juhila ja Suoninen 2002, 234–236; Jokinen 2008, 246). 
 Analyysin ongelmia ja valintoja. Positioinnin teorian tarjoamat käsitteet eivät olleet 
kuitenkaan helppoja omaksua. Episodin käsitteellä viitataan meneillään olevaan toimintatilan-
teeseen tai toiminnalliseen kokonaisuuteen, jossa toimitaan joidenkin erityisten sosiaalisten 
periaatteiden mukaan. Toisaalta sillä viitataan myös keskustelutilanteeseen (vrt. luku 3). 
Tässä tutkimuksessa olen soveltanut episodin käsitettä ensin mainitussa merkityksessä. 
Avovastausaineiston jaottelu eri episodeihin on silti analyyttinen, koska kaikki fuusioarviot 
voidaan ymmärtää yhtä lailla arvioijien muodollisessa arviointitilanteessa esittäminä arvioina 
kuin palautteena omalle työorganisaatiolle samoin kuin lisätietona tutkijoille, jotta nämä 
osaisivat tehdä kannanottojen perusteella tutkimustuloksista oikeita johtopäätöksiä. Jaottelu 
havainnollistaa kuitenkin toimintatilanteiden tavoitteiden ja niissä toimivien toiminnan 
järjestyneisyyden eroja. Tulkitsin avovastausten kuuluvan johonkin episodiin sen meneillään 
olevan tilanteen ja tekojen mukaan, joihon kirjoittajat itse viittasivat tai joita he tekivät 
lausumillaan, kuten antoivat palautetta johdolle tai tutkijoille sekä arvioivat fuusiota.  
 Episodeista hankalin hahmottaa ja nimetä oli episodi, jonka nimesin muodolliseksi 
arviointitilanteeksi. Fuusion arviointi oli henkilöstökyselynä toteutetun arviointitutkimuksen 
keskeinen tavoite ja tarkoitus. Koska se oli niin itsestään selvä fuusion arviointiin osallis-
tuvien toiminnan lähtökohta, oli vaikea nähdä sitä erityisenä tilanteena, tarinalinjana ja 
tekona, jossa arvioija arvioidessaan fuusiota tekee sitä mitä arvion pyytäjä tällaisessa 
muodollisessa arviointitilanteessa häneltä odottaa eli antaa arvion pyytäjän osoittamasta 
kohteesta ja pyytäjän osoittamalla tavalla. 
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 Samoin tarinalinja tuntui käsitteenä alkuun ongelmalliselta, koska sen kuvataan 
tarkoittavan sekä kulttuurista tarinamallia että keskustelun tosiasiallista etenemistä ja kulkua 
(vrt. van Langenhove ja Harré 1999, 17; Harré ja Moghaddam 2003, 6; Moghaddam ym. 
2003, 14).  Erittelin tarinalinjoja episodeittain, sen perusteella mitä avovastausten kirjoittajat 
kuvasivat tilanteessa tavoiteltavan, kuten selvitystä fuusioon liittyvistä epäkohdista ja niiden 
ratkaisumahdollisuuksista sekä mahdollisimman perusteellista, luotettavaa ja monipuolista 
arviota fuusiosta, joita käytettäisiin hyödyksi muutosprosessin ohjauksessa ja uuden organi-
saation kehittämisessä. Tarinalinjojen määrittelyssä käytin hyväkseni omaa kulttuurista, 
yhteisesti jaettua tietämystäni henkilöstökyselyiden ja tutkimusten luonteesta. Tämän lisäksi 
tarkastelin kyselylomaketta ja sen saatekirjettä. Jälleen arviointitilanteen osalta oli muita 
episodeja vaikeampi hahmottaa keskeisiä tarinalinjoja. Päättelin kuitenkin yleisempään tietä-
mykseeni nojaten, että muodollisessa arviointitilanteessa, siis tilanteessa, johon osallistutaan 
varta vasten arviointitarkoituksessa, on keskeistä päätyä johonkin kohdetta arvottavaan tulok-
seen. Ja kuten kyselyn saatekirjeestä ja kyselylomakkeestakin oli ymmärrettävissä, niin 
arviointitutkimuksella pyrittiin mahdollisimman perusteelliseen, monipuoliseen ja kattavaan 
arvioon fuusiosta.  
 Aineistosta tekemieni tulkintojen perusteet. Aineistosta tekemäni tulkinnat ovat myös 
prosessin tulosta. Aikaisempi työskentelyni avovastausaineiston parissa ja näissä yhteyksissä 
tehdyt aineiston rajaukset ovat tehneet joistakin avovastauksista toisia tutumpia ja määrit-
täneet tapaani tarkastella niitä tietyllä tapaa esimerkiksi epäoikeudenmukaisuudesta kertovina 
lausumina (vrt. Taskinen ja Turpeinen 2005; Turpeinen ja Taskinen 2005). Tutkijayhteisössä 
työskennellessäni ja tutkimuksia lukiessani opin tarkastelemaan muun muassa tiettyjä fuusio-
tutkimuksia alan ”klassikoina”, kun niihin sellaisina viitattiin. Väitöskirjatutkimukseni myötä 
olen etsinyt lisää lähdekirjallisuutta ja lukenut aiemmin keräämääni fuusiokirjallisuutta 
uudelleen. Olen lukijana asettunut uudelleen ja uudelleen suhteessa empiirisen aineistoon 
samoin kuin fuusiotutkimusteksteihin, asettanut lukemaani ja tullut asetetuksi tekstien luki-
jana joka kerran toisin eri tekstien ja eri lukukertojen välillä tapahtuneiden asioiden, koke-
musten ja oppimisen myötä. Prosessin myötä huomasin, kuinka tutkimukseni empiirinen 
aineisto koostui lopulta pitkälti samanlaisista organisaatiotoimijoiden lausumista, joita 
muidenkin fuusiotutkimusten yhteydessä oli käsitelty. Organisaation jäsenten selonteot 
fuusiosta kertoivat mielestäni kuitenkin jostakin muusta kuin valtavirtatutkimuksen osoit-
tamista fuusioprosessien ongelmista, kuten muutosvastarinnasta tai kulttuurien erilaisuu-
desta, joka aiheutti ristiriitoja. Eivätkä fuusioarvioijat tuntuneet olevan ainakaan passiivisia 
saati pelokkaita, uskaltaessaan kirjoittaa avoimesti epäkohdista, joihin toivoivat parannusta. 
Lopulta löysin myös fuusiotutkimusten valtavirtaa eritelleiden ja kyseenalaistaneiden tutki-
joiden teesit ja keskustelut eri lähestymistavoista. Päädyin etsimään tietoisesti tutkimuksellista 
lähestymistapaa, jonka puitteissa voisin tarkastella tutkimusaineistoa jotenkin toisin kuin 
arvottamalla etukäteen toimijat ja heidän lausumansa jonkinlaisiksi tai jostakin erityisestä 
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toiminnasta kertoviksi ja joka ottaisi tutkimustilanteen vuorovaikutuksellisuuden tulkintojen 
perustaksi. Tiedostin myös oman toimintani mahdolliset vaikutukset, jos en osaisi raportoida 
aineistoa riittävän vakuuttavasti. Tutkittavat saattaisivat tulla ymmärretyksi juuri sellaisina 
kuin mitä olin yrittänyt välttää. 
 Analyysini tuloksena esitin, kuinka organisaation jäsenet positioituivat fuusion tutki-
mustilanteessa henkilöstökyselyyn osallistuvan palautteenantajan, tutkimukseen osallistujan 
ja fuusioarvioijan positioon. Tutkimusintressieni pohjalta erittelin tarkemmin juuri fuusio-
arvioijan positioita. Luokitellessani positioita olen nimennyt ja koostanut ne organisaation 
jäsenten omien määrittelyjen pohjalta. Lukemani fuusiokirjallisuus on luonnollisesti myös 
vaikuttanut tapaani hahmottaa ja luokitella positiot. Tehdessäni luokittelua olen joutunut 
käyttämään harkintaa monessa kohdassa, esimerkiksi kun avovastaaja ei ole asemoinut 
itseään tai muita esille tuomiaan toimijoita eksplisiittisesti eli avovastaus on vaikkapa ollut 
passiivi- tai luettelomuodossa. Tällöin olen tehnyt luokittelun avovastauksen asiasisältöjen 
perusteella ja verrannut sitä aiemmin luokittelemiini positioihin, niiden yhteydessä esitettyihin 
asiasisältöihin, yleisempään kulttuuriseen tietämykseeni sekä fuusiokirjallisuudesta hahmot-
tamiini määrittelyihin. Jatkuvan aineiston uudelleenlukemisen ja oppimisprosessin myötä olen 
oppinut tarkkailemaan pieniäkin vihjeitä tai yksittäisiä sanoja, joilla vastaajat viittasivat 
esimerkiksi ammattiryhmänsä tai jonkin fuusio-osapuolen työhön liittyviin yksityiskohtiin. 
Aineisto on moninaisuudessaan pakottanut tarkastamaan tulkintojan yhä uudelleen ja herkis-
tänyt säännönmukaisuuksien lisäksi myös eroille ja muista lausumista poikkeaville yksityis-
kohdille, joita en ole halunnut ohittaa tutkimusintressieni vuoksi.  
 Vain muutama yhden tai kahden sanan mittainen avovastaus yli kuudesta tuhannesta on 
täsmälleen samanlainen. Jos kaikki avovastaukset poikkeavat toisistaan, kuinka niistä teke-
mäni tulkinnat ja yleistykset vastaavat alkuperäisiä? Aineistoa lukiessani olen päätynyt 
ryhmittelemään samansisältöisiä lausumia ja muodostanut niistä kokonaisuuksia, joissa avo-
vastaajat selittävät samaa fuusioon tai sen arviointiin liittyvää asiaa tai asiantilaa yhtene-
väisesti tai säännönmukaisesti Esimerkiksi valtaosa ammattiryhmän positiota fuusiota arvioi-
nut kritisoi hyvin voimakkaasti fuusion seurauksena syntyneitä saman ammattiryhmän sisäisiä 
palkkaeroja fuusio-osapuolten tai eri yksiköiden välillä ja määritteli tämän asiantilan 
”vääräksi”, ”epäoikeudenmukaiseksi” ja monin tavoin mieltä ”kuohuttavaksi ristiriidaksi”. 
Näistä samaan tapaan rakentuvista avovastauksista olen etsinyt ja löytänyt poikkeuksia, joissa 
kirjoittaja kuvaa jotakin positioita jotenkin toisin kuin muut tai arvioi fuusiota, sen vaiku-
tuksia, muutosprosessin epäkohtia tai niiden ratkaisuja samasta positiosta jotenkin toisin. 
Esimerkiksi joidenkin arvioijien mielestä palkkaerot jonkin ammattiryhmän sisällä olivatkin 
päinvastoin oikeutettuja tai niihin pitäisi pyrkiä, koska eri yksiköissä tai yksilöillä oli erilaista 
asiantuntemusta ja osaamista, josta kyseistä ammattiryhmän edustajaa pitäisi palkita 
(moniäänisyyttä olen kuvannut viimeisessä sarakkeessa ks. TAULUKKO 5. Yhteenveto eri 
positioista esitetyistä fuusioarvioista ja niiden perusteista). Tällaiset poikkeukset edustavat 
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tutkimuksessani niin kutsuttua moniäänisyyttä johon olen pyrkinytkin. Tähän ”erojen” 
etsimiseen minua ovat ohjanneet aiemmin lukemani tutkimukset ja tutkijat (kuten Lohrum 
1996; Gertsen ja Søderberg 1998; Risberg 1999; Vaara 2001; 2003; Boxer 2003; Riad 2005), 
jotka ovat nimenneet valtaosan fuusiotutkimuksista niin sanotuksi valtavirtatutkimukseksi 
niiden lähtökohtaolettamuksien ja samaan tapaan rakentuvien tulosten mukaan sekä paikan-
taneet omien tutkimustensa tavoitteet tai tulokset toisenlaisiksi tai kriittisiksi suhteessa tähän 
valtavirtaan. Tutkimukseni kysymyksenasettelu perustuu juuri näille kriittisille näkemyksille. 
 En ole silti voinut tavoittaa kaikkea sanottua erilaisine vivahteineen tai kaikkia niitä 
erityisyyksiä, joihin vastaajat lausumissaan viittaavat. Buchananin ja Dawsonin (2007, 673) 
mukaan tutkija kohtaa ainakin kaksi ongelmaa organisaatiomuutoksen moniäänisyyttä 
tavoitellessaan: mitkä kaikki äänet otetaan analyysiin mukaan ja miten vahvasti esiin tuodut 
muutosnarratiivit artikuloidaan? Raportoidessani olen joutunut yleistämään, pelkistämään ja 
luopumaan lukuisista yksityiskohdista. Nyt raportoimani episodit olisi voinut eritellä 
yksityiskohtaisemminkin aineiston perusteella, mutta nyt olen jaotellut episodit ikään kuin 
pääluokittain ja keskittynyt tarinalinjojen kuvauksissa osallistujien toimintaa suuntaavien 
tavoitteiden erittelyyn. Kyselylomakkeen väittämiä en ole myöskään luokitellut samalla 
tarkkuudella kuin avovastauksia, vaikka viittaan niihin avovastauksissa tekemieni tulkintojen 
yhteydessä. Erityisesti fuusioprosessin epäkohtia ja onnistumisen edellytyksiä raportoidessani 
olen joutunut tiivistämään ja päättämään mitä esimerkkejä nostan esiin aineistosta ja millä 
perusteella. Näissä valintatilanteissa olen pyrkinyt tukeutumaan määrällisiin periaatteisiin ja 
esittänyt esimerkiksi avovastaukset niissä esitettyjen asioiden tai ilmaisutavan yleisyyden 
perusteella. Havaitsemani erityisyydet tai poikkeamat samansisältöisinä tai -muotoisina 
toistuvista avovastauksista olen tuonut esiin joka tapauksessa. Samoin olen tiivistänyt 
luokittelua positioiden osalta (vrt. alaluku 4.3.4). 
 Poikkeustapausten selittäminen. Tutkija voi lisätä tulkinnan vakuuttavuutta myös 
selittämällä aineiston poikkeukset suhteessa aineistosta tehtyyn kokonaistulkintaan (vrt. 
Ronkainen 1999, 116; Juhila 2002, 235). Olen edellä selvittänyt, kuinka olen jo lähtökoh-
taisesti etsinyt aineistosta orgaanisaation jäsenten ”moniäänisyyttä”. Tutkijana olen myös 
tulkinnut empiiristä aineistoani tavalla, joka saa aineiston ja tutkimuskohteet näyttämään 
tietynlaiselta (vrt. Juhila 2002, 229). Olen esittänyt organisaation jäsenet fuusioarvioidensa ja 
selontekojensa perusteella halukkaiksi osallistumaan fuusioprosessiin, tutkimukseen osallis-
tujiksi, jotka pyrkivät olemaan mahdollisimman hyviä ja luotettavia ”tutkimuksen kohteita” 
sekä arvioijiksi, jotka yrittävät arvioida fuusiota mahdollisimman perusteellisesti (vrt. myös 
esim. Alasuutari 2005, 18–19; Pohjola 2007, 19). Jotkut organisaation jäsenet ilmoittavat 
kuitenkin selkeästi, etteivät sitoudu fuusioon, eivät usko tutkimuksiin tai pidä mielekkäänä 
arvioida fuusiota esimerkiksi kyseisenä ajankohtana, jona arviota pyydettiin. Mihin siis 
perustan tulkintani? 
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 Positioinnin teoria ohjaa tarkastelemaan tutkimushenkilöiden moraalista toimijuutta. 
Moraalin käsite määritellään yksilötoimijoiden kautta, jotka ovat sosiaalisina toimijoina 
lähtökohtaisesti tahtovia, tavoitteellisesti toimivia ja vastuuta kantavia. Tämän käsityksen 
ohjaamana lähestyin organisaation jäsenten fuusioarvioita muodollisessa arviointitilanteessa 
tehtyinä tavoitteellisina tekoina (puheakteina). Se, että organisaation jäsen on osallistunut 
henkilöstökyselynä toteutettuun fuusion arviointitutkimukseen, ottanut kantaa lomakkeen 
väittämiin tai kirjoittanut avoimeen kysymykseen vastaukseksi omia näkemyksiään, on posi-
tioinnin teorian mukaan organisaation jäsenen ensisijainen teko, jota tutkijan tulee itsessään 
tarkastella intentionaalisuuden ilmentymänä. Kannanotto kertoo siis ainakin jonkinlaisesta 
tutkimusinstituutioon liittyvästä luottamuksesta tai olettamuksesta, että tutkija on kiinnostunut 
tutkimukseen osallistuvan näkemyksistä ja käsittelee kannanoton. Tutkijan tehtävä on puoles-
taan raportoida nämä näkemykset organisaation johdolle, joten kriittinenkin fuusiota koskeva 
kannanotto kertoo sen esittäjän odottavan, että hänen näkemyksensä välitetään eteenpäin ja 
tulee otetuksi huomioon muutosprosessin arvioinnissa. Vaikka tutkimukseen osallistuja kiel-
täytyisi omasta tehtävästään arvioida fuusiota, esimerkiksi koska hän pitää arviointiajankohtaa 
liian varhaisena, kuvaa hän kieltäytymistä perustelevilla selonteoillaan kuitenkin sitoutu-
neensa tavoittelemaan mahdollisimman luotettavaa arviota ja pyrkivänsä näin toimimaan 
myös organisaation toivomalla tavalla.   
 Tutkimustulokset eivät silti mitätöi organisaatiotoimijoiden kokemusta esimerkiksi 
johdon epäonnistumisesta, työntekijöiden passiivisuudesta, muutosvastarinnasta tai fuusio-
osapuolten kulttuuristen erojen tai terveydenhuollon organisaatiokulttuuristen piirteiden 
ongelmallisuudesta fuusiotilanteessa. Sen sijaan tässä tutkimuksessa valittu tutkimusilmiön 
tarkastelutapa asettaa kyseenalaiseksi tutkijan toiminnan silloin, kun tämä jo tutkimuksen 
lähtökohdissa sitoutuu vakiintuneisiin käsityksiin organisaatiotoimijoiden rooleista ja näiden 
itsestään selvästä, luontaisesta ja normatiivisesti latautuneesta suhtautumisesta fuusioon ja 
uuteen organisaatioon. Tulokset haastavat kysymään, mihin lopulta perustuu tulkinta siitä, 
että johto on epäonnistunut, työntekijät ovat passiivisia tai muutosvastarintaisia tai kulttuuri-
erojensa tai jonkin muun syyn takia ongelmallisia, kun organisaation jäsenet kritisoivat 
fuusiota ja tuovat esiin epäkohtia ja yhdistämistilanteen haasteita. 
 Tutkimustulosten yleistettävyys. Mitä tämän tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa muis-
ta organisaatioiden yhdistämisistä? Vaikka tulosten yleistettävyydestä ei voida puhua tilastol-
lisessa merkityksessä, on yksittäisestäkin tutkimuskohteesta tehdyissä tulkinnoissa aina jota-
kin yleistä (vrt. Hirsjärvi ym. 2004, 171). Yleistettävyyttä voi arvioida esimerkiksi tutkimus-
tulosten siirrettävyyden ja tutkittavien edustavuuden osalta (Eskola ja Suoranta 1998, 65–68).  
 Tutkimuksen kysymyksenasettelua perustellessani olen muun muassa käyttänyt lähde-
kirjallisuutena erilaisia organisaatioiden yhdistämistä koskevia tutkimuksia, vaikka tämän 
tutkimuksen aineisto on kerätty julkisen erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistämistä 
tutkittaessa. Esimerkiksi Kettunen ja Vaara (2009, 12) ovat pohtineet, voiko yksityissektoria 



 

 195 

koskeva fuusiotutkimus ylipäätään vastata julkisen sektorin organisaatioiden yhdistämistilan-
teiden haasteisiin? He toteavat, että sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioiden 
yhdistämistilanteissa löytyy kuitenkin paljon yhteisiä nimittäjiä, vaikka organisaatioita 
koskeva tutkimuskin näyttää olevan jakautunut julkishallintotieteelliseen ja liiketaloudelliseen 
tutkimukseen (emt., 4). Organisaatioihin vaikuttavat niiden omistuspohjasta riippumatta tietyt 
kollektiivisen toiminnan säännönmukaisuudet, jotka näkyvät fuusioissa ja integraatioprosessin 
dynamiikassa, vaikka molemmilla tahoilla onkin erityispiirteensä. Samaan tapaan voi ajatella, 
että tämän tutkimuksen tuloksena esitetyt organisaatiotoimijoiden positioinnit fuusioarvioijina 
ovat todennäköisiä muidenkin organisaatioiden yhdistämisiä tutkittaessa.  
 Pidän tärkeänä kuitenkin korostaa, kuinka terveydenhuollon organisaatioissa ja vielä 
erityisellä tavalla julkisen terveydenhuollon organisaatioissa on silti omat toimialaan liittyvät 
sekä paikalliset erityispiirteensä, joiden merkitystä ovat monet muutkin tutkijat aiemmin 
painottaneet muutostilanteissa huomioitavina tekijöinä (vrt. esim. Currie 1998; Roald ja 
Edgren 2001; Shield ym. 2002; Gollop ym. 2004; Taskinen 2005; Vuori ym. 2005; Wiili-
Peltola 2005; Kivisaari ja Saranummi 2006; Buchanan ym. 2007; 2003; Currie ym. 2008; 
Kivinen 2008). Tutkimuksen kohteena olleet organisaation jäsenet ja heidän tekemänsä 
positioinnit edustavat julkisen erikoissairaanhoidon sairaalaorganisaatioissa työskenteleviä 
etelä-suomalaisia, jotka ovat ottaneet osaa organisaatiossa tehtyyn fuusion arviointitutki-
mukseen. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä, jonka avoimeen kysymykseen vastaustilaan 
monet kirjoittivat lisätietoja merkityksellisinä pitämistään asioista. Voi tietenkin kysyä, miten 
hyvin juuri nämä organisaation jäsenet edustavat kyselyyn vastaajina keskivertovastaajia? 
Esimerkiksi Wiili-Peltola tutkimusryhmineen (2005) vertasi sairaalaorganisaatioiden johtami-
sen oikeudenmukaisuutta tutkiessaan avoimen vastauksen kirjoittaneiden esittäneiden kyse-
lylomakkeen väittämiä muiden vastaajien väittämiin. Tulokset olivat yhdistettävissä laa-
jemmin yksilötasolle senkin jälkeen, kun avokommenttien kirjoittajat oli poistettu vertailusta. 
Avovastausten kirjoittajat toimivat ikään kuin äänitorvina yksikön muiden jäsenten puolesta. 
 Toisaalta tutkimukseni yleinen kiinnostus on enemmän teoreettinen kuin empiirinen. 
Tavoitteeni oli käsitellä sitä millaisista positioista henkilöstö arvioi julkisen erikoissairaan-
hoidon organisaatioiden yhdistämistä, ei miten hyvin tai huonosti tämä fuusio toteutettiin tai 
mitä mieltä vastaajat siitä olivat. Perustelin kysymyksenasetteluni mielekkyyttä fuusiota 
käsittelevän valtavirtatutkimuksen puutteilla sekä valitsemallani teoreettisella ajattelutavalla 
eli ymmärryksellä positioinnista itseohjautuvana ja vastuullisena toimintana erilaisissa 
episodisissa toimintatilanteissa. Tutkimukseni toinen tavoite olikin tarkastella fuusioarvioiden 
tilanteisuutta, joka on tavoitteena ennemmin metodologinen kuin empiirinen. Tässä mielessä 
aineistona voisi olla mikä tahansa vastaavanlainen aineisto, koska en pyri selittämään vastaa-
mista taustamuuttujilla vaan analysoimalla vastaamista arviointitutkimuksen yhteydessä 
tehtyinä tekoina ja tuomalla esiin aineiston tuottamisen kontekstia. 
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8.4 Tutkimuksen merkitys tulevalle fuusiotutkimukselle  
 ja fuusioiden toimeenpanijoille 
 
Organisaatiotoimijoiden positioinnin tutkimus avaa uusia näkökulmia pohtia muutosjohta-
mista ja organisaation jäsenten suhtautumista fuusioon. Positiointien erittely tuo esiin ensin-
näkin organisaation jäsenten moninaisen asemoitumisen suhteessa fuusioon. Organisaation 
jäsenet korostavat muutosarvioita perustellessaan myös erilaisia organisaation jäsenten 
toimintaa ohjaavia moraalisia rationaliteetteja. Muutosarviot ja niitä koskevat perustelut 
osoitetaan johdolle, jotta johto osaisi suunnata muutosprosessin ohjausta ja kehittämishank-
keita mielekkäästi. Tutkijoille selvitetään arviointitutkimuksessa esitettyjen kannanottojen 
perusteita, joiden avulla tutkijoiden olisi mahdollista arvioida fuusioarvioiden hyödynnet-
tävyyttä ja luotettavuutta tutkimustuloksina. Samoin erilaisten arviointipositioiden edustajina 
korostetaan kyseisen position toimintaa ohjaavia reunaehtoja ja periaatteita, esimerkiksi 
työntekijänä ja ammattiryhmän edustajana arvioidaan fuusiota suhteessa mahdollisuuksiin ja 
velvollisuuksiin tehdä oma työnsä hyvin. Tutkimus osoittaa lisäksi, kuinka organisaation 
jäsenten fuusioarvioissaan omaksumat erilaiset positiot ja niistä esitetyt näkökulmat lomit-
tuvat käytännössä toisiinsa monimutkaisiksi, muuttuviksi ja tilanteisiksi asemoitumisiksi 
fuusioon. Tulokset havainnollistavat, kuinka fuusioprosessi sisältää samanaikaisesti lukuisia 
erilaisia muutoksia, jotka toteutuvat eri tavoin eri yksiköissä ja eri yksilöiden kohdalla: 
ongelmana on erityyppisten muutosprosessien ja seurausten päällekkäisyys, jolloin myös 
organisaation jäsenten esittämät fuusioarviot ovat moniulotteisia. Tulevan fuusiotutkimuksen 
kannalta tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: 
 Perinteisiksi vakiintuneet fuusiotutkimuksen tarkastelutavat ovat riski- ja ongelma-
keskeisiä ja moninaisuuden lisäksi ne sivuuttavat helposti organisaation jäsenten aktiivi-
suuden sekä myönteisen ja ratkaisukeskeisen suhtautumisen fuusioon. Vakiintuneet käsitykset 
organisaatiotoimijoiden rooleista fuusiossa ovat myös poliittisesti ja moraalisesti latautuneita 
ja ne uusintavat usein reflektoimattomia käsityksiä organisaation jäsenten ja eri toimija-
ryhmien erilaisista tehtävistä, vastuista, oikeuksista sekä mahdollisuuksista toimia työssään ja 
fuusiotilanteessa. Ne ohittavat helposti työntekoa ja organisaatioiden toimintaa mahdollistavat 
ja rajoittavat moninaiset reunaehdot, käytännöt ja periaatteet sekä organisaation jäsenten 
moraalisen toimijuuden. 
 Yksilöiden muutoskokemusten tai fuusio-osapuolten kulttuuristen ristiriitojen sijaan 
voitaisiin fuusiotutkimuksissa paneutua enemmän muutosten tarkasteluun esimerkiksi erilais-
ten toiminnallisten yksikköjen ja toimipaikkojen tai muiden organisaation merkityksellisenä 
esiintuomien ryhmien sekä näiden keskinäisten suhteiden näkökulmasta. Menetelmänä posi-
tioinnin teoria voisi soveltua toimijoiden vuorovaikutussuhteiden tai organisaation järjestel-
mien osien vuorovaikutuksen erittelyyn. Tällöin voitaisiin tutkia syvällisemmin esimerkiksi 
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sitä mikä rakentaa merkitysmaailmaa juuri terveydenhuollon kontekstissa. Tällaista moninai-
suutta korostaa lähestymistapaa sekä kategorisointeja voisi hyödyntää laajemminkin, kun 
pyritään ymmärtämään työelämän moraalisia rationaaliteetteja, esimerkiksi työntekijöiden 
psykologisia ja moraalisia sopimuksia ja niiden perusteita (vrt. esim. Schein 1977, 24–25; 
Rousseau 2001, 511–513; Alasoini 2006, 23; Järvensivu 2006, 125; myös Conway ja Briner 
2005, 181–182), joita on usein tutkittu vain työntekijän ja työnantajan vaihtosuhteen puit-
teissa.  
 Jos dominoivia diskursseja halutaan muuttaa, voisi tulevissa tutkimuksissa tarkastella 
kuinka diskurssit kiinnittyvät käytäntöihin ja reflektoida tutkimuksissa usein itsestään selvänä 
esitettyjä organisaatiotoimijoihin kohdistuvia normatiivisia kategorisointeja ja niihin liitettyjä 
velvollisuuksia, vastuita ja oikeuksia. Hollwayn (2001) mukaan tilanteessa toimivien asemoi-
tumisia analysoimalla on mahdollista osoittaa, kuinka subjektien omat panostukset ja 
diskurssien tarjoamat positiot ovat sosiaalisesti konstituoituja ja subjektiviteettia konsti-
tuoivia. Näin voidaan välttää analyysit, joissa diskurssien nähdään vain mekaanisesti toistavan 
itseään (emt., 277–278). Esimerkiksi tämä tutkimus osoittaa, kuinka merkityksellistä on 
soveltaa tutkimuksen tiedonkeruuseen liittyvien kontekstuaalisten tekijöiden reflektoinnin 
mahdollistavaa tutkimustapaa.  
 

Fuusiotutkimuksissa on organisaation jäseniä ja heidän suhtautumistaan 
fuusioon hedelmällistä tarkastella sellaisten viitekehysten puitteissa, jotka otta-
vat huomioon toimijoiden arviointinäkökulmien moninaisuuden ja moraalisen 
toimijuuden, työntekoa ja organisaatioiden toimintaa ohjaavat paikalliset reuna-
ehdot ja periaatteet sekä organisaation jäsenten esittämien fuusiota koskevien 
näkemysten tilanteisuuden eli kiinnittymisen johonkin erityiseen toiminta-
tilanteeseen. 

 
 Fuusioita kuvaavat yleiset yksilöpsykologiset tai dominoivat kulttuuriset selitys- ja 
johtamismallit ovat yksinkertaistavia ja yksinään riittämättömiä viitekehyksiä myös muutos-
ten ohjausta suunniteltaessa ja toteutettaessa, sillä ne harvoin tavoittavat fuusion jälkeisen 
organisaatiotodellisuuden moniulotteisuutta (vrt. myös Vaara ym. 2003, 445). Tässä tutki-
muksessa sovellettua positioinnin teorian tapaa tarkastella organisaation jäsenille merkityk-
sellisiä tekijöitä ja positioita fuusiotilanteessa voidaan hyödyntää myös sairaalaorgani-
saatioiden muutosprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä laajemmin etenkin julkisen 
sektorin organisaatioita yhdistettäessä. Muutosjohtamiseen tutkimus tuo seuraavia näkö-
kulmia:  
 

Muutosjohtamisen haasteita pohdittaessa, on organisaation jäseniä ja heidän 
toimintaansa muutostilanteissa mielekästä tarkastella asianomaisten itsensä esiin 
tuomista näkökulmista. Tällainen lähestyminen tuo esiin organisaation jäsenten 
monenlaiset tavat suhtautua fuusioon. Ymmärrys organisaatiotoimijoiden ja 
ryhmien muutoksiin suhtautumisen moninaisuudesta on muutosjohtamisen voi-
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mavara, joka auttaa suuntaamaan muutostoimenpiteitä ja pohtimaan päätösten 
perusteita ja mahdollisia vaikutuksia useista eri näkökulmista. 

 
 Organisaation jäsenten erilaisten positioitumisten selvitys voi tukea organisaation 
johtoa sen pyrkimyksissä hallita fuusioprosessien dynamiikkaa. Fuusioon liittyvän päätök-
senteon legitimaatiota tavoiteltaessa (vrt. Vaara ja Monin 2010) voisi ottaa organisaation 
jäsenten erilaiset positioitumiset huomioon, kun argumentoidaan ja tehdään uuden organi-
saation materiaalisia käytäntöjä koskevia päätöksiä. Muutosjohtamisen tavoitteita ja käytän-
töjäkin joudutaan tällöin pohtimaan erilaisista lähtökohdista (vrt. Pideritt 2000, 789). Organi-
saation jäsenten moninaisuuden hahmottaminen auttaa puolestaan ymmärtämään fuusiotilan-
teessa työskentelevien reaktioita ja käyttäytymistä muutostilanteissa aiempaa paremmin. 
Esimerkiksi fuusion toimeenpanijoiden on mahdollista tehostaa HRM-riskien hallintaa fuu-
sioissa tarkastelemalla organisaation jäseniä ja näiden keskinäisiä suhteita laajemmin (vrt. 
Bryson 2002, 24). Vaaran (2003, 890) mukaan sensitiivisyys organisaatiotoimijoiden eri-
laisille tulkinnoille ja ymmärrystavoille voi auttaa myös organisaation jäseniä ymmärtämään 
toisiaan ja sitoutumaan yhteistyöhön.  
 Tässä tutkimuksessa organisaation jäsenten esittämiä fuusioarvioita tarkastellaan lisäksi 
toimijoiden tekoina niiden tilanteisessa ja paikallisessa esittämisyhteydessään eli fuusion 
arviointitutkimuksen yhteydessä esitettyinä kannanottoina. Tällöin voidaan todeta, että hen-
kilöstön esittämät kriittisetkään fuusioarviot eivät ensisijaisesti ilmennä johdon epäonnistu-
mista, työntekijöiden tai muiden organisaation ryhmien muutosvastarintaa tai kulttuurisista 
eroista johtuvia ristiriitoja. Päinvastoin ne kertovat arvioijien pyrkimyksestä osallistua 
muutosprosessiin johdon toivomalla tavalla sekä sitoutumisesta uuden organisaation kehittä-
miseen. Tiivistäen voidaan todeta: 
 

Organisaation jäsenten esittämää muutoskritiikkiä voidaan valituksen sijaan 
tarkastella muutosjohtamisen ja uuden organisaation voimavarana. Se kertoo 
organisaation jäsenten rohkeasta ja aktiivisesta pyrkimyksestä vaikuttaa muutos-
prosessiin ja uuden organisaation onnistumiseen. 

 
 Organisaatiotoimijoiden positioiden erittely tuo esiin myös paikallisia ja vaihtelevia 
käsityksiä toimijoiden tehtävistä, oikeuksista ja vastuista lukuisissa erilaisissa organisa-
torisissa rooleissa, kuten organisaation jäseninä, johtajina, esimiehinä, työntekijöinä tai eri 
ammattiryhmien tai työyksiköiden jäseninä ja suhteessa muihin organisaation sisäisiin ja 
ulkoisiin ryhmiin tai ryhmittymiin. Tämän tutkimuksen kohteena olleen organisaation erityis-
piirteitä olivat muun muassa toiminta julkisella sektorilla sekä terveydenhuollon ja sairaala-
organisaatioiden erilaiset työorientaatiot ja hierarkkiset suhteet toimi- ja erikoisalojen sekä eri 
yksiköiden välillä, joiden näkökulmat organisaation jäsenet toivat esiin arvioissaan. Fuusio-
arvioijat korostivat lisäksi kuuluvansa itse organisaation keskeisiin ulkoisiin sidosryhmiin ja 
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arvioivat fuusiota niin potilaan, omaisen kuin palveluihin oikeutetun ja niitä mahdollisesti 
tarvitsevan, tietyn sairaanhoitoalueen tai kaupungin asukkaana ja veronmaksajana.  
 Perinteinen työntekijöille tarjoutuva positio muutoksen kokijana ja muutoksia luonnos-
taan vastustavana on riittämätön ja yksinkertaista sekä lähtökohtana työntekijän työhön tai 
organisaatioon sitoutumista loukkaava. Muutosvastarinta- ja pelkomallit eivät tavoita organi-
saatiotoimijoiden tärkeinä pitämiä ja työntekoa suuntaavia moraliteetteja, kuten toimimista 
sairaalaorganisaatioiden toiminta-ajatusta ohjaavien periaatteiden mukaan. Ne sivuuttavat 
sairaalaorganisaatioissa työskentelevien sitoutumisen esimerkiksi professionaalisiin, taloudel-
lisiin, byrokraattisiin tai palvelukeskeisiin rationaliteetteihin (vrt. Kinnunen 1992, 8–14).  
Kuitenkin muun muassa se, että toimijat pyrkivät pysymään taloudelle asetetuissa tavoitteissa, 
on kriittinen menestystekijä fuusiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa (vrt. Airaksinen 
2005, 104–105).  
 Positioiden erittely tuo esiin, kuinka julkisen sairaanhoidon organisaatioissa työsken-
televiin voi kohdistua fuusiotilanteissa hyvinkin ristiriitaisia odotuksia. Toimijapositiot voivat 
myös muuttua, kun yhteiskunnan muutoksen myötä sairaalaorganisaatioiden professiot, roolit 
ja normit muuttuvat yhtä monimuotoisemmiksi (vrt. Tuomiranta 2002, 126). Erilaisista 
toimijarooleista merkityksellisinä pidettyjen tekijöiden erittely voi auttaa ymmärtämään ja 
ratkaisemaan esimerkiksi muutostilanteiden kuormittavuuden ongelmia sairaalaorganisaa-
tioissa, jotka on todettu jo perustehtävältään työntekijöitä monin tavoin kuormittaviksi työ-
ympäristöiksi (vrt. esimerkiksi Kivimäki ym. 2002; 2003; 2005; Kauppinen ym. 2007, 92–
103). 
 Julkisten organisaatioiden yhdistämiseen liittyvää arvokeskustelua ei tule myöskään 
leimata ”tunteiluksi”, eikä eri osapuolten ja toimijoiden ristiriitaisia näkemyksiä tule sivuuttaa 
(vrt. Puustinen 1998, 161–162). Harawayn (1988, 583, 589; 1991, 190, 195) mukaan 
toimijoiden erityisyyksien ja moninaisuuksien ymmärtäminen voi toimia myös valtasuhteille 
sensitiivisen keskustelun, rationaalisuuden ja objektiivisuuden perustana. Arvokeskustelua ja 
eri toimijatahojen näkemysten selvittämistä ja ymmärtämistä tarvittaneen erityisesti pohdit-
taessa tulevien muutosten lähtökohtia julkisen sektorin sairaalaorganisaatioissa. 
 Tällaisen rakentavat keskustelun voi käytännössä mahdollistaa esimerkiksi ratkaisukes-
keiset, yhteiskehittämiseen perustuvat toimintamallit tai menetelmät. Ne tarjoavat yhden 
keinon eritellä ja ottaa huomioon organisaation jäsenten itsensä esille tuomia paikallisia 
organisaation ja työnteon rationaliteetteja ja toimijoiden välisiä suhteita sekä tunnistaa 
kussakin organisaatiossa eri toimijaryhmien tärkeinä pitämiä näkökulmia muutokseen. 
Samalla voidaan pohtia ja sopia yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista ratkaisuista näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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8.5 Tutkimuksen merkitys organisaatiomuutosten  
 arvioinnin ja arviointitutkimuksen kehittämiselle 
 
Julkisen sektorin organisaatioita yhdistettäessä on tärkeää taata myös toiminnan läpinäkyvyys. 
Systemaattisen arvioinnin avulla voi saada kattavan ja perustellun kokonaiskuvan sekä 
saavutetuista tuloksista että muutosprosessin etenemisen esteistä (vrt. Kinnunen ja Lindström 
2005b, 247; 269). Arvioinnin tulisi tavoittaa myös organisaatioiden ja muutosprosessien 
erilaisuus. Vaikka monet fuusioon liittyvät tekijät ja vaiheet voidaan pelkistää joihinkin 
tiettyihin kategorioihin, poikkeavat käytännön tilanteet ja organisaatiokontekstit kuitenkin 
toisistaan. Esimerkiksi fuusion onnistuneisuus käytännössä on jotain mitä organisaatiotoimijat 
määrittelevät oman työnsä ja eri ryhmien osalta eri tavoin, eikä fuusio ole kaikilla organi-
saation tasoilla ja ryhmissä lineaarisesti tai samalla tavoin etenevä prosessi. Lisäksi muut 
muutokset organisaatiossa saattavat olla esimerkiksi toiminnan tuloksellisuuden ja työnteon 
kannalta fuusiota keskeisempiä vaikuttajia. Organisaatiotoimijoiden erilaisten asemoitumisten 
selvittäminen voi auttaa muutosprosessien arvioijia, joiden on tärkeää ymmärtää organisaation 
eri sidos- ja intressiryhmien erilaisia motiiveja, käsitteellisiä ymmärrystapoja ja arviointi-
perusteita sekä arvioiden kontekstisidonnaisuutta (vrt. myös Vartiainen 2001, 35; 2003, 8–12; 
2007, 158–160; Halford ja Leonard  2006, 658, 670–671; Buchanan ja Dawson 2007, 681–
683; Ojala ja Vartiainen 2008, 1188–1189).  
 Usein sivuutetaan myös se toimintatilanne, jossa muutosten arviointitietoa kerätään. 
Voidaan pohtia myös mitä arviointi ja arviointiin osallistuminen merkitsevät organisaation 
toimintakulttuurissa (vrt. esim. Preskill ja Torres 2000; Patton 2007). Esimerkiksi julkisen 
sektorin organisaatioissa on demokratian toteutumisen kannalta keskeinen kysymys se, kuka 
ja miten määritellään ja valitaan arvioinnin kriteerit (vrt. Sinkkonen ja Kinnunen 1994, 94–95; 
103–105). Positiointien ja arviointien tilanteinen erittely voi olla mielekäs keino kehittää 
muutosten arviointia ja arviointiperusteiden reflektointia esimerkiksi juuri demokratian 
edellytysten turvaamiseksi. 
 Arviointitutkimusta on laajemminkin kritisoitu positivisten tutkimusperinteen mukai-
sesta yksipuolisesta mittaamisesta sekä näkökulmien ja arvopohjan kapeudesta. On myös 
esitetty, että tarvitaan vuorovaikutteisten mallien ja arvotiedon analyyseja sekä moniulotteisia 
arvioinnin malleja (Sinkkonen ja Kinnunen 1994, 108) sekä syvällisempää, kontekstin ja 
toiminnan toteuttajat huomioonottavaa, kokonaisvaltaisempaa arviointia (Pawson ja Tilley 
1998, 26–28; Pohjola 2001, 66–67). Survey-tutkimusta on puolestaan kritisoitu interaktio-
näkökulman sivuuttamisesta (vrt. Pöntinen 1995, 244–245; Selkänen 2008, 119). Arvioijien 
positiointien erittely tietyssä toimintatilanteessa tehtyinä tekoina näyttääkin hedelmälliseltä 
arviointitutkimuksen ja erityisesti kyselytutkimusta hyödyntävän arviointitutkimuksen kehit-
tämisessä.  
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 Avovastausten positioinnin analyysi toi esiin, kuinka arvioijat asemoituvat arvioinnin 
kohteeseen monin tavoin ja kukin arvioija voi asemoitua samaankin kohteeseen monin eri 
tavoin. Arviointia tarkastellaan aktiivisena toimintana ja tekona, joka tapahtuu tietyssä toi-
mintatilanteessa. Arvioinnin kohteesta esitetyt näkemykset ja perustelut kiinnittyvät kunkin 
arvioijan paikalliseen toimintatodellisuuteen ja rakentuvat osana toimintatilanteen vuorovai-
kutusta. Esimerkiksi lomakekyselyyn vastaaminen fuusion arviointitutkimuksessa voi raken-
tua toimintatilanteena monenlaisista toimijoiden rooleja ja tavoitteita koskevista oletta-
muksista. Henkilöstökyselyyn vastaajina organisaation jäsenet antavat palautetta johdolle ja 
kertovat näkemyksiään, tuovat esiin fuusioprosessin epäkohtia tai kehittämisehdotuksia. 
Tieteelliseen tutkimukseen osallistujina vastaajat asemoituvat tiedonantajiksi ja tutkimus-
tiedon lähteiksi, jolloin tutkijoille kerrotaan esimerkiksi omien kannanottojen näkökulmai-
suudesta tai kuvataan havaintoja. Fuusioarvioijina asemoidutaan monin eri tavoin fuusioon ja 
eri positioista arvioidaan fuusiota erilaisin perustein. Kyselyyn vastaajat eivät siis vain 
yksiselitteisesti ja yhdenmukaisesti vastaa kyselylomakkeen kysymyksiin, vaan toimivat eri 
tavoin erilaisten toimintatilanteiden puitteissa. Arviointitutkimuksen kehittämisen kannalta 
voidaan tämän tutkimuksen tulosten anti tiivistää seuraavasti: 
 

Lomakekyselynkin yhteydessä tapahtuva arviointi on mekanistisen vastaamisen 
sijaan moniulotteista ja aktiivista toimintaa. Erittelemällä arvioijien positioitu-
misia arviointitilanteessa on mahdollista lisätä arviointitiedon muotoutumista 
koskevaa ymmärrystä. 
 

 Lomaketutkimusta kriittisesti arvioineet tutkijat ovat esittäneet, kuinka tärkeää olisi 
tutkia kyselyyn vastaajien tulkintaprosesseja ja vuorovaikutustilannetta, koska ne vaikuttavat 
vastausten sisältöihin (vrt. Pöntinen 1995, 244–245; Ahola 2002, 75–76; Selkälä 2008, 119–
120). Samaan tapaan arviointitiedon muotoutumista koskevan ymmärryksen lisääminen ja 
huomioiminen veisi erityisesti lomakeaineistoon perustuvien arviointitutkimusten tulkintaa 
vahvemmalle pohjalle. 
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LIITE 1. Taulukko: Fuusiotutkimusten osoittamia lähtökohtia tutkia organisaation jäseniä fuusiotilanteessa 
Näkökulmia Tarkastelutapoja, kohteita ja selitysmalleja Tuloksissa esitetty fuusioon vaikuttavina tekijöinä 
 
HR - 
inhimilliset 
voimavarat 
fuusiossa 

 
Organisaation jäsenten fuusioihin suhtautumista ja toimintaa organisaatioiden 
yhdistämistilanteessa selittäviä tekijöitä ja selitysmalleja: 
 
Yksilöpsykologisia selitysmalleja 
- muutoksiin suhtautumista ja toimintaa muutostilanteissa selittävät esim. yksilön 
ominaisuudet, piirteet, asenteet ja tottumukset 
- voimavarat, kuten osaaminen tai kuormittuneisuus 
- kognitiiviset aktiviteetit, kuten oppiminen, merkityksenanto 
(esim. piirreteoriat, motivaatioteoriat) 
 
Relationaalisia selitysmalleja 
- tarkastelun kohteena yksilön suhde organisaatioon 
- esim. yksilön tai oman ryhmän sosiaalisen aseman muutokset ja kohtelu 
selittävät muutoksiin suhtautumista ja toimintaa muutostilanteissa 
(esim. sosiaalisen identiteetin teoria, oikeudenmukaisuusteoriat, työntekijöiden 
vaihtosuhdetta ja psykologista sopimusta koskevat teoriat)  

 
Kulttuuriset 
tekijät fuusiossa 

 
Eri fuusio-osapuolten organisaatiokulttuurien yhteensovittamista ja sen 
onnistumista selittäviä tekijöitä ja selitysmalleja 
- organisaatiokulttuurien erot, yhdenmukaisuus 
- valtasuhteet, sosiaalisen aseman muutokset (vrt. myös teoriat edellä) 
- kulttuuriset prosessit (esim. akkulturaatioteoria) 
 
Organisaation alakulttuureja koskevia selitysmalleja 
- keskinäiset valtasuhteet ja aseman muutokset (vrt. teoriat edellä) 

 
Fuusio 
prosessina 

 
Muutosten lineaarinen eteneminen taustaoletuksena ja tarkastelun viitekehyksenä 
- esim. muutosten vaihemalliteoriat, joiden mukaan fuusioprosessit eteneminen 
jaotellaan esim. muutokseen suhtautumisen tai muutosjohtamisen kannalta eri 
vaiheisiin 
 
Organisaation jäsenten kognitiiviset prosessit selittävät fuusioprosessin piirteitä 
- yhteinen merkityksenanto (esim. sensemaking-teoria) 
- kulttuuriset sulautumis- tai eritytymisprosessit (esim. akkulturaatioteoria) 

 
Fuusion onnistumisen kannalta ongelmallisia yksilöiden tai ryhmien 
reaktiota tai toimintatapoja 
- epäsuora vastustus, kuten passiivisuus 
- suora vastustus, kuten kieltäytyminen yhteistyöstä tai julkinen 
vastustus 
- eri yksilöiden tai ryhmien väliset vastakkainasettelut, ristiriidat 
- yhteistyön epäonnistuminen 
- integraation epäonnistuminen 
 
 
Fuusion onnistumisen kannalta toivottua yksilöiden tai ryhmien 
reaktiota tai toimintatapoja 
- sitoutuminen muutokseen ja sen toteuttamiseen 
- identifioituminen uuteen organisaatioon ja toiminta sen hyväksi 
- yhteistyön sujuminen eri yksilöiden, ryhmien ja fuusio-osapuolten  
- fuusio-osapuolten integroituminen 
 
Muita fuusioon vaikuttavia tekijöitä prosessinäkökulmasta arvioituna 
- aika: esim. yhtenäistyminen hidasta 
- yksilöiden ja ryhmien muutoksiin sopeutumis- ja kulttuuriset 
prosessit etenevät yleensä tietyssä järjestyksessä vaiheittain 
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     LIITE 2 
 
 
Erilaiset kulttuurinäkemykset osoittavat fuusiotutkijoille erilaiset perusteet kulttuuri-
eroja koskevien lausumien tulkintaan  
 
Organisaatioiden kulttuuria käsittelevät tutkimukset eivät muodosta yhtenäistä paradigmaa 
(Vaara 2000, 81). Kulttuurin näkökulmasta tehtyä fuusiotutkimusta on jaoteltu pääasiassa 
kahteen käsitteellisesti erilaiseen suuntaukseen: 1) klassiset, antropologiaan ja realistiseen 
epistemologiaan perustuvat tutkimukset sekä 2) konstruktionistiseen epistemologiaan ja 
dialogiseen kulttuuriperspektiiviin perustuvat fuusiotutkimukset (jaottelusta esim. Riad 1995, 
1531; 1997, 26-30; Cartwright 1998, 8; Gertsen ym. 1998, 21-22; 169-171; Vaara 2000, 82). 
 
Kulttuurin näkökulmasta tehtyä fuusiotutkimusta dominoi kuitenkin traditionaalinen tai 
pragmaattinen kulttuurinäkemys (Angwin ja Vaara 2005, 1447). Sen mukaan 
organisaatiokulttuuri on jäseniään yhdistävä ja yhdenmukaistava voima, empiirinen kategoria 
ja organisaatiota koskevien perusolettamusten, arvojen ja normien järjestelmä sekä melko 
pysyvä organisaation ominaisuus, joka on empiirisesti mitattavissa. Klassisen, antropologiaan 
perustuvan kulttuurinäkemyksen mukaan organisaatiokulttuuri on yhtä kuin organisaation 
jäsenten jakamat uskomukset ja olettamukset (Malekzadeh ja Navahadi 1988, 80) ja 
työntekijöiden kollektiivisesti jakamat merkitykset (Larsson 1990, 220). Veryn ym. (1998, 
86) mukaan kulttuuri edustaa epätäydellisesti jaettua yhteisymmärrystä, joka on muotoutunut 
jäsentensä historian ja kokemusten myötä. Se osoittaa, mitä jäsenten tulisi tehdä (Cartwright 
ja Cooper 1992, 56). Tutkimuksissa kulttuuri nähdään riippumattomana taustamuuttujana tai 
organisaation jäsenten toimintaa selittävänä muuttujana (Huhtala ja Laakso 2007, 20-21). 
Myös Scheinin (1987, 1992) tunnettu käsitys organisaatiokulttuurista perusoletusten, arvojen 
ja normien järjestelmänä edustaa realistista, kulttuuriantropologiaan perustuvaa näkökulmaa 
kulttuuriin. Kulttuuri nähdään tällöin empiirisesti ja objektiivisesti kuvattavissa olevana, 
suhteellisen pysyvänä, kollektiivisesti muotoutuneena ja organisaation jäsenten toimintaa 
ohjaavana järjestelmänä (vrt. Gertsen ym. 1998, 21). Riadin (2007, 27-28) mukaan kulttuuri 
nähdään tämän kulttuurinäkemyksen mukaan ykseyttä korostavana sekä jäseniään 
yhdistävänä,  yhdenmukaistavana ja koossapitävänä voimana – ikään kuin yhteisön ”liimana”  
Suomessa organisaatioiden ja johtamisen tutkimus kulttuurinäkökulmasta on painottunut 
vahvasti pragmaattiselle näkemykselle kulttuurista muuttujana (Huhtala ja Laakso 2007, 28). 
 
Yhdenmukaisuutta korostavan kulttuurinäkemyksen vastakohdaksi on esitetty pluralistista, 
kulttuurin moninaisuutta korostavaa kulttuurikäsitystä (Riad 2007, 26-28). Homogeenisuuden, 
pysyvyyden tai yhtenäisyyden sijaan organisaatiokulttuurin nähdään koostuvan lukuisista 
alakulttuureista. Esimerkiksi Martinin (2002; 1992) mukaan organisaatioiden kulttuurista 
perustaa voidaan pitää ykseyden ja samanlaisuuden sijaan lähtökohdiltaan hetreogeenisinä. 
Moninaisuutta korostavasta näkökulmasta organisaatiokulttuuri on parhaiten ymmärrettävissä, 
jos kulttuuria lähestytään useista eri tulkintakehyksistä, kuten integraatio-, differentaatio- ja 
fragmentaatio-näkökulmista. Integraatioperspektiivi rakentuu managerialistiselle oletukselle 
organisaatiosta yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa yksittäiset, johtajien määrittelemät arvot 
ovat tavoiteltavia ja myös tunnistettavissa. Tutkijat etsivät tällöin organisaation jäsenten 
konsensusta ja yhteisesti tunnustettuja arvoja. Differentaationäkökulman mukaan 
organisaation arvot haastetaan jatkuvasti. Kyseenalaistamista tapahtuu erityisesti 
alakulttuurien välillä. Tutkijat keskittyvät tällöin identifioimaan alakulttuurien arvoja, 
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keskinäisiä eroja ja erojen potentiaalisia seurauksia. Fragmentaationäkökulmasta 
tarkastellaan organisaatiota jatkuvasti muuttuvana tilana, jossa arvot, normit ja merkitykset 
ovat epäselviä ja moninaisia. Organisaatioelämä alakulttuureineen nähdään luonnostaan 
jännitteisenä ja ristiriitaisena, eikä yhtenäisen kuvan muodostaminen alakulttuureista ole 
helppoa (vrt. myös Risberg 1999, 82-88; Clegg ym. 2008, 239-245).  
 
Konstruktionistisen prosessinäkökulman mukaan organisaation jäseniä tarkastellaan 
aktiivisina merkitysten muodostajina, toimijoina ja vaikuttajina. Kulttuuri on pikemminkin 
jatkuva tulkintaprosessi kuin arvojen ja normien pysyvä rakenne (Kleppstø 1993, 23; Vaara 
2000, 82). Esimerkiksi Gertsenin ja Søderbergin (1998, 170-171, 186) mukaan 
organisaatiokulttuuri on kommunikoitua merkitysten yhteisyyttä, jota ryhmä tai organisaatio 
osoittaa yrittäessään määritellä itseään tai tilannettaan ja jonka sisällöstä ja 
merkityksellisyydestä käydään jatkuvaa neuvottelua. Näin kulttuurit muuttuvat, kuten 
ihmisten kulttuuristen yhteisöjen jäsenyydetkin vaihtuvat. Kulttuuri ei siis ole yksilön, 
organisaation tai kansakunnan ominaisuus tai piirre, vaan jotakin sellaista, jota yhteisö luo ja 
ylläpitää ja joka asteittain muuttuu ihmisten kommunikoidessa toistensa kanssa. Kulttuuri on 
ne merkitykset, joita ihmiset konstruoivat yhteisössään ja jakavat kulloisessakin tilanteessa. 
Puristisen näkemyksen mukaan organisaatio on (”is”) kulttuuri: sosiaalisesti konstruoitu ja 
dynaaminen. Kulttuuria ei tämän näkemyksen mukaan voi jakaa mitattaviin osiin, vaan se 
tulee ymmärtää sen omien käsitteiden ja jäsennysten ehdoilla. Tutkimukselta edellytetään 
näin etnografisempaa tutkimusotetta (Cartwright 1998, 8; Gertsen ym. 1998, 21-22; 169-171; 
Riad 2007, 26; vrt. myös Huhtala ja Laakso 2007, 21-23). Riad (2005, 1532-1533) määrittelee 
puolestaan organisaatiokulttuurin käsitteeksi, joka tuotetaan ja tulee todeksi sekä akateemisten 
että käytännön ammattilaisten toiminnan institutionaalisissa ja moraalisissa viitekehyksissä. 
 
1. Pragmaattinen kulttuurinäkemys: organisaatiokulttuurien erot tai yhteensopi-
mattomuus ovat fuusion osapuolten yhteentörmäysten syynä 
 
Realistisen epistemologian mukaan organisaatiokulttuurien erot ovat todellisten erojen 
heijastumia. Fuusiotutkimuksissa on pyritty löytämään tutkittavan kulttuurin jäsenille 
ominaista käyttäytymistä ja sitä, miten se eroaa muista ja miten erilaisuus vaikuttaa 
integraatioprosessiin (Vaara 2000, 81-82; Vaara ym. 2003, 420; myös Riad 2005, 1531). 
Tutkittavien ilmentämiä organisaatioiden tai organisaatiotoimijoiden erityispiirteitä on pidetty 
merkkinä organisaatiokulttuurien olemassaolosta ja niiden eroista myös terveydenhuollon 
organisaatiofuusioissa. Fuusio-osapuolten kulttuurisista eroista kertovat esimerkiksi 
organisaation toiminnan tavoitteet ja toimintatavat, historia, jäsenten käyttäytyminen ja 
suhtautuminen fuusion osapuoliin ja muutokseen sekä ammatillinen osaaminen (esim. Roald 
ja Edgren 2001, 317). 
 
Fuusiot ymmärretään organisaatiokulttuurin kannalta tapahtumina, jotka järkyttävät niitä 
perus-teellisesti (Walter 1985, 314). Keskeistä fuusion onnistumisessa on erilaisten 
kulttuurien integraa-tioprosessin onnistuminen. Akkulturaatiolla tarkoitetaan fuusion jälkeistä 
yhteistyöprosessien tuloksena syntynyttä uutta organisaatiokulttuuria, jossa ennen itsenäisinä 
toimineiden organisaa-tioiden jäsenet jakavat yhteistyötä edistävät arvot, uskomukset ja 
olettamukset (Larsson ja Lubatkin 2001, 1574; 1584). Akkulturaatiota tutkittaessa selvitetään, 
miten fuusiotilanteessa kaksi valtasuhteiltaan erilaista ryhmää sopeutuvat toisiinsa ja kuinka 
erityisesti liitetyn organisaation jäsenet ratkaisevat mahdolliset fuusio-osapuolten 
erilaisuudesta johtuvat ristiriidat. Teoria korostaa adaptaatiomallien moninaisuutta. 
Akkulturaatioprosessiteorian ytimessä on käsitys toimijoiden halusta säilyttää oma 
kulttuurinsa ja toisaalta käsitys toisen kulttuurin kiinnostavuudesta (Vaara 2000, 85). Muun 
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muassa Navahadi ja Malekzadeh (1988, 82-84) ovat mallintaneet erilaisten 
organisaatiokulttuurien yhdistämistä fuusiotilanteessa ja luokitelleet akkulturaatioprosessin 
tuloksena syntyneen tilanteen neljään eri vaihtoehtoon: assimilaatioon, integraatioon, 
separaatioon ja dekulturaatioon. Integraatiotilanteessa fuusioidun osapuolen jäsenet saattavat 
haluta säilyttää oman kulttuurinsa ja identiteettinsä ja pysyä autonomisina, mutta omaksua 
vastaanottavan osapuolen rakenteen. Assimilaatiossa he luopuvat omasta kulttuuristaan ja 
haluavat omaksua vastaanottajan kulttuurin. Separaatiossa he haluavat pysyä kaikin tavoin 
erossa dominoivasta ryhmästä. Dekulturaatiossa he menettävät yhteyden sekä omaan 
kulttuuriinsa että dominoivan osapuolen kulttuuriin eivätkä arvosta kumpaakaan (emt., 82-83; 
vrt. myös Lohrum 1992, 28-33). Buono ja Bowditch (1989, 143-147) ovat myös mallintaneet 
neljä vaihtoehtoa, joilla he kuvaavat fuusioprosessin tuloksena syntynyttä kulttuurista 
tilannetta: 1) kulttuurisen pluralismi (fuusio-osapuolten erilaisuus säilyy), 2) kulttuurien 
sekoittuminen (fuusio-osapuolten kulttuureista muodostuu yksi yhteinen kulttuuri), 3) valtaus 
(toinen fuusio-osapuoli joutuu omaksumaan toisen kulttuurin) ja 4) vastustus (kulttuurien 
yhdistämistä vastutetaan). Cartwright ja Cooper (1996) ovat puolestaan mallintaneet 
kulttuurien mukautumista ja integraatioprosessin sujuvuuta fuusiotilanteessa yksilön 
näkökulmasta: 1) kulttuurien sulautuminen voi tapahtua vaikeuksitta, jos yksilö kokee toisen 
kulttuurin vetovoimaisena ja on valmis luopumaan omastaan, 2) jos yksilö kokee toisen 
kulttuurin vetovoimaisena, mutta haluaa säilyttää oman kulttuurinsa piirteitä, on 
yhdentyminen mahdollista, mutta yhteentörmäykset eri kulttuuria edustavien välillä 
todennäköisiä, 3) jos yksilö arvostaa omaa kulttuuriaan toista parempana eikä halua muuttaa 
sitä, voi tapahtua eristäytymistä ja 4) jos yksilö ei pidä omaansa eikä toisen kulttuuria 
arvokkaana, voi seurata vieraantumista tai kulttuurista sopeutumattomuutta (emt., 84.85). 
 
Pragmaattista kulttuurinäkemystä arvioineiden fuusiotutkijoiden mukaan organisaatioiden 
kulttuuriset erot tai yhteensopimattomuus tulkitaan useimmiten syyksi eri fuusio-osapuolten 
yhteentörmäyksiin, ristiriitoihin ja integraatio-ongelmiin, jotka vaikeuttavat fuusion 
tavoitteiden saavuttamista (Lohrum 1996, 3; Gertsen ym. 1998, 35; Kleppstø 1998, 148; 
Vaara 2000, 82; Larsson ja Lubatkin 2001, 1595; Riad 2005, 1531). Eri kulttuureihin 
kuuluvien uskotaan kokevan akkulturaation ja kommunikaation ongelmalliseksi (Kleppstø 
1998, 148). ”Kulttuurisen etäisyyden” ideologiaan (vrt. Very 1996, 59; Vaara 2000, 85) 
perustuvissa tutkimuksissa lähdetään puolestaan ajatuksesta, että kulttuuriltaan 
samankaltaisten organisaatioiden yhdistäminen johtaa itsestään selvästi parempiin tuloksiin 
kuin kulttuuriltaan erilaisten yhdistäminen. Organisaatiokulttuurien eroista etsitään usein 
syitä, kun yritetään ratkaista organisaatioiden yhdistämistilanteessa syntyneitä 
yhteistyöongelmia. Onnistumiset selitetään muista kuin kulttuurisista syistä johtuviksi, kuten 
johtamisen ansioksi. Organisaation jäsenten kielteiset tunteet, kuten muutospelko ja viha, 
liitetään usein yhdistettävien organisaatioiden kulttuurien etäisyyteen ja myönteiset tunteet eri 
kulttuurien yhteensopivuuteen ja toisiinsa kiinnittymiseen. Tämä selittää myös Vaaran (2000, 
104-5) mukaan sitä, miksi fuusioiden epäonnistumiset liitetään monesti yhdistettävien 
organisaatioiden kulttuurisiin eroihin. 
 
2. Konstruktionistinen kulttuurinäkemys: kulttuuriset erottelut ja vastakkainasettelut 
ovat toimintaa, kuten organisaatiotoimijoiden pyrkimyksiä ymmärtää tai prosessoida 
fuusiotilannetta tai tavoitella jotakin kielenkäytön avulla  
 
Konstruktionistisesti orientoituneessa tutkimuksessa fuusiot nähdään organisaation jäsenten 
näkökulmasta erilaisiksi ymmärtämään pyrkimisen ja ymmärrettäväksi tekemisen 
prosesseiksi, kuten kognitiivisiksi, emotionaalisiksi ja poliittisiksi tulkinta- tai sensemaking-
prosesseiksi (esim. Kleppstø 1998; Risberg 1999; Vaara 2000; Yu ym. 2005), vanhoista 
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toimintatavoista ja sanastoista poisoppimisen prosesseiksi (esim. Czarniawska 1997, 489-
492), narratiivisiksi prosesseiksi ja dialogiksi tutkittavien ja tutkijoiden välillä (esim. 
Buchanan 2007, 670) tai erityisen merkityksen omaavien fuusiodiskurssien tuottamisen ja 
uusintamisen prosesseiksi (Riad 2005, 1532). Gertsen ja Søderberg (1998, 184-191) kuvaavat 
integraatioprosessia fuusiossa kommunikaatioprosessina ja Riad (2007, 26, 39) tarkastelee 
fuusioita dialogisesta perspektiivistä.  
 
Fuusiotilanteessa tyypillisten proto- ja stereotyyppisten kulttuuristen käsitysten ajatellaan 
muodostuvan kulttuuristen tulkintaprosessien tuloksena (Vaara ym. 2003, 420). 
Kategorisointien avulla organisaation jäsenet prosessoivat ja yrittävät ymmärtää omaa 
tilannettaan fuusiossa (Kleppstø 1998, 148-149; Vaara 2000, 86-87). Tässä tulkintaprosessissa 
jäsenet kommunikoivat konkreettisten muutosten lisäksi myös sitä, miten he ymmärtävät 
itsensä yksilöinä, osastojen, ammatillisten ryhmien ja koko organisaation jäseninä ja miten he 
käsittävät toisen organisaation ja sen työntekijät (Gertsen ja Sodereberg 1998, 184-191). 
 



LIITE 3. Positioinnin käsitteen erittelyä. 
 
 
Positio on paikka toiminta- 
episodissa 
 

 
Positiointi on teko ja keskustelussa 
puheakti 

 
Positiointi tapahtuu tekojen ja 
puheaktien prosessissa 

 
Positio on sosiaalinen saavutus, jolla 
on konkreettisia vaikutuksia 
 

 
Positio jonkin toimintaepisodin 
puitteissa velvoittaa tai oikeuttaa 
position haltijaa toimimaan 
jollakin erityisellä tavalla. 
 

 
Toimija on tehnyt positoinnin 
sosiaalisessa tilanteessa jonkun 
tilanteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

 
Positioitumiset ovat tilanteeseen 
osallistujien hetkellisiä 
asemoitumisia meneillään olevan 
tilanteen ja keskustelun edetessä. 
Positiot ovat epävarmoja, kunnes 
muut tilanteeseen osallistujat ne 
vahvistavat. 

 
Positiointien tuotoksena toimijat ja 
heidän tekonsa tulevat tunnistetuksi 
tilanteessa joidenkin ja jonkinlaisten 
toimijoiden suorittamina erityisinä 
sosiaalisina akteina. Jonkinlaiseksi 
positioiduksi tuleminen on tilanteeseen 
osallistujien sosiaalinen saavutus. 
 

 
Toimintaepisodin sosiaalinen ja 
moraalinen järjestyneisyys 
konstituoi toimijoiden 
(itse)ymmärrystä toiminnan 
kohteista ja mahdollisuuksista. 
 

 
Positiointi tekona kiinnittyy fyysiseen 
ja materiaaliseen todellisuuteen ja 
ruumiillisiin toimijoihin, eivätkä 
kaikki positiot ole kaikille toimijoille 
mahdollisia. 

 
Positiot ovat relationaalisessa 
suhteessa muihin paikkoihin. 
Positioitumisen myötä toimija 
osoittaa muille tulkintavaihtoehtoja 
vastavuoroisiin positioihin. 

 
Positioiduksi tuleminen vaikuttaa 
siihen, miten tai millaisena kyseisen 
positioinnin kohteen käyttäytyminen 
nähdään ja miten tämä yksilö tai ryhmä 
tulee kohdelluksi muiden tilanteeseen 
osallistuvien taholta. 
 

 
Toiminnan järjestyneisyyttä 
koskevat säännöt ja positiot eivät 
ainoastaan rajoita toimijoita, vaan 
ovat myös keskusteluun 
osallistujien resursseja. 
 

 
Positiointi on sosiaalisissa tilanteissa 
kuitenkin aina väistämätöntä, eikä 
aina intentionaalista toimintaa. 

 
Posititiointi on prosessina 
vastavuoroista. Kun joku tulee 
positioiduksi esimerkiksi vahvaksi, 
tulee joku toinen samalla positioitua 
heikoksi. 

 
Jonkinlaiseksi positioiduksi tuleminen 
on toimijoiden kannalta resurssi, jolla 
sekä puhujat että kuulijat voivat 
neuvotella ja saada aikana uusia 
positioita. 
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      LIITE 4 
 
HUS-piirin keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset fuusiotilanteessa v. 2000 
 
HUS-piirissä oli henkilöstöä runsaat 18 000 vuonna 2000, ja vuonna 2002 noin 19 000. Näistä 
noin 2 100 työskenteli ennen fuusiota Helsingin kaupungin palveluksessa, 7 000 Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin palveluksessa sekä runsaat 8 600 HYKS:ssä. Henkilöstöstä noin 14 000 oli 
vuoden 2000 alussa vakinaisessa työsuhteessa ja 4 000 määräaikaisina. Ammateittain 
henkilöstö jakaantui seuraavasti: lääkäreitä 2 150, sairaanhoitajia ja vastaavia 7 831, muuta 
hoitohenkilöstöä 2 536 ja muuta henkilökuntaa 5 937 (Toiminta- ja kapasiteettilinjausten 
työryhmä 2.3.1999). 
 
Helsingin alueella v. 2000 toimivat HUSin sairaalat olivat Meilahden sairaala (sisätaudit, 
kirurgia, neurologia), Lasten ja nuorten sairaala, Naistenklinikka, Silmä- ja korvasairaala, 
Syöpätautien klinikka, Iho- ja allergiasairaala, Töölön sairaala (kirurgia), Lapinlahden sairaala 
(psykiatria), Hesperian sairaala (psykiatria), Kirurginen sairaala (kirurgia, sisätaudit), Marian 
sairaala (sisätaudit, kirurgia), Auroran sairaala (sisätaudit, infektiosairaudet), Kätilöopiston 
sairaala (naistentaudit ja synnytykset) sekä Malmin sairaala (päiväkirurgia). 
 
Suurin muutos tapahtui alkuvaiheessa Helsingin kaupungin erikoissairaanhoidossa 
työskentelevien kohdalla (N = 2 100) ja osalla HYKSin henkilöstöä. Jorvin ja Peijaksen 
henkilöstön osalta muutokset tehtiin myöhemmin. Uudenmaan neljä muuta 
sairaanhoitoaluetta (N = 7 900) pysyivät hallinnollis-organisatorista muutosta lukuun 
ottamatta ennallaan.  
 
Vuoden 2000 alussa suurimpia toimipaikan, toiminnallisia tai työjärjestelyjen muutoksia 
toteutettiin erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan osalta Töölön, Marian ja Meilahden 
sairaaloissa. Toimialoista eniten muutoksia tapahtui heti vuoden 2000 alussa kirurgian 
toimialalla, jossa tehtiin useita maantieteellisiä siirtoja ja työyhteisöjen 
uudelleenorganisointeja. Sisätautien toimialalla HUSiin siirrettiin reumasairaudet Malmin 
sairaalasta ja keuhkosairaudet Laakson sairaalasta. Neurologian osalta Koskelan sairaalasta 
siirrettiin yksi osasto HUSiin. Nuorisopsykiatria siirrettiin Lasten ja nuorten sairaalaan ja 
samoin kuin Kätilöopiston lasten osasto. Silmä- ja korvatautien toiminnot siirrettiin Laaksosta 
Meilahteen. Lapinlahden lopettaminen oli ilmoitettu tapahtuvaksi v. 2003. Syöpätautien osalta 
muutettiin toimialan nimi osaamiskeskukseksi, mutta toiminnallisia muutoksia ei toteutettu. 
Kuvantamisen toimiallala siirrettiin osa Helsingin kaupungin toiminnoista HUSiin. 
Hallintopalveluista siirtyi osa toiseen toimipaikkaan ja kiinteistöpalvelujen osalta tehtiin vain 
hallinnollinen siirto. 
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      LIITE 5 

 
 

     
Työterveyslaitos 

    HUS -yhtymän muutosprosessin  
arviointitutkimus 

2000-2002 
 

 
 
Arvoisa vastaaja 
 
Olet mukana koko HUS -yhtymän henkilöstöä koskevassa tutkimuksessa. Tutkimus selvittää, miten 
henkilöstö on kokenut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin muutoksen ja miten se on 
vaikuttanut sairaaloissa työskentelevien työhön, johtamiseen ja hyvinvoinnin kehittymiseen. Tutki-
muksen tekevät Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja –talouden laitos ja Työterveyslaitos. 
 
Tämä on tutkimuksen seurantakysely. Tutkimuksen peruskysely tehtiin v. 2000 kaikissa HUS -
yhtymän sairaaloissa ja sairaanhoitoalueilla Jorvin sairaalaa lukuun ottamatta. Kysely uusitaan nyt 
kaikissa HUS -yhtymän sairaaloissa ja sairaanhoitoalueilla. Peruskyselyn tutkimustuloksia on 
hyödynnetty toiminnan kehittämisessä eri toimialoilla ja sairaanhoitoalueilla. Tämän seurantakyselyn 
tuloksista tullaan tiedottamaan syksyn 2002 aikana.  

 
Tutkimuslomake on varsin pitkä, koska muutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä halutaan saada 
perusteellista ja luotettavaa tietoa. Lomakkeeseen vastaaminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen 
onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että kaikki täyttäisivät sen. Toivomme Sinun ehtivän 
kiireistä huolimatta palauttamaan lomakkeen kahden viikon kuluessa. 
 
 
Tutkimukseen annetut tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia 
 
Lomakkeen tunnistenumeroa käytetään kyselytietojen yhdistämiseen ja kyselyjen postittamiseen 
tutkittaville henkilöille. Tutkimustulokset raportoidaan yleisellä tasolla niin, ettei kenenkään 
yksittäisen vastaajan mielipiteitä tai tietoja ole mahdollista tunnistaa. Kuopion yliopiston ter-
veyshallinnon ja -talouden laitos sekä Työterveyslaitos keräävät tutkimustiedon. Laki velvoittaa 
tutkijat täydelliseen vaitioloon yksittäistä työntekijää koskevissa asioissa. Tutkimukseen antamasi 
tiedot ovat siten täysin luottamuksellisia. 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen! 
 
 
Juha Kinnunen (puh. 017-162616)  Kari Lindström (puh. 09-47472719) 
Professori    Professori 
Kuopion yliopisto   Työterveyslaitos 
Terveyshallinnon ja -talouden laitos  Psykologian osasto 
 
 
 



 

 228 

 
HUS -yhtymän muutosprosessin arviointitutkimus 
 
 
HUS -yhtymän muutoksen toteutuminen henkilöstön kannalta 
 
Muutosta koskeva tutkimus selvittää HUS -yhtymän sairaaloiden henkilöstön työssä tapahtuneita 
muutoksia sekä niiden vaikutuksia työyhteisöön, johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. 
 
Tutkimukseen osallistuvat kaikki HUS -yhtymän sairaanhoitoalueet ja sairaalat eli yhteensä noin 20 
000 vakinaista ja määräaikaista työntekijää. 
 
Tuloksia hyödynnetään monella tavoin 
 
Tutkimuksen tuloksia käytetään apuna HUS -muutosprosessin toteutuksessa, toiminnan kehittämisessä 
ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisessä sairaanhoitopiirissä, sen sairaaloissa ja työyksiköissä. 
Tuloksilla on myös valtakunnallista merkitystä. 
 
Seurantakyselyn jälkeen on mahdollista arvioida tehtyjen muutosten ja kehittämistoimenpiteiden 
vaikutuksia mm. työssä, johtamisessa, yhteistoiminnassa, motivaatiossa ja hyvinvoinnissa. 
 
 
Tutkimuksen johtoryhmä 
 
Tutkimusta ohjaa sen johtoryhmä, jossa ovat mukana HUS -yhtymän työnantajaedustajat, eri 
henkilöstöjärjestöjen edustajat (AKAVA-JS, KAU, KTN ja TNJ) sekä Kuopion yliopiston, 
Työterveyslaitoksen ja tutkimuksen rahoittajatahojen edustajat. 
 
 
Lisätietoja antavat 
 
Tutkimuksen johtaja, prof. Juha Kinnunen  Kari Lindström, prof. 
Kuopion yliopisto   Työterveyslaitos 
Terveyshallinnon ja -talouden laitos  Psykologian osasto 
PL 1627, 70211 Kuopio   Topeliuksenkatu 41aA, 00250 Hki 
Puh. 017-162616   Puh. 09-47472719 
Sähköposti: Juha.Kinnunen@uku.fi  Sähköposti: Kari.Lindstrom@occuphealth.fi 
 
OM DU BEHÖVER DIN BLANKETT PÅ SVENSKA, KONTAKTA Leena Hirvonen, 
Tel. 09-471 73966 eller e-mail: leena.hirvonen@hus.fi 
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      LIITE 6 
 

 

HUS-arviointitutkimuskyselyn vastausaktiivisuus 
 
1. Vastausaktiivisuus fuusiossa yhdistetyn lähtöorganisaation mukaan 
 
Lähde: ”Rakenteellisen ja toiminnallisen muutoksen vaikutukset HUSin johtamiseen ja 
henkilöstön hyvinvointiin” -tutkimusraportti (Kinnunen ja Lindström 2005, 169). 
 
 
Lähtöorganisaatio 

 
Vastanneet 2000 
 

 
Vastanneet 2002 

 n % n % 
HYKS 4 529 49 3 594 39 
HEKS (Hgin kaup) 1 533 17 1 246 14 
Uusimaa 2 815 31 3 026 33 
Muu/tieto puuttuu    364  3 1 309 14 
Yhteensä 9 241 100 9 175 100 
 
 
2. Vastausaktiivisuus ammattiryhmittäin 
 
Vastaajaryhmistä on poistettu EVO-rahoituksella ja sivuviroissa työskentelevät. Lähde: 
”Rakenteellisen ja toiminnallisen muutoksen vaikutukset HUSin johtamiseen ja henkilöstön 
hyvinvointiin” -tutkimusraportti (Kinnunen ja Lindström 2005, 170). 
 
 
Ammattiryhmä 
 

 
Vastanneet 2000 

 
Vastanneet 2002 

 n % n % 
- lääkärit 
 

850 9 909 10 

- osastonhoitajat 
 

634 7 611 7 

- sairaanhoitajat 
 

3951 43 4084 45 

- muu 
hoitohenkilöstö 

1085 12 887 10 

- tutkimusta ja 
hoitoa avustavat 

1063 12 1067 12 

- tukihenkilöstö 
 

826 9 834 9 

- hallinto- ja 
taloushenkilöstö 

89 1 102 1 

- toimisto-
henkilöstö 

651 7 569 6 

Kaikki 9149 100 9063 100 
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3. Vastausaktiivisuus tulosyksiköittäin ja sairaanhoitoalueittain 
 
Taulukossa 1 on kuvattu Helsingin sairaaloiden tulosyksiköiden vastausaktiivisuus vuosina 
2000 ja 2002. Lähde: HUS-muutosprosessin seurantakyselyn 2002 tulokset, HYKS, Helsingin 
sairaalat -tulosraportti. Taulukossa 2 on kuvattu HUS:n sairaanhoitoalueiden 
vastausaktiivisuus vuosina 2000 ja 2002. Lähde: HUS-muutosprosessin seurantakyselyn 2002 
tulokset, joita on esitelty HUSin sairaanhoitoalueet -tulosraportissa. 
 
TAULUKKO 1. HYKS, Helsingin sairaaloiden tulosyksiköiden vastausprosentit 2000 ja 2002. 

Helsingin sairaaloiden tulosyksiköt Lähetetyt 
lomakkeet 

 
2002 

Täytettynä 
palautuneet 
lomakkeet 

2002 

Vastaus -% 
 
 

2002 (2000) 
Sisätautien tulosyksikkö 1644 787 48  (56) 
Kirurgian tulosyksikkö 2398 1101 46  (57) 
Naistensairaala 791 435 55  (66) 
Lasten ja nuorten sairaala 1488 719 48  (60) 
Neurologian, neurokirurgian sekä silmä- ja 
korvatautien tulosyksikkö (NSK) 1016 455 45  (59) 
Syöpätautien osaamiskeskus 237 93 39  (51) 
Psykiatrian tulosyksikkö 501 241 48  (60) 
Röntgen 613 292 48  (63) 
Laboratorio 1273 608 48  (56) 
Lääkehuollon tulosalue 121 47 39  (45) 
Palvelukeskus 2122 806 38  (50) 
Helsingin sairaalat yhteensä 12204 5584 46 (57) 
Koko HUS 19 681 9178 47  (58) 
 

TAULUKKO 2. HUS:n Sairaanhoitoalueiden ja yhtymähallinnon vastausprosentit 2000 ja 2002. 

HUS:n sairaanhoitoalueet  Lähetetyt 
lomakkeet 

Täytettynä 
palautuneet lomakkeet Vastaus -% 

HYKS, Helsingin sairaalat 12204 5584 46 (57) 
HYKS, Jorvin sairaala 2207 1073 49  ( - ) 
HYKS, Peijaksen sairaala 1404 682 49  (62) 
Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 745 325 44  (59) 
Lohjan sairaanhoitoalue 712 371 52  (60) 
Hyvinkään sairaanhoitoalue 1607 775 48  (60) 
Porvoon sairaanhoitoalue 623 278 45  (60) 
Yhtymähallinto 179 90 50  (66) 
Koko HUS 19 681 9178 47  (58) 
 
*) vuoden 2000 kyselyn vastausprosentti 
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LIITE 7 

 
 
 

KYSELY HUS:N 
MUUTOSPROSESSISTA 

 

 
 

2000 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

K u o p i o n    y l i o p i s t o 
 

 

 

 

T y ö t e r v e y s l a i t o s 
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VASTAUSOHJEET: 
Pyydämme Sinua vastaamaan jokaiseen kysymykseen omien kokemustesi ja tietämyksesi 

perusteella. Rastita omaa mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto tai kirjoita kysytty 

tieto sitä varten varattuun tilaan. Voit käyttää pehmeää lyijykynää, kuulakärkikynää tai    

mustekynää. Virheen sattuessa älä käytä pyyhekumia, vaan täytä väärin merkitsemäsi ruutu  
  kokonaan ja rastita oikea vaihtoehto seuraavan esimerkin mukaan:  

 

                                         virhe          oikea 

 

 
Esimerkki 1. 
 

Mikä on siviilisäätysi? 
Avoliitossa tai avioliitossa ................. 

Eronnut tai asumuserossa................... 

Naimaton............................................. 

Leski .................................................... 

 

 

Esimerkki 2. 
 

Ikäsi.............�� vuotta. 

 

 

Käytä alla esitettyjä numeroita, jotta numerot saataisiin parhaiten tunnistettua optisesti. 

 

���������� 
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1. TAUSTATIEDOT 
 
 
    Ammattinimikkeesi 
 
     
    Työyksikkösi/osastosi 
     
    Sukupuolesi 
   Mies ................................................................   
    Nainen ............................................................   

 
    Peruskoulutuksesi? 
    Kansakoulu tai kansalaiskoulu .....................   
    Keskikoulu tai peruskoulu ............................   
    Ylioppilastutkinto..........................................   
 

    Ikäsi .....................................................  �� vuotta 
 
 
    Oletko tällä hetkellä 
    työssä HUS:ssa ..............................................   
    työssä muualla kuin HUS:ssa .......................   
    äitiyslomalla, hoitovapaalla, muulla  
    vapaalla ..........................................................   
    kokonaan eläkkeellä ......................................   
 
 
    Kuinka kauan olet ollut yhteensä HYKSin, 
    Helsingin terveysviraston, Uudenmaan sairaan- 
    hoitopiirin ja nykyisen HUS:n palveluksessa? 

                                                                  �� vuotta 
 
 
    Työskentelitkö vuonna 1999 ennen HUS:n  
    perustamista 
    HYKSissä ......................................................   
    Helsingin terveysvirastossa ..........................   
    Uudenmaan sairaanhoitopiirissä...................   
 
 
    Onko työsi 
    Kokopäivätyö ................................................   
    Osa-aikatyö ....................................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
Mikäli et ole vakinaisessa työsuhteessa,  
a) kuinka kauan olet työskennellyt määräaikaisissa 

     työsuhteissa yhteensä?     �� vuotta 
 
b) kuinka pitkä työsopimuksesi on tästä eteenpäin? 

                  �� vuotta  �� kuukautta 
 
 
 
Mikä on tavanomainen työaikamuotosi? 
 Jatkuva päivätyö ..................................................  
 Vuorotyö ilman yövuoroja (kaksivuorotyö) ......  
 Yötyötä sisältävä vuorotyö (kolmivuorotyö).....  
 Jatkuva yötyö .......................................................  
 Muu ......................................................................  
 
  Mikä? 
    
 
 
 
    Paljonko käytät keskimäärin aikaa ansiotyöteh- 

    tävien hoitoon (normaali työaika, ylityöt työ- 

    paikalla ja kotona ja sivutyöt mukaan lukien)? 

    Noin   �� tuntia työpäivässä ja     ��  tuntia  

                                                                              viikossa.  
 
 
 
    Minkälainen on työsuhteesi? 
    Vakinainen......................................................  
    Varahenkilö ....................................................  
    Sijainen tai määräaikainen.............................  
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 2. TYÖ JA TYÖYHTEISÖ 

 

 

 

  Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat nykyistä työtäsi?  Rastita mielipidettäsi parhaiten 
kuvaava vastausvaihtoehto kussakin väittämässä.  
 
 
 täysin jokseenkin ei samaa jokseenkin  täysin 
 samaa  samaa eikä eri eri    eri mieltä
  mieltä mieltä mieltä          mieltä 

   Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni ...............................      
   Minulla on paljon sananvaltaa omiin töihini ....................................      
   Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni ............      
    
   Työni edellyttää minulta luovuutta ...................................................      
   Työhöni kuuluu paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä...................      
   Työni vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja ...........................................      
    
   Työni vaatii, että opin uusia asioita...................................................      
   Työssäni saan tehdä paljon erilaisia asioita ......................................      
   Minulla on mahdollisuus kehittää minulle ominaisia kykyjäni.......      
    
   Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa ...............................................      
   Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää....................................      
   Minulla ei ole tarpeeksi aikaa saada töitäni tehdyksi.......................      
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  Tämä osa selvittää yhteistyötä työyksikössäsi/osastollasi.  Rastita kunkin väittämän  
  kohdalla sopivin vastausvaihtoehto.  
 täysin  jokseenkin ei samaa jokseenkin  täysin 
 samaa   samaa eikä eri  eri    eri 

 mieltä    mieltä  mieltä mieltä          mieltä     
   Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa .....................................      
   Tietoa todella pyritään jakamaan työyksikön sisällä .......................      
   Asenteemme on: ”Toimimme yhdessä”............................................      
   Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty ...      
   Työyksikössämme huolehditaan työntekijöistä................................      
   Työyksikön jäsenet etsivät kaiken aikaa uusia,  
   tuoreita tapoja tarkastella työn ongelmia ..........................................      
   Työyksikössä käytetään aikaa uusien ideoiden kehittelyyn ............      
   Työyksikön jäsenet toimivat yhdessä 
   toteuttaakseen uusia ideoita.. .............................................................      
 

 

 
 
  Seuraavat kysymykset koskevat työyksikkösi /osastosi tavoitteita ja työn arviointia. 
  erit- 
  täin melko jossain melko       erittäin 
  paljon paljon määrin vähän      vähän 

    Uskotko, että työyksikön jäsenet täysin ymmärtävät 
    työyksikön tavoitteet? .......................................................................      
     
    Kannatatko työyksikkösi tavoitteita? ...............................................      
    Uskotko, että työyksikkösi tavoitteet ovat saavutettavissa? ...........      
    Uskotko tavoitteiden olevan hyödyllisiä?........................................      
     
    Onko työyksikkönne jäsenillä valmiutta asettaa 
    kyseenalaiseksi työyksikkönne tekemän työn perusteita? ..............      
     
    Kiinnitättekö huomiota toimintanne heikkoihin 
    kohtiin parantaaksenne työskentelyänne?........................................      
     
    Ottavatko työyksikkösi jäsenet työssään huomioon muiden 
    esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen  
    mahdolliseen lopputulokseen?..........................................................      
     
    Työyksikössä arvioidaan oikeudenmukaisesti 
    oman työni tuloksia ...........................................................................      
    
    Otetaanko työyksikössäsi muutoksia suunniteltaessa 
    huomioon inhimilliset näkökohdat? .................................................      
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3. JOHTAMINEN 
 
 
 
  Oletko käynyt lähijohtajasi kanssa kahdenkeskisen kehityskeskustelun  
  (=esimies-alaiskeskustelu tai  suunnittelukeskustelu) vuoden 1999 tai 2000 aikana? 
 
    Olen ....................................................................................................  
    En ole .................................................................................................  
 
 
  Jos olet niin, kuinka hyödyllisinä oman työsi ja siinä kehittymisen kannalta olet kokenut 
  käymäsi keskustelut? 
 
    Hyödyllisinä.......................................................................................  
    En hyödyllisinä mutta en hyödyttöminäkään ..................................  
    Hyödyttöminä ....................................................................................   
 

 
 
Tässä osassa käsitellään lähijohtajasi/esimiehesi toimintaa. Laita rasti 
vastausvaihtoehtoon, joka kuvaa parhaiten omaa mielipidettäsi. 
  täysin jokseen- ei samaa jokseen- täysin 
  samaa kin samaa eikä eri kin eri eri 
  mieltä mieltä mieltä mieltä mieltä 
  Esimiehemme kuuntelee alaistensa mielipiteitä 
  tärkeissä asioissa..................................................................................      
  Esimiehen henkilökohtaiset mieltymykset eivät 
  vaikuta häiritsevästi hänen päätöksiinsä ............................................      
  Esimiehemme tiedottaa riittävän ajoissa tehdyistä  
  päätöksistä ja niiden vaikutuksista .....................................................      
   
  Esimiehemme kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja  
  huomaavaisesti.....................................................................................      
  Esimiehemme kunnioittaa työntekijän oikeuksia..............................      
  Esimieheemme voi luottaa..................................................................      
   
  Minun ja esimieheni välillä on paljon ristiriitoja ..............................      
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Seuraavat väittämät käsittelevät johtamista sairaalassa.  Laita rasti vastausvaihtoehtoon,  
joka kuvaa parhaiten nykyistä mielipidettäsi sairaalastasi. 
 
 
  täysin jokseen-       ei samaa jokseen- täysin 
  samaa kin samaa    eikä eri kin eri eri 
  mieltä mieltä           mieltä mieltä mieltä 
  Sairaalassamme päätökset tehdään oikean  
  tiedon perusteella.................................................................................      
  Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään 
  koskevissa asioissa ..............................................................................      
  Kaikki asianosaiset ovat edustettuina päätöksiä tehtäessä................      
   
  Tehdyt päätökset ovat sairaalassamme olleet  
  johdonmukaisia (säännöt ovat kaikille samat)...................................      
  Sairaalassamme epäonnistuneet päätökset voidaan 
  purkaa tai niitä voidaan muuttaa.........................................................      
   
  Päätösten vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan ........................      
  Päätösten perusteista saa halutessaan lisätietoa.................................      
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4. TYÖHÖN LIITTYVÄT RISKIT 
 
 

Liittyykö Sinun työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä?  
 
 erittäin melko jonkin melko erittäin 
 vähän vähän verran paljon paljon 
    Irtisanomisen uhka .........................................................................      
    Pitkäaikaisen työttömyyden uhka..................................................      
    Vastentahtoinen siirto toisiin tehtäviin .........................................      
    Työmäärien lisääntyminen yli sietokyvyn....................................       
    
 

 
 

Oletko kohdannut seuraavia asiakkaan tai muiden taholta tulevia työhön liittyviä väkivalta- 
tai uhkatilanteita ja kuinka usein? 

                     kerran 
                                                                                                                    ei kos-      ei joka      1-2  kertaa       kuukau-     useam- 
                                                                                                                     kaan         vuosi         vuodessa       dessa         min 

Tavaroiden heitteleminen, paikkojen rikkominen .........................      
Henkinen väkivalta (esim. sanallinen uhkailu)..............................      
Ruumiillinen väkivalta (esim. lyöminen, potkiminen) .................      
Aseella uhkaaminen (ampuma-, terä- tai lyömäase) .....................       
 
 

 
 

Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen 
kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta 
painostusta. Esiintyykö mielestäsi työyksikössäsi /osastollasi tällaista käyttäytymistä? 
 

Ei lainkaan...................................................................................   
Joskus...........................................................................................   
Jatkuvasti .....................................................................................   
En osaa sanoa ..............................................................................   

  
Oletko itse ollut tällaisen kiusaamisen kohteena? 
En .................................................................................................   
Kyllä, tällä hetkellä .....................................................................   
Kyllä, aiemmin tässä työpaikassa, en enää ...............................   
Kyllä, aiemmin toisessa työpaikassa .........................................   
En osaa sanoa ..............................................................................   
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5. TYÖTYYTYVÄISYYS JA TYÖMOTIVAATIO 
 

 
 

Seuraavassa voit ilmaista, miten tyytyväinen olet alla lueteltuihin työsi piirteisiin. Laita 
rasti mielipidettäsi vastaavaan ruutuun.  Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? 

 
                                                                                                                  erittäin                                siltä                                erittäin 
                                  tyytyväinen            väliltä                           tyytymätön 

 
Työsuhteen jatkuvuuteen ...................................................................        
Tulevaisuuteni turvallisuuteen tässä työpaikassa .............................        
 
Palkkaani ja muihin työsuhde-etuihin ...............................................        
Palkkani oikeudenmukaisuuteen tälle työpaikalle 
antamaani työpanokseen verrattuna ..................................................        
 
Ihmisiin, joiden kanssa keskustelen ja työskentelen ........................        
Mahdollisuuteeni tutustua muihin ihmisiin työssäni........................        
Mahdollisuuksiini auttaa työssäni muita ihmisiä..............................        
 
Työtovereilta saamaani arvostukseen ja 
oikeudenmukaiseen kohteluun...........................................................        
 

 

Laita rasti mielipidettäsi  vastaavaan ruutuun.  Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin 
asioihin? 

 
                                                                                                                         erittäin                               siltä                           erittäin 
                                         tyytyväinen                   väliltä                      tyytymätön 

 
Esimieheltäni saamaani arvostukseen ja 
oikeudenmukaiseen kohteluun...........................................................        
Esimieheltäni saamaani tukeen ja ohjaukseen ..................................        
Minuun kohdistuneeseen johtamisen laatuun työpaikassani ...........        
 
HUS-yhtymän johtamistapaan...........................................................        
Toimialani johtamistapaan.................................................................        
Sairaalani johtamistapaan ..................................................................        
Työyksikköni/osastoni johtamistapaan .............................................        
 
Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen työssäni .......................        
Tunteeseen, että olen saavuttanut jotain merkittävää työssäni ........        
Mahdollisuuksiini ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni ................        
Työni haasteellisuuteen ......................................................................        
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6. MUUTOKSET 
 
 

Mitä muutoksia työpaikallasi ja työssäsi on tapahtunut HUS:n perustamisen ja siihen 
siirtymisen yhteydessä vuoden 2000 alun jälkeen. Rastita omaa tilannettasi parhaiten 
kuvaava vastausvaihtoehto kustakin kohdasta. 

 
   kyllä  ei 
 
Toimipaikan sijainti muuttunut maantieteellisesti ......................................     
Olen siirtynyt uuteen työyhteisöön/uudelle osastolle .................................     
Lähes kaikki työtoverit vaihtuneet ..............................................................     
Lähin esimies vaihtunut ................................................................................     
Uudenlaiset potilaat .......................................................................................     
Työkäytännöt muuttuneet ............................................................................     
Otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä/potilastiedot......................................     
Osaamisvaatimukset muuttuneet .................................................................     
 

 
 

 
Kun ajattelet kaikkia niitä muutoksia, joita työssäsi on tapahtunut kuluneen 24 kuukauden 
aikana, miten luonnehtisit tilannetta omalta kannaltasi? 

    Muutokset ovat olleet        Muutokset ovat olleet 
    pieniä ja vähämerkityksisiä        suuria ja merkityksellisiä 
    Muutokset ovat olleet        Muutokset ovat olleet 
    enimmäkseen myönteisiä        enimmäkseen kielteisiä 

 
Saatko yleensä tietoja työtäsi koskevista muutoksista? 

    Hyvissä ajoin etukäteen ....................................................................  
    Vähän ennen muutosta ......................................................................  
    Vasta muutoksen tapahtuessa ...........................................................  
    Työssäni ei ole ollut muutoksia........................................................  
 

Voitko olla mukana, kun työtäsi koskevia muutoksia suunnitellaan? 
    Voin vaikuttaa muutoksiin hyvin paljon..........................................  
    Voin vaikuttaa jonkin verran ............................................................  
    Muutokset tulevat yleensä yllättäen,  
    ilman mahdollisuuttani vaikuttaa niihin...........................................  
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HUS-yhtymän muutokselle on asetettu muun muassa seuraavia tavoitteita. Kuinka 
todennäköisenä pidät näiden tavoitteiden toteutumista seuraavan kolmen vuoden aikana? 
 
 
 

 
erittäin 
todennä-
köisenä  

 
melko 
todennä-
köisenä 

 
en osaa 
sanoa 

 
melko 
epätoden-
näköisenä  

 
erittäin 
epätoden-
näköisenä 

 
Eri työyksiköiden toiminta on tehokasta…………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Eri työyksiköt korostavat toiminnassaan laatua ..………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vähäportainen organisaatiorakenne………………………... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Toimivat alueorganisaatiot kuntien ja perusterveyden-
huollon yhteistyötä varten…………………………….……. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Taloudelliset säästöt………………………………………... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Miten HUS-yhtymän muutoksessa on mielestäsi toteutunut tähän mennessä seuraavat asiat. 
Rastita mielipidettäsi parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto kussakin väittämässä. 
 

                                erittäin                                   en osaa                              erittäin 
                                                                                       vähän                vähän             sanoa          paljon   paljon 

 
Arvostettu jokaisen osaamista ja kehityskykyä ....................       
Saatu aikaan muutosvalmiutta ja joustavuutta......................       
Ollut mahdollista osallistua ja sitoutua muutoksen 
toteutukseen .......................................................................       
Huolehdittu työn kannusteista .............................................       
Noudatettu sovittuja pelisääntöjä.........................................       
Johdettu ja hoidettu henkilöstöasioita onnistuneesti koko 
HUS-yhtymän tasolla..........................................................       
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TIEDON SAANTI MUUTOKSISTA JA OSALLISTUMINEN 
 

 
Seuraavassa esitetään joitakin organisaatiomuutokseen liittyviä väittämiä. Rastita omaa 
mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto kunkin väittämän jälkeen. 
 
 

 
täysin 
samaa 
mieltä 

 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 
en osaa 
sanoa 

 
jokseenkin 
eri mieltä 

 
täysin eri 
mieltä 

 
Työntekijät ovat tehneet liian vähän yhteistyötä muutosta 
suunniteltaessa……………………………………….….... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutoksen edellyttämiä toimintoja ei ehditty suunnitella 
riittävästi ennen muutoksen käynnistymistä…….....……... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kaikkien henkilöstöryhmien edustajat ovat saaneet olla 
riittävästi mukana suunnittelemassa muutosta…………..... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutosprosessi vaikuttaa huolella suunnitellulta………..... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Seuraavassa esitetään joitakin organisaatiomuutokseen liittyviä väittämiä. Rastita omaa 
mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto kunkin väittämän jälkeen. 
  

täysin 
samaa 
mieltä 

 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 
en osaa 
sanoa 

 
jokseenkin 
eri mieltä 

 
täysin eri 
mieltä 

 
Muutoksen alkuvaiheessa on ollut riittävästi ennakko-
tiedotusta.............................................................................. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Olen saanut riittävästi tietoja muutoksen vaikutuksista 
omaan 
työhöni……………………………………………………. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutokseen liittyvä tiedotus on ollut avointa ja 
rehellistä........ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutosta käsitteleviä keskustelutilaisuuksia on ollut liian 
vähän……............................................................................ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutosta kritisoivat näkemykset ovat 
sallittuja………………. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutoksen perustelut ovat minulle 
epäselviä………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutoksen tavoitteet ovat mielestäni 
selkeät………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Olen hyvin perillä muutosprosessin etenemisestä ja 
vaiheista.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kaikki avainhenkilöt ovat sitoutuneet 
muutokseen….……….. 
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Olen saanut liian vähän muutokseen liittyvää 
koulutusta/valmennusta……………………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Minulla on mahdollisuus vaikuttaa muutoksen 
toteutukseen 
työyksikössäni………………………………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Eri työyksikköjen välinen muutokseen liittyvä yhteistyö 
on ollut 
vähäistä………………………………………………….. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Missä määrin olet saanut muutoksesta itsellesi tarpeellisia tietoja seuraavista lähteistä? 
Rastita omaa  mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto kunkin väittämän jälkeen. 
 
 

 
 
paljon 

 
 

vähän 

 
en 

lainkaan 
Johtajat tai 
johtoryhmä………………………………….…….. 

   

Lähijohtajat……………………………………………    
Esityslistat ja 
kokoukset………………………………………. 

   

 
Erilaiset 
työryhmät……………………………………………. 

 
 

 
 

 
 

Työtoverit………………………………………………    
Ammattijärjestön 
edustajat…………………………………… 

   

 
Yleiset 
tiedotustilaisuudet………………………………….…. 

 
 

 
 

 
 

Henkilökuntalehdet……………………………………    
Kirjalliset ja sähköiset tiedotteet……………………    
Sanomalehdet………………………………………….    
Radio/televisio…………………………………….    
Puskaradio………………………………………… 
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OMA SUHTAUTUMINEN MUUTOKSEEN 
 
Koetko HUS-muutoksen juuri tällä hetkellä 
Hyvin myönteisenä...........................................................…….  
Melko myönteisenä................................................……………  
Neutraalina......................................................………………...  
Melko kielteisenä................……................................………...  
Hyvin kielteisenä..........................................................……….  

 
 
Mitä vaikeuksia tai uhkia HUS-muutos aiheuttaa sinulle tai työyhteisöllesi? Rastita mielipidettäsi 
parhaiten kuvaava vaihtoehto. 
 
 

 
erittäin 
paljon  

 
melko 
paljon 

 
en osaa 
sanoa 

 
melko 
vähän  

 
erittäin 
vähän 

Asioiden ennustettavuuden heikkeneminen…………….…...      
 
Luopuminen tutusta ja turvallisesta…………………............ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Omien kykyjen riittävyyden epäily…………………….…… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aseman tai arvovallan menetys tai sen uhka……………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Saavutettujen etujen menetys tai sen uhka………………….. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutoksen osapuolten erilaiset arvot ja arvostukset…......… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutoksen osapuolten erilaiset toiminta- ja ajattelutavat…... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ammattiryhmien raja-aidat ja reviirit………………….…… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Organisaation laajuus ja epämääräisyys……………….……. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Miten hyvin olet selvillä tällä hetkellä 

 
erittäin 
hyvin 

 
melko 
hyvin 

 
en osaa 
sanoa 

 
melko 
huonosti 

 
erittäin 
huonosti 

Koko organisaatiosi tavoitteista……………………………..      
 
Oman työyksikkösi tavoitteista………………………….….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Oman työsi tavoitteista……………………………………… 
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Seuraavassa esitetään vielä joitakin muutoksen johtamiseen liittyviä väittämiä. Rastita omaa  
mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto kunkin väittämän jälkeen. 
 
 

 
täysin 
samaa 
mieltä 

 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 
en osaa 
sanoa 

 
jokseenkin 
eri mieltä 

 
täysin eri 
mieltä 

Muutosprosessi etenee johdonmukaisesti…………….……..      
 
Muutosprosessi on hallittu ja johdettu hyvin……………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muutokseen sopeutumiseen on varattu riittävästi aikaa…….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Työpaikallamme on käytössä hyvä palautejärjestelmä…....... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Työpaikallamme on käytössä hyvä aloitejärjestelmä….......... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Johdon tapa toimia vahvistaa muutoksen onnistumista.......... 
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JOHTAMIS- JA TYÖKULTTUURI 
Seuraavassa on kuvattu neljä johtamis- ja työkulttuurin perusulottuvuutta. Mikään 
näiden ulottuvuuksien kuvauksista ei ole sellaisenaan hyvä tai huono. Arvioi kutakin 
ulottuvuutta sen mukaan, kuinka osuvasti se kuvaa työyksikkösi tilaa.  

 
1. Pysyvä johtamis- ja työkulttuuri. Työyksikössämme työtehtävät ovat ohjeistettuja. Työnjako on hyvin pysyvä. 

Toiminnassa korostuvat vakiintuneet toimivaltasuhteet. Johtajien vastuu korostuu työyksikkömme tulostavoitteita 
määritettäessä.  

 
Miten hyvin esitetty kuvaus vastaa työyksikkösi nykyistä toimintaa?  
Kuvaa huonosti                                                                                                                                          Kuvaa erinomaisesti                    

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 
 

 
          

 
 
2.  Vaihtuva johtamis- ja työkulttuuri. Työyksikössämme työtehtävät ovat sovittavissa. Työnjako on hyvin joustava. 

Toiminnassa korostuvat tilannekohtaisesti vaihtuvat toimivaltasuhteet. Johtajien ja henkilöstön yhteinen vastuu 
korostuu työyksikkömme tulostavoitteita määritettäessä.  

 
Miten hyvin esitetty kuvaus vastaa työyksikkösi nykyistä toimintaa?  
Kuvaa huonosti                                                                                                                                         Kuvaa erinomaisesti 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 
 

 
          

 
 
3. Tehokkuutta korostava johtamis- ja työkulttuuri.  Työyksikössämme työtehtävissä korostuu suoritekeskeisyys. 

Työnjako ratkaistaan taloudellisten voimavarojen ehdoilla. Toimivaltasuhteita ohjaa tiukka kustannustietoisuus. 
Taloudellinen vastuu korostuu työyksikkömme johtamisessa ja tulostavoitteiden määrittämisessä.  
 

Miten hyvin esitetty kuvaus vastaa työyksikkösi nykyistä toimintaa?  
Kuvaa huonosti                                                                                                                                            Kuvaa erinomaisesti         

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 
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4. Osaamista korostava johtamis- ja työkulttuuri.  Työyksikössämme työtehtävissä korostuvat ihmisten tiedot ja taidot. 

Työnjako ratkaistaan kunkin yksilön osaamisen ja kehittymisedellytysten ehdoilla. Toimivaltasuhteita ohjaa joustava 
ongelmaratkaisukyky. Henkilöstön hyvinvointi ja asiakaslaatu korostuvat johtamisessa ja työyksikkömme 
tulostavoitteiden määrittämisessä.  

 
Miten hyvin esitetty kuvaus vastaa työyksikkösi nykyistä toimintaa?  
Kuvaa huonosti                                                                                                                                           Kuvaa erinomaisesti 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 
 

HENKILÖSTÖKOULUTUS 
 
 
Tunnetko epävarmuutta sen suhteen, kuinka kykysi, tietosi ja taitosi tulevat riittämään tulevaisuudessa? 
Erittäin vähän.............................................................................................…………...  
Melko vähän...............................................................................................…………...  
Jonkin verran.............................................................................................……………  
Melko paljon..............................................................................................…………...  
Erittäin paljon.............................................................................................…………...  
 
Miten työpaikallasi huolehditaan uusiin tehtäviin perehdyttämisestä? 
Erittäin hyvin..............................................................................................…………...  
Melko hyvin..............................................................................................……………  
Melko huonosti..........................................................................................……………  
Erittäin huonosti.........................................................................................…………....  
 
Oletko saanut ammattitaitoa kehittävää koulutusta viimeisen 12 kuukauden aikana?  
En yhtään päivää......................................................................................…………….  
1-2 päivää.................................................................................................…………….  
3-4 päivää.................................................................................................…………….  
5 päivää tai enemmän...............................................................................…………….  
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HUS:n KULTTUURI 
 
Seuraavassa esitetään joitakin HUS:n organisaatiokulttuuriin liittyviä väittämiä. Rastita omaa  
mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto kunkin väittämän jälkeen. 
 
 

 
täysin 
samaa 
mieltä 

 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 
en osaa 
sanoa 

 
jokseenkin 
eri mieltä 

 
täysin eri 
mieltä 

 
Koen olevani nyt vahvasti "HUS:lainen"................………..…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Koen joutuneeni alistumaan toisenlaiseen, vahvempaan 
kulttuuriin…………………………………………………...… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Julkituodut arvot ovat sopusoinnussa todellisen toiminnan 
kanssa………………..…………………………………...…… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Työyhteisössäni keskustellaan rakentavasti myös ongelmista, 
kuten potilaan hoitoon liittyvistä epäonnistumisista………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Työyhteisössäni saa kiitosta onnistumisesta……............…….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Epäonnistumisen sattuessa työyhteisöni etsii pikemminkin 
syitä kuin syyllisiä tilanteeseen...............……………………... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vanhat toimintatavat säilyvät työyhteisössäni 
muutoshankkeista huolimatta ..................……………………. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
täysin 
samaa 
mieltä 

 
jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 
en osaa 
sanoa 

 
jokseenkin 
eri mieltä 

 
täysin eri 
mieltä 

 
Työyhteisössäni oletetaan normien seuraamisen olevan sama 
kuin hyvin tehty työ…………………………………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Johtamisen uskotaan olevan laatujärjestelmien seuraamista...... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Johtajat ovat onnistuneet ehkäisemään häiritsevät ammattien 
väliset ristiriidat……………………………………........…….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Työyhteisössäni vallitsee yhteinen käsitys hyvästä työstä ........ 
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 7. TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 
 

 Mikä on siviilisäätysi? 
   Avoliitossa tai avioliitossa.............................  
   Eronnut tai asumuserossa ..............................  
   Naimaton ........................................................  
   Leski................................................................  
 

 
 

 
 

Millainen on terveydentilasi? 
    Hyvä ........................................................................................................   
    Melko hyvä .............................................................................................   
    Keskitasoinen .........................................................................................   
    Melko huono...........................................................................................   
    Huono......................................................................................................   
 

Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä ja että 0 tarkoittaisi,  
että et pysty lainkaan työhön.  Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi?  
 

                                                                                                                  1     2      3     4      5     6      7     8      9    10 
    Nykyinen työkykyni on elinikäiseen parhaimpaan verrattuna                             

 
 

 
 
Seuraavat kysymykset koskevat hyvinvointiasi muutaman viimeksi kuluneen viikon aikana. 

Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään 
tehtäviisi? 
 Paremmin kuin tavallisesti ........................................   
 Yhtä hyvin kuin tavallisesti ......................................   
 Huonommin kuin tavallisesti ....................................   
 Paljon huonommin kuin tavallisesti .........................   
Oletko viime aikoina valvonut paljon huoliesi    
takia? 
 En ollenkaan ..............................................................   
 En enempää kuin tavallisesti.....................................   
 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti .................   
 Paljon enemmän kuin tavallisesti .............................   
 
Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että 
sinusta on hyötyä asioiden hoidossa? 
 Enemmän kuin tavallisesti ........................................   
 Yhtä paljon kuin tavallisesti .....................................   
 Vähemmän kuin tavallisesti......................................   
 Paljon vähemmän kuin tavallisesti ...........................    
 

Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan 
tavallisista päivittäisistä toimistasi? 
 Enemmän kuin tavallisesti .........................................   
 Yhtä paljon kuin tavallisesti.......................................   
 Vähemmän kuin tavallisesti .......................................   
 Paljon vähemmän kuin tavallisesti ............................   
Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan 
vaikeuksia? 
 Paremmin kuin tavallisesti ........................................   
 Yhtä hyvin kuin tavallisesti .......................................   
 Huonommin kuin tavallisesti .....................................   
 Paljon huonommin kuin tavallisesti ..........................   
 
Oletko viime aikoina tuntenut itsesi arvottomaksi? 
  
 En ollenkaan................................................................   
 En enempää kuin tavallisesti......................................   
 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti ..................   
 Paljon enemmän kuin tavallisesti ..............................   
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Oletko viime aikoina tuntenut pystyväsi 
tekemään päätöksiä? 
 Paremmin kuin tavallisesti ........................................   
 Yhtä hyvin kuin tavallisesti ......................................   
 Huonommin kuin tavallisesti ....................................   
 Paljon huonommin kuin tavallisesti .........................    
 
Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti 
ylirasittunut? 
 En ollenkaan ..............................................................   
 En enempää kuin tavallisesti.....................................   
 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti .................   
 Paljon enemmän kuin tavallisesti .............................   
 
Onko sinusta viime aikoina tuntunut, ettet voisi   
selviytyä vaikeuksista? 
 Ei ollenkaan ...............................................................   
 Ei enempää kuin tavallisesti .....................................   
 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti .................   
 Paljon enemmän kuin tavallisesti .............................   

Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi 
ja masentuneeksi? 
 En ollenkaan................................................................   
 En enempää kuin tavallisesti......................................   
 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti ..................   
 Paljon enemmän kuin tavallisesti ..............................   
 
Oletko viime aikoina menettänyt 
itseluottamustasi? 
 En ollenkaan................................................................   
 En enempää kuin tavallisesti......................................   
 Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti ..................   
 Paljon enemmän kuin tavallisesti ..............................   
 
Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken 
kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi? 
 Enemmän kuin tavallisesti .........................................   
 Yhtä paljon kuin tavallisesti.......................................   
 Vähemmän kuin tavallisesti .......................................   
 Paljon vähemmän kuin tavallisesti ............................   
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Lopuksi Sinulla on mahdollisuus ilmaista näkemyksiäsi HUS-piirin yhdistämiseen ja 
työhösi liittyvistä asioista tutkijoille, mikäli haluat. 
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LIITE  8 
 
Avoimeen kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 vastanneiden johdolle ja tutkijoille 
suuntaamat lausumat toimialoittain. 

Toimiala 
 

Erikseen vain 
johdolle osoitettu 
lausuma. 

Tutkijoiden 
puhuttelu. 

Vastaus, jossa vain 
tutkijoille osoitettu 
lausuma. 

 
Avoimet vastaukset  
yhteensä 

Sisätaudit    17 7 193 
Kirurgia  3 91 16 452 
Naistensairaala 13 63 13 191 
LNS68   44 14 304 
Neusiko69 2 31 9 82 
Osaamiskeskus 1 14 4 42 
Psykiatria 1 47 5 131 
Kuvantaminen   14 2 152 
Laboratoriot.   26 7 164 
Lääkehuolto   1   9 
Tukipalvelut 4 66 17 295 
Jorvi70       - 
Peijas 2 62 20 303 
Länsi-Uusimaa   35 9 134 
Lohja 4 31 9 132 
Hyvinkää 1 73 13 308 
Porvoo   43 15 96 
Yhtymähallinto   1   28 
yhteensä 31 659 160 3016 
2002     
Sisätaudit    25 5 146 
Kirurgia  3 67 4 373 
Naistensairaala 1 22 2 125 
LNS 1 50 1 220 
Neusiko   13   138 
Osaamiskeskus   12   28 
Psykiatria   23   74 
Kuvantaminen   15   104 
Laboratoriot.   35 4 201 
Lääkehuolto 1 3 2 18 
Tukipalvelut   35   220 
Jorvi 1 52 1 291 
Peijas   66   249 
Länsi-Uusimaa   20   82 
Lohja 4 32 2 106 
Hyvinkää   56 1 234 
Porvoo   24   78 
Yhtymähallinto   6 1 42 
yhteensä 11 556 23 2729 

 

                                                
68 LNS = Lasten ja nuorten sairaala 
69 Neusiko = Nenä-, korva- ja kurkkutaudit 
70 Jorvin sairaala mukana vain 2002 seurantakyselyssä 



LIITE 9 
 
Avoimeen kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 vastanneiden positoitumiset fuusioarvioijina toimialoittain. 
 

Positioitumiset 
v. 2000 
toimialoittain 
 

 
Uuden 
organ. 
jäsen 
 

Työn-
tekijä 
 
 

Toimi-
ala tai –
paikka 
 

Amm. 
ryhmä 
 
 

Yksilö 
 
 
 

Esimies 
– 
alainen 
 

Fuusio- 
osa 
-puoli 
 

Julkinen
sektori 
 
 

Potilas - 
asiakas 
 
 

Työ-
yhteisö 
 
 

 
Positioi-
tumiset
yht. 
 

 
Avoimet 
vastauk-
set yht. 

Sisätaudit  74 100 62 36 26 21 17 12 13 9 370 193 
Kirurgia  234 175 159 68 47 20 80 27 30 27 867 452 
Naistensairaala 91 72 76 32 28 19 60 19 20 11 428 191 
LNS1 104 79 37 30 19 15 18 14 13 7 336 304 
Neusiko2 40 40 30 7 3 5 2 4 11 1 143 82 
Osaamiskeskus 7 7 6 2 1   1 1     25 42 
Psykiatria 69 53 43 20 26 9 26 7 9 4 266 131 
Kuvantaminen 38 41 22 3 12 7 30 7 3 2 165 152 
Laboratoriot. 50 83 40 14 12 13 17 11 5 4 249 164 
Lääkehuolto 2 6 2     1 2     1 14 9 
Tukipalvelut 91 122 61 27 46 38 46 6 10 9 456 295 
Jorvi3                 7     - 
Peijas 89 129 70 37 16 8 12 12 2 1 376 303 
Länsi-Uusimaa 53 52 24 19 14 1   1 9 1 174 134 
Lohja 29 42 42 16 22 5 6 5 6 5 178 132 
Hyvinkää 84 134 124 43 43 24 16 17 21 8 514 308 
Porvoo 46 41 10 15 12 10 21 3 4 2 164 96 
Yhtymähallinto 10 9 13  5  7 4 5  1  1  3 58 28 
 
Positioitumiset 
yht. 

1111 
 

1185 
 

821 
 

369 
 

327 
 

200 
 

359 
 

146 
 

163 
 

92 
 

4783 
 

3016 
 

                                                
1 LNS = Lasten ja nuorten sairaala 
2 Neusiko = Nenä-, korva- ja kurkkutaudit 
3 Jorvin sairaala mukana vain 2002 seurantakyselyssä 



 
 
Positioitumiset 
v. 2002 
toimialoittain 

Uuden 
organ. 
jäsen 

Työn-
tekijä 
 

Toimi-
ala tai -
paikka 

Amm. 
ryhmä 
 

Yksilö 
 
 

Esimies 
– 
alainen 

Fuusio- 
osa- 
puoli 

Julkinen
sektori 
 

Potilas 
– 
asiakas 

Työ-
yhteisö 
 

 Yht. 
 
 

 
Avoimet 
vastauk-
set yht. 

Sisätaudit  67 80 62 32 25 19 12 18 17 10 342 146 
Kirurgia  185 179 122 59 55 33 29 38 43 21 764 373 
Naistensairaala 59 58 34 25 17 18 25 6 5 7 254 125 
LNS 96 101 43 32 26 22 8 5 6 7 346 220 
KNK 65 72 48 38 10 11 12 8 8 6 278 138 
Osaamiskeskus 21 17 7 7 4 4 1     3 64 28 
Psykiatria 53 43 37 17 26 8 9 4 5 2 204 74 
181 68 48 37 12 24 12 6 9 6 7 229 104 
182 123 83 70 30 42 27 16 21 14 16 442 201 
183 10 9 4 2 4 3 1       33 18 
Tukipalvelut 100 108 51 26 61 44 15 10   20 435 220 
Jorvi 166 143 87 65 42 32 9 21 6 6 577 291 
Peijas 162 101 113 46 43 34 5 17 14 6 541 249 
Länsi-Uusimaa 30 28 13 7 10 3     1   92 82 
Lohja 45 51 29 19 20 13 1 2 2 1 183 106 
Hyvinkää 136 107 95 47 36 41 4 14 11 12 503 234 
Porvoo 43 32 19 9 16 7   3 4 3 136 78 
Yhtymähallinto 32 18 18 7 11 5 3 2 1 3 100 42 
 
Positioitumiset  
yht. 

1461 
 

1278 
 

889 
 

480 
 

472 
 

336 
 

156 
 

178 
 

143 
 

130 
 

5523 
 

 
2729 

 
Positioitumiset 
vv. 2000 ja 
2002 yhteensä 
 

2572 
 

2463 
 

1710 
 

849 
 

799 
 

536 
 

515 
 

324 
 

306 
 

222 
 

10306 
 

5745 
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LIITE 10 
      
Intentionaalisen positioinnin tilanteet positioinnin teorian mukaan: 
 
1. Vapaaehtoinen itsensä positiointi  – kun puhuja positioi vapaaehtoisesti itse itseään. 
Vapaaehtoinen itsensä positiointi (deliberate self-positioning) tapahtuu jokaisessa 
keskustelussa, jossa joku haluaa ilmaista omaa henkilökohtaista identiteettiään. Puhuja voi 
tällöin painottaa omaa toimijuuttaan (esim. esittää toimintansa omaksi valinnakseen) tai 
viitata omaan yksilölliseen näkökulmaan tai elämänkerrallisiin tapahtumiin. Ihmiset 
ilmaisevat sekä persoonallista identiteettiään (näyttäytyäkseen erityisinä ainutkertaisina 
yksilöinä) ja sosiaalista identiteettiään (näyttäytyäkseen tietyntyyppisinä), jotta heidän 
persoonastaan muodostuisi kokonaisvaltainen käsitys. Erityisyys saavutetaan kieliopillisesti 
käyttämällä yksikön ensimmäistä persoonamuotoa. Tällöin puhuja on positiossa, jossa 
annetaan henkilökohtaisia selityksiä omasta käyttäytymisestä. Omaa käytöstä selitetään 
ainakin kolmella tapaa: viittaamalla puhujan valtaan ja oikeuksiin, viittaamalla puhujan 
menneisyyteen (mitä on sanonut, nähnyt, mitä itselle on tapahtunut jne.) sekä viittaamalla 
henkilökohtaisiin kokemuksiin, joilla puhuja voi legitimoida jotkin erityiset väitteet (kuten 
asiantuntijuus) (van Langenhove ja Harré 1999, 25). 
 
Kun puhuja positioi itse itseään vapaaehtoisesti, hän pyrkii usein saavuttamaan jonkin 
erityisen tavoitteen. Tätä kutsutaan strategiseksi positioinniksi. Teoreettisesti 
intentionaalisuus voi ilmetä missä tahansa positioinnin teorian triadin kolmesta 
ulottuvuudesta: on mahdollista omaksua erityinen positio ja paikantaa joku toinen suhteessa 
siihen, mutta tavoitteellisuutta on myös se, että puhuja tuo keskusteluun jonkin erityisen 
narratiivisen muodon tai vain suorittaa jonkin puheaktin tai teon. Jälkimmäiset ovat epäsuoria 
intentionaalisen positioinnin akteja. Esimerkiksi tarinalliset itsemäärittelyt voidaan määritellä 
narratiivisiksi projekteiksi, joissa ollaan kiittämättömiä, uhkaillaan, tuodaan itseä esille, 
käytetään itseä esimerkkinä tai anotaan jotakin (van Langenhove ja Harré 1999, 25). 
 
2. Pakollinen itsensä positiointi – kun puhuja on pakotettu positioimaan itsensä. Tilanteessa, 
jossa joku on pakotettu positioimaan itsensä (forced self-positioning), aloitteen positiointiin 
tekee joku muu kuin kyseinen henkilö itse. Esimerkiksi instituutiot ja niiden edustamat 
henkilöt ovat kiinnostuneita positioimaan ihmisiä, silloin kuin instituutiolla on ”virallista” 
valtaa tehdä moraalisia päätelmiä instituution ulkopuolisista ihmisistä ja kun sen täytyy tehdä 
päätöksiä siihen kuuluvista ihmisistä (van Langenhove ja Harré 1999, 26). 
 
Kun instituutiolla on valtaa tehdä moraalisia arvioita yksilöistä ja heidän käyttäytymisestään, 
ne pyytävät yksilöitä tekemään selkoa tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Kun 
yksilöitä pyydetään selvittämään käyttäytymistään, vaaditaan heitä samalla asemoimaan 
itsensä toimijoiksi. Selityksen tarjoaminen tässä tilanteessa ei ole vain keino vastustaa 
syyllistämistä, vaan myös itsensä positioimisen akti, jolla yksilö omaksuu vaikkapa 
avuttoman ja erityistä kohtelua vaativan position (van Langenhove ja Harré 1999, 26). 
Institutionaalista positiointia edustavat myös tilanteet, joissa instituutio haluaa luokitella niitä, 
joiden odotetaan toimivan kyseisessä instituutiossa ja suorittavan erityisiä tehtäviä yhdessä 
muiden kanssa (esim. työntekoon liittyvät valintakäytännöt) (van Langenhove ja Harré 1999, 
27). 
 
Kun instituutio pyytää yksilöä positioimaan itsensä, tämä yksilö tulee aina positioiduksi. 
Instituutiot pyytävät yksilöitä positioimaan itsensä saadakseen tietoa, jonka pohjalta ne voivat 
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itse positioida kyseisiä henkilöitä (van Langenhove ja Harré 1999, 27). 
Organisaatiokontekstissa pakotettua positiointia tapahtuu joihinkin organisatorisiin rooleihin 
määriteltyjen ihmisten välillä. Esimerkiksi työntekijät tulevat positioiduiksi työntekijöiksi, 
kun ottavat työsuhteen vastaan (Boxer 2003, 4). 
 
3. Vapaaehtoinen muiden positiointi – kun puhuja vapaaehtoisesti positioi muita. 
Vapaaehtoinen muiden positointi (deliberate positioning of others) voi tapahtua joko näiden 
läsnä tai poissa ollessa (esim. juoruilu). Muiden läsnä ollessa tehty positiointi osoittaa 
positioinnin kohteelle paikan puhujan kertomuksessa, jonka positioinnin kohde voi joko ottaa 
tai jättää ottamatta (van Langenhove ja Harré 1999, 27). 
 
4. Pakollinen muiden positiointi – kun puhuja on pakotettu positioimaan muita. Pakotettu 
muiden positiointi (forced positioning of others) voi myös tapahtua joko muiden läsnä tai 
poissa ollessa. Dramaattisin esimerkki instituutioiden harjoittamasta muiden pakollisesta 
positioinnista on rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajan on sekä mahdollista että pakko 
positioida itsensä; lisäksi myös muut oikeudenkäyntiin osallistuvat positioivat vastaajan kukin 
tavallaan (van Langenhove ja Harré 1999, 27-8).  
 




