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kaita neuvoja sen parantamiseksi. 

Esitän lämpimät kiitokset tohtori, Johtamiskorkeakoulun lehtori Timo Keski-Pe-
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tua väitöksen tekemisestä. Timon luotsaama Hurjajoukko on osaltaan siivittänyt työ-
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TIIVISTELMÄ 

Palvelu on noussut julkisen terveydenhuollon laadun keskeiseksi tekijäksi. Hyvän 

palvelun uskotaan ratkaisevan taloudellisten resurssien niukkenemisen haasteita, li-

säävän toiminnan vaikuttavuutta sekä tyydyttävän asiakkaiden kasvavia palvelutar-

peita.  

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ymmärrystä suolistosyöpähoitoprosessiin liit-

tyvästä palvelun merkityksellistämisestä erikoissairaanhoitoa tarjoavassa sairaalassa. 

Henkilöstön kokemuksia palvelusta tarkasteltiin organisatorista merkityksellistämistä 

esille tuovan sensemaking-näkökulman valossa. Tutkimuksessa haastateltiin 37 vii-

dessä eri vastuuyksikössä työskentelevää henkilöä. He edustivat yhdeksää eri ammat-

tiryhmää. Lisäksi havainnointiin hoitoprosessin vastuuyksiköiden perustyötä kym-

menen kuukauden ajan.  

Tutkimus toi esille ruohonjuuritason työntekijöiden työn mielekkyyden syntyvän 

potilaiden hyvästä hoidosta. Palvelu edusti henkilöstölle managerialistista, liiketoi-

minnasta nousevaa ajattelua, ja siksi sitä ei liitetty oman työn kontekstiin kuuluvaksi. 

Hoitamisen historiasta kumpuavat ajatukset palvelun vähäarvoisuudesta vahvistivat 

käsitystä, ettei palvelua koeta arvostettuna työnä asiantuntijuutta korostavien profes-

sioiden keskuudessa. Palvelu-sana ei kuulunut henkilöstön työkieleen, mikä osaltaan 

vaikeutti yhteisen palveluymmärryksen rakentumista. Työyhteisöjen eritasoiset jän-

nitteet estivät sensemaking-prosessissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, ja näin ollen pal-

velu ei merkityksellistynyt tutkimuskohteena olevan hoitoprosessin henkilöstön ko-

kemusmaailmassa vuonna 2015. 

Julkisen terveydenhuollon palvelu tulisi konseptoida sen omista lähtökohdista kä-

sin, jotta palvelusta syntyisi työntekijöille ymmärrettävä omaan työhön liittyvä ilmiö. 

Lisäksi julkisen terveydenhuollon tulisi paremmin sovittaa yhteen professionaalinen 

ja managerialistinen palvelun logiikka. Tämä rakentaisi palvelun mielekkyyttä organi-

saation kaikilla tasoilla. 

Asiasanat: palvelu, palvelun laatu, sensemaking, merkityksellistäminen, henkilöstö, 

hoitoprosessi, suolistosyöpä, sairaala, terveydenhuolto, laadullinen tutkimus 



ABSTRACT 

Making sense of service in the light of sensemaking approach. The research 

of clinical pathway in hospital 

Service quality has become a critical factor in the delivery of quality within the public 

healthcare sector. High-quality service provision is viewed as a solution to growing 

financial constraints, as a method for delivering improved effectiveness and as a way 

to meet the growing needs of clients.  

The aim of this study was to promote greater understanding of sensemaking in 

the context of clinical service provision among staff working with bowel cancer pa-

tients at a Finnish hospital offering a range of specialist medical services. Staff expe-

riences of service were also analysed using the organisational sensemaking approach. 

Interviews were carried out with 37 members of staff working in five units. The 

interviewees represented nine different professions. Additionally, day-to-day work-

ing practices at the units were observed over 10 months.  

The study found that frontline staff find their work meaningful when they are in 

a position to deliver high-quality patient care. The term service was found to repre-

sent a managerial and business-focused mindset for the staff and, as such, it was not 

seen as relevant in the context of their own work. The notion of service as a low-

prestige activity, historically inherent within nursing, was found to reinforce the view 

among the staff that service is not a highly valued activity within a professional set-

ting that tends to place great emphasis on knowledge and expertise. Palvelu, the Finn-

ish word for service, was not a term used by the staff, which contributed to the 

challenge of developing a shared understanding of what service means. Interpersonal 

tensions within and between the teams were found to act as a barrier to the type of 

interaction integral to the sensemaking process. As a result, it was not possible to 

develop a meaningful definition for service with the staff involved in delivering clin-

ical care in this setting. 

The author recommends the creation of a bespoke conceptual framework for use 

within the public healthcare sector to allow staff to develop an understanding of 

service as a phenomenon directly relevant to their own day-to-day work. In addition, 

efforts are required to reconcile the professional and managerial logic within the 



public healthcare sector. This would have the effect of making service conceptually 

more meaningful across all levels of the organisation. 

Keywords: service, service quality, sensemaking, staff, clinical pathway, bowel can-

cer, hospital, healthcare, qualitative research 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Julkinen terveydenhuoltomme elää suurten muutosten keskellä. Toimintaympäristön 

muutokset eivät ole pelkästään kansallisia, vaan ne koskettavat maailmanlaajuisesti 

julkisia terveydenhuollon järjestelmiä. Yhtenä terveydenhuollon toimintaympäristön 

muutoksen syynä pidetään viime vuosina tapahtunutta maailmantalouden radikaalia 

heikentymistä (European Commission 2014, 2). Maailman talouden heikentyminen 

näkyy myös kansantaloudessamme. Julkisen sektorin ja erityisesti julkisten sosiaali- 

ja terveysmenojen kasvu1 on ollut 2000-luvulla bruttokansantuotteen kasvua nope-

ampaa, mikä on johtanut valtion enenevään velkaantumiseen (Kinnula, Malmi & 

Vauramo 2015, 13). Sosiaali- ja terveysmenojen kasvua on osaltaan selittämässä sek-

torin henkilöstömäärän kasvu. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 sen arvioidaan kasva-

neen noin 14 % (emt., 14). Julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamiseksi vaaditaan 

kolmen miljardin euron julkisten menojen kasvun leikkausta vuoteen 2029 mennessä 

(Valtioneuvosto 2016). Tämä tarkoittaa mittavia rakenteellisia, toiminnallisia ja myös 

periaatteellisia muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.  

Toimintaympäristön muutokseen on vaikuttamassa muitakin tekijöitä kuin talou-

teen liittyvät. Väestön eliniän pidentyminen sekä vanhusväestön suhteellisen osuu-

den kasvaminen luovat uudenlaisia haasteita terveydenhuollon palvelujärjestelmän 

rakenteelle ja toimivuudelle (Breyer, Costa-Font & Felder 2010, 674; European 

Commission 2012, 4; Sote- ja maakuntauudistus. www.alueuudistus.fi. 6.2.2017; Kin-

nula ym. 2015; 48, 105; Virtanen, Smedberg, Nykänen & Stenvall 2017, 7). Väestön 

huoltosuhteen2 vinoutuminen tuo mukanaan kysymyksen hoito- ja hoivaresurssien 

riittävyydestä terveydenhuollossa. (Kinnula, Malmi & Vauramo 2014, 15, 17; Euro-

pean Commission 2014, 2). Medikalisaatio lisää osaltaan tarvetta palveluiden kysyn-

nälle (Lahelma 2003, 1867; Rannisto & Tienhaara 2016, 15; Hofmann 2016). Palve-

                                                   
1 Sosiaali- ja terveysmenojen osuus julkisen sektorin menoista on kasvanut 16 %:sta 19 %:iin vuosina 
2000–2013 (Kinnula ym. 2015, 13). 
2 Tilastokeskuksen (2015) mukaan vuonna 2017 väestöllinen huoltosuhde on yli 60. Ennusteen mu-
kaan vuonna 2032 se on yli 70 ja 76 vuonna 2060. 

http://www.alueuudistus.fi/
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luiden kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan lisäksi terveydenhuollon palveluiden tuotta-

minen on tullut yhä kompleksisemmaksi. Potilaiden monisairaudet ja -ongelmallisuus 

tuovat yhä suurempia vaateita palvelulle ja palvelujärjestelmälle (European Commis-

sion 2014, 2). Yksi asiantuntija ei enää kykene ratkaisemaan yksittäisen potilaan hoi-

toon liittyviä haasteita, vaan potilaiden hoidossa tarvitaan enenevässä määrin mo-

niammatillista työskentelyä (Mulvale, Embrett & Razavi 2016). Samaan aikaan ter-

veyspalveluiden sähköistyminen (eHealth) kasvaa voimakkaasti. Sen avulla uskotaan 

ratkaistavan resurssien niukkenemisen tuomia ongelmia. (Kreps & Neuhauser 2010, 

329; eHealth. www.europa.eu. 5.2.2017.) Terveydenhuollon toimintaympäristössä 

vaikuttaa myös terveydenhuollon asiakkaan roolin muutos. Terveydenhuollon asia-

kas katsotaan muuttuneen osallistuvaksi ja aktiiviseksi toimijaksi (Toiviainen 2007; 

Tuorila 2009; Santana ym. 2011; Brommels 2017), joka osallistuu terveyspalveluiden 

kehittämiseen ja arviointiin. 

Terveydenhuollon toimintaympäristöstä nousevat monitasoiset haasteet eivät ole 

yksinkertaisesti ratkaistavissa. Tilanteen vakavuus ja monimutkaisuus pakottavat jul-

kisia hallintoja uudistamaan eurooppalaista ja samalla myös kansallista palvelujärjes-

telmäämme. Tämän vuoksi myös yksityiset palveluntuottajat joutuvat luomaan uusia 

strategioita muuttuvassa toimintaympäristössä selviytymiseksi.  

Euroopan Unioni pyrkii parantamaan EU-kansalaisten asemaa muuttuneessa ja 

edelleen muuttuvassa maailmassa linjaamalla terveyspolitiikkansa tavoitteeksi kansa-

laistensa terveyden suojelemisen ja edistämisen sekä palvelujärjestelmien (health sys-

tems) tehokkuuden, joustavuuden ja saavutettavuuden varmistamisen (European 

Commission 2014, 3). Erityisenä tavoitteena on saavuttaa parempi kustannustehok-

kuus ja suorituskyky kaikissa julkisissa toiminnoissa (European Commision 2016, 5). 

Euroopan unionin asettamat velvoitteet tehostaa julkisia palveluja koskevat jokaista 

sen 28 jäsenmaata. 

Lokakuussa 2015 käynnistettiin Suomessa EU-linjauksen mukainen mittava sosi-

aali- ja terveydenhuollon uudistus, sote-uudistus. Palvelujärjestelmäreformin tavoit-

teena on integroida perusterveyden, sosiaalihuollon ja erikoisairaanhoidon järjestä-

minen, palvelujen rahoitus, palveluketjut ja -tuotanto 18 maakunnallisen toimijan 

vastuulle. (Valtiovarainministeriö & Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) Uudistusta 

koskevat lainsäädännöt astuvat voimaan 1.1.2020 (Sosiaali- ja terveysuudistuksen ai-

kataulu. www.alueuudistus.fi/aikataulu. 31.7.2017). Kansallisen uudistamisohjelman 

tavoitteena on yhdenvertaisten, asiakaslähtöisten, laadukkaiden, vaikuttavien ja kus-

tannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kaikkialla Suomessa. 

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille luvataan uudistuksen myötä työsuhteen jatku-

http://www.europa.eu/
http://www.alueuudistus.fi/aikataulu
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vuus suurissa työyhteisöissä, mikä mahdollistaa optimaalisen työmäärän sekä ammat-

titaidon ylläpitämisen. Sote-uudistus lupaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöille jat-

kossa työn kokemista merkityksellisenä. (STM 2015a; 2015b.) Terveydenhuollon asi-

akkaalle uudistuksen kaavaillaan tuovan sujuvia, nopeita ja yhä enemmän digitalisoi-

tuja palveluja. Palvelujen käyttäjille tarjotaan valinnan mahdollisuuksia palvelun tar-

joajasta. Palvelusta halutaan tehdä terveydenhuollon keskeinen elementti, joka sitoo 

palvelun käyttäjät ja tuottajat tiiviisti yhteen. Sote-uudistus kuvataan idealistisena uu-

distamisstrategiana sen saamasta kritiikistä huolimatta (esim. Rannisto & Tienhaara 

2016; Kuusinen-James 2016; Virtanen ym. 2017; Hirvensalo, Asko-Seljavaara, Haah-

tela, Leppäniemi & Tukiainen 2017; Lainsäädännön arviointineuvosto 2017).  

Palvelun kehittäminen ei ole julkisessa hallinnossa eikä terveydenhuollossa uusi 

asia. Sote-uudistuksen palveluideologia on ollut julkisen terveydenhuollon johtoaja-

tuksena jo yli kolmekymmentä vuotta. Ideologia rantautui Suomen julkiseen hallin-

toon managerialismin myötä 80-luvun puolivälissä (Torppa 2007, 20, 23; Kallio 2014, 

42). Managerialismilla tarkoitetaan julkisen sektorin pyrkimyksiä vähentää byrokra-

tiaa ja tehottomuutta, lisätä vaikuttavuutta ja parantaa palveluiden laatua yksityissek-

torin liiketoiminnan opeilla. Uudistusten viitekehyksenä toimi New Public Management 

eli uusijulkisjohtaminen doktriini3,  jonka keskeiset ideat olivat markkinaohjautuvuus, 

sopimusohjaus4 ja kilpailuttaminen. (emt.) Managerialismin myötä julkista hallintoa 

alettiin uudistaa luomalla sille uudenlaista palveluimagoa. Kansalaisten palveleminen 

nostettiin organisaatioiden päätehtäväksi. Lauseet ”organisaation tarkoitus on tyy-

dyttää asiakkaiden tarpeita” ja ”asiakkaiden tyytyväisyys on onnistuneen toiminnan 

mitta” kuvastivat julkisten organisaatioiden orastavaa palveluajattelua. Uuden ideo-

logian myötä julkisen puolen organisaatiot alkoivat määritellä asiakkaitaan, ja palve-

lutoimintaa alettiin kuvata prosesseina. Samalla julkisen puolen henkilöstöä koulutet-

tiin asiakassuuntautuneeseen toimintaan. (Möttönen 2001, 44–47.) 

Näkyvä linjaus julkisten palvelujen parantamiseksi oli vuonna 1998 valtioneuvos-

ton julkaisema kannanotto. Sen mukaan  

”…julkisten palvelujen kehittämisessä painotetaan asiakaslähtöisyyttä, valinnanva-
pautta ja palvelujen saavutettavuutta… Palvelukykyä parannetaan lisäämällä palvelu-
jen vaihtoehtoisia tuotantotapoja sekä ottamalla käyttöön sähköisiä asiointipalveluja.” 
(Valtioneuvosto 1998.) 

                                                   
3 Hyyryläisen (2014, 298) mukaan New Public Managementin kukoistuskausi julkisessa hallinnossa oli 
1970-luvun lopusta 1990-luvun loppuun. Uusi ajattelu näkyi ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 
1987 Harri Holkerin hallitusreformissa (Martikainen & Uusikylä 1997, 34–35). 
4 Sopimusohjauksella voidaan ymmärtää kuntien ja valtion käyttämää sopimusohjauksellista toiminta-
mallia, josta tilaaja-tuottajamalli on yksi esimerkki. Malli perustuu sopimuksellisuuteen ja kumppanuu-
teen hierarkkisen ohjauksen sijasta. (Saarelainen & Virtanen 2010, 134–135.) 
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Samoihin aikoihin Kuntaliitto (1998) julkaisi yhdessä valtiovarainministeriön kanssa 

laatustrategiasuosituksen julkisille palveluille. Strategia painotti asiakkaan osallista-

mista palveluprosessien kehittämiseen. Strategiassa muun muassa suositeltiin, että 

”palveluprosessien tulee olla asiakkaille näkyviä, ja niitä tulee arvioida ja kehittää jat-
kuvasti. Asiakkaiden on voitava osallistua ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Asi-
akkaalla tulee olla mahdollisuus esittää palautteensa saamastaan palvelusta.” (Kunta-
liitto & Valtiovarainministeriö 19985, Outisen ym. mukaan 1999, 43.)  

Kuntien itsenäinen päätäntävalta terveyspalvelujen järjestämisestä laajeni 1990-luvun 

alun valtionosuusuudistuksen myötä. Kuntiin kohdistuvassa ohjauksessa siirryttiin 

normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen. (Jylhäsaari 2009, 19.) Vuoden 1993 valti-

onosuusuudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö on muuttunut 

yksityiskohtaisesta sääntelystä kohden väljempiä puitelakeja. Puitelait eivät ole kui-

tenkaan heikentäneet terveydenhuollon asiakkaan asemaa, vaan asiakkaan oikeuksia 

on vahvistettu lainsäädännön6 kautta edelleen 2000-luvulla. (TrVM 2008.) 

Terveydenhuoltolain (L30.12.2010/1326) säätämisen aikoihin Suomen Kunta-

liitto (Koivuranta-Vaara 2011) laati oppaan perusterveydenhuoltoon ja erikoissai-

raanhoitoon tukemaan laadunhallintatyötä. Opas muun muassa määrittelee palvelun 

keskeisen periaatteen potilas- ja asiakaskeskeisyyden seuraavaan tapaan: 

”Asiakas7 /potilas8 voi toiminnallaan, valinnoillaan ja päätöksillään vaikuttaa omaan 
terveyteensä tai sosiaaliseen pärjäämiseensä. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa saa-
miinsa palveluihin ja tehdä valintoja. Potilaan oma näkemys hoidon tarpeesta ja mer-
kityksestä tulee huomioon otetuksi. Hänen asiantuntijuuttaan oman terveyden ja elä-
mäntilanteensa tuntijana kunnioitetaan. Hoitosuhde perustuu vuorovaikutukseen hoi-

                                                   
5 Siteeraus, johon tässä viitataan on saatavissa Outisen toimittamassa julkaisussa ”Sosiaali- ja tervey-
denhuollon laadunhallinta 2000-luvulle. Valtakunnallinen suositus (1999, 43). Outisen viittaamassa 
Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön (1998) julkaisussa ”Julkisten palveluiden arviointi. Julkisten pal-
veluiden laatustrategia” ei kyseistä siteerausta löydy.  
6 Keskeisiä terveydenhuollon palvelua ja palvelun laatua määrittäviä lakeja ovat laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista (L17.8.1992/785) eli potilaslaki, terveydenhuoltolaki (L30.12.2010/1326), hoitotakuu-
lainsäädäntö (asetus 1019/2004; myös terveydenhuoltolaki L30.12.2010/1326) sekä laki terveyden-
huollon ammattihenkilöistä (L28.6.1994/559). 
7 Terveydenhuollossa asiakkaalla tarkoitetaan” palveluiden tai tuotteiden vastaanottajaa. Asiakas voi 
tällöin olla luonnollinen henkilö, henkilöryhmä tai organisaatio. Palvelun tuottajalle asiakkaita ovat to-
delliset asiakkaat sekä mahdolliset asiakkaat. Asiakkaiksi lasketaan myös palveluiden tuottamisesta 
maksavat kunnat, kuntayhtymät, valtio, vakuutusyhtiöt ja yksityiset säätiöt.” (Stakes 2002.)  
8 Potilaaksi määritellään terveydenhuollon ”asiakas, jolla on terveydentilaa koskevia ongelmia” (Stakes 
2002). Lääketieteen termien (. www.terveysportti.fi. 15.10.2012) mukaan ”potilas on sairas ja lääkärin 
hoidossa tai sairaalahoidossa oleva, sairauden vuoksi terveydenhuollon palveluita käyttävä henkilö.” 
Potilaslaki (L17.8.1992/785) määrittelee potilaaksi ”terveyden- tai sairaanhoidon palveluja käyttävän 
tai muuten niiden kohteena olevan henkilön.”  

http://www.terveysportti.fi/
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tohenkilökunnan ja potilaan sekä hänen omaistensa ja läheisten kanssa. Asiakaskes-
keisyys on ammatillista potilaan tarpeisiin, toiveisiin ja odotuksiin vastaamista hoi-
dossa.” (emt., 6.)  

Kuntaliiton suositus tuo esille asiakkaan aseman voimistumisen terveyspalvelujen 

käyttäjänä. Potilaskäsitteen rinnalle on tullut muitakin terveydenhuollon asiakkuutta 

kuvaavia termejä, kuten potilaskuluttaja, palvelunkäyttäjä, asiakas ja kokemusasian-

tuntija (Tuorila 2000, 32–37; Rissanen 2013, 14). Käsitteillä halutaan tuoda esille po-

tilaan muuttunutta roolia aktiiviseksi ja osallistuvaksi toimijaksi (Tuorila 2000, 37; 

Autio, Helovuori & Autio 2012). Terveydenhuollon asiakas nähdään enenevässä 

määrin terveyskuluttajana, joka haluaa ja myös vaatii räätälöityjä palveluja tarpeidensa 

ja toiveidensa mukaisesti (Siriwardena & Gillam 2014, 11–12; Hahtela & Meretoja 

2017, 36–37). Potilaiden muuttuva rooli muovaa terveydenhuoltoa kohden konsu-

merismia ja markkinaorientoitunutta toimintaa (Toiviainen 2007, 77; Virtanen & 

Stenvall 2010, 47; Kaarakainen & Syrjänen 2012, 120). Samalla se haastaa terveyden-

huollon henkilöstön asiantuntijuutta ja muuttaa terveydenhuollon toimijoiden valta-

suhteita potilaiden suuntaan (Toiviainen 2007, 23–24; Brommels 2017, 332).  

Terveydenhuollon toimintaympäristön muuttuessa yhä kompleksisemmaksi, asi-

akkaiden elämäntapasairauksien lisääntyessä ja yhteiskunnan resurssien käydessä pie-

nemmiksi julkinen terveydenhuolto joutuu muuttamaan käsitystään palvelusta ja ter-

veydenhuollon asiakkaasta. Muuttuva paradigma osallistaa asiakkaan omaan hoi-

toonsa ja motivoi hänet ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä terveydestä. Tervey-

denhuollossa siirrytään potilasjohtoiseen palveluun (Freire & Sangiorgi 2010, 2–4; 

ks. myös Koivuniemi & Simonen 2011; Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen 

& Suokas 2011; Stenvall & Virtanen 2012; Koivuniemi, Holmberg-Marttila, Hirsso 

& Mattelmäki. 2014; Brommels 2017).  

Asiakkuusajattelun muutos luo paineita terveydenhuollon ammattilaisille kiinnit-

tää aikaisempaa suurempaa huomiota palvelun laatuun, koska henkilöstön kyky pal-

vella asiakkaitaan on entistä kallisarvoisempaa pääomaa tulevaisuudessa myös julki-

sessa terveydenhuollossa (ks. Stenvall & Virtanen 2012, 260). Palvelulähtöisyys on 

nostettu strategiatasolla julkisen terveydenhuollon keskeiseksi menestystekijäksi 

2010-luvulla. Sairaaloiden strategiat9 puhuvat samaa kieltä palvelun merkityksestä or-

ganisaatioidensa vetovoima- kilpailu- ja bränditekijänä. Tässä raportissa ei kuitenkaan 

                                                   
9 Esimerkkejä sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden strategioista: 
Tampereen yliopistollinen keskussairaalan strategia vuoteen 2025: ”…potilasta arvosta palvelu… ja 
hyvä palvelukokemus” (TAYS 2016).  
Lapin keskussairaalan strategia 2016–2020: ”Toimintaa ohjataan väestön sairaanhoidon tarpeiden ja 
hyvän palvelun periaatteiden mukaisesti” (Lapin sairaanhoitopiiri 2015). (jatkuu) 
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syvennytä terveydenhuollon hallinnollisiin palvelun uudistamispyrkimyksiin. Tämä 

raportti kertoo palvelun merkityksellistämisestä ruohonjuuritason henkilöstön näkö-

kulmasta katsottuna yhdessä suomalaisen sairaalan hoitoprosessissa. 

1.2 Tutkimuskohteen kuvaus 

Tutkimuskohteena on erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava keskussairaala. Kysei-

nen keskussairaala valikoitui tutkimuskohteeksi, koska se on ilmoittanut strategias-

saan vuosille 2014–2018, että heidän henkilöstönsä missio on ”kustannustehokkuus 

ja hyvä palvelu”. Julkilausutun strategian perusteella päättelin, että palvelu ja muut 

organisaation strategiassa palveluun yhdistyvät ilmaisut, kuten palvelukokemus, pal-

veluajattelu ja asiakaslähtöisyys, ovat henkilöstölle tuttuja käsitteitä, ja siten ajattelin 

palvelun kuuluvan ruohonjuuritason henkilöstön kokemusmaailmaan. 

Tutkimuskohteena olevassa sairaalassa suolistosyöpää sairastavaa, operatiivista 

hoitoa saavaa potilasta hoidetaan useassa eri vastuuyksikössä. Tyypilliset hoitoyksi-

köt ovat Kirurgian poliklinikka, Gastroenterologinen kirurgian vuodeosasto sekä 

Leikkaus- ja anestesiayksikkö. Mikäli potilas saa syövän liitännäishoitoa, esimerkiksi 

sytostaattihoitoa, häntä hoidetaan Syöpätautien poliklinikalla. Syöpätautien polikli-

nikka kuuluu osittain hallinnollisesti toiseen sairaalaan. Syöpätautien poliklinikan sy-

tostaattihuoneessa ja poliklinikan vastaanotoilla työskentelevät hoitajat ovat työsuh-

teessa tutkimuskohteena olevaan sairaalaan, ja siksi he olivat tutkimuksessa mukana. 

Sen sijaan yksikössä työskentelevät lääkärit eivät kuuluneet tutkimuksen piiriin. Toi-

sinaan potilas tulee suolistosyövän hoitoon Gastroenterologisen poliklinikan kautta, 

ja siksi myös tämä yksikkö oli tutkimuksen piirissä. Kun syöpä ei ole enää parannet-

tavissa, potilas saattaa siirtyä palliatiivisen hoidon piiriin. Tämän yksikön henkilöstöä 

haastateltiin kenttätyöskentelyn aikana. Syöpäpotilas käy hoitoprosessinsa aikana 

monissa lääketieteellisiä tukipalveluja tarjoavissa yksiköissä, kuten kuvantamis- ja la-

boratoriopalveluissa, mutta niiden henkilöstö ei ollut tämän tutkimuksen kohteena. 

Kuvioissa 1 ja 2 ovat kohdeorganisaation verkkosivuilta poimitut kuvaukset hoito-

prosessiin kuuluvien yksiköiden toiminnasta sekä yksikössä tehtyjen haastattelujen 

lukumäärät.  

                                                   
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä. 2016. Strategia: ”Asiakaskohtaaminen on 
onnistunut ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla” (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymä 2016). 
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Kuvio 1.  Vastuuyksiköiden kuvaus ja haastateltujen lukumäärä (vastuuyksiköiden kuvaukset 
kohdeorganisaation www-sivuilla 16.6.2016) 

Kirurgian poliklinikka /2 haastattelua 

Kirurgian poliklinikka on lähetepoliklinikka, joka toimii kirurgian eri erikoisalojen lähete- ja seurantapolikli-

nikkana. Kirurgian poliklinikalla on useiden erikoisalojen vastaanottoja: ortopedia/traumatologia, reuma-

ortopedia, käsikirurgia, gastrokirurgia, thorax- ja verisuonikirurgia, plastiikkakirurgia ja yleiskirurgia. Ki-

rurgien ja asiantuntijahoitajien vastaanottojen lisäksi kirurgian poliklinikalla tehdään erilaisia toimenpi-

teitä. Potilaan hoito suunnitellaan yhdessä potilaan, läheisten ja lääkärin kanssa, tarvittaessa käytetään 

muiden ammattiryhmien asiantuntijuutta. Potilaat saavat sekä suullista että kirjallista ohjausta. Neuvon-

taa tapahtuu myös puhelimitse. 

Gastoenterologisen kirurgian vuodeosasto /12 haastattelua 

Gastroenterologisen kirurgian käytössä on 44 potilaspaikkaa. Osastolla työskentelee erikoislääkäreitä ja 

erikoistumisvaiheessa olevia lääkäreitä. Gastroenterologisen kirurgian vuodeosaston hoitoperiaate on 

hoitaa potilaita kuntouttavalla työotteella, jotta potilaat pääsevät kotiutumaan nopeasti. Hoitoaika kuiten-

kin vaihtelee suuresti hoidettavasta sairaudesta riippuen. Gastroenterologisella kirurgian vuodeosastolla 

hoidetaan vatsaelinkirurgisia potilaita. Vatsaelinkirurgiaan kuuluvat yläruoansulatuskanava eli ruoka-

torvi, mahalaukku, haima, sappi, maksa sekä ohutsuoli ja alaruoansulatuskanava eli paksusuoli, perä-

suoli ja peräaukko. Osastolla hoidetaan lisäksi korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä suusairauksien kirur-

giset potilaat. 

Hoitohenkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia sekä perus- ja lähihoitajia. Hoitohenkilökunnan tukena toimi-

vat osastofarmaseutti, fysioterapeutti, toimistosihteerit ja laitoshuoltajat. Lisäksi hoitotyötä tukevat kotiu-

tushoitajat, avannehoitajat, kipuhoitajat, haavahoitajat, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, potilas-

kuljettajat, psykiatriset sairaanhoitajat sekä palliatiivisen yksikön lääkäri ja hoitaja. Vakaumuksestasi riip-

pumatta saat halutessasi keskusteluapua, henkistä ja hengellistä tukea sairaalapastorilta. 

Gastroenterologian poliklinikka /5 haastattelua 

Gastroenterologian poliklinikalla suoritetaan erilaisia ruoansulatuskanavan tutkimuksia näiden alueiden 

sairauksien selvittämiseksi. Poliklinikalla tehdään mahalaukun- ja paksusuolen tähystyksiä, ohutsuolen 

kapselikameratutkimuksia sekä ruokatorven toimintaan liittyviä toimintatutkimuksia. Lisäksi poliklinikalla 

toteutetaan tähystysteitse tapahtuvia ultraäänitutkimuksia sekä radiologian osastolla tehtäviä sappi- ja 

haimatiehyen toimenpiteitä. Poliklinikalle tullaan terveyskeskus- tai sairaalalääkärin, työpaikkalääkärin 

tai yksityislääkärin lähetteellä. 

Syöpätautien poliklinikka /5 haastattelua 

Poliklinikallamme on syöpätautien lääkäreiden vastaanottoja ja annamme sytostaattihoitoja maanan-

taista torstaihin klo 8.00−16.00 ja perjantaisin klo 8.00−15.00. Poliklinikallamme on myös rintasyöpäpoti-

laiden oirepoliklinikka. Hoitoaika on 1–7 tuntia lääkkeestä riippuen. Hoitopaikkoja on 17 ja lääkärin vas-

taanottoja neljä. Toteutamme hoitoja neljän lääkärin ohjeiden mukaisesti. Heistä kaksi on onkologeja, 

yksi gynekologi ja yksi onkologiaan erikoistuva lääkäri. Hoitohenkilökuntaa on yksitoista. Lisäksi tilois-

samme työskentelee kuntoutusohjaaja sekä ravitsemusterapeutti. 
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Kuvio 2.  Vastuuyksiköiden kuvaus ja haastateltujen lukumäärä (vastuuyksiköiden kuvaukset 
kohdeorganisaation www-sivuilla 16.6.2016) 

Palliatiivinen poliklinikka /2 haastattelua  

Palliatiivisessa yksikössä hoidetaan parantumattomasti sairaita potilaita, joiden oireita pyritään aktiivi-

sesti lievittämään sekä elämänlaatua ylläpitämään. Hoidollisina keinoina mm. lääkehoito, psykososiaali-

nen tuki sekä oireita helpottavat toimenpiteet. Potilaan hoito suunnitellaan yhdessä potilaan ja läheisten 

kanssa, tarvittaessa käytetään muiden ammattiryhmien asiantuntijuutta. Yksikkö toimii tiiviissä yhteis-

työssä muiden erikoisalojen sekä perusterveydenhuollon kanssa. Poliklinikkatoiminnan lisäksi tehdään 

osastokonsultaatioita kaikille osastoille. 

Leikkausyksikkö /0 haastattelua 

Keskusleikkausosastolla hoidetaan 14 erikoisalan potilaita, joista eniten leikkauksia tehdään ortope-

disille, gastrokirurgisille ja gynekologisille potilaille. Kaikkiaan leikkauksia ja pientoimenpiteitä tehdään 

noin 7 000 vuodessa, joista noin 2 800 päivystysluontoisia. 

Anestesiayksikkö / 0 haastattelua 

             Kuvausta ei saatavilla 

Sisätautien poliklinikka: 

ravitsemusterapeutti /1 haastattelu 

Ravitsemusterapiassa ravitsemusterapeutti arvioi potilaan ravitsemustilaa, energian ja ravintoaineiden 

tarvetta, ruoankäyttöä sekä ravinnonsaannin riittävyyttä ja antaa ravitsemusohjausta. Ohjaus on yksilöl-

listä ja käytännönläheistä ulottuen arkipäivän ruokailuun liittyviin kysymyksiin. Myös ravitsemushoidon 

toteutumisen seuranta ja jatkohoidon suunnittelu ovat ravitsemusterapeutin tehtäviä. Ravitsemustera-

pian lähtökohtana ovat potilaan ruokailutottumukset ja elämäntilanne sekä sairaudesta aiheutuvat eri-

tyistarpeet. Ravitsemushoito edellyttää usein yhteistyötä omaisten ja lähihenkilöiden sekä lähes kaikkien 

potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa.  

Kuntoutustutkimusyksikön vastuuyksiköt: 

Fysioterapia ja Sopeutumisvalmennus /2 haastattelua 

Fysioterapia voi olla terveyttä edistävää neuvontaa ja ohjausta, yksilö- tai ryhmä-kuntoutusta kertaluon-

teisena tai sarjahoitona sisältäen yksilöllisen tutkimisen ja testauksen, fysioterapian suunnittelun ja toteu-

tuksen sekä seurannan. Teemme tarvittaessa kotikäyntejä, jolloin arvioimme toimintakykyä kotiolosuh-

teissa sekä kodinmuutostöiden tarvetta. 

Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta sairastumisen tai 

vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Kuntoutustutkimusyksikkö vastaa keskitetysti keskussai-

raalan sopeutumisvalmennustoiminnasta. Osa toiminnasta hankitaan ostopalveluina vammaisjärjestöiltä. 

Oma toiminta painottuu erikoisalojen kanssa järjestettäviin ensitietokursseihin. 

Tukipalvelukeskus/7 haastattelua 

Tukipalvelukeskus tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävää tukevia palveluja 

kuntayhtymän tulosryhmille. Ravintohuoltopalvelujen vastuulla on asiakkaiden ja henkilökunnan ruoka-

palvelujen tuottaminen sekä kahvion monipuolisten palvelujen tarjoaminen. Toimistopalvelujen palve-

luyksiköitä ovat arkistotoimi, puhelinkeskus, posti- ja monistuspalvelut ja lähettitoiminta. 
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1.3 Tutkimuksen tarve, tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Palvelua toteuttaviin ammattilaisiin on kiinnitetty aikaisemmissa tutkimuksissa vähän 

huomiota, koska palvelua on tarkasteltu enemmän palveluiden järjestämisen, tuotta-

misen sekä palveluiden käyttäjien näkökulmasta (Svensson 2006, 250). Myös Tiainen 

(2015, 51) tuo esille, että professionaalinen näkökulma suomalaisessa laatututkimuk-

sessa on vähäistä. Hiidenhovi (2001, 13) arveli lähes kaksikymmenentä vuotta sitten, 

ettei palvelu ole terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa kovin arvostettua ja 

siksi aihetta ei ole nähty mielekkääksi tutkimuskohteeksi. Virtanen ja Stenvall (2014, 

143) puhuvat hallinto- ja yhteiskuntatieteiden unohdetusta katveesta ja tarkoittavat 

tällä julkisia palveluja koskevaa vähäistä tutkimusta. Tutkimuksellista tietoa tervey-

denhuollon palvelusta ilmiönä on saatavilla niukasti sekä kansainvälisellä että kansal-

lisella tasolla. Sen sijaan potilaiden kokemaa palvelun laatua on etenkin kansainväli-

sesti tutkittu erittäin runsaasti. 

Suomalaisten julkisten organisaatioiden toimintakäytänteitä kuvaavien tutkimus-

ten kautta on mahdollista rakentaa kuvaa julkisen terveydenhuollon palvelun luon-

teesta. Julkisen terveydenhuollon organisaatio-, johtamis- tai työkäytänteitä ovat tut-

kineet muun muassa Kinnunen (1990), Vuori (1995), Viitanen (1998), Tuomiranta 

(2002), Laakkonen (2004), Wiili-Peltola (2005), Taskinen (2005), Lehtomäki (2009), 

Kinnunen (2010), Turpeinen (2011), Virtanen (2014) ja Tiirinki (2014). Myös palve-

lusta, hoidon laadusta sekä asiakaslähtöisyydestä tehdyt tutkimukset antavat viitteitä 

palvelusta suomalaisessa terveydenhuollossa. Aihetta ovat tutkineet muun muassa 

Hiidenhovi (2001), Kujala (2003), Kvist (2004), Mäki (2004), Ruotsalainen (2006), 

Järnström (2011), Tiainen (2015) ja Karhe (2017). Lisäksi Eriksson-Piela (2003), 

Kokko (2004) ja Lämsä (2013) ovat tutkineet etnografisissa tutkimuksissaan sairaa-

loiden käytänteitä. Edellä kerrottujen tutkimusten valossa suomalaisten terveyden-

huollon organisaatioiden toiminta näyttäytyy: 

- byrokraattisena (Kinnunen 1990; Vuori 1995; Laakkonen 2004; Wiili-Pel-

tola 2005; Virtanen 2014; Lämsä 2013) 

- hierarkkisena (Kinnunen 1990; Vuori 1995; Laakkonen 2004; Taskinen 

2005; Järnström 2011; Lämsä 2013; Virtanen 2014;) 

- mekanistisena ja kaavamaisena (Kujala 2003; Laakkonen 2004; Järnström 

2011; Lämsä 2013) 

- konfliktisena (Kinnunen 1995; Tuomiranta 2002; Taskinen 2005; Turpei-

nen 2011) 

- jakautumisena toiminnallisesti useisiin alakulttuureihin (Kinnunen 1993; 

Vuori 1995; Taskinen 2005; Turpeinen 2011) 



22 

- ammattiryhmäkohtaisena toimintana (Kinnunen 1990; Vuori 1995; Eriks-

son-Piela 2003; Kvist 2004; Mäki 2004; Taskinen 2005; Lehtomäki 2009; 

Kinnunen 2010) 

- yksintyöskentelynä (Kujala 2003; Kokko 2004; Lehtomäki 2009) 

- naturalistisena ihmiskäsityksenä (Kinnunen 1990; Tiirinki 2014) 

- potilasta vähättelevänä (Viitanen 1998; Kokko 2004; Laakkonen 2004; 

Ruotsalainen 2006; Lämsä 2011; Tiirinki 2014; Karhe 2017) 

- potilaiden passiivisena osallistamisena omaan hoitoonsa (Järnström 2011; 

Karhe 2017; Aalto ym. 2017) 

- potilaiden aktiivisena osallistamisena omaan hoitoonsa (Hiidenhovi 2001; 

Tiainen 2016) 

- eettisiin periaatteisiin nojaavalta (Eriksson-Piela 2003; Kinnunen 2010) 

- potilasta arvostavana (Eriksson-Piela 2003; Kvist 2004; Mäki 2004, Ruotsa-

lainen 2006; Virtanen 2014; Tiainen 2015; Aalto ym. 2017) 

Edellä mainitut tutkimukset tuovat esille, ettei terveydenhuollon toimintakulttuuri 

ole kaikilta osilta potilaiden palveluun perustuvaa eivätkä potilaat aina ole toiminnan 

keskiössä. Potilaiden hoitokokemuksia selvittäneissä kansallisissa tutkimuksissa on 

havaittu, etteivät potilaat ole kokeneet palvelua kaikissa tilanteissa hyväksi (esim. 

Kokko 2004; Ruotsalainen 2006; Järnström 2011; Tiirinki 2014; Tiainen 2015; Karhe 

2017). Professionaalisella10 terveydenhuoltoalalla on perinteisesti palveluja ja palve-

lua tarkasteltu ammatillisin perustein, henkilökunnan toimesta ja heidän näkemys-

tensä pohjalta. (Kujala 2003; Mäki 2004; Lillrank, Kujala & Parviainen 2004.) Kujalan 

(2003, 33) mielestä asiantuntijavaltaisissa organisaatioissa on vaikea saavuttaa asia-

kaslähtöistä asennetta. Mäki (2004, 137) lisää, että asiakaskeskeisyys voi jäädä vain 

ideaalipuheeksi ja todellisessa vuorovaikutuksessa ei potilaan mielipiteitä huomioida. 

                                                   
10 Cruess, Cruess ja Johnston (2002, 208) nojaavat tunnetussa professio-määritelmässään Oxford English 
Dictonary:n laatimaan määritelmään, jonka mukaan ”professio on ammatti, jonka työ perustuu moni-
mutkaisten tietojen ja taitojen hallintaan. Professio käyttää tieteeseen tai koulutukseen perustuvaa tie-
toa tai siihen perustuvaa taitoa toisen hyväksi. Profession jäsenille on ominaista korkea ammattitaito, 
koskemattomuus, moraalisuus, altruismi ja yleisen hyvän tuottaminen omalla alalla. Professiolla on 
ammatinharjoittamisen autonomia ja etuoikeus. Lisäksi professiot ovat vastuussa tekemisistään palve-
luiden saajille ja yhteiskunnalle.” (emt., 208, käännös T.K.) Lääkäreitä pidetään professiona (Suomen 
Lääkäriliitto 2013). Hoitotyöntekijöistä puhutaan niin sanottuna semiprofessiona, millä tarkoitetaan 
sitä, ettei heillä ole täyttä autonomiaa eli riippumattomuutta ulkoisesta kontrollista (Laakkonen 2004, 
21; Lehtomäki 2009, 69). Sairaanhoitajista puhutaan myös omana itsenäisenä professiona tai niin sa-
nottuna uusprofessiona (Ammattikorkeakouluetiikka 2004, 95; Raij 2000, 150; ks. myös Kallio 2014, 
87). Luen tässä tutkimuksessa lääkärit, sairaanhoitajat, fysio- ja ravitsemusterapeutit sekä sosiaalityön-
tekijät oman professionsa edustajiksi. Lähi- ja perushoitajat, laitoshuoltajat ja osastonsihteerit ovat 
tässä tutkimuksessa oman alansa ammattilaisia, mutta eivät professioita. 
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Lillrank ym. (2004, 129–142) kuvaavat potilaan asemaa KEP-käsitteellä, keskeneräi-

nen potilas, tarkoittaen sitä, että potilas kulkee palvelujärjestelmän sisällä ilman, ettei 

kenelläkään ole selvää kokonaiskuvaa palvelujärjestelmän toimivuudesta tai toimi-

mattomuudesta potilaan kannalta katsottuna. Grönroos (2010, 485) väittää, että jul-

kisen puolen vahva (asiantuntija)kulttuuri estää palvelukulttuurin syntymistä. Skålén 

ja Strandvik (2005, 241) esittävät, ettei sairaalassa ole edes mahdollista saavuttaa yh-

tenäistä palvelukulttuuria sen erilaisten ammatillisten alakulttuurien vuoksi. Virtasen 

ja kumppaneiden (2011, 22; myös Virtanen & Stenvall 2014, 208–209) mielestä ter-

veydenhuollon palvelun kehittämisen keskiössä tulisi olla palvelu- ja asiakasymmär-

ryksen rakentaminen sekä palveluja tuottavan henkilöstön asenteiden ja palvelukult-

tuurin muuttaminen. Tutkimuksen tarpeet nousevat toisaalta terveydenhuollon pal-

velua koskevasta vähäisestä tutkimustiedosta ja toisaalta terveydenhuollon palvelussa 

havaituista epäkohdista, jotka vaativat ilmiön syvällisempää tarkastelua tutkimuksel-

lisin keinoin.  

Tutkimuksen tavoitteena on luoda ymmärrystä suolistosyöpähoitoprosessissa 

työskentelevän henkilöstön palvelun merkityksellistämisestä erikoissairaanhoitoa tar-

joavassa sairaalassa. Tutkimus tekee näkyväksi ruohonjuuritason11 henkilöstön koke-

mia palveluun liittyviä käytänteitä, arvoja, uskomuksia ja ajatusmalleja, jotka ohjaavat 

heidän toimintaa erilaisissa palvelutilanteissa. Paljastamalla palveluun liittyviä syvära-

kenteita voidaan työyhteisöissä ymmärtää paremmin palvelua estäviä ja edistäviä te-

kijöitä (Hodges, Kuper & Reeves 2008, 572). Potilasrajapinnassa työskentelevät am-

mattilaiset ratkaisevat viime kädessä sen, millaista palvelua potilaalle tarjotaan. Siksi 

heidän kokemusmaailmansa tutkiminen on perusteltua.  

Osallistun tällä tutkimuksella tiedeyhteisön, terveysalan päättäjien ja johtajien sekä 

alan ammattilaisten palvelua koskevaan keskusteluun. Terveydenhuollon palvelura-

kenteita uudistetaan voimakkaasti, mutta on aiheellista kysyä, uudistuuko myös pal-

veluajattelu ja käytännön palvelutoiminta kehittämistyön mukana? Tutkimuksen tar-

koitus on antaa tässä mielessä virikkeitä keskusteluun. Tutkimuksen tarkoituksena 

on myös edistää julkisen terveydenhuollon palvelun teoreettista pohdintaa, vaikka 

tutkimus ei pyri mallintamaan terveydenhuollon palvelua. Tutkimuksen kolmas tar-

koitus on vahvistaa sensemaking-konseptin prosessuaalista tulkintaa organisatorisen 

tutkimuksen kentällä. 

Tutkimuksen pääkysymys on: ”Miten tutkimuskohteen henkilöstö merkityk-

sellistää palvelua suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessissa sairaalassa? 

                                                   
11 Ruohonjuuritasolla tarkoitetaan tavallista työntekijää. Se on vastakohta johtajalle. (www.kielitoimis-
ton sanakirja.fi. 10.6.2016). Tässä tutkimuksessa suolistosyöpää sairastavia työssään kohtaavat organi-
saation jäsenet ymmärretään ruohonjuuritasolla työskenteleviksi henkilöiksi. Ruohonjuuritaso ja poti-
lasrajapinta ovat synonyymejä tässä tutkimuksessa. (tarkemmin luku 4.2) 
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Koska palvelua tarkastellaan sensemaking-näkökulman valossa, nousevat tutkimuk-

sen alakysymykset myös tämän ajattelun kautta. Alakysymykset on muotoiltu 

Weickin (1995), Weickin, Sutcliffen ja Obstfelden (2005), Milesin (2012), Hernesin 

ja Maitlisin (2013), Maitlisin ja Christiansonin (2014) sekä Sandbergin ja Tsoukaksen 

(2015) esittämien sensemaking-tulkintojen perusteella (tarkemmin luku 5.5). Tutki-

mukselle asetetaan neljä alakysymystä, jotka rakentavat vastausta pääkysymykseen: 

1. Millaisia ovat tutkimuskohteen työntekijöiden kokemukset toimintaympäristöstä? 

2. Miten tutkimuskohteen työntekijät käsittävät palvelun? 

3. Millainen on palveluun liittyvän sensemaking-prosessin luonne tutkimuskoh-

teessa? 

4. Millainen on tutkimuskohteen palveluun liittyvä sensemaking-prosessin lopputu-

los?  

Tutkimuksen tarkastelupinta on monitieteinen. Merkityksellistämisen näkökulma liit-

tää tutkimuksen organisaatiotutkimuksen sensemaking-traditioon. Tämä näkökulma 

sijoittaa tutkimuksen organisaation mikrotasolle palvelua tuottavan henkilöstön so-

siaalisen todellisuuden tarkasteluun. Tutkimusilmiö itsessään asemoituu julkisen ter-

veydenhuollon palvelua tutkivaan julkisjohtamiseen, joka on yksi hallintotieteen tut-

kimussuuntauksista. Julkisjohtaminen on kiinnostunut erilaisista asiakkuuksista, pal-

veluista ja prosesseista osana hyvää hallintoa (ks. Hyyryläinen & Viinamäki 2012, 38). 

Tutkimuksen konteksti, erikoissairaanhoidon hoitoprosessi, liittää tutkimuksen ter-

veyshallintotieteisiin. Tämän tieteen kiinnostuksen kohteina ovat muun muassa kan-

salaisten, asiakkaiden ja potilaiden roolit palvelujärjestelmässämme ja samalla palve-

luiden tuottaminen tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti (ks. Vartiainen & Ollila 

2012, 90; Hyyryläinen & Viinamäki 2012, 36). Tutkimus hyödyntää myös palvelutie-

teen piirissä tehtyjä palvelua ja palvelun laatua käsitteleviä tutkimuksia ja niissä esi-

tettyjä viitekehyksiä. Tutkimuksella on lisäksi liittymäpinta terveystieteelliseen tutki-

mukseen syöpäsairaiden potilaiden hoitamisen kautta.  
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1.4 Tutkimuksen eteneminen ja raportin rakenne 

Raportti rakentuu seitsemästä pääluvusta. Raportin Johdanto-luvussa kerrotaan tut-

kimuksen lähtökohdat. Ensin taustoitetaan tutkimusta julkisen terveydenhuollon toi-

mintaympäristössä tapahtuvien muutosten kautta. Johdannossa kuvataan myös jul-

kisen terveydenhuollon palvelun kehittymisen kaarta 80-luvulta nykypäivään. Lu-

vussa perustellaan tämän tutkimuksen tarve, kerrotaan tutkimuksen tavoite ja tarkoi-

tus sekä tuodaan esille tutkimuksen pääkysymys sekä sitä rakentavat neljä alakysy-

mystä. Lukijalle myös selvennetään, millaiseen kontekstiin tämä tutkimus sijoittuu 

tutkimuksessa mukana olevien yksiköiden kuvauksen kautta. Luvun lopuksi esitel-

lään kirjallisuuskatsaukset henkilöstön näkökulmasta katsotusta julkisen terveyden-

huollon palvelusta ja palvelun laadusta sekä sensemakingiä hyödyntävistä terveyden-

huollon piirissä tehdyistä tutkimuksista.  

Toinen alaluku perehdyttää lukijan tutkijan tekemiin ontologisiin, epistemologi-

siin, metodologisiin ja metodisiin valintoihin. Tässä yhteydessä selvitetään aineiston 

keruussa käytetty etnografinen työote ja aineiston analyysissä käytetyt kolme analyy-

simenetelmää: sisällön analyysi, fenomenografinen analyysi sekä abduktiivinen päät-

tely. Luvun lopussa kuvataan tutkimuksen luotettavuus yleistettävyys ja eettisyys nä-

kökohtia, jotta lukija kykenee arvioimaan tutkimuksen tieteellisyyttä myös näistä läh-

tökohdista käsin. 

Kolmas pääluku käsittelee palvelua ja palvelun laatua teoreettisina kysymyksinä. 

Luvussa kuvataan ensin palvelun luonnetta ja terveydenhuollon palvelun historiallisia 

juuria. Sen jälkeen esitellään terveydenhuollon piirissä tehdyissä tutkimuksissa käy-

tettyjä palvelun ja palvelun laadun tarkastelutapoja. Luvussa selvitetään myös palve-

lun laatuun liittyvää asiakastyytyväisyyttä, palvelukokemusta ja palvelumuotoilua. Lo-

puksi kerrotaan julkisen terveydenhuollon palvelun erityispiirteistä. Neljännessä lu-

vussa esitellään lyhyesti suolistosyöpä sairautena ja suolistosyöpäsairaan hoitopro-

sessi. Samalla kuvataan suolistosyöpää hoitavien työn maailmaa, jotta lukija voisi ym-

märtää olosuhteita, jossa hoitoprosessissa toimivat työskentelevät.  

Sensemaking-näkökulma on viidennen luvun aihe. Luvussa lukijaa johdatellaan 

sensemaking-näkökulman pariin kertomalla sensemakingistä yleisesti ja sen sovelta-

misesta organisaatiotutkimuksessa. Luvussa esitellään myös tutkimustradition pio-

neerin Karl Weickin luoma konsepti sensemakingistä. Tämä luku on erityisen tärkeä 

tutkimuksen kannalta, koska siinä kuvataan sensemaking-näkökulman prosessiajat-

telu. Tutkimuskysymykset nousevat tässä luvussa kuvatusta teoreettisesta viitekehyk-

sestä. 
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Kuudennessa luvussa kerrotaan tutkimuksen empiirisen osan toteuttaminen. En-

sin kuvataan tutkimuksen informantit. Lukijalle selvennetään kenttätyöskentelyn vai-

heita ja tutkijan omakohtaisia kokemuksia aineistonkeruun aikana. Tämän jälkeen ai-

neisto analysoidaan tutkimuskysymyksittäin. Tutkija vastaa neljään alakysymykseen 

ja lopuksi esittää vastauksen tutkimuksen pääkysymykseen. Viimeisessä seitsemän-

nessä luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia aikaisempien tutkimusten valossa. Lu-

vussa tuodaan esille tämän tutkimuksen antia hallintotieteelliselle tutkimukselle, esi-

tetään jatkotutkimusaiheita sekä lopuksi tuodaan julki tutkimuksesta tehtyjä päätel-

miä. 

 

        

Kuvio 3.  Tutkimuksen eteneminen tutkimusaiheen valinnasta tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiin 

Tutkimuksen lähtökohta: 
Palvelun merkityksellistäminen sairaalan hoitoprosessissa. 

 

Aikaisemmat tutki-
mukset ja teoriat 
palvelusta, palve-
lun laadusta sekä 
sensemaking-näkö-
kulmasta  

Tulokset: 
1) Kuvaus työntekijöiden kokemasta toimintaympäristöstä 
2) Kategoriat työntekijöiden palvelukäsityksistä (kognitiivinen kartta) 
3) Kuvaus palvelun merkityksellistämisen luonteesta tutkimuskohteen 
hoitoprosessissa 
4) Kuvaus merkityksellistämisen prosessin lopputuloksesta tutkimus-
kohteen hoitoprosessissa 
Johtopäätökset palvelun merkityksellistämisestä tutkimuskohteen hoi-
toprosessissa 

Aineisto: 
Ruohonjuuritason työntekijöiden haastatte-
lut viidessä vastuuyksikössä 
Kenttäpäiväkirja neljässä vastuuyksikössä 
(potilashaastattelut) 

Aineiston analyysimenetelmät: 
sisällönanalyysi 
fenomenografinen analyysi 
teoria ja abduktiivinen päättely 
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Tutkimus alkaa laadullisen tutkimuksen tapaan teoreettisen viitekehyksen rakentami-

sesta ja tutkimusasetelman hahmottamisesta. Aineisto kerätään etnografisella tutki-

musotteella tarkoituksenmukaisesti ja saturoitumista12 tavoitellen. Tutkimuksen tu-

loksena syntyy 1) kuvaus työntekijöiden kokemasta toimintaympäristöstä, 2) katego-

riat (kehykset) työntekijöiden palvelukäsityksistä, 3) kuvaus palvelun merkityksellis-

tämisen prosessin luonteesta sekä 4) kuvaus merkityksellistämisen prosessin loppu-

tuloksesta. Tutkimus päättyy tutkimustulosten ja aiheeseen liittyvien aikaisempien 

tutkimuksien pohjalta esitettävään pohdintaan ja johtopäätöksiin (kuvio 3).  

1.5 Aikaisempia tutkimuksia sairaalan palvelusta ja palvelun 
laadusta 

Tein sairaalassa tapahtuvasta palvelusta ja palvelun laadusta liittyvän tiedonhaun An-

dor- hakupalvelusta13 ajalla 1.1.2007–14.12.2016 käyttämällä seuraavien asiasanojen 

yhdistelmiä: service*, hospital, ”secundary care”, pathway, staff, personnel, workforce, employees, 

nurse, doctor, physician, ”service producer”, conception, perception ja experience. Rajasin haun 

koskemaan vertaisarvioituja (peer review), koko tekstin sisältäviä, englanninkielisiä ar-

tikkeleita.  

Tavoitteeni oli löytää henkilöstön näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia palvelusta tai 

palvelun laadusta somaattisessa hoidossa sairaalaympäristössä. Parhaimman haku-

tuloksen antoi hakufraasi: ”service* AND hospital AND perception OR conception 

AND nurse NOT mental” 412 osumalla. Asiasanat ”secondary care”, pathway eikä expe-

rience olleet haun kannalta hyödyllisiä. Asiasana ”health care” olisi antanut niin paljon 

osumia, ettei niiden käsittely olisi ollut mahdollista. Osoitin haun somaattiseen hoi-

toon, ja siksi rajasin mielenterveystyöhön ja psykiatriseen hoitoon liittyvän palvelun 

haun ulkopuolelle (NOT mental). Tein ensimmäisen karsinnan artikkelin otsikon pe-

rusteella. Rajasin pois tutkimukset, jotka määrittelivät palvelun laadun determinant-

teja määrätyssä hoitoympäristössä, potilaiden ja henkilöstön välisiä käsityksiä vertai-

levat palvelun laadun tutkimukset, potilasturvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hoi-

toon liittyvät tutkimukset. Tämän jälkeen tarkensin hakua lukemalla jäljelle jääneiden 

111 artikkelin abstraktit. Tutkimusintressini kannalta löysin 26 relevanttia tutkimusta. 

                                                   
12 Saturoitumisella tarkoitetaan aineiston kyllääntymistä. Aineisto saturoituu, kun tutkija ei enää ha-
vaitse siinä uusia näkökulmia, vaan asiat kertautuvat uudelleen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 
171; Eskola & Suoranta 2008, 62). 
13 Andor on Tampereen yliopiston hakuportaali ProQuestin Summon tietokannasta e-kirjoille, paine-
tuille kirjoille, lehdille, ulkomaisille lehtiartikkeleille ja muille julkaisuille (Tampereen yliopisto 2016).  
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Tämän jälkeen tein haun myös suomalaisiin tietokantoihin. Kansallisia terveyden-

huollon palveluun liittyviä tutkimuksia löytyi 13 Medic-, Melinda- ja ARTO-tieto-

kannoista asiasanojen yhdistelmillä terv*, sairaal*, palvelu* tai väitös. Haku tuotti yk-

sitoista tutkimusintressiini soveltuvia väitöskirjatutkimuksia vuosilta 2001–2016 sekä 

lisäksi kaksi artikkelia. Haun tulokset on esitelty taulukossa 1 ja tutkimukset taulu-

koituna liitteessä 1. 
 

Taulukko 1.  Tiedonhankinnan kuvaus (14.12.2016) sairaalan palvelusta ja palvelun laadusta 

 

Hakusanat Osumat/tarkenne-

tut osumat 

Tutkimuksen kannalta rele-

vanttien osumien määrä 

service* AND hospital AND perception OR con-

ception AND nurse NOT mental  

412/39 

 

17 

service* AND hospital AND perception OR con-

ception AND doctor NOT mental 

102/20 2 

 

service* AND hospital AND perception OR con-

ception AND employees NOT mental 

49/9 3 

service* AND hospital AND perception OR con-

ception AND personnel NOT mental 

226/11 1 

service* AND hospital AND perception OR con-

ception AND staff NOT mental 

330/17 3 

service* AND hospital AND perception OR con-

ception AND professionals NOT mental 

183/15 0 

service* AND hospital AND perception OR con-

ception AND “serve producer” NOT mental 

0/0/0 0 

palvelu* AND tervey* OR sairaal*  

(tietokanta Medic 2010–2016) 

326/ 20 0 

palvelu* AND tervey* OR sairaal* AND väitös  

(tietokanta Melinda 2001–2016) 

245/15 11 

palvelu* AND tervey* OR sairaal* 

(tietokanta ARTO 2010–2016) 

685/10 2 

Yhteensä 

 

2558/156 39 

Laadullisia tutkimuksia, joissa tutkimuskohteena olisi ollut sairaalan palvelu tai pal-

velun laatu käsitteenä henkilöstön määrittelemänä, ei haussani tullut esille. Kansain-

välisistä, henkilöstön näkökulmasta tehdyistä palveluun tai palvelun laatuun liittyvistä 
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tutkimuksista, 19 oli survey-tutkimusta, kolme laadullista tutkimusta, yksi mix-me-

todi -tutkimus ja kaksi kirjallisuuskatsausta. Valtaosa (n=17) survey-tutkimuksista 

selvitti organisatoristen tekijöiden suhdetta palvelun laatuun. Organisatorisia tekijöitä 

olivat muun muassa aikapaine (Teng, Hsiao & Chou 2010), kommunikointi (Matziou 

ym. 2014; Sharma & Klocke 2014; Al-Amin & Makarem 2015), palveluilmapiiri 

(Greenslade & Jimmieson 2011), ammatillinen toimintaympäristö (Tsai & Tang 

2008¸ Papastavrou ym. 2014c; Papastavrou ym. 2015; Tei-Tominaga & Sato 2016), 

työhön sitoutuminen (Teng ym. 2009; Hsu, Chang, Huang & Chiang 2011), hoitajien 

määrän sääntely ja hoitajaresurssit (Al-Kandari & Thomas 2009; Papastavrou, And-

reou, Tsangari, & Merkouris 2014b;), internetin käyttö (Oliveira 2014), tuottavuus-

orientaatio (Ye & King 2016), työntekijöiden osallistaminen työympäristön kehittä-

miseen (Scotti, Harmon, Behson & Messina 2007) sekä sairaalan hallinnon toiminta 

(Rozenblum ym. 2012). Tutkimukset osoittivat, että organisatorisilla tekijöillä on 

suhde palvelun laatuun, kun palvelun laadun indikaattoreina ovat potilastyytyväisyys, 

potilaskeskeinen hoito, moniammatillinen yhteistyö tai asiakasuskollisuus.  

Kaksi survey-tutkimusta tutki henkilöstön käsityksiä potilastyytyväisyydestä. En-

simmäisessä tutkimuksessa selvitettiin amerikkalaisessa, israelilaisessa, tanskalaisessa 

ja englantilaisessa sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien (N= 536) käsityksiä po-

tilaiden hoitoa koskevista odotuksista ja tyytyväisyydestä. Tutkimukseen osallistuvat 

hoitajat suhtautuivat myönteisesti potilastyytyväisyyteen ja potilaiden palveluodotuk-

siin, mutta vain 12.1 % hoitajista kysyi rutiinisti potilailta heidän hoitoaan koskevia 

odotuksia ja tyytyväisyyden astetta kotiutuessa. Hoitajista 23.2 % dokumentoi hoito-

kertomuksiin potilaiden odotuksia ja tyytyväisyyttä. Hoitajat kokivat, ettei heillä ollut 

koulutuksen eikä työelämän tuomaa osaamista potilaiden palvelua koskevien odotus-

ten eikä tyytyväisyyden arviointiin. Tutkijoiden päätelmien mukaan terveydenhuollon 

henkilöstölle tulee lisätä tietoutta potilastyytyväisyydestä, potilaan hoitoa koskevista 

odotuksista ja potilastyytyväisyyden mittaamisen tärkeydestä työhön kuuluvana rutii-

nitehtävänä. (Topaz ym. 2016, 185, 187, 194.) 

Toisessa survey:ssä Raharjo, Guglielmetti Mugion, Pietro ja Toni (2016) tutkivat 

italialaisessa sairaalassa henkilöstön (n=73) sekä potilaiden (n=41) tyytyväisyyttä, tyy-

tyväisyyttä selittäviä tekijöitä sekä henkilöstön ja potilaiden välisen tyytyväisyyden vä-

lisiä suhteita. Tutkimuksen keskeiset tulokset olivat: Mitä tyytyväisempiä potilaat oli-

vat, sitä sitoutuneempia (loyalty) he olivat hoitoonsa (p=0.009–0.0058), ja mitä tyyty-

väisempiä potilaat olivat, sitä tyytyväisempi myös henkilöstö oli (p=0.011). Johto-

päätöksenä esitettiin, että terveydenhuollon johtajien olisi hyvä tunnistaa sekä henki-

löstön että potilaiden tyytyväisyyden ajureita. (emt., 862–872.) 
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Mix-metodi -tutkimusta edustaa Mabenin, Adamsin, Peccein, Murrellsin sekä Ro-

bertin (2012) tekemä tutkimus hoitohenkilöstön työympäristöstä sekä akuutisti sai-

raiden vanhusten kokemuksista sairaalahoidosta. Tutkimustulosten mukaan erittäin 

vaativa, mutta vähän kontrollia sisältävä työympäristö, vähäinen henkilökunnan 

määrä, johtamisvaje ja yhdessä työskentelevän henkilöstön väliset huonot suhteet 

vaikeuttivat potilaiden suhdetta heitä hoitavaan henkilöstöön. Henkilöstö hoiti mie-

lellään heille myötämielisiä potilaita, kun hankaliksi koettuja potilaita kohdeltiin epä-

humaanisti. Lopputuloksena esitettiin, että henkilöstön tuottaman hoitotyön laatu 

vaikutti suoraan potilaiden palvelukokemuksiin. (emt., 83, 92.) 

Ensimmäinen palvelun laatua selvittävä laadullinen tutkimus toi esille terveyden-

huollon ammattilaisilla olevan vaikeuksia tukea syövän akuuttivaihetta sairastavan 

potilaan läheisiä (Ekstedt, Stenberg, Olsson & Ruland 2014). Toinen laadullinen tut-

kimus (Gachoud, Albert, Kuper, Stroud & Reeves 2012) toi esille sosiaalityöntekijöi-

den, lääkäreiden ja hoitajien käsityksiä potilaskeskeisestä hoidosta. Kukin ammatti-

ryhmä käsitti potilaskeskeisyyden omalla tavallaan luoden eri ammattikuntien välille 

rajoja. Rajat rakensivat professioiden autonomiaa ja ylläpitivät ammattiryhmien väli-

siä valtasuhteita, mikä saattoi olla esteenä potilaslähtöiselle hoidolle. (emt.) 

Kolmannessa laadullisessa tutkimuksessa Kieft, de Brouwer, Francke ja Delnoij 

(2014) esittivät tekijöitä, jotka hoitajien (N= 26) mielestä vaikuttivat potilaiden pal-

velukokemukseen. Potilaiden hyvää palvelukokemusta paransivat kliinisesti osaavat 

hoitajat, toimivat yhteistyösuhteet, hoitajien autonomia, riittävä henkilöstö, hoitami-

sen käytäntöjen valvonta, johdon tuki ja potilaskeskeinen hoitokulttuuri. Hoitajien 

mielestä potilaiden hoitokokemuksia heikensivät kustannustehokkuuteen painottuva 

politiikka ja hallinnon esittämät vaateet. Hoitajat kokivat stressaantuvansa lisäänty-

neistä tuottavuuspaineista ja hallinnollisten tehtävien kasvusta. Ne heikensivät hei-

dän mielestä potilaiden palvelukokemuksia, koska ne synnyttivät hoitajille kiirettä ja 

toiminta suuntautui sen vuoksi hallinnollisiin tehtäviin pois välittömästä potilas-

hoidosta. Kustannustehokkuuden vaatimukset ja potilaiden tarpeisiin vastaaminen 

olivat hoitajien kokemuksen mukaan ristiriidassa keskenään. Loppupäätelmänä esi-

tettiin, että hoitajat tarvitsevat enemmän autonomiaa omaan työhönsä voidakseen 

keskittyä potilaiden palvelukokemusten parantamiseen. (emt.)  

Papastavroun, Andreoun, ja Efstathioun (2014a) tekemässä kirjallisuuskatsauk-

sessa (N=17) kartoitettiin säännöstelyn (hoitajien määrän vähentämisen) vaikutuksia 

hoitajien työhön ja hoidon laatuun. Säännöstely lisäsi hoitajien kokemaa potilassuh-

teisiin liittyvää työn kuormittavuutta. Se vaikeutti myös kommunikointia esimerkiksi 

lääkäreiden kanssa. Säännöstelyn seurauksena haittatapahtumat lisääntyivät ja poti-
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laiden tyytyväisyys väheni. Säännöstely heikensi myös hoitajien ammatillista tyytyväi-

syyttä. (emt., 22–24.) Kalich ja Xie (2014) tutkivat kirjallisuuskatsauksen avulla poti-

laiden puutteellista hoitoa, alihoitoa (Missing care model), joka voi johtua vajaista hen-

kilöstö- tai materiaaliresursseista tai puutteellisesta kommunikaatiosta. Heidän mu-

kaansa tunnistettu alihoito aiheuttaa potilaille hoitoon liittyviä haittatapahtumia ja 

henkilöstölle tyytymättömyyttä (emt.).  

Hiidenhovi (2001) kehitti erikoissairaanhoidon somaattisille poliklinikoille attri-

buuttipohjaisen palvelumittarin. Mittari mittasi potilaan tyytymättömyyttä kokemas-

taan palvelun laadusta 12 strukturoidun ja kahden avoimen kysymyksen avulla. Mit-

taria pidettiin luotettavana ja sen avulla pystyttiin parantamaan potilaiden polikliini-

sen hoidon palvelun laatua. (emt., 76, 79, 83.) Kujala (2003) puolestaan mittasi 5-

vuoden seurantatutkimuksessa terveyskeskuksen asiakkaiden ja vuodeosaston poti-

laiden kokemia pettymyksiä, ei siis tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä, kokemastaan 

palvelusta. Palautejärjestelmä kertoi asiakkaiden ja potilaiden olevan erittäin tyytyväi-

siä palveluun. Palautejärjestelmä koettiin hyväksi, ja tutkijan mukaan sen avulla pys-

tyttiin parantamaan terveyskeskuksen palvelun laatua. (emt., 85, 137,147.) 

Sekä Mäki (2004) että Kvist (2004) tutkivat hoidon laatua. Mäki selvitti informaa-

tio-ohjauksen merkitystä hoidon laatuun terveyskeskuksessa ja vanhainkodissa, ja 

Kvist (2004) tutki potilaiden ja henkilöstön kokemuksia hoidon laadusta aluesairaa-

lassa Ihmisläheinen hoito -muokatulla mittarilla. Mäki (2004, 264–269) päätyi havain-

toon, että hoitajien käsitykset laadusta vastasivat laatusuosituksia, mutta niissä oli 

keskinäisiä painotuseroja. Kvistin mukaan potilaat ja henkilöstö arvottivat hoidon 

laatua eri tavoilla. Kvistin tutkimuksessa havaittiin organisatorisilla tekijöillä olevan 

yhteys hoidon laatuun ja henkilöstön tyytyväisyyteen. (emt., 171–174.) 

Tanttu (2007) tutki palveluketjun koordinointia Mintzbergin luomien koordi-

nointimekanismien kautta. Tanttu esitti, että terveydenhuollon palveluketjun hallin-

taan tarvitaan sekä funktionaalisen että prosessilähtöisen toiminnan koordinointia. 

Funktionaalisessa toiminnassa on oleellista toiminnan johtaminen, esimerkiksi suo-

ran ohjauksen tai toiminnan standardoinnin keinoin. Prosessien koordinoinnissa on 

hänen mielestä tärkeää palveluprosessin kuvaus, seuranta ja arviointi, osaamisen joh-

taminen, tiedon hallinta sekä hoitoprosessin vastuuhenkilöiden nimeäminen. (emt., 

174.) 

Asiakaspalautteen käytettävyys oli Ojan (2010) väitöskirjan aiheena. Hän keräsi 

erikoissairaanhoidon laboratoriopalveluja käyttävistä työyksiköistä asiakaspalautetta 

vuosina 2001, 2002, 2004 ja 2006 sekä lisäksi spontaania palautetta laboratorion pal-
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velun laadusta vuosina 2001–2006. Oja osoitti tutkimuksessaan, että keräämällä sys-

temaattisesti tietoa toiminnan epäkohdista voidaan palvelua parantaa. (emt., 31–38, 

45.) 

Reijonsaaren (2011) tutkimus selvitti arvonluonnin yhteisvaikutuksia työterveys-

huollon liikunta-aktiivisuusinterventioissa. Kontrolliryhmän työntekijöille annetulla 

elintapaohjauksella ei ollut vaikutusta liikunta-aktiivisuuteen verrattuna verrokkiryh-

män toimintaan. Työnantajalle ei koitunut arvoa interventiosta, koska sillä ei ollut 

odotettuja vaikutuksia työn tuottavuuteen eikä sairauslomien määrään. Terveyden-

huollon ohjaustoiminnalla ei Reijonsaaren mukaan kaikissa tapauksissa pystytä luo-

maan arvoa työntekijälle eikä työnantajalle. (emt., 120–122.) 

Valkama (2012) kuvasi tutkimuksessaan terveydenhuollon asiakkuutta ja asiakas-

käsitettä. Asiakas ja asiakkuus todettiin monimerkityksellisiksi, ja asiakkuus vaikeasti 

hahmotettavaksi. Valkaman havainnon mukaan asiakaskäsitteen käytöllä saattaa syn-

tyä mielikuva asiakaslähtöisyydestä, vaikka palvelun tuottajan ja asiakkaan suhteeseen 

liittyy eriarvoisuus, vallankäyttö ja paternalismi. Käsitteen käytön merkitys tulee huo-

mioida palveluissa, koska se saa erilaisen sisällön eri palveluissa, ja terveydenhuollon 

asiakas ei aina tiedä, millaista asiakkuutta häneltä kulloinkin odotetaan. (emt., 77–80.) 

Jäntti (2008) selvitti kansalaisten hoitoon hakeutumisen valintoja julkisella ja yk-

sityisellä puolella. Tutkimuksen mukaan yksityisen terveyspalvelun hyväksikoettu 

laatu lisäsi todennäköisyyttä kuusinkertaiseksi valita yksityinen palveluntuottaja jat-

kossa. Kaikkien vastaajien mielestä voimakkain peruste yksityisen terveyspalvelun 

käyttöön oli oma valinta (itse varattu aika ja koettu hoidon tarve). Vakuutukset ja 

aikaisempi yksityisen lääkäripalvelun käyttö lisäsivät todennäköisyyttä valita yksityi-

nen palvelu julkisen sijaan. Tulosten mukaan kansalaisen valinnanvapaus on kyseen-

alainen. Kansalaiset haluavat ideaalisti kokea valinnan yksityisen ja julkisen palvelun 

välillä vapautena, mutta käytännössä hoitoon hakeutuminen on harvoin yksilön oma 

valinta, koska siihen halutaan osallistaa myös lääkäri ja lähiomaiset. (emt., 171–174.) 

Tiaisen (2015) tutkimuksessa osoitettiin, ettei yhteispäivystyksen palvelun laatu 

säily ellei sen eteen tehdä jatkuvaa työtä. Asiakaspalvelun laatu, ammattitaitoinen 

hoito ja ohjaus, odotusaika sekä ennakkokäsitykset palvelusta olivat yhteydessä poti-

laiden palvelun laadun kokemuksiin. Arvioinnit laadun heikkenemisestä johtuivat 

pitkälti potilaiden kokemista vaikeuksista palvelun piiriin pääsyssä. (emt., 138–148.) 

Kork (2016) selvitti terveyskioskien asiakasresponsiivisuuden ja kustannustehokkuu-

den välisiä jännitteitä. Hänen mukaansa terveyskioskit paransivat asiakkaiden palve-

lua, mutta terveyspalveluiden puutteellisen koordinoinnin vuoksi toiminta ei alenta-

nut kustannuksia, vaan enemmänkin lisäsi niitä (emt., 89–91). 
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Suomalaisten lääkärien sekä sairaan- ja lähihoitajien palvelumotivaatiota ja sen yh-

teyksiä työhyvinvointiin selvitettiin vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa. Tutki-

muksen mukaan suomalaisten terveydenhuollon työntekijöiden palvelumotivaatio 

oli korkea ja erot työntekijöiden välillä olivat pienet. Terveydenhuollon työntekijät 

olivat potilaita kohtaan myötätuntoisia ja työhönsä sitoutuneita. Tutkimuksen mu-

kaan palvelumotivaatiolla näyttäisi olevan jonkin verran merkitystä terveydenhuollon 

henkilöstön työhyvinvoinnille ja työyhteisöllisyydelle, mutta tulosten mukaan se ei 

merkitsevästi lisää työn tuottavuutta. (Saarinen, Ruokolainen, Taimio, Pirttilä & 

Mauno 2015, 42, 45.) 

Ensio, Suomalainen, Lammintakanen ja Kinnunen (2017) selvittivät kansainväli-

sen Hoitotyön ennakointi -hankkeen suomalaisen osa-aineiston tuloksia. Lääkärin ja 

hoitajan välisellä yhteistyöllä, johtamisella, kokemuksella kiireestä ja hoidon laadulla 

oli yhteys sairaanhoitajien työpaikan vaihtohalukkuuteen ja työtyytyväisyyteen sairaa-

laympäristössä. Tutkimus osoitti, että henkilöstön tyytyväisyydellä työhön on kiista-

ton yhteys hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen. Tulokset vahvistavat käsitystä, 

että työympäristöllä (organisatoriset tekijät, johtaminen ja työolosuhteet) on merki-

tystä sekä hoitajien että potilaiden tyytyväisyyteen. (emt., 44, 54.) 

1.6 Organisatorista sensemaking-näkökulmaa hyödyntäviä 
terveysalan tutkimuksia 

Hakufraasilla “sensemaking AND ”health*” OR hospital” tuli 51 osumaa ajalla 1.1.2007–

15.1.2017 Andor-hakupalvelusta. Haun rajauksina olivat englanninkieliset, vertaisar-

vioidut ja koko tekstin sisältämät artikkelit. Otsikon ja abstraktin luvun jälkeen hausta 

valikoitui 29 artikkelia tarkempaan lukuun. Valitsin näistä artikkeleista sellaiset, joissa 

organisatorinen sensemaking-näkökulma oli tutkimuksen viitekehyksenä. Tällaisia 

tutkimuksia oli 12. Toisen haun tein samoilla hakuehdoilla hakufraasilla ”sensemaking 

AND nurs* OR doctor OR physician”. Haun tulos oli 19 artikkelia, joista valitsin kolme 

tutkimusintressiini sopivaa. Tutkimukset on taulukoitu raportin liitteessä 2. Tarkas-

telussa olleista 15 artikkeleista 13 oli laadullisia tutkimuksia, yksi mix-metod -tutki-

mus ja yksi kirjallisuuskatsaus.  

Tutkimuksissa tuli esille, että sensemaking-näkökulmaa pidettiin relevanttina ajat-

teluna tuomaan esille haastateltavien kokemuksia yhteisen ymmärryksen rakentumi-

sesta terveydenhuollon kontekstissa. Tutkijat ottivat sensemaking-näkökulman aikai-

semmasta sensemaking-kirjallisuudesta, jolloin he vetosivat sensemaking-prosessin 

intersubjektiiviseen luonteeseen ja ymmärryksen syntymiseen vuorovaikutuksessa. 
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Tutkimusmenetelmät olivat tyypillisesti vuorovaikutuksen havainnointi ja haastatte-

lut. Sensemaking-näkökulmaa terveydenhuollon tutkimuksissa pidettiin erityisen 

hyödyllisenä, koska sen avulla voidaan selvittää moniammatillisen toiminnan sosiaa-

lisia suhteita, ja se soveltuu myös potilaiden hoidossa tapahtuvan vuorovaikutuksen 

analysoimiseen (Leykumin ym. 2015, 1821). Lisäksi sensemaking tarjoaa laajemman 

näkökulman työn tekemisen tutkimiseen, esimerkiksi kontekstin parempaan ymmär-

tämiseen, kuin pelkästään yhden yksittäisen asian tarkastelu (emt., 1822). Sensema-

king-näkökulman katsottiin tuovan esille organisaatiossa ilmeneviä työntekijöiden 

erilaisia kokemuksia, ja sen myös uskottiin paljastavan professioiden välisessä dyna-

miikassa vallitsevia jännitteitä, jotka saattavat estää organisatoristen muutosten hal-

lintaa (Sylvain & Lamothe 2012, 753). 

Sensemaking-näkökulmaa on terveydenhuollossa sovellettu lääkärikierron sosiaa-

lisen todellisuuden tarkasteluun (Albolino, Cook & O’Connor 2007; Leykum ym. 

2012; Leykum ym. 2015), hankkeissa syntyneen kollektiivisen ymmärryksen rakentu-

miseen (Jensen, Kjærgaard & Svejvig 2009; Sylvain & Lamothe 2012; Dortland, 

Voordijk & Dewulf 2014; Dawson, Sykes, McLean, Zanko & Marciano 2014) sekä 

organisaatiossa tapahtuvien muutosten kuvaamiseen (Checkland, Harrison, Snow, 

Coleman & McDermott 2013). Potilaan tai asiakkaan sekä palvelun tuottajan välistä 

sosiaalista vuorovaikutusta ovat tutkineet luottamuksen näkökulmasta Ahmad, Ferlie 

ja Atun (2013) sekä Doherty ja Saunders (2013) elektiivisten leikkauspotilaiden tari-

noiden kautta. Hargie, Brataas ja Thorsnes (2009) tutkivat syöpäpotilaan ensitapaa-

misen vuorovaikutuksen sisältöjä hoitajan vastaanotolla. Van Osin, de Gilderin, van 

Dyckin ja Groenewegenin (2015) tutkimus kohdistui lääkäreiden, erikoistuvien lää-

käreiden ja hoitajien identiteetin muodostamisstrategioihin hoidossa tapahtuvissa 

haittatapahtumissa. Kristiansen, Obstfelder ja Lotherington (2015) selvittivät hoita-

jien sensemakingiä tehokkuusvaatimuksista ja professionaalisuudesta. Harvey, Dop-

son, McManus ja Powell (2015) kuvasivat kirjallisuuskatsauksessa (N=58) pitkäai-

kaissairaiden sopeutumista itsensäjohtamiseen ja sopeutumista estäviä ja edistäviä te-

kijöitä. Heldal ja Tjora (2009) haastattelivat henkilöstöä, joka oli osallistunut hoidos-

taan perillä olevan, uhmakkaaksi koetun potilaan hoitoon (emt.). 

Kotimaisia organisatorista sensemaking-näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia hain 

Medic-tietokannasta (22.1.2017) asiasanalla sensemaking. Osumia ei tullut yhtään. 

Melinda-tietokanta antoi 137 osumaa, joista kolme oli 2000-luvulla ilmestynyttä väi-

töskirjaa. Yksikään niistä ei ollut selkeästi terveydenhuollon toimintaympäristöön si-

joittuva. Lunkkan, Suhosen ja Turkin (2015) artikkeli sen sijaan palveli tutkimustani. 

He selvittivät laadullisen tutkimuksen keinoin ylihoitajien (N=10) ymmärryksen luo-
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misen prosessia sairaalan projekteissa. Haastatteluaineiston analyysin tuloksena tut-

kijat päätyivät seitsemään ylihoitajien hanketyöskentelyyn liittyvää kokemusta ilmen-

tävään yläkategoriaan: 1) reflektoinnin aktivoija, 2) rutiininomaisuuden vähentäjä, 3) 

identiteetin terävöittäjä, 4) vihjeiden kokoaja, 5) muutoksen legitimoija, 6) ekspli-

koinnin velvoittaja sekä 7) moniammatillisuuden mahdollistaja. Tutkimus osoitti, että 

ylihoitajien ymmärrys ja siten myös muutos rakentui vuorovaikutuksessa. Tutkimuk-

sessa tuli esiin, että sairaalan eri ammattiryhmien välillä vallitsevat valta-asemat hei-

jastuvat myös projektityöskentelyyn. (emt., 238–239, 245.) 
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2 TUTKIMUKSEN PERUSTEET 

2.1 Ontologinen ja epistemologinen lähestymistapa 

Akateemiseen tutkimukseen liittyy erottamattomasti tutkimuksen taustaolettamuk-

sien eli tieteen filosofisten lähtökohtien esittäminen (Syrjäläinen, Eronen & Värri 

2008, 8; Lincoln & Cuba 2000, 169). Tieteenfilosofiset lähtökohdat koskevat perus-

uskomuksia14 tutkittavana olevan ilmiön todellisuudesta eli ontologiasta sekä mitä 

siitä on mahdollista tietää eli epistemologiasta. Metodologia puolestaan ottaa kantaa 

siihen, miten tietoa voidaan hankkia. Metodologiaa voidaan pitää sääntöinä siitä, mi-

ten metodeja voidaan käyttää, jotta tulokseksi saadaan tieteellistä tietoa. Metodologi-

set ja metodiset valinnat ovat seurausta ontologisista ja epistemologisista valinnoista. 

(Cuba & Lincoln. 1994, 107–108; Tuomi & Sarajärvi 2012, 13.) Tutkittavaa ilmiötä 

voidaan katsella erilaisten tieteenfilosofisten linssien läpi. Jokainen linssi avaa oman-

laisensa näkymän tutkittavaan ilmiöön samalla kun se rajaa näkökenttää muilta il-

miöiltä. Yhteiskuntatieteissä ei ole vakiintunutta tapaa ymmärtää tutkimuksen onto-

logisia ja epistemologisia kysymyksiä, ja siksi tutkijan on valittava lähestyminen, joka 

istuu hänen käsitykseensä tutkittavasta ilmiöstä ja keinoista löytää sitä koskevaa tietoa 

(Brand 2009, 430, 432). Cuba ja Lincoln (1994, 109) jakavat tieteen filosofiset para-

digmat typologiassaan neljään luokkaan: positivistiseen, postpositivistiseen, kriitti-

seen teoriaan ja konstruktivismiin15. Brandin (2009, 434–435) mukaan ne ovat tun-

nettuja ja perustavaa laatua olevia organisaatiotutkimuksen paradigmoja. Ontologis-

ten ja epistemologisten kysymysten tarkastelua pidetään sensemaking-ajattelussa 

välttämättömänä, koska näkökulman sisällä vallitsee erilaisia todellisuuskäsityksiä, 

                                                   
14Laadullisen tutkimuksen tieteen filosofisista lähestysmistavoista käytetään useita eri nimityksiä: para-
digma (Denzin & Lincoln 1994), teoreettiset perusteet (Bogdan & Biklen 2007), teoreettiset traditiot 
ja orientaatiot (Patton 2002), maailmankatsomus (Creswell 2007) sekä epistemologiset ja teoreettiset 
perspektiivit (Crotty 1998) (Merriamin 2009, 8 mukaan). Tuomi ja Sarajärvi (2012) käyttävät käsitettä 
perinne- ja lähestymistapa, Syrjäläinen, Eronen ja Värri (2008) käsitettä taustasitoumukset ja Metsä-
muuronen (2006) paradigma ja tutkimustraditio käsitteitä. 
15 Konstruktivismi-kategoria on 2000-luvulla sisällytetty tulkitsevaan kategoriaan, joka sateenvarjokä-
sitteenä kokoaa yhteen muun muassa etnografian, fenomenologian, hermeneutiikan, semiotiikan, post-
positivismin, etnometodologian ja symbolisen interaktionismin (Patton 2002, 85). Monissa lähteissä 
(esim. Mantzoukas 2004; Lather 2006; Samnani 2012; Tuomi & Sarajärvi 2012) kriittinen teoria on 
oma paradigmansa eroteltuna postmodernista lähestymistavasta. Koska näiden kahden ontologisissa 
ja epistemologisissa katsannoissa on eroja, jäsennän ne myös tässä omiksi luokiksi. 
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jotka johtavat erilaisiin tutkimusorientaatioihin (Maitlis & Christianson 2014, 94–95; 

Sandberg & Tsoukas 2015, S26).  

Kuviossa 4 on taulukoitu tieteen paradigmoja ja niiden ilmenemistä terveyden-

huollon palvelua koskevissa tutkimuksissa. Kuvio selventää eri tutkimussuuntausten 

tieteen filosofisia eroja ja niiden vaikutuksia tutkimuksen suuntautumiseen ja lopulta 

tutkimuksen pragmaattisiin seurauksiin. Kuvio auttoi minua tutkijana jäsentämään 

palveluun liittyviä tutkimuksellisia mahdollisuuksia, ja siten se toimi myös tutkimusta 

koskevien valintojeni ohjaajana. 

Funktionaalinen käsitys palvelusta perustuu objektiiviseen mittaukseen. Mit-

tauksen avulla saadaan luotettavaa tietoa palvelusta ja siihen yhteydessä olevista teki-

jöistä. Funktionaalinen lähestyminen on ollut vallitseva tutkimusparadigma tervey-

denhuollon palvelua koskevissa tutkimuksissa (Murti, Deshpande & Srivastava 2014, 

32). Tehnyt tutkimukset selvittävät palvelun laatua erilaisten kyselytutkimusten (sur-

vey) avulla. Tutkimuksissa on selvitetty esimerkiksi eri taustamuuttujien, kuten iän, 

sukupuolen, koulutuksen tai etnisen taustan yhteyksiä palvelun laatuun. Palvelun laa-

dun mittauksen ulottuvuuksina on käytetty muun muassa ravitsemushuoltoa (Yildiz 

& Erdogmus 2004), fyysistä hoitoympäristöä (Silvestro 2005), empatiaa (Kara, Lo-

nial, Tarim & Zaim 2005), vuorovaikutusta (Dagger, Sweeney & Johnson 2007), lää-

ketieteellistä apua (Mehta 2011) ja henkilöstön asiantuntijuutta (Chahal & Kumari 

2012). Funktionaaliset tutkimukset ovat antaneet tietoa palvelun laadun mittareiden, 

kuten SERVQUAL:n, käytettävyydestä eri kulttuureissa ja toimintaympäristöissä.  

Tulkinnallisessa lähestymisessä pyritään syvällisesti ymmärtämään ihmisten ko-

kemuksia, käsityksiä, arvoja ja asenteita palvelusta. Potilaiden kokemuksia saamas-

taan hoidosta (palvelusta) on tutkittu paljon, mutta näissä lähinnä hoitotieteellisissä 

tutkimuksissa on käytetty viitekehyksenä laatu- tai hoitotieteellisiä teorioita (esim. 

Kokko 2004; Ruotsalainen 2006; Järnström 2011; Lämsä 2011; Tiirinki 2014; Karhe 

2017). Kvist (2004) ja Mäki (2004) ovat tehneet laadullista tutkimusta, joissa henki-

löstön näkökulma on mukana. Palvelussa ihmisen subjektiivista kokemusta pidetään 

keskeisenä, ja siksi tulkinnallinen lähestymistapa soveltuu paradigmaattisesti hyvin 

palvelukokemusten selvittämiseen. 

Kriittinen johtamisteoreettinen -tutkimuksen tehtävänä on haastaa vakiintu-

neet käsitykset organisaatioiden toiminnasta ja (palvelu)johtamisesta. Lähestymista-

vassa toiminnan organisointi ja johtaminen nähdään vallankäyttönä, jossa johto pyr-

kii saamaan työntekijät omien intressien toteuttajiksi (ks. Peltonen 2010). Kriittinen 

johtamisteoria kritisoi myös organisaatioiden suorituskeskeistä johtamista, jossa 

tuottavuus on todellisuuden ainoa kriteeri (ks. Kuittinen 2006).  
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 Positivistinen / post-positivistinen 

lähestyminen: 

 

Funktionaalinen käsitys 

Ei-positivistinen lähestynen: 

 

 

Tulkinnallinen käsitys 

Kriittinen teoria lähestyminen: 

 

Kriittinen 

johtamisteoreettinen käsitys 

Kriittinen teoria lähestyminen: 

 

 

Postmoderni käsitys 

Ontologinen  

ja  

epistemologinen käsitys 

Palvelu voidaan konstruoida objek-

tiivisesti ja siitä voidaan löytää ”to-

tuus” tieteen keinoin. 

Palvelussa voidaan määrittää teki-

jöitä, joilla on toisiinsa nähden syy-

seuraus -suhde.  

Palvelu on subjektiivinen tie-

toon ja tunteeseen perustuva 

konstruktio. 

Palvelu on organisaation jäsen-

ten välinen jaettu merkitysjär-

jestelmä.  

Palvelu on subjektiivinen kon-

struktio, joka rakentuu sosiaa-

listen, poliittisten, kulttuurillis-

ten, ekonomisten, etnisten ja 

sukupuoleen liittyvien tekijöiden 

vaikutuksesta.  

 

Palvelu voidaan konstruoida 

symbolien kautta, jotka ovat 

löydettävissä tekstuaalisen tul-

kinnan avulla. Palvelusta on 

olemassa monta ”totuutta”, 

koska se saa monia erilaisia 

subjektiivisia merkityksiä riip-

puen kulloisesta ajasta ja pai-

kasta. Merkitykset rakentuvat 

sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa ja voivat olla keskenään 

ristiriitaisia. 

Tiedon 

intressi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

tekninen praktinen emansiopatorinen emansiopatorinen 



 

39 

Käyttöteoriat 

 

Palvelun/palvelun laadun teoriat 
 
 
 
 
 
 
Palvelua voidaan mitata, ja mittaus-

tulos antaa luotettavan tiedon palve-

lusta/palvelun laadusta.  

Palvelun/palvelun laadun teo-
riat 
Asiakaskokemuksen johtami-
nen -teoriat16) 
 
 
 
Palvelu on kokemuksellista, ko-

kemus on tulkinnallista ja tul-

kinta on kontekstisidonnaista. 

Palvelun/palvelun laadun teo-

riat 

Weber: byrokratiateoria 

Habermas: tiedonintressiteoria 

 
 

Palveluun liittyy uskomus: Se 

vaatii valtaa pitävien (johdon) 

muotoilevat säännöt, kurin ja 

hierarkian palvelulle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Palvelun/Palvelun laadun teo-

riat  

Postmodernit teoriat: Lyotard, 

Derrida, Foucault, Baudrillard 

 

 

Palveluun liittyy tietoa, valtaa ja 

kontrollia. Ylempi taho käyttää 

valtaa diskurssien kautta ja si-

ten kontrolloivat palvelua. 

Valta, kontrolli ja tieto tuottavat 

yksilön identiteetin.  

Metodologinen käsitys 

 

Soveltuvia tutkimusmene-

telmiä 

kvantitatiivinen: 

survey 

kvalitatiivinen: 

fenomenologinen tutkimus  

hermeneuttinen tutkimus 

etnografia 

Grounded theory 

toimintatutkimus 

kvalitatiivinen 

diskurssianalyysi 

narratiivinen analyysi 

etnografia 

Grounded theory 

toimintatutkimus 

kvalitatiivinen 

diskurssianalyysi 

narratiivinen analyysi 

etnografia 

Grounded theory 

toimintatutkimus 

Pragmaattinen seuraus Kiinnittää huomion palveluun ja pal-

velun laatuun mitattuna ilmiönä. 

Kiinnittää huomion palveluun ja 

palvelun laatuun subjektiivisesti 

koettuna ilmiönä. 

Kiinnittää huomion palvelussa 

johtamisen institutionaaliseen 

ja professionaaliseen vallan-

käyttöön. 

Kiinnittää huomion palvelussa 

ylemmän tason vallankäytön 

eettisiin seuraamuksiin. 

Kuvio 4.  Palvelun paradigmaattiset ja teoreettiset tarkastelukulmat sekä niiden pragmaattiset seuraukset 

                                                   

16 Asiakaskokemuksen johtaminen (eng. Service Experience Management -theory, CEM) määritellään prosessiksi, jossa strategisesti hallitaan asiakkaan tuotteen tai yrityksen 

kanssa syntyvää kokemusta (Schmitt 2003, 17). 
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Virtanen (2010) on tutkinut sairaalan keski- ja ylimpään johtoon kuuluvien lääkäri- 

ja hoitajataustaisten johtajien toimintakenttää. Hänen mukaansa sairaalaorganisaa-

tiossa on vallalla managerialistinen johtamisparadigma, jossa korostetaan (taloudel-

listen) tulosten saavuttamista, vaikkei se aina palvelisikaan potilaan etua (emt., 213). 

Jürgen Habermas on tullut tunnetuksi kriittisen koulukunnan edustajana tiedon-

intressi-teoriastaan (kuvio 5). Habermasin mukaan ei ole olemassa arvovapaata tie-

toa, vaan jokaisella tutkijalla on jokin intressi ja päämäärä tuottaa tietoa. Hänen teo-

riassaan tiedonintressit syntyvät työn, kielen ja vallan kautta. Habermas luokittelee 

yhteiskunnallisen tutkimuksen tiedonintressit tekniseen, praktiseen ja emansipatori-

seen. (Huttunen ja Heikkinen 1999, 158–161.) 

 

Tutkimuksen 

intressi 

Tieto Käyttötieteet Väline Päämäärä 

Tekninen Instrumentaalinen 

 

Empiiris-analyyttiset 

tieteet tai 

luonnontieteet 

Työ Maailman hallinta 

Praktinen Käytännöllinen Hermeneuttiset tai tul-

kinnalliset tieteet 

Kieli Maailman 

ymmärtäminen 

Emansipatorinen Vapauttava Kriittiset tieteet Valta Maailman 

muuttaminen 

Kuvio 5.  Habermasin tiedonintressit (Nuryatno 2003, 38; Heikkinen 2001, 181–182, käännös T.K) 

Tekninen tiedonintressi liittyy empiiris-analyyttisiin tai luonnontieteisin. Habermasin 

käsityksen mukaan tietoa voidaan käyttää instrumenttina sellaisen tiedon tuottami-

seen, jonka avulla ihminen voi esimerkiksi manipuloida luontoa ja varmistaa oma 

hyvinvointinsa. Tällaisen toiminnan seuraukset voivat kuitenkin olla ihmiskunnalle 

tuhoisia. Vallankäyttö näkyy työssä, jota ihminen tekee turvatakseen hyvinvointinsa. 

Tietoa tuotetaan esimerkiksi tilastollisten menetelmien avulla. Praktinen tiedon in-

tressi perustuu historiallis-hermeneuttisiin ja tulkinnallisiin tieteisiin. Praktinen tie-

donintressi liittyy perinteeseen eli ihmisen taustojen parempaan ymmärtämiseen kult-

tuuristen merkitysten esiin nostamisen kautta. Kieli ja ihmisten välinen kommuni-

kaatio ovat keskeinen vallankäytön väline tiedon syntymisessä. Emansipatorisen tie-

don intressin tarkoituksena on ohjata ihmisen refleksioprosessia. Kun ihminen tulee 

tietoiseksi vallankäytöstä refleksiivisen prosessin kautta, hän voi vapautua riippu-

vuussuhteiden vallasta, ja maailma voi muuttua. Vapauttava tieto on emansipatorista. 

(Huttunen & Heikkinen 1999, 158–161; Nuryatno 2003, 38.) 
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Kriittinen johtamisteoreettinen lähestyminen nojaa Habermasin lisäksi Weberin 

byrokratiateoriaan. Kernaganin (2000, 92, 96) mielestä byrokraattisissa organisaa-

tioissa johtamiskulttuuri on suuntautunut organisaatioon itseensä ja sen tarpeisiin. 

Organisaatiorakenne on hierarkkinen ja sitä johdetaan keskusjohtoisesti. Organisaa-

tion status quo:ta ylläpidetään lukuisin säännöin ja ohjein. Palvelua ei nähdä arvona 

byrokraattisessa organisaatiossa. (emt., 92, 96.) Byrokraattisen palvelun ongelmana 

on sääntöihin ja ohjeisiin vetoaminen silloinkin, kun olisi mahdollista käyttää inhi-

millistä harkintaa asiakasta koskevissa päätöksissä. Vaikka asiakkaalle perustellaan 

päätöksiä esimerkiksi yhdenvertaisuudella, saattaa asiakas kokea saamansa palvelun 

kylmäksi, kasvottomaksi ja hänen tarpeisiinsa vastaamattomaksi. (ks. Lipsky 1980, 9–

10.) Monissa terveydenhuollon organisaatiokulttuuria koskevissa tutkimuksissa seli-

tetään huonoa palvelua Weberin byrokratiateorian avulla (esim. Eriksson-Piela 2003; 

Laakkonen 2004; Taskinen 2005; Järnström 2011). 

Postmodernismi käsitys. Tutkimusmetodikirjallisuudessa postmodernipara-

digma nähdään ongelmallisena, koska se ei tunnu istuvan mihinkään paradigmaatti-

siin mallinnuksiin, ja toisaalta tämän tutkimusperinteen luonnekin on vastustaa kaik-

kia mahdollisia määrittelyjä. (Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 347; 

Tuomi & Sarajärvi 2012, 54–55.) Vaikka postmoderniajattelu on ollut sekä tieteelli-

sesti (Alvesson 1995; Greenfield 2000) että yhteiskunnallisesti kiistanalainen ilmiö 

(Juuti 2009; Irvine 2013; Kirby 2014), se on saanut 2000-luvulla jalansijan sekä me-

todikirjallisuudessa että organisaatiotutkimuksen piirissä (Gephart 2004, 456). Sekä 

Heikkinen ym. (2005, 348) että Tuomi ja Sarajärvi (2012, 56) sijoittavat postmoder-

nismin omissa julkaisuissaan tieteenfilosofisen kentän ulkopuolelle, mutta kuitenkin 

tunnustetuksi olemassa olevaksi paradigmaksi tieteellisen tutkimuksen lähtökohdaksi 

(ks. myös Syrjäläinen ym. 2008, 11). Postmoderni filosofia perustuu lähtökohdiltaan 

neljän ranskalaisen filosofin: Lyotardin, Baudrillardin, Derridan ja Foucaultin ajatuk-

siin (Linstead 2004, 3). Postmodernin näkemyksen mukaan organisaatiot ovat kielel-

lisesti luotuja, ja ne rakentuvat tekstuaalisista konstruktioista. Organisaatiokäyttäyty-

misestä voi saada tietoa tutkimalla organisaatiossa käytettyä kieltä ja tekstiä. (Gephart 

2004, 457.)  

Postmoderni käsitys ei tunne jaettuja merkityksiä (Juuti 2009, 248,) vaan se lähtee 

ajatuksesta, että organisaation palvelulle antamat merkitykset ovat moniäänisiä ei-

vätkä perustu yksimielisyyteen. Postmodernissa käsityksessä palvelu rakentuu diskur-

siivisten käytänteiden kautta. Myös valta aspekti tulee esille puhuttaessa terveyden-

huollon palvelusta. Valta tulee näkyväksi asiantuntijan eli terveydenhuollon ammat-

tilaisen ja potilaan välisen tiedon asymmetriassa (Lillrank ym. 2004, 26). Foucault oli 

kiinnostunut teksteissä ilmenevistä väitelausumista, jotka paljastavat asymmetriaa. 
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Väitelausumia analysoimalla voidaan osoittaa asiantuntijoiden vallankäyttöä suh-

teessa asiakkaisiin. (Husa 1995.) Vallankäytöllä on eettisiä seuraamuksia palvelutilan-

teissa, koska ne saattavat estää potilasta ottamasta vastuuta omasta terveydestään 

(Koivuniemi ym. 2014, 48). Foucault’n (Husa 1995) mukaan väitelauseita välitetään 

edelleen, säilytetään, niitä pyritään soveltamaan, toistamaan, tuottamaan uudelleen, 

muuntamaan ja antamaan niille asema organisaatiossa. Kielenkäyttö saa näin institu-

tionaalisen muodon (emt.). Postmoderneja terveydenhuollosta tehtyjä tutkimuksia 

ovat muun muassa Eriksson-Pielan (2003) sairaalan valtasuhteita selvittävä tutkimus 

sekä Päivi Ahcten (2016) tutkimus potilaspalautteista institutionaalisina selontekoina.  

Kvantitatiivinen tutkimusote pohjautuu siis positivistiseen ja postpositivistiseen 

tieteen filosofiaan, kun taas kvalitatiivinen tutkimus pohjautuu eksistentiaalis-feno-

menologis-hermeneuttiseen filosofiaan tai kriittisiä johtamistieteitä edustaviin filoso-

fisiin suuntauksiin. Tutkimustyypeissä on nähtävissä eroja niiden perimmäisessä tar-

koituksessa. Kun kvantitatiivinen tutkimusperinne tuottaa matematiikkaan ja tilasto-

tieteen hyödyntämisen kautta yleistettävää tietoa, on kvalitatiivisen tutkimusotteen 

mielenkiinto inhimillisessä ja luonnollisessa ympäristössä tapahtuvasta vuorovaiku-

tuksessa, merkityksissä ja prosesseissa. (Gephart 2004, 455–466.)  

Edellä tehty analyysi osoittaa, että suolistosyöpää sairastavan palvelua sairaalassa 

olisi mahdollista tutkia kaikkien neljän paradigman kautta, mutta tutkimuksen luonne 

muuttuisi tehdyn valinnan mukaisesti. Tämä tutkimus asemoi itsensä sensemaking-

traditioon, jonka ontologiset ja epistemologiset käsitykset johdattivat paradigmava-

lintaani. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin tämän tutkimuksen tieteen filosofiset perus-

teet sekä esitän valintani ja perusteluni tutkimuksen paradigmaattisista valinnoistani. 

Sensemaking-näkökulmasta katsottuna nousevat keskeisiksi taustasitoumuksiksi or-

ganisoituminen, fenomenologinen ajattelu ja sosiaalinen konstruktionismi. 

Sensemaking-ajattelijoiden mukaan organisaatio ilmenee vuorovaikutuksen sys-

teemeissä, jotka organisoituvat (Weick 1979, 3; Tsoukas & Chia 2002, 567; Langley 

& Tsoukas 2013, 4). Tutkimukseni ontologiset juuret pohjautuvat näin relationis-

miin, jonka mukaan organisaatio rakentuu suhteissa17, mistä seuraa, että tutkimukseni 

epistemologinen käsitys nojaa sosiaaliseen konstruktionismiin (ks. Langley & Tsou-

kas 2013, 3; Rantatalo 2013, 39). Sosiaalisen konstruktionismin mukaan sosiaalinen 

todellisuus ei ole ulkopuolinen, objektiivisesti havainnoitava yksilöstä erillään oleva 

ympäristö, vaan maailmaa ja todellisuutta rakennetaan ihmisten välisessä vuorovai-

kutuksessa, erityisesti puheen ja kielen kautta. (Stainton 2003, 28.)  

                                                   
17 Relationaalinen ontologia tarkoittaa, että näemme tapahtumat ja kokemukset muiden tapahtumien 
ja toisten kokemusten kautta (Langley & Tsoukas 2013, 4). 
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Sensemaking-näkökulma katsoo organisaatioiden todellisuuden ilmenevän orga-

nisoitumisen kautta (Hernes & Maitlis 2013, 27). Weickin ajattelussa (luku 5.2) orga-

nisaatio on toimintaa, ei valmis arkkitehtuurinen kokonaisuus, joka olisi tutkijoiden 

löydettävissä (Langenberg & Wesseling 2016, 221). Weick (2001, 201) kuvaa organi-

saatiota jazz-orkesteri -metaforan kautta. Orkesterin oleminen (vrt. Heideggerin 

being-in-the-world -käsite) tulee näkyväksi soittajien kokemusten kautta, ja kokemukset 

ovat tallentuneet soittajien mieliin. Organisaatiota voidaan näin ollen pitää mentaali-

sena konstruktiona, jonka yksilöt rakentavat omassa mielessään, kuten Langenberg 

ja Wesseling (2016, 221) asian ilmaisevat. Hernes (2008 17–18, 114) kiteyttää organi-

soitumisen ajatukseen, että organisaatiot tulisi nähdä enemmän ”in the making” kuin 

”things made” idean kautta, koska organisaatiot ovat jatkuvassa prosessissa ikään kuin 

virrassa, joka kulkee pysähtymättä eteenpäin (ks. myös Langley & Tsoukas 2013, 1). 

Starbuck (2015, 1288, 1293) tulkitsee Weickin organisaatiokäsitystä niin, että organi-

saatiot eivät ole stabiileja systeemejä, vaan ne ovat loputtomassa organisoitumisen ja 

uudelleenorganisoitumisen tilassa, koska organisaation jäsenet kehittelevät jatkuvasti 

uusia käsityksiä, vaikuttavat muiden käsityksiin ja ottavat osaa toimintoihin, jotka 

muuttavat jäsenten välisiä suhteita sekä organisaation toimintaympäristöä. ”Organi-

saatiot organisoituvat loputtomasti, mutta eivät ole koskaan organisoituneet” (emt., 

1293). Weick ja kumppanit (2005, 410) kuvaavat sensemakingin olevan enemmän 

muutosta kuin pysyvää olotilaa: 

”The language of sensemaking captures the realities of agency; flow, equivocality, 
transiency, reaccomplishment, unfolding, and emergy, realities that are often ob-
scured by language of variables, nouns, quantities, and structures” (emt.). 

Langleyn ja Tsoukaksen (2013, 14) tulkinnan mukaan organisoitumisen epistemolo-

giset seuraukset voidaan jakaa kolmeen konseptiin: muotoihin, mekanismeihin tai 

merkityksiin. Tutkimukseni nojaa epistemologisesti merkityksiin. Prosessiorientoitu-

neessa ajattelussa merkitykset ja tulkinnat tuottavat tietoa organisoitumisen proses-

sista, ja merkitysten kautta syntyvät kognitiiviset kategoriat, jotka esimerkiksi raken-

tavat yksilön identiteettiä (emt., 17). Langley ja Tsoukas (2013, 19–20) muistuttavat, 

että prosessiorganisoitunut lähestymistapa organisaatiotutkimuksessa on vasta kehit-

tymässä, ja se tarvitsee vielä paljon selvittämistä ennen kuin se vakiinnuttaa asemansa 

organisaatiotutkimuksen parissa.  

Miten organisoituminen ja sensemaking liittyvät yhteen? Weick, Sutcliffe ja Obs-

feld (2005, 410, käännös T.K) selittävät sensemakingin ja organisoitumisen suhdetta 

näin: 
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”Organisaation toiminnallinen kuva tulee esiin merkityksellistämisen kautta, ei sen 
kautta, että organisaatio tulisi ennen sensemakingiä tai että organisaatio tuottaisi sen-
semakingiä. Sensemaking on organisaation olemassaolon edellytys.” (emt.) 

Weick (1995, 72; myös Hernes 2008, 122) selittää organisoitumisen sosiaalista luon-

netta kahden erilaisen subjektiviteetin kautta. Organisoitumisen sosiaalinen prosessi 

tapahtuu siirtyminä intersubjektiivisesta18 tilasta yleiseen subjektiteetin tilaan ja päin-

vastoin. Intersubjektiivinen subjektius jakaa keskenään subjektiivisten kokemusten 

sisältöä esimerkiksi työyhteisössä. Sen sijaan yleinen subjektiivius jakaa kokemuksia 

yleisellä tasolla, eikä se vaadi alkuperäisessä kokemuksessa mukana olevien läsnäoloa. 

(Weick 1995, 72.) Yleinen subjektiviteetti ilmenee esimerkiksi organisaation sanas-

tossa, rutiineissa ja ohjeissa. Se ikään kuin koteloi organisaation menneet kokemukset 

itseensä. (Bakken & Hernes 2006, 1607–1608.) Kahden erilaisen subjektin luonne 

tulee näkyviin Weickin käsitteessä ”ectracted cues”. Organisaation jäsenet voivat jakaa 

kokemuksiaan ja tietojaan intersubjektiivisesti vain yleisen subjektiteetin antamissa 

rajoissa, koska organisaation muisti on tallentunut yleiseen subjektiteettiin. Organi-

saatio samanaikaisesti sekä rakentaa että säilöö toimintatapojansa. (emt.)  

Weickin organisatorisen sensemaking-konseptin filosofiset ja metateoreettiset 

juuret katsotaan olevan sosiaalisen konstruktionismin ja prosessiorientoituneen ajat-

telun lisäksi myös eksistentiaalisessa19 fenomenologisessa ajattelussa. Weick ammensi 

uransa alussa ajatteluaan Husserlin ja Schutzin fenomenologiasta, mutta sittemmin 

hän sitoutui vahvemmin saksalaisen fenomenologi Heideggerin20 (1889–1976) filo-

sofiaan (Herrmann 2014, 7; Holt & Sandberg 2011, 232; Holt & Cornelissen 2014, 

526). Ymmärtääkseen Weickin fenomenologiaan perustuvaa ajattelua lukijan on hyvä 

tuntea eksistentialistista fenomenologiaa. Eksistentialismi syntyi kritiikkinä modernia 

tieteen käsitystä vastaan. Kun modernismi näki maailman objektiivisesti tieteen sil-

min, niin eksistentialismi käänsi katseen yksilöön ja subjektiin. (Herrmann 2014, 7–

8.) Herrmannin (2014, 9) mielestä Heidegger oli ensimmäinen ajattelija, joka yhdisti 

sekä eksistentiaalisen filosofian että fenomenologisen ajattelun. Heideggerin tunne-

tuin teos on vuonna 1927 ilmestynyt ”Sein und Zeit” (suomeksi ”Oleminen ja aika” 

1962). Kirja kuvaa Heideggerin näkemystä ihmisen olemisen mielestä eli Dasein:sta. 

                                                   
18 Intersubjektiivisuuden määritelmä: ”Erityisesti ihmisille ominainen kognitiivinen ja sosiaalinen kyky 
ymmärtää ja jakaa keskenään subjektiivisten kokemusten sisältöä (tunteita, havaintoja, ajatuksia ja kie-
lellisiä merkityksiä) vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa” (Tieteen termipankki. www.tieteen-
termipankki.fi. 14.9.2016). 
19 Heideggerin filosofiaa kutsutaan eksistentialismiksi erityisestä ranskankielisillä alueilla (Miettinen 
2007, 3). 
20 Heideggeria pidetään erittäin vaikeaselkoisena filosofina, koska hän synnytti aivan omia termejä, 
määritteli saksankielisiä sanoja uudelleen ja käytti ajattelussaan antiikin Kreikan termejä. Hänen filoso-
fiansa kääntämistä muille kielille on pidetty jopa mahdottomana. (Rauhala 2001, 6.) 

http://www.tieteentermipankki.fi/
http://www.tieteentermipankki.fi/
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Dasein sisältää ajatuksen, että asiat eivät vain ole, vaan ne ilmenevät aina jollekin jol-

lakin tavalla ja rakentuvat merkityksellisiksi jossakin kokemusmaailmassa (Kögler 

2011, 452; Miettinen 2007, 5). Kokemusmaailmassa subjektit ja objektit eivät ole 

merkityksellisiä, koska ihmiset ja asiat ilmenevät jonakin, mikä kuvastaa olemista 

”siin” -maailmassa, Heideggerin sanoin ”being-in-the-world” (Holt & Sandberg 2011, 

239). Se on ”oleva, joka ymmärtää oman olemisensa”, siis Dasein eksistoi toisin kuin 

esimerkiksi kivet ja puut eivät. Dasein on aina jossakin maailmassa, missä se tulkitsee 

asioita, toisia Daseineja ja samalla myös itseään. (Lepistö 2014.) Ymmärryksemme it-

sestämme, toisistamme, työstämme ja ylipäänsä kaikista asioista edellyttää inhimillistä 

olemista. Se ei ole asioiden hallitsemista, vaan enemmänkin sitä, mitä olemme ja mitä 

teemme. (Sandberg & Pinnington 2009, 1145.) Lepistö (2014) avaa tarkemmin Hei-

deggerin filosofiaa olemisen mielestä (saksaksi ”Sinn von Sein)”. Hänen mielestä Hei-

deggerin ajattelun ydin on: 

”Kaikki mitä ihminen ymmärtää, tuntee ja sanoo, tapahtuu yhteisesti tulkitun maail-
man kautta, jonka sisällä meistä jokainen jo lähtökohtaisesti on” (emt.). 

Heideggerin lähtökohta olemisen selvittämiseen on hyvin praktinen. Se on kiinnos-

tunut Dasein:sta arkipäiväisissä tilanteissa, kuten ostoksilla, siivoamassa tai ruokaa 

laittamassa. (Herrmann 2014, 10; Holt & Sandberg 2011, 232–233.) Heideggerin 

(Herrmann 2014, 11) mielestä maailma on pohjimmiltaan merkityksistä rakennettu 

konteksti, ja me kannamme näitä merkityksiä arkipäivän toiminnoissa. Dasein sijoit-

tuu aina johonkin sosiaaliseen kontekstiin. Se sisältää myös suhteet toisten kanssa 

olemisesta ja näiden suhteiden kautta meidän on mahdollista ymmärtää itseämme ja 

toimintaamme. Sanberg ja Pinnington (2009, 1145, 1147) tiivistävät Heideggerin on-

tologian kolmeen ajatukseen: 1) ”Human way of Being”, mikä ilmenee inhimillisenä 

olemisena ja toimintana tietyssä kontekstissa eikä esimerkiksi subjektina tai objektina 

olemisena, 2) ”Being-with-others”, ihminen on sitä, mitä hän on toisten ihmisten kautta 

sekä 3) ”Things in Human Way of Being”, esineillä ja tavaroilla tarkoitetaan kaikkia luon-

nollisia objekteja, kuten rakennuksia, vaatteita tai ruokailuvälineitä. Inhimilliseen ole-

miseen liittyy se, että tavaroille annetaan erityinen merkitys, jonka kautta se on ole-

massa. (emt.) 

Koska tutkimuskohteeni on organisaatiossa työskentelevät ihmiset, on perustel-

tua kertoa myös ihmiskäsitykseni. Nojaan tässä Lauri Rauhalan (1985, 25; 1989, 27) 

tekemään eksistentiaaliseen filosofiaan perustuvaan analyysin, jonka mukaan ihmi-

senä olemisen perusmuodot voidaan nimetä tajunnallisuudeksi, kehollisuudeksi ja 

situationaalisuudeksi. Ihminen tulee todeksi holistisesti näiden kolmen olemismuo-

don kautta. Tajunnallisuuden voi ymmärtää kokemisen kautta, jossa ihmisen mieli 
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luo mielekkyyden olemiselle. Mielen avulla on mahdollista ymmärtää ja tuntea asiat 

joksikin. (Rauhala 1985, 27.) Kehollisuuteen liittyy ihmisen orgaanisten tapahtumien 

mielekkyys (hengitys, verenkierto, hermoston toiminta ja niin edelleen). Orgaanisuu-

den perusolemus on elämä (Rauhala 1985, 27, 32). Rauhalan (1985, 33; 1989, 35) 

mielestä situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen kietoutumista todellisuuteen 

oman elämäntilanteensa kautta. Ihmisestä tulee sellainen kuin hänen elämänsä kul-

loinkin sattuu olemaan.  

2.2 Yhteenveto tutkimuksen tieteen filosofisista lähtökohdista 

Tiivistäen edellä kerrottua voidaan todeta, että fenomenologinen tutkimus on laadul-

lista tutkimusta, jonka mielenkiinnon kohteena ovat ihmisten kokemusmaailma, siinä 

annetut merkitykset sekä yhteisöllisyys. Kokemus voidaan ymmärtää suhteeksi 

omaan todellisuuteen eli siihen maailmaan, jossa elämme. (Laine 2001, 26; Judén-

Tupakka 2008, 62; Metsämuuronen 2006, 165.) Fenomenologisen ajattelun mukai-

sesti olen kiinnostunut tästä suhteesta. Millaisen suhteen tutkimuskohteeni ihmiset 

rakentavat palveluun? Millaisia merkityksiä tässä suhteessa on löydettävissä? Miten 

palvelulle annettavat merkitykset kietoutuvat palvelu- ja hoitokulttuuriin, kun kult-

tuuri ymmärretään rakentuvaksi yhteisössä syntyneissä merkityksistä? Tutkimalla 

tuota suhdetta pyrin saamaan selville palveluun liittyviä merkitysrakenteita sairaalan 

hoitoprosessissa. Fenomenologiaan liittyy ymmärtäminen ja tulkinta, millä tarkoite-

taan hermeneutiikkaa (Laine 2001, 39). Kun haastattelen henkilöstöä tai havainnoin 

heidän arkista työtä, tulkitsen samalla heidän kielellisiä ja ei-kielellisiä ilmaisujaan ja 

pyrin ymmärtämään tutkittavien kokemusmaailmaa ilmaisuihin sisältyvien merkitys-

ten kautta. Tutkijana en aloita työtäni tyhjästä. Työ- ja elämänkokemukseni ja tutki-

musilmiöön liittyvän kirjallisuuden pohjalta olen muodostanut käsityksen sairaalan 

palvelusta ja palvelun laadusta. Sitä voi kutsua tutkimusilmiöön liittyväksi esiymmär-

rykseksi (ks. Laine 2001, 31; Judén-Tupakka 2008, 64). Se auttaa minua ymmärtä-

mään ja tulkitsemaan tutkimusilmiötä. Kuitenkin aineistoa kerätessäni ja sitä analy-

soidessani pyrin siirtämään mielessäni olevat teoreettiset viitekehykset syrjään ja tuo-

maan esille haastateltavien näkökulman juuri sellaisena kuin he sen kokevat (vrt. 

Laine 2001, 27–31). Metsämuuronen (2006, 170) muistuttaa, että tutkijan tulisi mah-

dollisimman vähän vaikuttaa tutkittavien esille tuomiin kokemuksiin, ja siksi heille 

esitettyjen kysymysten tulisi olla avoimia ja strukturoimattomia. 
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Sijoitan tutkimukseni tieteenfilosofiset kytkennät ei-positivistiseen tutkimuspe-

rinteeseen ja sen tulkinnalliseen lähestymistapaan. Tällöin fenomenologia, proses-

siorientoitunut organisaatioajattelu ja sosiaalinen konstruktionismi määrittelevät kä-

sityksiäni ympäröivästä todellisuudesta. Palvelua voidaan tutkia ihmisten subjektii-

visten ja intersubjektiivisten kokemusten kautta tulkitsemalla palvelulle annettuja 

merkityksiä. Tiedonintressini on praktinen. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tie-

toa, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää ihmisen toimintaa sosiaalisena ja kult-

tuurillisena toimijana. Valintani johtavat tutkimuksen pragmaattiseen seuraukseen 

kuvata palvelua ja sen merkityksellistämistä palvelua tuottavan ruohonjuuritason 

henkilöstön kokemana. 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

2.3.1 Etnografinen tutkimusote 

Tutkimuksen empirian työote on etnografinen. Metsämuurosen (2006, 94) mukaan 

etnografia (etnography) tarkoittaa sanana ihmisistä kirjoittamista. Etnografisen tutki-

muksen tavoitteena on ymmärtää ja analyyttisesti kuvata tutkittavaa yhteisöä (Syrjä-

läinen 1996, 77; Metsämuuronen 2006, 94), erityisesti sen sosiaalisesti rakennettua 

toimintaa (Syrjäläinen 1996, 68). Tutkittavien ja tutkijan väliset vuorovaikutussuhteet 

tuovat esille tämän tutkimuksen etnografista työotetta. Metsämuurosen (2006, 228) 

mukaan etnografiseen tutkimukseen liittyy kentällä oleminen. Tässä tutkimuksessa 

kenttä muodostuu suolistosyöpää sairastavan hoitoympäristöstä erikoissairaanhoi-

don eri vastuuyksiköissä. Hoitoympäristö rakentuu henkilöstön välisistä sosiaalisista 

suhteista, toiminnasta ja ympäristön fyysisistä olosuhteista. Kentällä olon aikana tut-

kija pyrkii ymmärtämään tutkimuskohteen toimintaa sen omasta näkökulmasta käsin 

(Syrjäläinen 1996, 77).  

Etnografinen tutkimusote soveltuu tähän tutkimukseen metodologisesti hyvin, 

koska etnografiassa etsitään toiminnan (palvelun) taustalla olevia merkityksiä sekä 

siihen liittyvää toiminnan mieltä ja tavoitteita (ks. Eskola ym. 2008, 106; Sobo 2008, 

294). Terveyspalveluja tutkiva antropologi Elisa Sobo (2009, 48) käyttää käsitettä ma-

king sense kuvatessaan kertomusten ja tarinoiden merkitystä etnografisen tutkimuk-

sen keinoina löytää hallinnan tunnetta ympäröivästä maailmasta (”make sense of the 

world”). Sobo (2008 43) tarkoittaa tarinoilla kaikkia laadullisen tutkimuksen aineistoja, 

jotka koostuvat sanoista, lauseista tai visuaalisista materiaaleista.  
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Etnografinen tutkimus käyttää useita aineistonkeruumenetelmiä. Havainnointi, 

epämuodolliset keskustelut ja haastattelut ovat pääasiallisia tietolähteitä. Lisäksi ai-

neistoon sisältyvät visuaaliset ja muut merkitysjärjestelmät, kuten tilat, laitteet ja tek-

nologia sekä kirjalliset dokumentit, joiden avulla sosiaalista toimintaa rakennetaan. 

(ks. Syrjäläinen 1996, 83; Eskola & Suoranta 2008, 105–106.) Tämän tutkimuksen 

aineistoja ovat: 

- tutkijan kenttäpäiväkirja  

- haastattelut 

Tutkijan kenttäpäiväkirja koostuu tutkijan tekemistä kirjoituksista, jotka syntyvät tut-

kimusprosessin aikana. Kenttäpäiväkirjassa kuvataan kentällä tehtyjä havaintoja, aja-

tuksia ja niistä tehtyjen päätelmien liittymistä teoriatietoon. Kenttäpäiväkirjassa voi 

myös kuvata epävirallisia keskusteluja, vaikkeivat ne juuri sillä hetkellä tuntuisi rele-

vanteilta. Tutkimusprosessin edetessä kirjatut asiat voivat avata ymmärrystä uuteen 

ilmiötä koskevaan tietämykseen. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 41–42.)  

Monissa etnografisissa tutkimuksissa haastattelut muodostavat koko tutkimusai-

neiston rungon ja muut aineistot täydentävät niitä (Syrjäläinen 1996, 83; Ruusuvuori 

ym. 2010, 43). Tämän tutkimuksen viralliset haastattelut ovat yksilö- ja ryhmähaas-

tatteluja sekä informaaleja hoitotapahtumiin liittyviä Sobon (2009, 212) nimittämiä 

niin sanottuja ”viiden minuutin haastatteluja”. Haastattelujen muoto myötäilee tee-

mahaastattelun ja avoimen haastattelun muotoja (ks. Vilkka 2009, 101).  

Syrjäläisen (1996, 83–84) mukaan etnografinen tutkimus on jatkuvasti elävä dy-

naaminen prosessi ja siksi aineiston määrää tai laatua ei voi etukäteen tarkasti suun-

nitella. Myös tutkimusaineiston keräämiseen kuluvaa kenttätyöaikaa on vaikea arvi-

oida etukäteen. Honkasalo (2008, 8) korostaa, että nykyään terveydenhuollon etno-

grafisissa tutkimuksissa suositaan enemmän lyhyitä kuin pitkiä kenttätyövaiheita or-

ganisaatioiden työn hektisyyden vuoksi. 

2.3.2 Sisällönanalyysi 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään ruohonjuuritason henkilöstön toi-

mintaympäristöä koskevat kokemukset. Litteroidut haastatteluaineistot analysoidaan 

sisällönanalyysi-metodilla. Menetelmä perustuu Tuomen ja Sarajärven (2012) esitte-

lemään Milesin ja Hubermanin vuonna 1994 julkaisemaan malliin. Tuomen ja Sara-

järven (2012, 101) mukaisesti aineistolta kysytään tutkimustehtävän mukaisia kysy-

myksiä eli miten haastateltava kokee toimintaympäristön, ja nämä kiinnostuksen 
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kohteet pelkistetään yhtenäisiksi ilmaisuiksi. Kun aineistosta on löydetty pelkistetyt 

ilmaisut, muodostetaan niistä samankaltaisuuksien tai erilaisuuksien perusteella ala-

luokat. Analyysia jatketaan yhdistämällä alaluokat niitä kuvaaviksi yläluokiksi ja lo-

pulta yläluokat yhdistetään niitä kokoavan käsitteen alle. Yläkategoriat vastaavat tut-

kimustehtävään. (emt., 101.) Tällä analyysimenetelmällä saadaan aineistosta kuvaus 

tiivistetyssä muodossa järjestettynä tutkimuksen johtopäätöksiä varten (Grönfors 

1982, 161). Miles ja Huberman (1994; Tuomen & Sarajärven 2012, 108–109 mukaan) 

kuvaavat laadullista, aineistolähtöistä analyysiä kolmivaiheisena prosessina, jossa 

edellä kerrotut vaiheet seuraavat toisiaan: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) 

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luo-

minen. Kolmannessa vaiheessa aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksista 

esitetään empiiriseen aineistoon perustuva abstraktilla tasolla oleva luokittelu. (emt., 

112–113.) Analyysiprosessin tuloksena saadaan vastaus tutkimuksen ensimmäiseen 

kysymykseen eli kuvaus tutkittavien kokemasta toimintaympäristöstä. 

2.3.3 Fenomenografinen analyysi 

Toinen tutkimuskysymys ratkaistaan fenomenografisella analyysiotteella. Tavoit-

teena on kuvata tutkittavien palvelulle antamien käsitysten erilaisuus, koska sen avulla 

on mahdollista osoittaa käsitysten yhteneväisyys tai epäyhteneväisyys. Analyysityö 

etenee Järvisen ja Järvisen (2004, 84–85) teoksessa esitetyn analyysimenetelmän mu-

kaisesti neljän vaiheen kautta: 

Vaihe 1. Tekstiaineiston huolellisen lukemisen jälkeen haastatteluaineistolle esite-

tään seuraavat kysymykset: Mitä haastateltava kertoo palvelusta tai palvelun laadusta? 

Millaisia asioita ja tekijöitä haastateltava liittää palveluun? Aineisto käydään syste-

maattisesti läpi haastattelu haastattelulta. Aineistosta alleviivataan kaikki palvelua tai 

palvelun laatua kuvaavat lauseet tai asiasisällöt. Alleviivatut kohdat muodostavat 

merkitysyksikköjä, jotka haastateltavat antavat palvelulle tai palvelun laadulle. (emt.) 

Vaihe 2. Valitaan haastattelu, jossa näyttäisi olevan määrällisesti eniten erilaisia 

merkitysyksikköjä. Valitun haastattelun merkitysyksiköt erotetaan alkuperäisestä 

tekstistä ja ne teemoitellaan merkitysyksiköiden sisältöjen samanlaisuuden perus-

teella. Tämän jälkeen verrataan loput haastattelut yksitellen tähän ensiksi teemoitel-

tuun haastatteluun. Jos vertailussa ei löydy jo olemassa olevaa saman sisältöistä tee-

maa, perustetaan uusi teema-alue. Kaikki aineiston merkitysyksiköt kuuluvat lopulta 

johonkin teema-alueeseen. (emt.) 
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Vaihe 3. Teemat käsitellään yksitellen niin, että teeman sisällä olevat merkitysyk-

siköt luokitellaan aina samaa tai samansuuntaista asiaa ilmaisevaksi alakategoriaksi 

vertailemalla niiden sisältöjen samanlaisuutta tai erilaisuutta. Alakategoriat kuvaavat 

käsitysten variaatioita. (emt.) 

Vaihe 4. Saman aihealueen alakategorioista yhdistetään yläkategorioita. Ne ovat 

sinällään tutkimustulos, ja niitä ei enää tulkita. Yläkategorioista käytetään nimitystä 

kuvauskategoriat. Niitä voidaan jaotella hierarkkisesti, vertikaalisesti tai horisontaali-

sesti. Hierarkkisessa merkitysluokassa käsitystyypit ovat suhteessa toisiinsa eri ta-

soilla, esimerkiksi kattavuutensa tai kehitysasteensa mukaan. Vertikaaliset käsitystyy-

pit asetetaan nousevaan järjestykseen, esimerkiksi ajallisen esiintymisen tai merkitys-

yksiköiden yleisyyden mukaan. Horisontaaliset käsitystyypit ovat samanarvoisia tai 

yhtä tärkeitä, ja ne kuvataan graafisessa esityksessä rinnakkain (emt.) Analyysiproses-

sin tuloksena syntyy kuvaus henkilöstön erilaisista palveluun ja palvelun laatuun liit-

tyvistä käsityksistä kuvauskategorioina.  

2.3.4 Teoriatieto ja abduktiivinen päättely 

Tutkimuskysymys kolme etsii vastausta merkityksellistämisen luonteesta tutkimus-

kohteen hoitoprosessissa. Vastauksessa hyödynnetään kahta kirjallisuudessa esitettyä 

sensemaking-prosessin luonteen tulkintakehikkoa. Ensimmäinen on Maitlisin ja 

Christiansonin (2014) luoma työntekijöiden ja johtajien välistä vuorovaikutusta ana-

lysoiva tulkintakehikko (ks. luku 5.5.5). Tulkintakehikon aktiivisuus-passiivisuus -di-

mensioiden perusteella tehdään tulkinta merkityksellistämisen prosessin vuorovaiku-

tuksen luonteesta. Toinen tulkintakehikko on Skålénin ja Strandvikin (2005) kehit-

tämä. Se tarkastelee merkityksellistämisen luonnetta palvelukäsitysten eheyden ja toi-

mintaympäristön intensiteetin perusteella (ks. luku 5.5.5). Toimintaympäristön inten-

siteetin aste tulkitaan vastauksen yksi avulla ja palvelukäsitysten eheys vastauksen 

kaksi avulla. Vastauksena tutkimuskysymys kolmeen esitetään kaksi erilaista tulkin-

takehikoiden typologioiden mukaista kuvausta palvelun merkityksellistämisen luon-

teesta. 

Tutkimuksen viimeisessä, neljännessä alakysymyksessä, vastataan kysymykseen 

tutkimuskohteen sensemaking-prosessin lopputuloksesta. Analyysissä käytetään hy-

väksi sensemaking-prosessimallia, loogista ajattelua sekä päätelmiä ja havaintoja tut-

kimusaineistosta. Ajattelun ja päättelyn ytimenä on argumentointi, koska sen avulla 

väite ja tulkinta tulevat avatuksi lukijalle ymmärrettävästi ja uskottavasti (Vilkka 2009, 
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171). Käyttämällä abduktiivista päättelyä21 aineistosta löytyvistä todisteista voidaan 

tehdä tulkinta prosessin lopputuloksen luonteesta. Prosessin lopputulos voi olla joko 

uuden ymmärryksen syntyminen (sense) ja toimintatapojen muuttuminen tai toimin-

tatapojen muuttumattomuus puutteellisen palvelun mielekkyyden rakentumisen 

vuoksi (non-sense) (ks. luku 5.5.6). Päädyn vastauksessani jompaankumpaan vaihtoeh-

toon.  

Tutkimuksen pääkysymykseen ”Miten henkilöstö merkityksellistää palvelua suo-

listosyöpää sairastavan hoitoprosessissa sairaalassa” konstruoin vastauksen neljän 

alakysymyksen vastauksen perusteella abduktiivisen päättelyn ja teoriatiedon avulla.  

2.4 Tutkimuksen luotettavuus, yleistettävyys ja eettisyys 

2.4.1 Luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida monella eri kriteerillä. Luotettavuus pe-

rustuu tutkijan rehellisyyteen, vastuullisuuteen ja myös hänen taitoonsa esittää valin-

tansa ja niiden taustalla olevat ratkaisut tutkimuksen tekemisen jokaisessa vaiheessa 

(Vilkka 2009, 158; Metsämuuronen 2006, 203). Luotettavuutta lisää, jos tutkija pal-

jastaa omat arvonsa, koska esimerkiksi ikä, ammatti ja sukupuoli saattavat vaikuttaa 

tutkimuksessa tehtyihin valintoihin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133). Kuvaamalla 

oman tutkijaprofiilinsa avoimesti ja läpinäkyvästi lukija saa tietää tutkijan position 

tutkimukseen nähden (Metsämuuronen 2006, 198). Syrjälä (1996, 41) tuo esille, että 

erityisesti etnografisen tutkimusotteen vaarana on subjektiivisuus, koska tutkija on 

aktiivisesti mukana ilmiön tulkinnassa. Rauhalan (1993, 91) muistutus on tässä mie-

lessä hyvä ottaa huomioon: Tutkijan subjektiivisuutta ei voi koskaan täysin poissul-

kea. 

Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2009, 160; myös Metsämuuronen 2006, 

202) esittävät, että luotettavassa raportissa tutkimustulokset on kuvattu selkeästi, jol-

loin lukija ymmärtää, miten analyysi on tehty ja miten tutkimustuloksiin on päästy. 

Luokitusten ja kategorioiden tulisi kattaa koko aineisto (emt., 160). Muutoinkin koko 

                                                   
21 Abduktiivisessa päättelyssä tutkija kiinnittää huomionsa johonkin asiaan, ja esimerkiksi loogisen 
päättelyn avulla hän päätyy tiettyyn lopputulokseen. Päättelyn luotettavuus voidaan arvioida aineiston 
hyödyntämisen ja sen esittelyn avulla. Havaintojen tekoon aineistosta tarvitaan niin sanottu johtolanka 
tai johtoajatus, mikä voi olla alkeellinen ajatus tai idea tutkittavien kokemusmaailmasta, jonka tutkija 
haluaa selvittää ja tuottaa tämän kautta uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (ks. Grönfors & Vilkka 2011, 
17–18; Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola & Himberg 2012.) 
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tutkimus tulisi kuvata johdonmukaisesti niin, että tutkimuksesta muodostuu koko-

naisuutena looginen (Metsämuuronen 2006, 202). Yksi luotettavuuden kriteeri on, 

että tutkijan kuvaus tutkittavien kokemuksesta vastaa tutkittavien alkuperäistä koke-

musta (Ronkainen, Pehkonen, Lindholm-Ylänne & Paavilainen 2013, 131).  

Olen pyrkinyt kirjoittamaan tutkimusraportin kaikilta osin läpinäkyvästi. Olen pe-

rustellut tieteenfilosofiset valintani (luvut 2.1–2.2) ja tutkimuksen menetelmälliset 

ratkaisut (luku 2.3). Sekä palvelun, palvelun laadun että sensemaking-näkökulman 

teoreettiset viitekehykset perustuvat pääasiassa vertaisarvioituihin tieteellisiin julkai-

suihin (theoretical validity). Olen kertonut edellä mainittujen teorialukujen yhteydessä 

myös oman käsitykseni palvelusta (luku 3.6) sekä merkityksellistämisen prosessista 

(luku 5.6). Olen tuonut esille oman tutkijaprofiilini (luku 6.2). Tavoitteeni on ollut 

empiirisessä tutkimusprosessissa kirjoittaa uskottavaa ja totuuteen perustuvaa haas-

tateltavien kokemukseen perustuvaa kertomusta palvelun merkityksellistämisestä (in-

ternal validity). Aineiston analyysiä kirjoittaessani olen pyrkinyt selkeyteen ja avoimuu-

teen, niin että lukija voisi vaivattomasti seurata analyysiprosessiani (internal validity). 

Olen analyysiä tehdessäni tuonut esille haastateltavien autenttisia ilmauksia kuvaa-

maan tutkittavien kokemusmaailmaa (internal validity). Kenttäpäiväkirjan muistiinpa-

noni ovat tukeneet haastatteluista tekemiäni tulkintojani (triangulation).   

Olen esittänyt tutkimustulokset tutkimuksessa mukana olleille vastuuyksiköille 

vuoden 2016 aikana (face validity) ja näin varmistanut, että tulkintani vastaa tutkitta-

vien kokemuksia. Luotettavuutta heikentävänä asiana pidän kahden vastuuyksikön 

henkilöstön kokemusten puuttumista aineistosta. Olisi ollut suotavaa, että kaikki 

suolistosyöpää hoitavat yksiköt olisivat olleet tutkimuksessa mukana koko hoitopro-

sessin henkilöstön kokemusten kattavuuden vuoksi, mutta tutkimukseen osallistu-

misen vapaaehtoisuuden vuoksi näin ei tapahtunut. Samoin kirurgien osuus aineis-

tossa on luotettavuuden kannalta katsottuna pieni. Viime kädessä lukija kuitenkin 

itse päättää tutkimukseni luotettavuuden asteen.  

2.4.2 Yleistettävyys 

Yleistettävyydellä (external validity) tarkoitetaan kysymystä tutkimustulosten siirtä-

mistä toisiin kohteisiin tai tilanteisiin sekä tulosten yleistettävyyttä ylipäänsä (Lähdes-

mäki ym. 2010; Ronkainen ym. 2013, 143). Yleistäminen voi tapahtua kahdella ta-

solla. Empiirisellä tasolla tutkimustulokset ajatellaan pätevän myös toisessa saman-

kaltaisessa tutkimuskohteessa (Ronkainen ym. 2013, 144). Tämä tarkoittaisi sitä, että 
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tämän tutkimuskohteen suolistosyöpää sairastavien henkilöstön palvelun merkityk-

sellistäminen olisi samanlainen kuin toisen sairaalan vastaavassa hoitoprosessissa. En 

pidä tällaista mikrotason yleistystä luotettavana, koska tutkimuskohteen henkilöstön 

sosiaalinen todellisuus on ainutlaatuinen eikä se ole monistettavissa toiseen ympäris-

töön. Teoreettisella tasolla yleistäminen on ainakin jossain määrin mahdollista, koska 

siinä aineistosta tehnyt tulkinnat käsitteellistetään ja liitetään aiheen yleiseen tieteelli-

seen keskusteluun (ks. Ronkainen ym. 2013, 144, 146). Pohdinta ja johtopäätökset -

luvussa (luku 7) tarkastelen tutkimusaineistosta tekemiäni tulkintoja ja vertaan niitä 

olemassa olevaan aihetta käsittelevään tutkimustietoon.  

2.4.3 Eettisyys 

Clarkeburn ja Mustajoki (2007, 16) esittävät, että tieteellisen tutkimuksen tavoite on 

vaikuttaa yhteiskunnallisella tai sosioekonomisella tasolla ja samalla edistää tieteen 

kehitystä. Edellä mainitut kirjoittajat (emt., 54) pitävät tärkeänä sitä, että tutkimuk-

sessa esitetään perusteita tutkimuksen vaikutuksesta ympäröivään yhteiskuntaan ja 

erityisesti siihen, kuka hyötyy tutkimuksesta. Clarkeburnin ja Mustajoen (2007, 44–

45) mukaan eettisiä kysymyksiä voidaan ratkaista hyve-eettisen ajattelun kautta. Poh-

timalla päätöksenteon hyvän alkuperäisiä aikomuksia ja saavutettua lopputulosta eri 

osapuolille voidaan tutkimukseen liittyviä ratkaisuja perustella eettisesti kestävällä ta-

valla. (emt.) Tutkimusaihettani voidaan perustella sekä yhteiskunnan että yksilön hy-

vän kannalta. Julkisen palvelutoiminnan tavoitteena on edistää kansalaisten hyvin-

vointia. Julkisen terveydenhuollon organisaatioiden hyvällä palvelulla on vaikutuksia 

yksilöiden, työyhteisöjen ja kansalaisten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, 

ja lisäksi sillä on suotuisia kansantaloudellisia vaikutuksia (esim. Lumijärvi & Jylhä-

saari 2000,195; Oulasvirta 2007, 74–75). Pidän tutkimustani eettisesti perusteltuna, 

koska se tavoittelee sekä yhteiskunnallista että tutkimuksellista vaikuttavuutta kiin-

nittämällä huomion julkisen terveydenhuollon palveluun.  

Tutkimusaiheeni valinta nousee mielenkiinnostani palveluilmiötä kohtaan. Sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttajana pidän tärkeänä nostaa esiin tervey-

denhuollon palvelun ja sen laadun. Kouluttajana pidän velvollisuutena opettaa ter-

veydenhuoltoalan henkilöstölle toimintaa, jossa asiakas tai potilas on toiminnan kes-

kipiste ja myös asiakkaalle tai potilaalle syntyy hoitoprosessin aikana tällainen koke-

mus. Tunnistan kuitenkin tutkimukseeni liittyvän eettisen vaaran. Olen terveyden-

huollon ammattilaisena oman kulttuurini vanki. Työskentelyni lähes kaksivuosikym-

mentä erikoissairaanhoidossa on sosiaalistanut minut kahden erikoissairaanhoitoa 
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tarjoavan sairaalan käytäntöihin sairaanhoitajana. Monet sairaalassa tapahtuvat asiat, 

kuten hoitamisen ajattelutavat, arvot ja normit ovat minulle itsestään selviä. En vält-

tämättä osaa edes kyseenalaistaa niitä. Oma elämänkokemukseni ja ammatillinen 

taustani antavat minulle ne linssit, joiden läpi tarkastelen palvelua, huolimatta siitä, 

että pyrin kenttätyövaiheen aikana tietoisesti luomaan ulkopuolista perspektiiviä aset-

tautumalla välillä eri ammattiryhmien ja välillä taas potilaiden positioon. Tutkimuk-

seni kuvaukset ovat väistämättä minun tutkijana tekemiä tulkintojani ja ovat aina ai-

nakin jossain määrin subjektiivisia (ks. Grönfors & Vilkka 2011, 105).  

Clarkeburn ja Mustajoki (2006, 52; myös Kuula 2006, 106–107) nostavat esiin 

tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä näkökohtia. Heidän mukaansa erityisesti ih-

misten käyttö tutkimuksissa liittyy päätösvapauden ja yksityisyyden suojan kysymyk-

siin. Tutkimukseen osallistuvalla henkilöllä on oikeus saada riittävästi tietoa tutki-

muksesta, jotta hän voi tehdä oman vapaaehtoisuuteen perustuvan päätöksen tutki-

mukseen osallistumisesta, tiedonannon keskeyttämisestä tai tutkimukseen osallistu-

mattomuudesta. Olen kuvannut tämän tutkimuksen viisi eettistä periaatetta alueelli-

selle eettiselle toimikunnalle lähettämässäni tutkimuslupahakemuksessa 10.11.2014 

seuraavasti: 

1) Potilaiden, heidän läheistensä ja henkilöstön osallistuminen tutkimukseen on 

vapaaehtoista. Tutkittaville kerrotaan kirjallisesti ja suullisesti tutkimuksen tavoite, 

konkreettinen toteuttaminen ja tutkimukseen arvioitu osallistujan ajankulu (liite 3). 

Haastatteluihin osallistuvilta pyydetään kirjallinen suostumus (liite 4). Tutkimukseen 

valitaan potilaita, heidän läheisiään ja henkilöstöä, jotka ymmärtävät tutkimuksen pe-

riaatteet. Terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat potilaan fyysisen, psyykkisen 

ja sosiaalisen terveyden tutkimukseen osallistumisen kannalta. Tutkimukseen ei rek-

rytoida muistisairauksista kärsiviä. Potilaat, joilla on carsinoma recti- tai carsinoma coli –

diagnoosi, rekrytoidaan tutkimukseen postoperatiivisen hoidon aikana. Tutkittavilla 

on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen koska tahansa ilmoittamalla siitä 

suullisesti tai kirjallisesti tutkimuksen tekijälle, tai tutkija voi itse tehdä arvioinnin po-

tilaan haluttomuudesta osallistumiseen ja ehdottaa keskeyttämistä. Tutkija noudattaa 

tutkimustyössään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa (L1994/559, 

§17) sekä henkilötietolaissa (L1999/523, §33) tarkoittamaa vaitiolovelvollisuutta. 

Tutkija välttää aiheuttamista potilaille tai heidän läheisilleen henkistä kuormittumista. 

Siksi vuorovaikutus- ja haastattelutilanteissa käyttäydytään potilasta ja hänen läheisi-

ään kohtaan kunnioittavasti ja otetaan huomioon potilaan senhetkinen terveydentila 

ja voimavarat osallistua tai olla osallistumatta tutkimukseen.  
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2) Tutkimuksesta ja siihen liittyvästä havainnoinnista kerrotaan potilaille ja työyh-

teisölle sekä suullisesti että kirjallisesti. Havainnointiin pyydetään tilannekohtaisesti 

suullinen lupa. Havainnointia ei tehdä tilanteissa, joissa työskennellään potilaan inti-

miteetin kanssa. 

3) Tutkimuksessa syntyviä henkilötietolain (L523/1999) mukaisia tunnistetietoja 

sisältävä aineisto säilytetään tutkimuskohteena olevassa organisaatiossa lukitussa ti-

lassa. Ei-tunnistetietoja sisältävät aineistot (äänitallenteet, muistitikku ja ulkoinen ko-

valevy) säilytetään tutkijan kotona lukitussa kaapissa niin, etteivät tiedot ole ulkopuo-

lisen saatavissa. Tutkittavat saavat tiedon heitä koskevasta henkilötietorekisteristä 

tutkimustiedotteessa. Tutkittavien anonymisointi tehdään heti, kun se on aineiston 

analysoinnissa mahdollista. Tutkittavien henkilöllisyys ei saa paljastua tutkimuksen 

missään vaiheessa. Yksilöivät tunnistetietoja sisältävät aineistot hävitetään tutkimuk-

sen päätyttyä tutkimuskohteen tietoturvajätteisiin. Muu aineisto hävitetään kymme-

nen vuoden kuluttua tutkimuksen päättymisestä. 

4) Kohdeorganisaation ammatillisen aseman perusteella tunnistettavien henkilöi-

den, kuten asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien kanssa sovitaan erikseen tunnis-

tettavan tiedon julkistamisesta tutkimusraportissa. Samoin kohdeorganisaation ni-

men ja valokuvien käytöstä sovitaan tutkimusluvan myöntäneen viranhaltijan kanssa. 

5) Tutkimusraportin kirjoittamisessa noudetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja tut-

kimuskohteen ja siellä työskentelevien ihmisten kunnioittamista.  

Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antoi 

puoltavan lausunnon22 tutkimukselleni 18.12.2014. Tämän jälkeen sain tutkimusor-

ganisaation sairaalan johtajalta tutkimusluvan ajalle 1.1.–31.12 2015. Olen tutkimusta 

tehdessäni pyrkinyt noudattamaan eettiselle toimikunnalle esittämiäni tutkimustyön 

eettisiä periaatteita ja siksi ei esimerkiksi tutkimuskohteen nimeä eikä valokuvia ole 

tässä raportissa julkaistu.  

                                                   
22 Tutkimuslupaa haettiin laaja-alaisesti. Lupa käsitti muun muassa valokuvauksen, havainnoinnin ja 
organisaation dokumentteja, vaikkei niitä tutkimussuunnitelman tarkentumisen jälkeen kerätty.  
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3 PALVELU JA PALVELUN LAATU 

3.1 Palvelu ja palveleminen -käsitteet 

Palvelu-sanan etymologinen kantasana tulee latinankielisestä sanasta ”servus” (kreik. 

υπηρεσία) eli suomeksi sanottuna orja. Näin palvelu-sana sisältää historian myötä sii-

hen kätkeytyneen ajatuksen23 tehdä työtä toiselle pakosta saamatta tästä työstä eli 

palvelusta korvausta. Lisäksi orjaan liitetään fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen riip-

puvuus toisesta henkilöstä tai asiasta, kuten sanakirja www.sanakirja.org (8.10.2012) 

sanan orja nykykielessä määrittelee. Useissa kielissä palvelu-sana johdetaan kreikan-

kielisestä sanasta servus. Esimerkiksi palvelu on englanniksi ja ranskaksi service, italiaksi 

servizio, espanjaksi servicio, puolaksi serwis ja romaniaksi servicui. (www.suomisana-

kirja.fi. 8.10.2012.) 

Nykysuomen sanakirjan (Häkkinen 1987, 225) mukaan suomenkielinen palvelu-

sana on frekventiivinen muunnos sanavartalosta ”palva”. Sanan suomenkielinen ety-

mologinen alkuperä on kuitenkin epäselvä. Suomen vanhassa kirjakielessä palvella 

sana on esiintynyt yleisesti jo 1500-luvulta. Esimerkiksi Mikael Agricolan käännök-

sessä Raamatun tekstistä sanan palvella passiiviin infinitiivimuotoa käytetään näin: 

”Sille että Inhimisen Poica ei tullut paluelta mutta hän paluelte.” (emt., 225–226.) 

Suomi-sanakirja (www.suomisanakirja.fi. 8.10.2012) määrittää sanan palvelu kol-

messa ulottuvuudessa: 1) verbinä, jolloin huomio on toiminnassa, kuten palvelun 

ajallisessa etenemisessä, esimerkiksi nopeassa tai hitaassa palvelussa, 2) appositioyh-

dyssanan osana, kuten asiakaspalvelu, kotipalvelu, palvelulaitos tai palvelupuhelin 

sekä 3) yhteisön tai laitoksen tarjoamana palvelun kokonaisuutena, esimerkiksi julki-

sena palveluna, terveydenhuoltopalveluna tai rekrytointipalveluna.  

Tarkempi tarkastelu palvella-verbistä osoittaa sillä olevan useita erilaisia merkityk-

siä. Sanakirja (www.suomisanakirja.fi. 8.10.2012) käyttää palvella-verbiä seuraavissa 

tarkoituksissa: 

                                                   
23 Nevanlinna ja Relander (2006 5) esittävät, että työn ja talouden alalla sanat ovat merkitysten piilo-
paikkoja. Sanoja ei voi eristää niiden historiasta: ”Ne kantavat muassaan varjoa, eräänlaista tiedosta-
matonta. Jokaisella taloudenkin sanalla on lapsuutensa, piilevä totuutensa, josta emme pyristelyistä 
huolimatta pääse täysin eroon.” (emt.) 

http://www.sanakirja.org/
http://www.suomisanakirja.fi/
http://www.suomisanakirja.fi/
http://www.suomisanakirja.fi/
http://www.suomisanakirja.fi/


 

57 

- auttaa jotakin, toimia jonkun apuna, toteuttaa jonkin pyyntöjä, käskyjä tai 
toiveita, tehdä jollekin palveluksia tai olla jollekin hyödyksi 

- olla jossakin virassa tai tehtävässä tai olla jonkin palveluksessa 

- tyydyttää tai olla tarkoitettu johonkin, esimerkiksi rokotukset palvelevat hy-
vin tarttuvien tautien ehkäisyä 

- toimia tai olla jonakin, olla jossakin käytössä, esimerkiksi odotustila palvelee 
myös lastenleikkitilana 

- pitää jumalanaan, pitää palvontansa kohteena, esimerkiksi palvella jumalaa, 
palvella mammonaa. (emt.) 

Synonyymisanakirja (www.synonyymit.fi. 11.10.1012) kertoo palvelu-sanan synonyy-

mejä olevan muun muassa suorite, palvelus, alaisuus ja serviisi. Palvelu-käsitteen tar-

kastelu osoittaa sanan liittyvän erityisesti julkisiin palveluihin, ja monet sanakirjojen 

esimerkit sijoittavat palvelun terveydenhuoltoon. 

3.2 Terveydenhuollon palvelun juuret 

Vaikka huolehtiminen sairaista lähimmäisistä on kuulunut kautta aikojen inhimillisiin 

velvoitteisiin, kristinusko teki sairaista ja köyhistä huolehtimisen yhteisön velvolli-

suuden. Noin 100 jKr. pestattiin alkuseurakuntiin sairaista ja köyhistä huolehtivia 

diakonissoja eli seurakunnan palvelijoita. (Forsius 1999a.) Diakonialiikkeen juuret 

ovat kristilliseen rakkauteen perustuvassa palvelussa. Yksi tärkeimmistä kristillistä 

diakoniatyötä ohjaavista ohjeista on Henttosen (1997, 38) mukaan Jeesuksen tulkinta 

palvelusta: 

”Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, ketä heidän oli pidettävä suurimpana. Silloin 
Jeesus sanoi heille: Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitävät vaativat, 
että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tei-
dän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin 
palvelija. Kumpi on suurempi, se joka on aterialla, vai se joka palvelee häntä? Eikö se, 
joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.” 
(Evankeliumi Luukkaan mukaan 22; 24–27, 1973.) 

Palvelun motiivit löytyvät diakonisen ajattelun mukaisesti kristillisestä rakkaudesta: 

Lähimmäistä tulee rakastaa kuten itseään ja siten lähimmäisiään, etenkin vaikeuksissa 

olevia lähimmäisiä, tulee auttaa ja palvella (Helosvuori, Koskenvesa, Niemelä & 

Veikkola 2002, 73–81). Diakonissojen järjestelmällinen kouluttaminen alkoi 1830-

http://www.synonyymit.fi/
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luvulla ensin Saksassa, sitten myös muualla Euroopassa. Koulutetut diakonissat huo-

lehtivat sairaiden hoidosta sairaaloissa, hoitokodeissa, sukupuolitautisten naisosas-

toilla ja mielisairaaloissa. (Forsius 1999a.) Vielä nykyäänkin keskeinen käsite diakoni-

sessa hoitotyössä on palveleminen (Ripatti 2012, 154–157). Myllylän (2004, 68–70) 

tekemän analyysin mukaan diakoniatyön asiakas on lahjomatonta ammatillista palve-

lemista kokeva lähimmäinen erilaisissa elämäntilanteissa, ja diakoniseen hoitotyöhön 

suuntautunut sairaanhoitaja palvelee hoidettavaa ihmistä. Työntekijän ja asiakkaan 

välisissä kohtaamisissa on mukana myös kolmas osapuoli, jokin ihmistä korkeampi 

voima. Käsitys asiakkaasta perustuu kristillisen ihmiskäsitykseen, jolloin palveltava 

nähdään Jumalan luomana kuvana (emt.). 

Hoitotyön toiminta ja auttamiskeinot ovat Myllylän (2004, 67) mukaan palvelua, 

joka sisältää pyyteetöntä auttamista, tukemista, toivon antamista, opettamista, oh-

jausta, rukousta, sielunhoitoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Hoitamisen pyyteet-

tömyys tulee esiin myös hoitotyön ensimmäisessä suomenkielisessä hoitotyön oppi-

kirjassa ”Sairaanhoitajattarien oppikirjassa” vuodelta 1921. Kirjan kirjoittajat Fabri-

tius, Mannerheim ja Nylander selvittävät hoitotyössä tarvittavia luonteenominai-

suuksia. Toivottuja hoitajattaren luonteenpiirteitä olivat halu auttaa kärsiviä, järke-

vyys, ymmärtäväisyys, käytännöllisyys, tasainen luonne, rehellisyys ja tunnollisuus. 

Sydämen ymmärtämystä pidettiin tärkeänä, mutta sitä ei kuitenkaan edellytetty vas-

tavalmistuneelta, kokemattomalta hoitajalta. (emt., 7.) Sairaanhoitajilta edellytettiin 

nöyrää palveluasennetta: 

”Sairaasta ei aina tunnu niinkään helpolta vastaanottaa palveluksia, usein hyvinkin lä-
heistä laatua olevia, vähimmin vielä silloin, kun ne tehdään ilmeisen vastenmielisesti. 
Hienotunteisuutensa avulla voi hoitajatar tehdä tehtävänsä niin, että kaikki vaikeudet 
katoavat. Hienotunteisuus on oikeastaan kyky osata asettua toisen asemaan. Rakkaus 
kärsivää lähimmäistämme kohtaa, joka on pakottanut meitä ennen muita aloja valit-
semaan juuri sairastyön, tulee tässä avuksemme. Se on hillitsevä jokaisen tyytymättö-
män kasvojen ilmeen, jokaisen tuomitsevan ja kovasydämisen sanan.” (emt., 9–10.) 

Haho (2006, 152) on tutkinut hoitamisen olemusta. Hänen mukaansa hoitotieteessä 

on hoitotyölle osoitettu useita erilaisia tehtäviä: Hoitotyö on hänen mukaansa 

”potilasta palvelevaa, hänen terveyttään ja hyvinvointiaan edistävää, tasa-arvoista, oi-
keudenmukaista, laillisesti ja periaatteiden kautta täsmällisesti osoitettavissa ja arvioi-
tavissa olevaa sekä organisoitua, taloudellista, vaikuttavaa, tavoitteellista ja tehokasta.” 
(emt.) 

Hahon (2006, 158–170) esittämien väittämien mukaan hoitamisen luonteeseen kuu-

luvat moraaliperiaatteet, joita kuvastavat hoitotyössä muun muassa toisen ihmisen 
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hyvän tavoittelu, hoitotyön arvot, hoitamisen altruistisuus, inhimillisyys ja kanssakäy-

minen ihmisten kanssa. Toisen periaatteen mukaan hoitamisella on autonominen 

luonne, jolloin hoitajan työssä ovat yhtä aikaa läsnä hoitamisen praktinen tieto ja 

eettisyys. (emt.) ”Potilasta ei voi hoitaa mekaanisesti, vaan potilas tulee kohdata ko-

konaisvaltaisesti” (emt., 165). Etenkin sairaanhoitajan ammatissa altruistinen asenne 

ja hyvän tuottaminen ovat olleet kautta aikojen työn kantavia eettisiä arvoja. Vaikka 

nykyajan hoitaminen perustuu diakoniatyöhön, ei tänä päivänä sairaanhoitaja(amk)–

tutkinnossa kristillistä elämänkatsomusta eikä altruistisuutta enää korosteta. 

Lääkäriammatin historia ulottuu vanhan ajan kulttuureihin, joissa parantajaksi 

kutsutut henkilöt hoitivat sisätautisia tauteja. Ulkoisten tautien parantajaa kutsuttiin 

kirurgiksi, käsityöläiseksi. (Forsius 1999b.) Parantaminen perustui kokemukseen ja 

uskontoihin. Varsinainen länsimaalainen lääketiede sai alkunsa antiikin Kreikasta. 

Tästä ajanjaksosta on peräisin Hippokrateen vala, jossa lääkärit lupaavat käyttäytyä 

kunniallisesti ja ammattikunnan mainetta edistäen. (Forsius 1999c; 2000a.) Kristin-

uskon myötä levisi käsitys lähimmäisen rakkauteen perustuvasta auttamisesta myös 

lääkärikunnan pariin (Forsius 2002b).  

Terveydenhuollon eettiset koodistot ovat tänä päivänä näkyvä merkki terveyden-

huollon palvelevasta luonteesta. Terveydenhuollon ammattikuntien eettiset ohjeet si-

sältävät kannanottoja kunkin ammattikunnan palvelutehtävästä. Suomen Lääkäri-

liitto hyväksyi ammattikuntansa eettiset ohjeet vuonna 1988. Ne antoivat ohjeistusta 

lääkärikunnalle lääkärin työssä tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta sekä työssä 

noudatettavista arvoista ja periaatteista. Ohjeessa esitettiin vaatimus työn palvele-

vasta luonteesta: 

”Lääkärin tulee palvella kanssaihmisiään lähimmäisen rakkauden mukaisesti sekä 
osoittaa käyttäytymisellään ja toiminnallaan olevansa tehtävän vaatiman luottamuksen 
ja kunnioituksen arvoinen” (Suomen Lääkäriliitto 2005, 10).  

Vuonna 2014 Lääkäriliitto muutti edellä kerrotun etiikkasäädöksen, koska lähim-

mäisenrakkaus nähtiin liian arvolatautuneena ja vanhanaikaisena. Nykyinen teksti ko-

rostaa lääkärin velvollisuuksia professionsa edustajana: 

”Lääkärin tulee käyttäytymisellään ja toiminnallaan ylläpitää lääkärintehtävän vaatimaa 
ammattikuntaan kohdistuvaa arvostusta ja luottamusta” (Suomen Lääkäriliitto 2014). 

Arkkiatri Risto Pelkonen (2005, 15) on nostanut esiin lääkärin palvelutehtävän kak-

sinaisluonnetta: 
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”Hoitosuhteessa lääkäri kohtaa potilaan sekä älyllisellä että humanistisella tasolla. Älyl-
lisellä tasolla lääkäri on analyyttisesti ajatteleva, potilaan asioihin tarkasti paneutuva 
asiantuntija, mutta samanaikaisesti lääkäri ymmärtää potilaan sisäistä maailmaa tämän 
kärsimysten kautta.” (emt.) 

Pelkosen (2005, 17) mukaan lääkäreiden ihmiskäsitys on ihmislähtöinen ja holistinen, 

joka vuorovaikutustilanteessa näkyy altruistisena lähimmäisenrakkautena. Sairaan-

hoitajaliitto on puolestaan hyväksynyt sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille 

ja ensihoitajille tarkoitetut eettiset ohjeet vuonna 1996. Ohjeissa sanotaan palvelun 

kuuluvan hoitajan tehtäviin:  

”Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sai-
rauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoitaja auttaa kaiken-
ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitaja palvelee yksilöitä, perheitä ja 
yhteisöjä. Ihmisiä hoitaessaan hän pyrkii tukemaan ja lisäämään heidän omia voima-
varojaan sekä parantamaan heidän elämänsä laatua.” (Sairaanhoitajaliitto 2014.) 

Myös fysioterapeuttien ja lähihoitajien eettisissä ohjeissa korostetaan työn asiakasläh-

töiseen arvopohjaan perustuvaa toimintaa. Hoitosuhde rakentuu asiakkaan tasa-ar-

voisesta, luottamuksellisesta ja ihmistä kunnioittavasta työtavasta. Ammattitaidon yl-

läpitäminen ja ammatillinen osaaminen nähdään ammattikuntien ohjeistuksissa kes-

keisenä, koska sen katsotaan turvaavan asiakkaalle laadukkaan ohjauksen, hoidon, 

huolenpidon, terveyden edistämisen ja kuntoutuksen. (Suomen lähi- ja perushoitaja-

liitto 2013; Suomen Fysioterapeutit 2014.) Terveydenhuollon ammattikuntien eetti-

set ohjeet velvoittavat työntekijöitä työskentelemään palvelevalla asenteella, vaikkei 

vetoaminen kristilliseen rakkauteen enää näy eettisissä koodistoissa työtä ohjaavana 

arvopohjana. 

3.3 Palvelun ominaisuuksia 

Palvelun monimutkaisuuden luonnetta on pyritty selittämään tarkastelemalla palve-

lun ominaisuuksia. Kirjallisuudessa palvelun ominaisuuksiksi mainitaan aineetto-

muus, ainutlaatuisuus, heterogeenisuus, toiminnallisuus, vuorovaikutteisuus, tuotta-

misen ja kuluttamisen samanaikaisuus ja asiakkaan osallistuminen palvelutapahtu-

maan. Palvelu on aineetonta ja ainutlaatuista, koska se katoaa kuluttamisen jälkeen 

eikä sitä voi säilyttää, varastoida, myydä edelleen tai palauttaa. Palvelun heterogeeni-

sen luonteen vuoksi palvelu vaihtelee eri organisaatioissa, eri asiakkaiden välillä ja 

myös ajankohdasta toiseen.  
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Käsityksen laatija/laatijat ja  

julkaisuvuosi 

 

Palvelun ja palvelun laadun ominaisuuksia 

Grönroos 1984 

Palvelu on prosessi. 

Palvelu tuo ratkaisuja asiakkaan ongelmiin. 

Palvelua tuotetaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 

Asiakas osallistuu kanssatuottajana palvelun tuotantopro-

sessiin. 

Palvelussa on kaksi ulottuvuutta: tekninen ja toiminnallinen 

(palvelun laatu) 

Parasuraman, Zeithaml ja Berry 1985 ja 1988 

  

Palvelu on aineetonta. 

Palvelu on heterogeenista; palvelun laatu vaihtelee. 

Palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. 

Palvelua ei voi varastoida. 

Palvelua on vaikea mitata ja arvioida. 

Palvelu on asiakkaan palvelulle asettamien odotusten ja to-

teutuneen palvelun vertailua (kuilu). 

Palvelu on kokemuksellista. 

Donabedian 1988 

Palvelun laatu (hoidon laatu) on abstraktia. 

Palvelu on kokemuksellista. 

Palvelu on kontekstisidonnaista. 

Palvelun laatu syntyy komponenteista: 

- tehokkuus  

- hyödyllisyys 

- vaikuttavuus 

- optimaalisuus 

- huomioonottavaisuus  

(potilaan tarpeiden huomioiminen) 

- lainmukaisuus 

- oikeudenmukaisuus 

Vargo ja Lusch 2004 

 

Palvelu on arvon luomisen prosessi asiakkaan kanssa yh-

dessä (co-production). 

Palvelu on yksilön kykyjen soveltamista toisen hyödyksi 

(osaaminen). 

Aineettomat voimavarat (esim. tieto-taito) ovat palvelun 

ydin. 

Palvelu koetaan yksilöllisesti ja kokemuksellisesti. 

Kuvio 6.  Tutkimuskirjallisuudessa terveydenhuollon kontekstissa käytettyjä luonnehdintoja 
palvelusta ja palvelun laadusta 
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Palvelussa on aina mukana myös inhimillinen tekijä, joka tuo palvelun tasoon vaih-

telua. Palvelutapahtumassa palvelun käyttäjä osallistuu palvelun tuottamiseen ja vai-

kuttaa osaltaan palvelutilanteen onnistumiseen. Asiakkaan kannalta palvelut ovat ko-

kemuksia ja organisaation näkökulmasta lähinnä suoritteita. (Grönroos 2010, 50–52, 

79–81; Osborne 2010, 2–3; Fisk, Grove & John 2014, 9–12.) 

Kuviossa 6 on esitetty terveydenhuollon tutkimuksissa käytettyjä luonnehdintoja 

palvelusta24 ja palvelun laadusta. Tunnetuimmat määrittelyt ovat 1980-luvun Para-

suramanin, Zeithamlin ja Berryn (1985, 1988) ja samoihin aikoihin Grönroosin 

(1984) laatimat palveluliiketoimintaan luodut määritelmät. Kolmas nykyään yleisesti 

käytössä oleva palvelun käsitteellistys on Vargon ja Luschin vuonna 2004 julkaisema 

palvelulähtöinen ajattelu (SDL, service dominant logic). Vanhin määritelmä on Donabe-

dian (1988) 1960-luvulla laatima hoidon laadun varmistukseen suunnattu näkemys, 

jota sittemmin on käytetty konseptina myös terveydenhuollon palvelun laadun tar-

kastelun yhteydessä. Neljä lähestymistapaa palveluun on kuvattu tarkemmin luvussa 

3.4.1.  

Jäntti (2008, 50) on määritellyt palvelun luonnetta konkreettiseen ja aineettomaan 

palveluun tutkiessaan kansalaisten roolia terveyspalvelujen valitsijoina. Jäntti lähestyi 

terveyspalveluja konkreettisten palvelujen kautta, mikä onkin yleinen tapa ymmärtää 

palvelu terveydenhuollossa. Tällöin palvelu on yksittäisiä toimenpiteitä tai toiminnal-

lisia palvelutilanteita, esimerkiksi lääkärinvastaanottoja tai laajoja kokonaisuuksia, ku-

ten sairaankuljetus, terveysneuvonta tai erikoissairaanhoito. (Jäntti 2008, 53.) Ter-

veystieteiden sanakirja (www.terveysportti.fi. 15.3.2011) käyttää käsitettä interventio, 

jolla tarkoitetaan terveydenhuollossa väliintuloa tai toimenpidettä. Interventiolla py-

ritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen. Interven-

tiossa terveydenhuollon ammattihenkilö hoitaa tai kuntouttaa asiakasta tai potilasta 

ja samalla kohtaa asiakkaan tai potilaan vuorovaikutuksessa. (emt.) Tämä ainutlaatui-

nen kohtaaminen on toinen puoli palvelun ilmentymää konkreettisen palvelun 

ohella. Palveluun ei kuitenkaan välttämättä aina sisälly henkilökohtaista vuorovaiku-

tusta asiakkaan ja palvelun tarjoajan kanssa. Esimerkiksi terveydenhuollon asiakas 

voi viedä lääkereseptin uusittavaksi terveyskeskukseen tapaamatta henkilökuntaa ja 

saamatta siinä yhteydessä vuorovaikutukseen perustuvaa henkilökohtaista palvelua 

(ks. Grönroos 2010, 77). 

                                                   
24 Kirjallisuudessa käytetään molempia käsitteitä sekä palvelu että palvelun laatu määrittelemään palve-
lua. Palvelun laatu korostaa palvelussa asiakkaan kokemusta. Esimerkiksi Grönroosin (2010, 79, 99) 
mukaan palvelua ei voi ymmärtää, jos ei tunnista asiakkaan näkökulmaa palveluun ja siksi palvelun 
laatu on erottamaton osa palvelua. Suomenkielessä käsitteiden käyttöä hankaloittaa se, että palvelusta 
puhutaan palveluna eikä palvelun laatuna. Esimerkiksi suomeksi sanotaan: ”Palvelu on erinomaista”, 
kun englanniksi vastaava ilmaisu on ”Service quality is excellent.”  

http://www.terveysportti.fi/
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3.4 Palvelu ja palvelun laatu terveydenhuollossa 

3.4.1 Teoreettisia tarkastelutapoja palveluun ja palvelun laatuun 

Palvelun laadusta ei ole olemassa yhtä vakiintunutta määritelmää eikä teoriaa25, vaan 

sen on yleisesti todettu olevan multidimensionaalinen ja moniattribuuttinen ilmiö 

(Kang & James 2004, 266; Grönroos 2010, 112; Martinez García & Martinez Caro 

2010, 94; Ghotbabadi, Feiz & Baharun 2015, 267). Palvelun laadun tutkimus on kar-

keasti jaotellen jakaantunut kahteen koulukuntaan. Niin sanottu eurooppalainen eli 

pohjoismaalainen näkemys edustaa dimensiomallia, kun taas amerikkalainen näke-

mys kohdistuu palvelun laadun attribuuttien tarkasteluun. (Kang & James 2004, 266; 

Pai & Chary 2016, 302.) Vaikka Grönroosin luoma palvelun laadun viitekehys on 

alunperin luotu liiketoimintaan, on sitä käytetty myös julkisen terveydenhuollon pal-

velua käsittelevissä julkaisuissa (esim. Hiidenhovi 2001, Lillrank 2015). Samoin attri-

buuttipohjaisia malleja on kehitetty liiketoimintapuolelta terveydenhuollon konteks-

tiin sopiviksi (esim. Dagger ym. 2007; Nekoei-Moghaman & Amiresmaili 2011; 

Ameryoun ym. 2017).  

Grönroosin 1980-luvulla luoma palvelun laadun dimensio-malli lähestyy pal-

velun laatua mitä- ja miten-kysymysten avulla. ”Miten laatu” kuvastaa laadun attri-

buutteja eli mitä palvelun laatu on sisällöllisesti asiakkaalle. Grönroos kutsuu tätä 

laadun dimensiota toiminnalliseksi laaduksi (functional quality). Toiminnalliseen lop-

putulokseen vaikuttavat esimerkiksi henkilöstön käyttäytyminen, palvelualttius, toi-

minta, henkilöstön ulkoasu ja työpaikan ilmapiiri. Tässä laatunäkökulmassa painot-

tuvat palvelun toteutustapa, ja palvelun laatu syntyy palvelun toteuttamisen aikana. 

”Mitä laatu” -dimensio puolestaan tarkastelee laadun tuottamisen prosesseja. Tästä 

dimensiosta Grönroos käyttää nimeä tekninen laatu (technical quality). Teknisen pal-

velun laadun osatekijöitä ovat palveluiden tuottamisessa tarvittavat laitteet, tietojär-

jestelmät, tilat ja kaikki asiat, jotka mahdollistavat palvelutilanteen. Teknisessä palve-

lun laadussa korostuvat palvelutapahtumien tekninen toteuttaminen ja palvelupro-

sessin lopputulos. Asiantuntijoiden osaaminen on oleellisen tärkeää palvelun laadun 

teknisen onnistumisen kannalta. (Grönroos 2010, 100–102.)  

 

                                                   
25 Palvelun laadun käsitteellisiä malleja on kehitelty lukuisia. Seth, Deshmukh ja Vrat (2005, 913) ra-
portoivat, että vuosina 1984–2003 on julkaistu 19 erilaista palvelun laadun mallia. 
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Kuvio 7.  Grönroosin palvelun laadun konsepti yhdistettynä Parasuramanin, Berryn ja Zeithamlin palvelun laadun malliin (mukaillen Kang & James 2004, 
10, käännös T.K)

Luotettavuus 

Reagoivuus 

Varmuus 

Myötätunto 

Aineellinen ympäristö 

Toiminnallinen laatu  

Tekninen laatu 

Imago 
Käsitys 

palvelun laadusta 
Asiakastyytyväisyys 
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Lehtinen ja Lehtinen (1982, Kang ja Jamesin 2004, 266 mukaan) lisäsivät Grönroosin 

malliin kolmannen dimension, imagon, joka pitää sisällään asiakkaiden käsitykset pal-

velun tuottajasta. Imago-dimensiosta voidaan käyttää myös nimitystä palveluympä-

ristö tai palvelumaisema (Grönroos 2010, 103), jolloin se sisältää fyysiset resurssit, 

tekniikan ja muut fyysiset tekijät eli osittain samoja tekijöitä kuin palvelun tekninen 

ulottuvuus (Kang & James 2004, 266–269; Grönroos 2010, 103). 

Parasuraman, Berry ja Zeithaml (1985) hyödyntävät attribuuttilähtöistä mallia 

asiakaslähtöisen toiminnan ja palvelun laadun yhdistävässä niin sanotussa kuiluteori-

assa (the Gap theory). Teoriassa käsitellään asiakkaan palvelulle asettamien odotusten 

ja asiakkaan kokeman palvelun välisiä eroja eli laatukuiluja. Viiden eri kuilukatego-

rian26 mukaan voidaan asiakkaan kokemia hyvää palvelua estäviä organisatorisia te-

kijöitä selvittää.  

Davisin, Misran ja Van Aukenin (2002, 218) sekä Silvestron (2005, 216) mukaan 

teoriaa voidaan käyttää myös henkilöstön potilaiden odotuksia koskevien käsitysten 

selvittämiseen. Kun henkilöstö tunnistaa asiakastyytyväisyyteen tai -tyytymättömyy-

teen vaikuttavia tekijöitä, luodaan mahdollisuuksia asiakaslähtöisen toimintatapojen 

oppimiselle (Silvestro 2005, 216).  

Kuiluteoriaan perustuva SERVQUAL-mittari on paljon käytetty palvelun laadun-

hallinnan työväline myös terveydenhuollossa ja sen on osoitettu olevan reliabeli ja 

validi mittari potilastyytyväisyyden mittaukseen (esim. O’Connor, Trinh & Shew-

chuck 2000; Silvestro 2005, Naidu 2008, 373; Hsiu-Yan, Yu-Cheng & Tieh-Min 

2010, 499; Pai & Chary 2016, 131) huolimatta sen saamasta kritiikistä (esim. Sadiq 

Sohail 2003; Ramsaran-Fowdar 2005; Arasli Haktan, Ekiz, Turan & Katircioglu 

2008; Badri, Taher Attia & Ustadi 2008; Ladhari 2009). Mittarin viisi palvelun laadun 

attribuuttia ovat luotettavuus (reliability), reagoivuus (responsiveness), varmuus (assu-

rance), myötätunto (empathy) ja aineellinen ympäristö (tangible).  

Kuviossa 7 on Kangin ja Jamesin (2004, 10) laatima näkemys Grönroosin sekä 

Parasuramanin ja kumppaneiden palvelun laadun konsepteista. Grönroosin ”toimin-

nallinen laatu” vastaa Parasuramanin ym. käsitystä laadusta eli se syntyy asiakkaan 

kokemien attribuuttien kautta. ”Tekninen laatu” on pelkästään Grönroosin konsep-

toima eikä siten edusta edellä mainittujen amerikkalaisten käsitystä palvelusta. Näin 

                                                   
26 Kuiluteorian mukaiset viisi kuilua ovat: 1) Palveluntuottaja ei tiedä, mitä asiakkaat odottavat palve-
lulta. 2) Organisaatio ei onnistu sovittamaan yhteen asiakkaiden odotuksia omaan palvelutoimintaansa. 
3) Organisaation sisäisessä toiminnassa, kuten johtamisessa, kommunikoinnissa, yhteistyössä, tekno-
logiaan perustuvissa järjestelmissä tai koulutuksessa, on puutteita, jotka heijastuvat asiakkaalle puut-
teelliseksi koettuina palveluna. 4) Palvelun toteutunut taso ei vastaa asiakkaalle luvattua palvelua. 5) 
Asiakkaan odottama ja toteutunut palvelu ovat ristiriidassa keskenään (kuilu). (Zeithaml, Parasuraman 
& Berry 1990, 51–115, käännös T.K.) 
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ollen Grönroosin malli edustaa laaja-alaisempaa käsitystä palvelun laadusta kuin pel-

kästään attribuuttipohjainen käsitys. Molemmat palvelun laadun dimensiot, toimin-

nallinen ja tekninen, muokkaavat asiakkaan käsitystä palvelun tuottajasta ja synnyttä-

vät käsityksen palvelun laadusta. Syntyneen käsityksen perusteella asiakas on joko 

tyytyväinen tai tyytymätön kokemaansa palveluun. (emt.) 

Terveydenhuollon palvelua voidaan tarkastella myös Avedis Dodabedianin kehit-

tämien hoidon laadun dimensioiden kautta. Hän esitti vuonna 1966 systeemilähtöi-

sen mallin27 hoidon laadusta kolmen näkökulman: rakenteiden, prosessien ja lop-

putuloksen kautta (Frenk 2000, 1475; Donabedian 2003, 46). Rakennetekijät sisältä-

vät kaikki sellaiset ulkoiset edellytykset, joiden avulla palvelu saadaan aikaiseksi, ku-

ten tilat, välineet, henkilöstön määrä ja osaaminen. Prosessi kuvaa, miten palvelu on 

käytännössä toteutettu ja mitä prosessissa on tehty. Onko prosessissa huomioitu esi-

merkiksi palvelussa vaadittava osaaminen, vuorovaikutuksen onnistuminen, asiak-

kaan osallistuminen hoitoonsa ja hoidon kesto? Palvelun lopputulos ilmaisee, mitä 

prosessi tuotti asiakkaalle, palvelun tuottajalle, organisaatiolle ja koko terveydenhuol-

lon systeemille. (Donabedian 2003, 46–47.) Donabedianin mukaan hoidon laatua 

voidaan kuvata seitsemän attribuutin avulla: tehokkuuden, vaikuttavuuden, hyödyn, 

optimaalisuuden, myötämielisyyden potilaiden toiveille ja tarpeille, lainmukaisuuden 

ja oikeudenmukaisuuden näkökulmista (emt., 5).  

Donabedianin teoriaa pidetään terveydenhuollon hoidon ja palvelun laadun pe-

rusteoriana (Frenk 2000, 1475; Al-Amin & Makarem 2015, 31). Kuviossa 8 on ku-

vattu Donabedianin systeemilähtöisen ajattelun kolme elementtiä: rakenteet, proses-

sit ja lopputulokset. Donabedianin mielestä laatu syntyy nimenomaan prosessissa, 

johon rakenteet vaikuttavat (Donabedian 2003, 52). Prosessin lopputuloksena poti-

laan terveys, tietämys sekä käyttäytyminen muuttuvat, ja parhaimmassa tapauksessa 

potilas ja hänen läheisensä ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon (emt., 47). 

 

                                                   
27 Donabedianin (1966) ensimmäisessä konseptissa hoidon laadun dimensiot olivat tekninen laatu ja 
interpersoonalliset prosessit. Teknisellä laadulla tarkoitettiin potilaan lääketieteellistä hoitoa ja hoidon 
teknologiaa, kun taas interpersoonallisilla prosesseilla tarkoitettiin vuorovaikutusta palvelun tuottajan 
ja potilaan välillä. (Pain & Charyn 2016, 125 mukaan.)  
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Kuvio 8.  Donabedianin (2003, 46–47, käännös T.K) systeemilähtöinen palvelun laadun konsepti

Lopputulos Prosessi  

Materiaaliset resurssit 

Inhimilliset resurssit 

Organisaation luonne: 

(esim. lääkäri- ja hoitajamiehitys, opetus- 

ja tutkimustoiminta, suorituskyvyn seu-

rannat) 

Rakenteet 

Toiminnot, joista terveydenhuolto 

muodostuu (esim. diagnostisointi, 

hoito, kuntoutus, potilasohjaus) 

Mitä tehdään ja miten tehdään? 

Muutokset potilaan terveydentilassa  

Muutokset potilaan ja hänen läheisensä 

tiedontasossa 

Muutokset potilaan ja hänen läheisensä 

käyttäytymisessä. Muutoksilla on vaiku-

tusta heidän terveyteensä tulevaisuu-

dessa 

Potilaan ja hänen läheisensä tyytyväi-

syys hoitoon ja sen lopputuloksiin 
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Neljäs lähestymistapa tarkastella terveydenhuollon piirissä tapahtuvaa palvelua on 

Vargon ja Luschin (2004) luoma palvelulähtöinen ajattelu eli palvelulogiikan 

konsepti (Service Dominant Losic, SDL). Sen idea on, että asiakas luo palvelussa itse 

terveyttä interaktiivisesti palvelun tuottajan kanssa (co-creation) (Reijonsaari 2013, 9–

10; Lillrank 2015, 360; ks. myös Vargo & Lusch 2004, 12; Vargo & Lusch 2008, 8). 

Arvonluomisen ydin on asiakkaan tai potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa (Har-

dyman, Daunt & Kitshener 2015, 104). Organisaation toiminnan perimmäinen tar-

koitus on luoda arvoa28 sekä asiakkaalle että palvelun tuottajalle. Arvo tulee näkyviin 

asiakkaan arjessa (Mickelsson 2014, 540) parantuneena terveytenä, toimintakykynä 

tai hyvinvointina (Huber ym. 2011; Reijonsaari 2013,46–48; Koivuniemi ym. 2014, 

40). Asiakas määrittelee itse syntyneen arvon, ja siksi se on kokemuksellinen ilmiö, 

joka syntyy subjektiivisesti ja on tilanteesta ja kontekstista riippuvainen (Helkkula, 

Kelleher & Pihlström 2012, 67). Arvonluomisen henkilökohtaisuus tekee siitä vaike-

asti tavoiteltavan (Grönroos 2011, 282). Reijonsaaren (2013, 40; myös Batalden ym. 

2016, 514) mukaan potilaan arvonluomisen aste vaihtelee. Esimerkiksi syvästi tajut-

toman, hengityskoneessa olevan potilaan arvonluominen on olematon, kun taas elin-

tapamuutoksesta päätöksen tehneelle henkilölle arvonluominen saattaa olla erittäin 

suuri (emt.). Vargon ja Luchin (2004) mallia on sovellettu terveydenhuoltoon ”Ar-

voon perustuvan terveydenhuollon” -ajattelun (Value-based health care) avulla. Ajatte-

lun ytimenä on tehokkaasti terveyttä tuottava järjestelmä, jossa terveydenhuollon toi-

minnan tavoitteena on tuottaa terveyttä eikä esimerkiksi hoitopäiviä tai -jaksoja (Te-

peri, Porter, Vuorenkoski & Baron 2009, 23–25).  

Edellä kuvatut neljä palvelun ja palvelun laadun mallia ovat yleisluontoisia tervey-

denhuoltoon soveltuvia konsepteja. Pai ja Chary esittelivät vuonna 2016 sairaalaym-

päristöön soveltuvan palvelun laadun käsitteellisen mallin, HSQ:n (Health Service 

Quality) (kuvio 9). Tekemänsä kirjallisuuskatsauksen perusteella he loivat potilaiden 

kokeman palvelun laatua kuvaavan konseptin. Konsepti koostuu yhdeksästä kirjalli-

suudessa esitetystä potilaiden tärkeänä pitämästä palvelun laadun tekijästä sairaa-

laympäristössä: 

  

                                                   
28 Arvonluominen on käsitteellisesti monitulkintainen ilmiö (esim. Grönroos & Voima 2013, 1; Saari-
järvi, Kannan & Kuusela 2013). 
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Kuvio 9.  Pain ja Charyn (2016, 311, käännös T.K) konsepti palvelun laadusta sairaalassa 

c 

Henkilöstö 

Sairaalan imago 

Luotettavuus 

Hoitoprosessi 

Potilaan ja  

henkilöstön 

 väliset suhteet 

Kommunikaatio 

Terveysmaisema 

Personointi 

Hallinnolliset  

toimenpiteet 

Palvelun laatu Potilastyytyväisyys 
Käyttäytymisen suuntautuminen 

esim. suosittelu 
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1. terveysmaisema: fyysinen ympäristö, laitteet koneet, opasteet, työntekijöiden 
asusteet ja varusteet 

2. henkilöstö: vuorovaikutus potilaiden kanssa, kohteliaisuus, pätevyys, ystäväl-
lisyys, huolehtiva suhtautuminen, henkikunnan käytös 

3. sairaalan imago: mielikuva sairaalasta, osaavat lääkärit, rehellisyys, etiikka 

4. luotettavuus: hoidon turvallisuus, tietosuoja, yksityisyys 

5. hoitoprosessi: hoidon järjestäminen, odottaminen, ohjeistus 

6. kommunikaatio: riittävän tiedon antaminen potilaalle ja hänen läheisille, in-
himillinen ja ihmisläheinen vuorovaikutus  

7. potilaan ja henkilöstön väliset suhteet: luottamus, potilaan tarpeiden ensisi-
jaisuus 

8. personointi: palvelun kustomointi, potilaan yksilöllinen hoito, potilaan hen-
kilökohtainen huomiointi 

9. hallinnolliset toimenpiteet: potilaan tulo sairaalaan, sairaalassa olo, sairaalasta 
lähteminen, vierailuajat, odotusajat, virheettömyys kirjaamisessa. (emt., 311, 
käännös T.K.) 

Payn ja Charyn (2016) mallissa palvelun laatu syntyy dimensioiden yhteisvaikutuk-

sesta. Potilaan subjektiivinen kokemus dimensioiden toteutumisesta hoidon aikana 

synnyttää tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä palvelun tasoon. Tyytyväisyys palve-

luun kasvattaa potilaan luottamusta palvelun tuottajaa kohtaan, ja se edistää potilaan 

hoitoon sitoutumista. Tyytyväinen potilas suosittelee hoitopaikkaa edelleen, ja hän 

puhuu kokemastaan palvelusta myönteiseen sävyyn lähipiirilleen, millä puolestaan on 

suotuisa vaikutus sairaalan maineeseen. (Pai & Chary 2016, 311; ks. myös Dagger 

ym. 2007, 137.) 

Edellä kerrotut kuvaukset palvelusta ja palvelun laadusta tuovat selväksi sen, että 

terveydenhuollon palvelua on ongelmallista määritellä yksiselitteisesti ja siten sitä on 

myös vaikea mitata ja johtaa (ks. Blozik, Nothacker, Bunk, Szecsenyi & Scherer 2012, 

722). Tästä johtuen myös potilaiden on vaikea arvioida saamaansa palvelua tai tehdä 

tosiasioihin perustuvia valintoja, esimerkiksi palvelun tarjoajasta (ks. myös Pitkänen 

& Pekola 2016, 22-24). Oleellinen kysymys palvelun laadun konseptissa on, tarkas-

tellaanko palvelua pelkästään asiakkaan tai potilaan kokemuksien kautta vai sisällyte-

täänkö siihen myös palvelussa tavoiteltava lopputulos, esimerkiksi potilaan tervey-

den, toimintakyvyn tai hyvinvoinnin lisääntyminen. Jos palveluun sisällytetään myös 

palvelun lopputulos, niin kenen näkökulmasta sitä silloin katsellaan? Potilaan, palve-

lun tarjoajan, maksajan vai yhteiskunnan näkökulmasta? 



 

71 

Palvelun ja palvelun laadun teoreettisissa lähestymistavoissa mainittiin potilaan 

kokeman palvelun laadun keskeiset tekijät: potilastyytyväisyys ja (palvelu)kokemus. 

Seuraavat kolme alalukua (3.4.2–3.4.4) tarkastelevat näitä käsitteitä ja niihin liittyvää 

palvelumuotoilua.  

3.4.2 Potilastyytyväisyys  

Potilastyytyväisyys on kompleksinen käsite. Tämä käy ilmi potilastyytyväisyyden mit-

tausta kartoittavista vuosina 2009–2016 tehdyistä kirjallisuuskatsauksista (kuvio 10). 

Potilaan tyytyväisyyttä on selitty 1960-luvulta lähtien liiketoimintapuolen odotuksiin 

liittyvillä teorioilla. Nykytutkimus on kuitenkin tuonut esille, ettei palveluliiketalou-

den palvelun odotuksiin ja tarpeisiin perustuva ajattelu sovi terveydenhuollon poti-

laan tyytyväisyyttä selittäviin malleihin (Batbaatar, Dorjdagva & Luvsannyam 2015, 

248; Batbaatar, Dorjdagva, Luvsannyam, Savoni & Amenta 2016, 96). Odotusarvot 

palvelun laatua kohtaan samoin kuin koettu palvelun laatu ovat yksilöllisiä, ja siten 

asiakas- tai potilastyytyväisyyden arvioiminen on vaikeaa. Kuviossa 10 esitettyjen kat-

sausten mukaan sekä palvelun laatu että potilastyytyväisyys ovat monidimensionaali-

sia käsitteitä, jotka vaatisivat tarkempaa teorisointia terveydenhuollon kontekstissa. 

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että potilastyytyväisyys ilmentää palvelun laatua, ja 

siksi potilastyytyväisyyden ja sen mittausinstrumenttien tarkempi konseptointi olisi 

välttämätöntä. Potilastyytyväisyyttä määritellään vielä pitkälti palvelun tuottajan nä-

kökulmasta huolimatta siitä, että tyytyväisyysarvioinnilla tavoitellaan tietoa potilaan 

kokemasta tyytyväisyydestä. Potilastyytyväisyysinstrumentteihin kaivataan validitee-

tin ja reliabiliteetin parempaa huomioimista, mikä käytännössä tarkoittaa psykomet-

risen metodologian (ks. sivu 74 alaviite) käyttämistä potilastyytyväisyysmittareiden 

kehittämisen perustana. (Abusalem ym. 2013; Barnett ym. 2013; Ofili 2014; Almeida 

ym. 2015; Batbaatar ym. 2015; Batbaatar ym. 2016.) 

Batbaatar ym. (2015, 247–248) perustelevat potilastyytyväisyyden erilaisia tulkin-

toja käsitteen taustalla olevien teoreettisten lähtökohtien avulla (kuvio 11). Potilas-

tyytyväisyyden vertailua vaikeuttaa se, että eri näkökulmat tarkastelevat tyytyväisyyttä 

eri lähtökohdista käsin.  
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Artikkeli Katsaukseen 

sisältyvien artikkelien 

lukumäärä (N) 

Johtopäätökset potilastyytyväisyys -käsitteestä Johtopäätökset 

 potilastyytyväisyyden mittauksesta 

Gill, L. & White, L. 2009. A critical review 

of patient satisfaction. Leadership in 

Health Services 1, 22, 8–19. 

N=5 Potilastyytyväisyys on vaikeasti määriteltävä käsite 

sen monidimensionalisen luonteen vuoksi.  

Koska potilastyytyväisyys on terveyden-

huollon yksi toiminnan keskeinen loppu-

tulos, tulisi hoidon laatua ja potilastyyty-

väisyyttä mitata valideilla ja reliabeleilla 

mittareilla. Potilastyytyväisyyttä tulisi mi-

tata potilaan näkökulmasta käsin.   

Chanthong, P., Abrishami, A., Wong, J., 

Herrera, F. & Chung, F. 2009. System-

atic review of questionnaires measuring 

patient satisfaction in ambulatory anes-

thesia. The Journal of the American So-

ciety of Anesthesiologists 5, 110, 1061–

1067. (jatkuu) 

 

 

 

 

 

 

 

N=11 Potilastyytyväisyys on kompleksinen käsite. Tutki-

muksissa mainitut tyytyväisyyden dimensiot olivat tie-

don saaminen, ympäristön fyysinen miellyttävyys, 

emotionaalinen tuki, osallisuus hoitoon ja yksityisyys.  

Polikliiniseen anestesiologiaan ei ole 

löydettävissä reliabelia eikä validia poti-

lastyytyväisyyttä osoittavaa mittaria. Mo-

net organisaatiot käyttävät yksinkertai-

sia, yleisluontoisia kysymyksiä potilas-

tyytyväisyyden mittaukseen ja saavat tu-

lokseksi korkeita pisteitä (tyytyväisiä po-

tilaita). Mittarit eivät kuvaa todellisuutta 

uskottavasti. 



 

73 

Boyer, L., Baumstarck-Barrau, K., Cano, 

N., Zendjidjian, X., Belzeaux, R., Li-

mousin, S., Magalon, J-C., Samuelian, 

C. & Auquier, P. 2009. Assessment of 

psychiatric inpatient satisfaction: a sys-

tematic review of self-reported instru-

ments. European Psychiatry 8, 24, 540–

549. 

 

N=15 Artikkeleista löydettiin 15 erilaista mittausinstrument-

tia. Somaattisen ja psykiatrisen puolen potilaiden kä-

sitykset potilastyytyväisyydestä erosivat toisistaan, 

koska psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden odo-

tukset hoitoaan kohtaan olivat erilaisia kuin somaatti-

sessa hoidossa olevien. 

Mittarit mittaavat enemmän ammattilais-

ten toimintaa kuin potilaiden tyytyväi-

syyttä. Mittareiden validiteeteissa ja re-

liabiliteeteissa on kehitettävää. 

Lis, C.G., Rodeghier, M. & Gupta, D. 

2009. Distribution and determinants of 

patient satisfaction in oncology: A review 

of the literature. Patient Prefer Ad-

herence 3, 3, 287–304. (jatkuu) 

N=16 Tutkimuksissa tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden 

lähteet oli kuvattu eri lailla eikä yhtenäistä käsitystä 

syöpäpotilaan tyytyväisyydestä ollut löydettävissä. 

Suurin osa tutkimuksista käsitti tyytyväisyyden sisäl-

tävän potilaan saaman ammattilaisten antaman sai-

rautta koskevan tiedon, vastaanotoille odottamisajan, 

potilaan kokeman empatian, hoidon jatkuvuuden 

sekä tyytyväisyyden hoitajien toimintaan.  

 

 

 

 

 

 

Mittarit eivät huomioi potilaiden demo-

grafisia tietoja eivätkä erilaisia lähtökoh-

tia sairauden suhteen, esimerkiksi onko 

syöpä todettu ensimmäistä kertaa vai 

onko syöpä uusiutunut.  
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Abusalem, S., Myers, J.A. & Aljeesh, Y. 

2013. Patient satisfaction in home health 

care. Journal of Clinical Nursing 17–18, 

22, 2426–2435 

N=23 Potilastyytyväisyys on monidimensionaalinen kon-

septi. Sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. 

Potilastyytyväisyyttä arvioidaan yleensä 

1–4 -Likertin asteikolla ja kysymykset 

ovat enemmän yleisluontoisia kuin spe-

sifejä. Potilastyytyväisyyteen tulisi kehit-

tää psykometrisiä mittareita29 lisäämään 

mittareiden validiteettia ja reliabiliteettia.  

Barnett, S.F., Alagar, R.K., Grocott, 

M.P., Giannaris, S., Dick, J.R. & Moone-

singhe, S.R. 2013. Patient-Satisfaction 

Measures in Anesthesia Qualitative Sys-

tematic Review. The Journal of the 

American Society of Anesthesiologists 

2, 119, 452–478. 

N=71 Tutkijat itse käyttivät Pascoen vuoden 1983 määritel-

mää: “Potilastyytyväisyys on reaktio hänen muodos-

tamastaan tiedollisesta arvioinnista sekä saamastaan 

emotionaalisesta vasteesta hoitoon” (käännös T.K). 

Potilastyytyväisyys on käsitteenä monidimensionaali-

nen ja kompleksinen. 

Potilastyytyväisyyttä kuvaavien mittarei-

den tulisi täyttää psykometrisen kehittä-

mistyön vaatimukset, mikä lisäisi mittarin 

validiteettia ja reliabiliteettia. Käytössä 

on paljon mittareita, jotka eivät täytä mit-

tarin laatuvaatimuksia. 

Ofili, O.U. 2014. Patient satisfaction in 

healthcare delivery– 

a review of current approaches and 

methods. European Scientific Journal 

25, 10, 25–39. (jatkuu) 

 

ei mainita Potilaan tyytyväisyys syntyy usean eri tekijän kautta: 

1. Tyytyväisyys riippuu siitä, katsotaanko sitä potilaan 

vai palvelun tarjoajan näkökulmista. 

2. Tyytyväisyys ilmentää potilaan aikaisempia odotuk-

sia sekä hänen uskomuksiaan ja arvojaan palvelujen 

tuottajaa kohtaan. 

Potilastyytyväisyyttä tulee mitata usean 

dimension kautta. Monet mittarit mittaa-

vat palvelun tarjoajan mielestä tärkeitä 

tyytyväisyyttä tuottavia asioita (reliabili-

                                                   
29 Psykometrisen arviointityökalun kehittäminen perustuu systemaattiseen kehittämistyöhön. Kehittämistyön tarkoitus on lisätä mittarin validiteettia ja relia-
biliteettia. Kehittämistyö tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: 1. Relevanttien dimensioiden määrittely kirjallisuuden ja haastattelujen avulla. 2. Mittarin 
pilotointi ja kysymysten muokkaaminen. 3. Mittarin pilotointi tarkemmin laadullisten menetelmien kautta. 4. Mittarin validiteetin (mittaa kattavasti ja tehok-
kaasti sitä, mitä sen on tarkoitus mitata) tarkastaminen. 4. Mittarin reliabiliteetin tarkastaminen, esimerkiksi mittarin sisäistä eheyttä osoittava Cronbach β on 
0.7–0.95. Mittarin hyväksyttävyys. Millä raja-arvoilla erotetaan tyytyväisyyden eri asteet. 6. Valmiin mittarin testaaminen uudella potilasryhmällä, validiteetin 
ja reliabiliteetin tarkastaminen. (Fung & Cohen 1998, 1091; Barnet ym. 2013, 453, käännös T.K.) 
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3. Potilaan interpersoonalliset tekijät vaikuttavat hä-

nen hoitoaan koskevaan tyytyväisyyteen. 

4. Potilaan tyytyväisyyteen vaikuttaa hänen henkilö-

kohtainen sosiaalinen ympäristö. 

5. Potilaan tyytyväisyyteen vaikuttavat hänen henkilö-

kohtaiset prefenssit ja odotukset yhtä lailla kuin ter-

veydenhuollon toiminta.  

teetti heikko). Potilastyytyväisyyden tar-

kasteluun tarvitaan myös kvalitatiivista 

lähestymistä.  

Iseli, M.A., Kunz, R. & Blozik, E. 2014. 

Instruments to assess patient satisfac-

tion after teleconsultation and triage: a 

systematic review. Patient Preference 

and Adherence, 8, 893–907.  

 

 

 

N=31 
Tutkijat löysivät 16 potilastyytyväisyyttä mittaavaa 

instrumenttia ja totesivat potilastyytyväisyyden olevan 

multidimensionaalinen käsite. Kaikkien mittareiden 

reliabiliteettia, validiteettia eikä faktoreiden rakennetta 

kerrottu, joten mittareiden antamat tulokset eivät ol-

leet vertailukelpoisia keskenään.  

 

Mittarit tulisi kehittää huolellisesti, esi-

merkiksi psykometrisellä menetelmällä 

ja niiden tulisi läpäistä mittauksen arvi-

ointiprosessi. 

Almeida, R.S.D., Bourliataux-Lajoinie, 

S. & Martins, M. 2015. Satisfaction 

measurement instruments for 

healthcare service users: a systematic 

review. Cadernos de Saúde Pública 1, 

31, 11–25. (jatkuu) 

N=37 Tutkijoilla näyttäisi olevan konsensus potilastyytyväi-

syyskäsitteen multidimensionaalisesta luonteesta. Di-

mensioista ei ole yksimielisyyttä. Yleisesti käytetyt di-

mensiot olivat potilaan ja terveydenhuollon profession 

vuorovaikutus, fyysinen ympäristö sekä potilastyyty-

väisyyden sisäisen hallinnan prosessi. 

Tutkijat esittivät mittaukseen liittyviä 

epäkohtia: 

1) Potilastyytyväisyyttä mitataan pääasi-

assa survey-tutkimuksilla, 2) mittarit ei-

vät ole standardoituja ja 3) mittareiden 

validiteettia ja reliabiliteettia tulisi var-

mistaa.   
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Batbaatar, E., Dorjdagva, J., Luvsan-

nyam, A. & Amenta, P. 2015. Conceptu-

alisation of patient satisfaction: a sys-

tematic narrative literature review. Pers-

pectives in Public Health 5, 135, 243–

250. 

N=36 Potilastyytyväisyys on monitulkintainen ja kompleksi-

nen käsite, koska siihen vaikuttavat monenlaiset teki-

jät. Teoriat, jotka selittävät potilaan tyytyväisyyttä 

odotusten täyttymisellä eivät sovi terveydenhuollon 

konseptiksi, vaikka ne sopivat liiketalouden kuluttaja-

lähtöiseen ajatteluun. Odotusten ja tyytyväisyyden 

väliselle suhteelle ei löydy selkeää evidenssiä tervey-

denhuollon kontekstista.  

Terveydenhuollon potilastyytyväisyys 

käsite tulisi määritellä sen omista lähtö-

kohdistaan käsin eikä yrittää soveltaa 

kuluttajalähtöisiä teorioita terveyden-

huoltoon. 

Batbaatar, E., Dorjdagva, J., Luvsan-

nyam, A., Savino, M.M. & Amenta, P. 

2016. Determinants of patient satisfac-

tion: a systematic review. Perspectives 

in Public Health 2, 137, 89–101. 

 

N=109 Tutkijat löysivät artikkeleista seitsemän potilaan tyyty-

väisyyttä kuvaavaa determinanttia: 

1) potilaan tekninen hoito (osaaminen, kyvykkyys, 

professionaalinen etiikka, luottamuksellisuus), 

2) henkilökohtainen hoito (huomioiminen, osallistami-

nen, jakaminen, kumppanuus aktiivinen kuuntelu, toi-

von antaminen, hyväksyminen, kohteliaisuus, lohdut-

taminen, anteeksiantavuus), 

3) hoitoon pääsy, tavoitettavuus, helppokäyttöisyys 

(sijainti, hoitoon tuleminen, laskutus, jonotusajat), 

4) fyysinen ympäristö (huoneiden miellyttävyys, 

vuode, puhtaus, valaistus, äänet, opasteiden selkeys, 

hoitopaikan fasiliteetit, pysäköinti), 

5) organisaation piirteet (byrokraattiset piirteet hei-

kensivät potilaiden tyytyväisyyttä), 

6) hoidon jatkuvuus ja 

Potilastyytyväisyyttä voidaan määritellä 

monin eri tavoin, ja siksi tulokset eivät 

ole vertailukelpoisia keskenään. Tutkijat 

suosittelivat mittaamaan tyytymättö-

myyttä tyytyväisyyden sijaan, koska se 

saattaisi antaa todellisemman kuvan 

tyytyväisyyden asteesta. Mittareiden 

luotettavuutta voidaan parantaa kysy-

mällä myös avoimia kysymyksiä (laadul-

linen mittaus).  
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7) hoidon lopputulokset. 

Tutkimukset osoittivat, että palvelun laatu vaikuttaa 

voimakkaasti ja positiivisesti potilastyytyväisyyteen. 

Henkilökohtaisella hoidolla havaittiin olevan voimak-

kain positiivinen korrelaatio potilastyytyväisyyteen. 

Sosiodemografisten tekijöiden vaikutukset tyytyväi-

syyteen vaihtelivat.  

Kuvio 10.  Potilastyytyväisyyttä ja sen mittausta käsitteleviä kirjallisuuskatsauksia vuosina 2009–2016
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Teoria tai lähestymistapa (eng.) Käsitys potilastyytyväisyydestä 

Fullfilment theory Tyytyväisyys on potilaan odotusten ja odotusten toteutumisen välinen 

suhde. Mitä pienempi kuilu näiden välillä vallitsee, sitä tyytyväisempi 

potilas. Mittaa tyytyväisyyttä.  

Discrepancy theory Tyytyväisyys on mahdollisimman pieneksi koettu eroavaisuus odotus-

ten ja palvelun toteutumisen välillä. Mittaa tyytymättömyyttä.  

Disconfirmation theory Potilas vertaa toteutunutta palvelua palveluodotuksiin. Tyytyväisyys 

tai tyytymättömyys on seurausta palvelun ja odotuksen välisestä 

erosta (kuilu). Mitä suuremmat odotukset, sitä todennäköisemmin po-

tilas on tyytymätön.   

Equity theories Potilas on tyytyväinen, jos hän kokee, että hänen laittamansa panos-

tukset (esim. aika ja raha) palveluun ovat oikeudenmukaiset hänen 

kokemiinsa hyötyihin (esim. saavutettu terveys) nähden.  

Multiple models theory Potilastyytyväisyys perustuu kolmeen toisistaan riippumattomaan te-

kijään: 1: Odotukset vaihtelevat potilaan sosiaalisten taustojen mukai-

sesti. 2. Potilaalle terveyden saavuttaminen on tärkeämpää kuin tyy-

tyväisyys. 3. Terveysongelmat aiheuttavat emotionaalista epätasapai-

noa, ja siitä johtuen potilas ei voi olla tyytyväinen.   

Need theory Potilas on sitä tyytyväisempi, mitä paremmin hänen tarpeensa tyydyt-

tyvä,t esimerkiksi Maslowin tarveasteikolla tarkasteltuna.  

Attribution theory Tyytyväisyys syntyy siitä, miten potilas tulkitsee palvelun. Palvelun 

tuottajan ja potilaan erilaiset käsitykset palvelun laadusta näkyvät po-

tilaan tyytymättömyytenä.  

Economc theory Tyytyväisyys syntyy palvelun laadun ja hinnan välisestä suhteesta. 

Palvelun laadun tulee olla oikeassa suhteessa kustannuksiin, jotta po-

tilas on tyytyväinen. 

Healthcare quality theory Potilastyytyväisyys on lopputulos ihmisten välillä tapahtuvasta toimin-

nasta (vuorovaikutuksesta). 

Holistic approaches Tyytyväisyys muodostuu monesta eri tyytyväisyyteen vaikuttavasta 

tekijästä. Yleistyytyväisyys tarkoittaa kollektiivista tunnetta, joka syn-

tyy emotionaalisena vasteena sairaalan palvelun eri tekijöille. 

Kuvio 11.  Käsityksiä potilastyytyväisyydestä eri teorioiden valossa (mukaillen Batbaatar ym. 2015, 
247–248, käännös T.K) 
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Potilastyytyväisyys voi ilmentyä esimerkiksi odotusten ja odotusten toteutumisen vä-

lisenä suhteena (Fullfilment theory30), odotusten ja toteutuneen palvelun välisenä suh-

teena (Discrepancy theory31 ja Disconfirmation theory32), potilaan tarpeiden täyttymisenä 

(Need theory), palveluun panostuksen ja siitä saatavan hyödyn suhteena (Equity theories 

ja Economc theory), subjektiivisina tulkintoina palvelun laadun attribuuteista (Attribution 

theory), lopputuloksena palvelun tuottajan ja potilaan välisessä toiminnassa (Healthcare 

quality theory) tai tyytyväisyys syntyy usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta (Holistic ap-

proaches). Lisäksi yhden tarkastelukulman tarjoaa teoria (Multiple models theory), jonka 

mukaan potilastyytyväisyys tulee ilmi kolmen toisistaan riippumattoman tekijän tu-

loksena. Edellä kerrotun perusteella potilastyytyväisyys on tulkittavana ilmiönä 

kompleksinen. Jos terveydenhuollon palvelun laatua mittaavat mittarit todistetusti 

kärsivät validiteetin ja reliabiliteetin puutteesta ja lisäksi mittarin tuottamaa tietoa tu-

lisi tulkita mittarin taustalla olevan teorian valossa, on aiheellista kysyä, ovatko orga-

nisaatioiden potilastyytyväisyyden arvioinnista ja palvelun kehittämisestä vastaavat 

henkilöt tietoisia oman organisaationsa palvelun laadun mittausinstrumenttinsa luo-

tettavuudesta ja pätevyydestä sekä tulosten tulkintaan vaikuttavasta mittarin tausta-

teoriasta? 

Sekä Naidu (2009) että Lillrank (2015) ovat pyrkineet selventämään potilastyyty-

väisyyden ja palvelun laadun välistä suhdetta tekemiensä mallinnuksien avulla. Naidu 

(2009, 378) on tehnyt 24 artikkelin pohjalta meta-analyysin potilastyytyväisyyteen ja 

palvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä (kuvio 12). Mallista käy ilmi, että potilaan 

tyytyväisyyteen vaikuttavat muun muassa hoitoon pääsy, hoidon laatu, kustannukset, 

työntekijöiden käyttäytyminen ja palvelun luotettavuus. Hoidon laatu puolestaan si-

sältää prosessit, hoidon tulokset ja potilastyytyväisyyden. Naidun päätelmän mukaan 

tyytyväinen potilas luottaa33 terveyspalvelun tuottajaan. Tämä ilmenee potilaan posi-

tiivisena suhtautumisena ja sitoutumisena hoitoonsa, mikä puolestaan hyödyttää 

myös palvelun tuottajaa. (emt.) Potilaan tyytyväisyyden kokemukset ovat kuitenkin 

Naidun (2009, 378) mukaan yksilöllisiä ja hoidon kontekstista riippuvaisia.

                                                   
30 Tehdään kaksi mittausta ja mittausten ero (kuilu) kertoo tyytyväisyyden asteesta. Likertin-asteikossa 
tyytyväisyys-dimensio pisteytetään suurimmaksi arvoksi (esim. 4) ja tyytymättömyys pienimmäksi ar-
voksi (esim. 1).  
31 Tehdään yksi mittaus, joka kuvaa potilaan tyytymättömyyttä. Likertin-asteikossa tyytymättömyys-
dimensio pisteytetään suurimmaksi arvoksi (esim. 4) ja tyytyväisyys pienimmäksi arvoksi (esim. 1) tai 
mittarin väittämät itsessään kuvastavat potilaan tyytymättömyyttä. 
32 Tehdään kaksi mittausta ja mittausten ero (kuilu) kertoo tyytymättömyydestä. Likertin-asteikossa 
tyytymättömyys-dimensio pisteytetään suurimmaksi arvoksi (esim. 4) ja tyytyväisyys pienimmäksi ar-
voksi (esim. 1) tai mittarin väittämät itsessään kuvastavat potilaan tyytymättömyyttä. 

33 Naidu (2009, 378) käyttää luottamuksen sijaan sanaa uskollisuus. 
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Kuvio 12.  Naidun (mukaillen 2009, 378, käännös T.K) perusmalli hoidon laadun ja potilastyytyväisyyden välisestä suhteesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä
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Lillrank (2015, 358) valottaa tuotantotaloudellisesta näkökulmasta palvelun laadun 

rakentumista ja potilastyytyväisyyttä kahden q-kirjaimen avulla: Iso Q tarkoittaa laa-

tuodotusten ja vaikutuksen välistä suhdetta. Se varmistaa etukäteen ennen palveluta-

pahtumaa, että palvelu sujuu virheettömästi. Pieni q katsoo palvelua asiakkaan näkö-

kulmasta eli täyttikö palvelu asiakkaan palvelulle asettamat vaatimukset. Siinä onnis-

tuminen voidaan todentaa vasta palvelutapahtuman jälkeen. Lillrank kutsuu palve-

lulle asetettujen vaatimusten ja palvelun suoritteen välistä suhdetta asiakastyytyväi-

syydeksi (asiakaskokemus). Lillrank kuvaa pientä q:ta monimutkaiseksi ja sumeaksi 

ja hänen mielestä sen merkitys palvelussa on huomattavasti suurempi kuin ison Q:n 

(kuvio 13). Kun isoa Q:ta voidaan mallintaa, kuvata prosessina ja siitä voidaan laatia 

ohjeita, niin vastaavasti pientä q:ta on vaikea tavoittaa, koska se kytkeytyy ihmisten 

käyttäytymisen inhimillisiin tekijöihin. (emt.) 

Lillrank (2015, 362–363) jäsentää terveydenhuollon laadun kolmeen tyyppiin: klii-

niseen päätöksentekoon, potilasturvallisuuteen ja potilaskokemukseen. Kliininen 

päätöksenteko sisältää anamneesin, diagnostisoinnin ja hoidon. Niiden avulla pyri-

tään hoidon vaikuttavuuteen. Potilasturvallisuus tähtää siihen, että asiat tehdään oi-

kein tutkittuun tietoon perustuen. Potilaskokemus kiinnittää huomion potilaiden tyy-

tyväisyyden kokemuksiin. (emt., 362–364.) Konseptin osat on nimetty terveyden-

huollon termein, mutta mallin perusteet ovat löydettävissä Donabedianin (1988) sys-

teemilähtöisestä sekä Grönroosin (1984) dimensiomalli-jaottelusta. Lillrankin ajat-

telu sopinee potilaiden hoitamisen tarkasteluun, mutta malli ei sovi koko terveyden-

huollon palvelun laadun yleismalliksi, koska terveydenhuollon palveluja käyttävät 

myös terveet ihmiset, esimerkiksi preventiivisiä palveluja käyttävät terveydenhuollon 

asiakkaat, jolloin kliininen hoitaminen ei ole palvelun keskeinen sisältö. 

 

 

Kuvio 13.  Lillrankin (2015, 358, käännös T.K) konsepti palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden 
välisistä suhteista terveydenhuollossa  

Laatuvaatimukset Tuotanto Suorite Vaikutus Odotukset 

Palvelun 

suunnittelu 
Asiakaskokemus 

pieni q 

Iso Q

 



82 

Terveydenhuollossa potilaan kokeman tyytyväisyyden ja palvelun väliseen suhtee-

seen liittyy erityistä problematiikkaa, koska potilastyytyväisyys saattaa olla korkea, 

vaikka potilasta olisi kohdannut hoidon aikana merkittävä haittatapahtuma. Palvelun 

laatua ei siksi voi arvioida pelkästään potilastyytyväisyyden perusteella. Reposen 

(2016) tutkimuksesta käy esimerkiksi ilmi, ettei aivokirurgisessa leikkauksessa ollei-

den potilaiden tyytyväisyyden, komplikaatioiden ja leikkauksen jälkeisten vakavien 

oireiden ilmenemisen välillä ollut yhteyttä (emt., 81, 100). Myös Blackin, Vara-

ganumin ja Hutchingsin (2014) elektiivisessä kirurgiassa tehty tutkimus tukee tätä 

käsitystä.  

Kompleksinen terveydenhuollon ympäristö ja asiakkaiden tietämättömyys eten-

kin laadun teknisistä ominaisuuksista tekevät usein palvelun laadun arvioinnin erityi-

sesti potilaille hankalaksi asiaksi (Press 2007, 4; Naidu 2008, 372). Esimerkiksi poti-

laan on vaikea arvioida, antoiko lääkäri tai hoitaja injektion oikean pituisella neulalla, 

oliko lääkeannos adekvaatti tai oliko hänelle määrätty lääke ylipäänsä paras mahdol-

linen. Potilas arvioi tilanteen lääkärin tai hoitajan käytöksen, tiedottamisen sekä pis-

toksen miellyttävyyden perusteella. Monet palvelun määritelmät korostavat tämän 

vuoksi potilaan ja ammattilaisen välistä vuorovaikutusta, ei palvelussa tavoiteltavaa 

hoidon lopputulosta, koska potilaan kokemukset syntyvät kommunikaation ja siinä 

osoitetun välittämisen kautta (Press 2007, 4). Näin ollen potilaalle tyytyväisyys sekä 

palvelun laadun toiminnallisesta ja teknisestä puolesta (ks. Grönroos 2010, 100–102) 

syntyy kokemuksellisesti, ja siksi palvelukokemus kuvastanee paremmin potilaan nä-

kökulmaa palvelun laadusta kuin potilastyytyväisyys.  

3.4.3 Palvelukokemus 

Potilaan kokemukset ovat erityisen huomion kohteena palvelussa. Ilman niitä ei 

voida puhua palvelusta. Pine ja Gilmore (1999, 12, Hwangin ja Seon 2016, 2220 mu-

kaan, käännös T.K) ovat määritelleet asiakkaan kokemuksen seuraavasti: 

”Tapahtuma, joka osallistaa asiakkaan siihen henkilökohtaisella tavalla ja jossa asiak-
kaan emotonaalinen, fyysinen, älyllinen ja henkinen puoli synnyttää kokemuksia saa-
den aikaan palvelun subjektiivisen luonteen.” 

Potilaan käsitys palvelusta syntyy kokemuksellisesti kohtaamistaan asioista, ei niin-

kään hoidon teknisestä toteutumisesta (Press 2006, 37–40; Grönroos 2010, 100). 

Myös Verhoef ja kumppanit (2009, 32) ovat havainneet, että potilaan kokemus on 

holistinen, jolloin se käsittää kognitiivisen, affektiivisen, emotionaalisen, fyysisen ja 



 

83 

sosiaalisen ulottuvuuden. Potilaskokemus sisältää useita toisiinsa vaikuttavia teki-

jöitä, kuten vuorovaikutuksen kokonaisuuden, organisaatiokulttuurin vaikutuksen, 

potilaan omat käsitykset sekä kokemuksen hoidon jatkuvuudesta (emt.). Jason, Nie-

derhauser, Marchburn ja LaVela (2014, 11) ovat review-katsauksessaan päätyneet sii-

hen, ettei potilastyytyväisyys ole sama käsite kuin potilaan kokemus, vaan potilaan 

kokemus on käsitteenä laajempi. Palvelukokemus ja potilastyytyväisyys liittyvät kui-

tenkin toisiinsa. 

Bleich, Özaltin ja Murrey (2009, 275) osoittivat European Union Countries in the 

World Health Survey for 2003 -tutkimuksessa, että potilaan hyvällä palvelukokemuk-

sella ja potilastyytyväisyydellä on olemassa tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0.01). 

Guptan, Lisin ja Rodeghierin (2013, 37) tutkimuksessa todistettiin, että syöpäpotilaan 

palvelukokemuksella on erityisen suuri merkitys. Heidän tutkimuksensa mukaansa 

tyytyväiset suolistosyöpää sairastavat potilaat (N=702) elivät pidempään kuin tyyty-

mättömät potilaat. Kun analyysissä huomioitiin potilaiden ikä, sukupuoli, diagnoosi 

ja taudin hoito, niin kuolleisuus oli merkitsevästi alhaisempi hoitoonsa täysin tyyty-

väisillä potilailla kuin tyytymättömillä (p=0.02). Tutkimus tehtiin kolmessa amerik-

kalaisessa syöpäsairaalassa. (emt.) 

Palvelukokemuksesta on kehitetty useita käsitteellisiä malleja (Fisk ym. 2014, 23). 

Palvelukokemuksen mallintamiselle on yhteistä se, että ne sisältävät neljä palvelun 

tuottamisessa mukana olevaa komponenttia: palveluntuottajat, palvelumiljöön, asi-

akkaat ja palveluprosessin. Eri palveluissa komponentit saavat eri merkityksiä, ja 

myös niiden tärkeysaste vaihtelee. (emt., 21.)  

Potilaan kokemuksia sairaalassa on tarkasteltu esimerkiksi Berryn, Carbonen ja 

Haeckkelin (2002, 86–88) luoman viitekehyksen kautta. Sen mukaan potilaan koke-

mus saamastaan palvelusta syntyy kolmen näkökulman: toiminnallisen, mekaanisen 

ja humaanisen tekijän yhteisvaikutuksesta. Toiminnallinen näkökulma sisältää kaikki 

palvelun laadun tekniseen dimensioon sisältyvät tekijät, pääasiassa sairauden hoidon 

ja kuntoutuksen (vrt. Grönroos 2010, 101). Mekaaninen puoli pitää sisällään kaiken, 

minkä potilas voi aisteillaan sairaalaympäristössä kokea. Sairaalan ensivaikutelma 

syntyy tyypillisesti mekaanisen näkökulman perusteella. (Berry ym. 2002, 86.) Monet 

tutkimukset tuovat esiin potilaan kokeman visuaalisen ensivaikutelman tärkeyttä pal-

velukokemuksen luomisessa (esim. Cooper 2010; Rousek & Hallbeck 2011; Bromley 

2012). Humaaninen näkökulma syntyy henkilöstön käytöksestä ja toiminnasta, kuten 

äänensävystä, non-verbaalisesta ja verbaalisesta viestinnästä. Toimiessaan vuorovai-

kutuksessa organisaation kanssa potilas suodattaa tietoisesti tai tiedostamattomasti 

eri näkökulmista nousevia todisteita ja muodostaa niistä osin rationaalisen ajattelun 
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ja osin tunteiden avulla käsityksen kokemastaan palvelusta. Erityisesti palvelun me-

kaanista ja humaanista puolta potilas arvioi tunteidensa perusteella. (Berry, Wall & 

Carbone 2006, 44.) 

Palvelun laatua pidetään huonona, jos se ei vastaa potilaiden tarpeisiin (esim. 

Grönroos 2010, 105; Pai & Chary 2016, 301). Tämän vuoksi myös terveydenhuolto-

alalla on kasvanut kiinnostus asiakas- ja potilastyytyväisyyteen, palvelukokemuksiin 

sekä laadun dimensioihin ja niiden mittaukseen (Pai & Chary 2016, 301). Tosin Ro-

zenblum ja kumppanit (2012, 248) esittävät, että terveydenhuollossa ollaan siirty-

mässä asiakastyytyväisyydestä palvelukokemusten tarkasteluun, koska se antaa laa-

jemman pohjan palvelun laadun kehittämiselle. Terveydenhuollon henkilöstölle asia-

kastyytyväisyys on vielä nykyisin tutumpi ja enemmän käytössä oleva laadunhallinnan 

työkalu kuin palvelukokemuksen konsepti (emt., 248). Tutkijat ovat todenneet, että 

potilaiden kokemusten tutkimukselle olisi tarvetta, koska potilaan palvelukokemus 

tulee nousemaan terveydenhuollon organisatorisen laadun keskeiseksi kriteeriksi (Ja-

son ym. 2014, 13). 

3.4.4 Palvelumuotoilu 

Palvelumuotoilu (eng. service design34) on palvelun kehittämisen menetelmä, jossa pal-

velua kehitetään kokonaisvaltaisesti, systemaattisesti ja innovatiivisesti muotoilun 

menetelmiä hyödyntäen (Tuulaniemi 2011, 27; Miettinen 2011, 27). Sen tavoitteena 

on tuoda palveluihin käyttäjälähtöistä näkökulmaa ja tuottaa uudenlaisia menetelmiä 

palveluiden ja palvelun kehittämiseen (Miettinen, Raula &Ruuska 2011, 13). Palvelu-

toiminnassa arvonluominen ja vuorovaikutusprosessit ovat ydinsisältöjä (Miettinen 

2011, 22). Perinteisesti palvelua on pyritty parantamaan asiakastyytyväisyyskyselyiden 

tuottaman tiedon avulla (vrt. Virtanen ym. 2011, 37, Palvelun asiakaskeskeinen ke-

hittämismalli), mutta niiden antamaa tietoa pidetään liian kapea-alaisena kuvaamaan 

palvelujen käyttäjien toiveita, kokemuksia ja käyttäytymistä (Miettinen ym. 2011, 13). 

Julkisissa terveyspalveluissa on tarve syvemmälle asiakasymmärrykselle, jos palve-

luista halutaan aidosti asiakaslähtöisiä (Virtanen ym. 2011, 22; Kaarakainen & Syrjä-

nen 2012, 127; Virtanen & Stenvall 2014, 156). Niinpä palvelumuotoilussa nähdään 

potentiaalisia mahdollisuuksia kehittää sosiaali- ja terveysalan palveluja vastaamaan 

paremmin sekä asiakkaiden (potilaiden), henkilöstön että organisaation tarpeisiin ja 

                                                   
34 Terveydenhuollon piirissä käytetään myös käsitettä Experience-based Co-Design (EBCD). Käsitteellä 
halutaan korostaa potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön yhdessä kehittämää hoidon (palvelun) 
laatua. (Donetto ym. 2015, 227.) 
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löytää samalla uusia, innovatiivisia tapoja palveluiden tuottamiseen (Miettinen 2011, 

25, 31; Miettinen ym. 2011, 14; Donetto, Pierri, Tsianakas & Robert 2015, 228). Pal-

velumuotoilussa ei siis kuunnella pelkästään palvelun käyttäjien ääntä, vaan yhtä lailla 

ruohonjuuritason henkilöstön, esimiesten ja ylemmän hallinnon mielipiteitä. Kaik-

kien osallistuminen muotoilun prosessiin on välttämätöntä. Kehitettävien palvelui-

den tulee olla potilaan kannalta hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottuja ja tuottajan 

kannalta tehokkaita ja muista palvelun tarjoajien vastaavasta palvelusta erottuvia 

(Miettinen 2011, 31). Virtanen ja kumppanit (2011, 37) käyttävät palvelumuotoilun 

ideaan perustuvasta kehittämistoiminnasta nimitystä Palvelun asiakaslähtöinen kehit-

tämismalli. 

Palvelumuotoilu käyttää omaa terminologiaa, joka poikkeaa palvelun laadun teo-

rioissa käytetyistä. Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat palvelupolku, palvelu-

tuokiot ja kontaktipisteet. Palvelupolun avulla kuvataan asiakkaan matkaa palvelu-

prosessissa. Palvelupolku alkaa esipalveluvaiheesta, esimerkiksi ajanvarauksesta, ja 

päättyy varsinaisen palveluvaiheen jälkeiseen jälkivaiheeseen, jolloin varsinainen pal-

velun tuottaminen on päättynyt, mutta asiakkaalta pyydetään esimerkiksi asiakaspa-

lautetta. (Tuulaniemi 2011, 78.) Palvelupolulle sisältyvistä kohtaamisista käytetään ni-

mitystä palvelutuokio. Vuorovaikutuksen ja varsinaisen palvelun katsotaan tapahtu-

van palvelutuokioissa. (Koivisto 2011. 49.) Esimerkiksi potilaan käynti lääkärinvas-

taanotolla poliklinikalla on yksi palvelutuokio. Palvelutuokiot koostuvat erilaisista 

kontaktipisteistä, kuten henkilöstöstä, toimintatavoista, vuorovaikutuksesta, ympä-

ristöstä ja esineistä (Tuulaniemi 2011, 81–82; Koivisto 2011, 57) eli tekijöistä, joista 

palvelun laadun ajatellaan rakentuvan. Palvelukokemus syntyy palvelukontaktien 

kautta.  

Palvelumuotoilu hyödyntää monipuolisia menetelmiä asiakaskokemuksen kartoit-

tamisessa. Tiedonhankinnassa painopiste on etnografisessa otteessa, koska se tarjoaa 

vuorovaikutuksellisen oppimisprosessin osallistamalla käyttäjät palvelun muotoi-

luun. Asiakasymmärrystä lisätään esimerkiksi videoimalla tai valokuvaamalla palvelu-

tilanteita, havainnoimalla, haastattelemalla, suunnittelutyöpajoilla, asiakassafareilla, 

varjostamalla asiakkaita, haamuasiakkuuden kautta, prototyyppien rakentamisen 

avulla, asiakkaiden päiväkirjoilla, draamamenetelmillä ja erilaisten visuaalisten mene-

telmien, kuten kuvakorttien käytöllä. Tiedon hankinnan tavoitteena on auttaa palve-

lun muotoilijaa ymmärtämään asiakkaan käyttäytymistä sekä asiakkaan sanottamat-

tomia odotuksia ja tarpeita. Monipuolisilla menetelmillä saadaan selville asiakkaiden 

kokemukseen liittyviä pieniä yksityiskohtia, joiden avulla voidaan palvelukokonai-

suutta lähteä rakentamaan. (Hämäläinen, Vilkka & Miettinen 2011, 64–65.) 
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Palvelumuotoilun prosessi alkaa asiakasymmärryksen luomisesta ja etenee palve-

lun konseptoinnin ja mallinnuksen kautta uuden palvelun lanseeraukseen ja ylläpi-

toon. Kuviossa 14 on esitetty Miettisen eri tekijöiden näkemysten pohjalta kokoama 

palvelumuotoiluprosessi 

  

Kuvio 14.  Miettisen (2011,35) muotoilema palvelumuotoilun prosessimalli 

3.5 Julkisen terveydenhuollon palvelun luonne 

Øvretveit (2007, 537) tuo esille julkisten palveluiden erityisen luonteen. Jos palvelun 

laatu määritellään vastaamiseksi asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin, nousee julkisissa 

palveluissa kysymykseksi, kenen asiakkaan tarpeisiin vastataan. Palveluja käyttävän, 

esimerkiksi potilaan, tarpeet ovat erilaisempia kuin palvelua ostavan kunnan tarpeet 

tai palvelua tarjoavan ammattilaisen tarpeet (emt.; Möttönen 2010, 3). Kenen tarpeita 

kuunnellaan ja kenen tarpeita tyydytetään, kun tarpeet voivat olla hyvin ristiriitaisia 

keskenään? Øvretveit esittää, että julkisin varoin rahoitetussa toiminnassa tulee ottaa 

huomioon samanaikaisesti asiakkaan ja potilaan henkilökohtaiset tarpeet, professioi-

den näkemykset vaikuttaviksi osoitetuista hoidosta sekä johtajien vaateet toimia te-

hokkaasti ja tuottavasti (emt., 554–555). Øvretveit (2007, 554) tuo myös esille, että 

julkisen puolen palveluissa asiakkuuden merkitys ei ole yhtä selkeää kuin yksityisellä 

puolella. Julkisella puolella on samanaikaisesti useita asiakkaita, joista kaikki eivät ole 

maksavia. Jos yrityksessä ei ole maksavia asiakkaita, sillä ei ole olemassaolon edelly-

tyksiä. Julkisella puolella asiakkaan ja kustannusten välistä yhteyttä omaan työhön ei 

ole aina helppo tunnistaa. (emt., 554–555.) 

Julkisen terveydenhuollon palvelun laadun kompleksisuus tulee näkyväksi laadun 

näkökulmien tarkastelun avulla. Malli perustuu Garvinin (1988) luomaan ja sittem-

min Paul Lillrankin (1998) edelleen muovailemaan käsitykseen laadusta. Tiina Mäki 

Palvelun konseptointi 

Mallinnus 

Konseptin lanseeraus ja ylläpito 

Asiakasymmärrys 
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(2004) on myöhemmin tuonut lähestymistapojen tarkasteluun mukaan terveyden-

huollon näkökulmaa. Asiakas-, suunnittelu-, tuotanto- ja systeemikeskeinen laatu va-

laisevat laatuilmiötä eri näkökulmista. Laatunäkökulmien ja niiden sisältämien laatu-

käsitysten välillä on useita yhteyksiä. Garvin (1988, 61–62) sanoo laadun syntyvän eri 

näkökulmien yhteensovittamisen kautta. Mäen (2004, 160) mukaan yhteydet ovat sa-

malla kertaa sekä ristiriitoja aiheuttavia että toisiaan tukevia. Ne painottuvat eri tavoin 

eri tilanteissa ja korostavat siten laadun kontekstisidonnaisuutta. (emt., 160; Donabe-

dian 2003, 25.) Kuviossa 15 on esitetty palvelun laadun näkökulmat35 terveydenhuol-

lon palveluun sovelluttuna sekä näkökulmien keskeiset sisällöt.  

 

 

Kuvio 15.  Palvelun laatu julkisessa terveydenhuollossa kuvattuna eri näkökulmien sisältämien 
ominaisuuksien avulla (mukaillen Mäki 2004, 163; Pekurinen ym. 2008, 19) 

                                                   
35 Systeemikeskeisen laadun tekijöihin olen lisännyt kokonaisvaikutuksen sijalle vaikuttavuuden, tuot-
tavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden Pekurisen ym. (2008, 19) julkaisun perusteella. Olen ku-
vannut tämän lisäyksen Pro gradu- tutkielmassani Laatu henkilöstön käsityksinä. Fenomenografinen 
näkökulma laatuun moniprofessionaalisessa toimenpidekardiologisessa toimintaympäristössä (Kor-
pela 2010, 38). 

Palvelun laadun näkökulmat 

Asiakaskeskeinen laatunäkemys: 

itsemääräämisoikeus 
osallistumismahdollisuudet 
aktiivinen asiakas 
valinnan mahdollisuudet 
tiedonsaanti 
palvelujen yksilöllisyys 
asiakastyytyväisyys 
kohtelu 

”Yksilön hyvä” 

Suunnittelukeskeinen laatunäkemys: 

hoidon räätälöinti 
näyttöön perustuva hoito 
professionaalinen osaaminen 
toiminnan suunnittelu 
hoitoprosessit 
 
 
 

”Tehdään oikeita asioita” 

Yhteiskunta- ja systeemikeskeinen  
laatunäkemys: 

 
vaikuttavuus: 
tuottavuus, taloudellisuus, tehokkuus 
oikeudenmukaisuus 
tasa-arvo 
yhteinen hyvä, priorisointi 
 

”Yhteinen hyvä” 

Tuotantokeskeinen laatunäkemys: 

virheettömyys (potilasturvallisuus) 
kerralla oikein 
kriittisyys 
sovitusti tekeminen 
yhdenmukaisuus 
 
 

”Tehdään asiat oikein” 
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Asiakaskeskeinen laatunäkemys korostaa ajatusta, että henkilökunnan toiminta- ja 

ajattelutavan perustana ovat potilaan tarpeet, toiveet ja odotukset hänen itsensä il-

maisemana. Tavoitteena on potilaan palveleminen hänen tarpeidensa perusteella eikä 

henkilöstön tai organisaation tarpeista käsin. (Kujala 2003, 30–31.) Tällöin potilas 

nähdään sairauden tilasta huolimatta aktiivisena ja halukkaana osallistumaan hoito-

aan koskevaan päätöksentekoon (Mäki 2004, 135). Asiakaskeskeinen palvelun laatu 

syntyy potilaalle osallisuuden, tiedon saannin, valintojen mahdollisuuksien, itsemää-

räämisoikeuden, yksilöllisen hoidon ja hyvän kohtelun seurauksena (Mäki 2004, 163). 

Suunnittelukeskeinen laatu viittaa ammattilaisten osaamiseen. Ammattilaiset 

suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat potilaiden hoitoa näyttöön perustuvan tiedon 

pohjalta. Asiakas- ja suunnittelukeskeinen laatu ovat toisistaan riippuvaisia ja ovat 

kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Potilaan hoitoa ei voi toteuttaa pelkästään potilaan 

toiveiden perustella, vaan hoitoa suunnitellaan ammattilaisen ja potilaan kanssa yh-

teistyössä. (Mäki 2004, 162.) Tuotantokeskeinen palvelun laatu korostaa hoidon vir-

heettömyyttä ja tasalaatuisuutta. Tosin Stakesin ja Kehittämiskeskus Rohdon (2007) 

laatiman potilasturvallisuus sanaston mukaan olisi parempi puhua toiminnassa ilme-

nevässä vaihtelusta eli poikkeamasta, läheltä piti- tai vaaratapahtumista kuin virheistä. 

Nykyinen toimintakulttuuri haluaa painottaa virheiden sijaan potilasturvallisuutta, 

joka on yksi osa palvelun laatua. (emt., 6–8; THL 2015.)  

Yhteiskuntakeskeisessä laatuajattelussa laatua tarkastellaan laajemmin kuin yksit-

täisen asiakkaan kannalta. Yksittäisen asiakkaan tarpeita on arvioitava suhteessa mui-

den asiakkaiden tarpeisiin. Terveydenhuollon palvelun arvona on oikeudenmukai-

suus, jota pidetään yhtenä systeemilaadun kriteerinä. Julkisen terveydenhuollon teh-

tävä on tuottaa yhteistä hyvää, mikä tarkoittaa kansalaisten hyvinvoinnin edistämistä. 

Tämä tarkoittaa, että asiantuntijoiden on priorisoitava potilaiden tarpeita, vaikka yk-

sittäinen potilas voi pitää tehotontakin hoitoa hänelle itselleen merkityksellisenä ja 

laadukkaana hoitona. (Mäki 2004, 155; Saarni, Kattelus & Nummi 2013 171.) Hoi-

don priorisointi tarkoittaa esimerkiksi potilaiden asettamista hoitojonoon hoidon kii-

reellisyyden perusteella, hoidon haittojen ja hyötyjen analysointia tai se voidaan ym-

märtää hoitamatta jättämiseksi puuttuvien resurssien vuoksi eli hoidon säännöste-

lyksi (Saarni ym. 2013, 171). Priorisointia tehdään myös yhteiskunnallisella tasolla 

päätettäessä resurssien jakamisesta yhteiskunnan eri sektoreille (emt., 172). 

Julkisissa palveluissa toiminta perustuu lainsäädäntöön. Julkisen terveydenhuol-

lon toiminnan tulee perustua perustuslaissa (L11.6.1999/731) ilmaistuun periaattee-

seen kansalaisten tasa-arvosta. Tasa-arvon toteutuminen tarkoittaa, että potilaat saa-

vat hoitoa yhdenvertaisesti huolimatta heidän sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kie-

lestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai 
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muusta henkilöön liittyvästä syystä (emt., §6). Perustuslain (L11.6.1999/731, §19) 

mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle kansalaiselle riittävät sosiaali- ja ter-

veyspalvelut. Potilailla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta saada kaikkea halu-

maansa terveydenhuoltoa. Suomessa pysyvästi asuvalla kansalaisella on oikeus ter-

veyden- ja sairaanhoitoon terveydenhuollon voimavarat huomioiden 

(L17.8.1992/785, §3). Terveydenhuoltolaki (L30.12.2010/1326, §4) puolestaan mää-

rää, että kunnan tulee osoittaa riittävät voimavarat terveydenhuollon palveluihin. 

Hoitoa toteutetaan potilaan terveydentilan ja lääketieteellisesti arvioidun tarpeen pe-

rusteella (emt.). Terveydenhuoltolain (L30.12.2010/1326) tavoitteena on ollut tur-

vata asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut kansalaisille (THL 2014).  

Mäen (2004, 163) esittämän laadun näkökulmien viitekehykseen olen kokonais-

vaikutuksen tilalle muuttanut vaikuttavuuden, koska Pekurisen, Räikkösen ja Leino-

sen (2008, 19) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ulottuvuuksissa painot-

tuvat vaikuttavuusaspekti terveydenhuollon toiminnan päämääränä sekä siihen liitty-

vät tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus.  

Vaikuttavuudella tarkoitetaan terveydenhuollon toimintaa, joka vaikuttaa myön-

teisesti tai kielteisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveydentilaan. Toiminnan seurauk-

sena syntynyttä muutosta kutsutaan vaikuttavuudeksi36. (Sund 2005, 509.) Konu, Ris-

sanen, Ihantola ja Sund (2009) nostavat esille vaikuttavuus-käsitteen monitulkintai-

suuden suomalaisessa terveydenhuoltotutkimuksessa. Käsite ymmärretään yleisesti 

hoidon lopputuloksen, prosessin tuotoksen tai potilaan elämänlaadun muutoksen 

kautta. Kaksi ensimmäistä näkökulmaa mittaavat vaikuttavuutta palvelun tarjoajan 

näkökulmasta ja kolmas näkökulma potilaan näkökulmasta. Tutkijat suosittelevat, 

että potilasnäkökulman arvioinneissa käytettäisiin tunnettuja elämänlaatumittareita, 

esimerkiksi 15-D:tä. (emt., 287, 291–292.) Kustannusvaikuttavuus ottaa huomioon 

hoidon vaikuttavuuden sekä siihen käytetyt kustannukset (emt., 287).  

Tuottavuus on toiminnan tuotoksen ja kustannusten (panosten) välinen suhde. 

Tuottavuudesta puhuttaessa mielenkiinnon kohteena on käytettyjen voimavarojen 

suhde tuotettujen palveluiden määrään. (Honkasalo 2010, 21.) Tehokkuudella tarkoi-

tetaan käytettyjen panosten ja niiden avulla aikaansaadun vaikuttavuuden suhdetta eli 

miten niukkoja resursseja käytetään optimaalisesti (Konu ym. 2009, 286). Organisaa-

tion tehokkuutta voi arvioida suhteessa sen kykyyn saavuttaa sille asetetut tavoitteet. 

Tehokkuutta on vaikea objektiivisesti määritellä ja siksi sen mittaaminen on tulkin-

nallista. (Markkula 2000, 90–91.) Terveydenhuollon perimmäinen tarkoitus ei ole 

tuottaa mahdollisimman paljon palveluja käytettävissä olevilla resursseilla, vaan saada 

                                                   
36 Torkki (2012, 36) määrittelee potilaan terveydentilassa tapahtuneen muutoksen vaikutukseksi. Vai-
kuttavuus on hänen mukaansa panosten suhde toteutuneeseen vaikutukseen (emt.). 
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aikaan mahdollisimman suuri positiivinen muutos asiakkaan tai potilaan terveyden-

tilassa (Pekurinen ym. 2008, 21). Lumijärven (2013, 64) mukaan sosiaali- ja terveys-

alalla tuottavuutta voitaisiin lisätä siirtämällä toiminnan painopistettä sairauksien en-

naltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisevä terveyspolitiikka vähentäisi kalliiden hoitojen tar-

vetta, ja myös hoitohenkilöstön tarve vähenisi, koska sairauksien ennaltaehkäisy on 

halvempaa kuin sairauksien hoito (emt.).  

Palvelun laatua arvioitaessa on oleellista huomata, kenen näkökulmasta arviointia 

tehdään. Laatu näyttäytyy erilaiselta, jos sitä arvioidaan kansalaisen, asiakkaan, hen-

kilöstön, sidosryhmien, organisaation tai yhteiskunnan dimensioista käsin (Lumijärvi 

& Jylhäsaari 2000,195; Oulasvirta 2007, 74–75). Tästä monidimensionaalisuudesta 

seuraa julkisten palveluiden laadun arvioinnin vaikeus (Oulasvirta 2007; Silvennoi-

nen-Nuora 2010). Palvelun laadun arviointia pidetään onnistuneena, jos tarkastelua 

tehdään kaikkien niiden näkökulmasta, joilla on intressi palveluun. Tällöin puhutaan 

monitahoarvioinnista. (Kuntaliitto & Valtiovarainministeriö 1998, 9.) Yhteiskunnal-

lisesta näkökulmasta katsottuna julkisen terveydenhuollon toiminnan tavoitteena ei 

ole voiton tuottaminen liiketalouden toiminnan tapaan, vaan toimiminen kustannus-

tehokkaasti annetuilla resursseilla, vaikuttavasti ja tehokkaasti eettisesti kestävällä ta-

valla (Donabedian 2003, 47–49; Øvretveit 2007, 539; Ikola-Norrbacka 2010, 183).  

Osborne, Radnor, Vidal ja Kinder (2014; myös Osborne, Radnor & Nasi 2013) 

ehdottavat, että julkisten palveluiden laatua tulisi tarkastella, ei uuden julkisjohtami-

sen doktriinin, vaan uuden julkisjohtamisen hallintatavan (New Public Governance) ja 

julkisen palvelulähtöisen ajattelun (Public Service Dominant Losic eli PSDL) kautta. Uusi 

ajattelu korostaa sekä julkisen palvelutuotantoverkoston välisiä suhteita, ymmärrystä 

pitkäjänteisestä muutoksesta yhdistää palveluiden käyttäjien ja professioiden näke-

mykset julkisten palveluiden tuottamisen prosesseissa sekä erottamatonta palvelui-

den yhteistuotantoa (co-production) julkisten palvelun tuottajien ja käyttäjien kanssa. 

Uusi toimintalogiikka edellyttää kulttuurillista muutosta organisaatioiden ammatti-

kuntaisesta sisäisestä tehokkuuden tarkastelusta palvelun loppukäyttäjälähtöiseen 

kulttuuriin. Se edellyttää myös halua saavuttaa vaikuttavuutta palvelutuotannossa 

sekä tahtoa tuottaa palvelulla julkista arvoa. (emt., 167, 169.) 

Terveydenhuollon palvelun nykyinen paradigma korostaa yhteistuotantoa. 

Vaikka yhteistuotannon aste vaihtelee potilaan tilanteesta riippuen, niin hoidon hyvä 

lopputulos edellyttää asiantuntijoiden ja potilaan välistä toimivaa kommunikaatiota, 

ongelmien määrittelyä yhdessä sekä hoidon ja sen arvioinnin tekemistä yhteistyössä. 

Yhteistuotannon uskotaan parantavan terveydenhuollon laatua ja turvallisuutta ja sen 

ajatellaan myös lisäävän arvontuottoa. (Batalden ym. 2016, 509.) Batalden ja kump-

panit (2016, 515; myös Virtanen & Stenvall 2014, 151, 159) tuovat esiin ajatuksen, 
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että todellinen yhteistuotanto potilaan ja palvelun tuottajan välillä vaatii uudenlaista 

ajattelua sekä professioiden että potilaiden taholta. Professioilta se vaatii ymmärrystä 

terveydenhuollon palvelevasta luonteesta ja toiminnan tavoitteista ja potilailta sosi-

aalistamista vastuulliseen toimijuuteen oman hoitonsa suhteen (emt.). 

3.6 Palvelu ja palvelun laatu tässä tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa ymmärrän käsitteen palvelu tarkoittavan terveydenhuollon or-

ganisaatiossa tapahtuvaa toimintaa josta on hyötyä37 potilaalle, hänen läheisilleen, 

ammattilaisille, palvelun tuottajalle, palvelun maksajalle, sidosryhmille ja yhteiskun-

nalle. Hyödyn määrittely riippuu kontekstista ja palvelun osallisista.  

Toiminnalla ymmärrän erityisesti potilaaseen suuntautuvaa toimintaa, joka tyypil-

lisesti on sairaalassa hoitoa38 ja kuntoutusta39. Jaan nykykäsitysten toiminnan luon-

teesta: Se on potilasta osallistavaa ja sen arvopohja on potilaslähtöisessä hoidossa. 

Potilaan osallistamisen ja osallistumisen aste riippuu hänen voimavaroistaan. Poti-

laan kokema hyöty tulee todeksi, kun hänen itsensä kokema terveys, toimintakyky 

ja/tai hyvinvointi paranevat tai pysyvät ennallaan tai potilas saa arvokkaan kuoleman. 

Terveyshyödyn lisäksi potilas kokee saamansa palvelun hyväksi/erinomaiseksi. Poti-

las itse määrittelee hyvän/erinomaisen palvelun determinantit, koska palvelun koke-

mus on subjektiivista.  

Palvelu on henkilöstön ja organisaation näkökulmasta katsottuna hyvin johdettua 

ja moniammatillista toimintaa, jonka seurauksena potilas saa riittävän, oikea-aikaisen, 

-paikkaisen, ammattitaitoisen ja kustannustehokkaan hoidon ja/tai kuntoutuksen. 

Tämä edellyttää organisaation henkilöstöltä spesifiä osaamista ja yhteistyökykyä. Pal-

veluympäristö mahdollistaa korkealaatuisen hoidon ja/tai kuntoutuksen sekä hy-

                                                   
37 Muun muassa Donabedian (2003, 13) ja Øvretveit (2007, 539) käyttävät hyödyn käsitettä julkisen 
terveydenhuollon palvelun tavoitteena. 
38 Aarvan koostaman analyysin mukaan hoidolla voidaan tarkoittaa toimenpiteisiin painottunutta lää-
ketieteellistä hoitoa (medical care) sekä yleiseen huolehtimiseen ja hoitamiseen painottunutta hoitotyötä 
(nursing care) (Aarva 2009, 29). Hoitaminen voidaan ymmärtää myös potilaan sairauden tutkimiseen, 
sairauden lievittämiseen ja parantamiseen liittyvinä toimina tai terveyden säilyttämiseen ja vahvistami-
seen liittyvinä toimina (Länsimäki 1994).  
39 Kuntoutuksella tarkoitetaan WHO (1994) määritelmän mukaisesti prosessia, jonka tarkoituksena on 
auttaa vajaakuntoista henkilöä mahdollisimman itsenäiseen elämään. Terveydenhuollossa painotetaan 
lääkinnällistä kuntoutusta, joka ottaa huomioon terveydentilan häiriöt ihmisen fyysisessä, psyykkisessä 
ja sosiaalisessa toimintakyvyssä. (Takala, 2016.) 
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vän/erinomaisen palvelukokemuksen. Hoidon eettisten periaatteiden noudattami-

nen, palveluasenne40 ja -osaaminen synnyttävät hyvän/erinomaisen palvelukoke-

muksen potilaalle ja hänen läheisilleen.  

Tutkimuksellinen näkökulmani palveluun on mikrotason näkökulma. Koska tut-

kimuskohteena oleva erikoissairaanhoidossa tapahtuva hoitoprosessi edustaa julkisia 

palveluja, huomioon on väistämättä otettava palvelun yhteiskunnallinen luonne. Jul-

kisen palvelutoiminnan tavoitteena on edistää kansalaisten hyvinvointia, jolloin jul-

kinen etu ajaa yksilön edun edelle. Palvelun laadun vaatimukset esitetään normistos-

samme. Niiden mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus hyvään palveluun 

yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaisesti. Julkisen 

terveydenhuollon on julkisen edun vuoksi toimittava kustannustehokkaasti ja eetti-

sesti kestävällä tavalla.  

                                                   
40 Palveluliiketoiminnassa palveluasenteella tarkoitetaan sisäsyntyistä halua tuottaa asiakkaalle palvelu-
kokemuksia (Grönroos 2010, 478) tai se voidaan ajatella asiakkaan käsitykseksi kohtaamastaan ruo-
honjuuritason työntekijän affektiivisuudesta, osaamisesta ja käyttäytymiseen liittyvistä pyrkimyksistä 
(Larsen & Bastiansen 1992; Ekinci 2001). Palveluosaaminen tulee esille, kun työntekijä osaa tilanteen 
mukaan toimia niin, että asiakkaalle syntyy kokemus hyvästä palvelusta. Se sisältää esimerkiksi kehon-
kielen, kuten hymyilemisen, katsekontaktin, puheen sävyn ja äänenvoimakkuuden. (Kuo, Chen & Lu 
2012.)  
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4 SUOLISTOSYÖPÄÄ SAIRASTAVAN 
HOITOPROSESSI SAIRAALASSA 

4.1 Suolistosyöpä 

Suolistosyöpäsairaan hoitoprosessi luo tälle tutkimukselle kontekstin. Itse sairaus tai 

sen hoito eivät kuitenkaan ole tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Siksi seuraa-

vassa kerrotaan vain pintapuolisesti sairaudesta, sen hoidosta sekä sairauden synnyt-

tämistä kokemuksista potilaalle ja hänen läheiselleen.  

Suolistosyövällä tarkoitetaan ohut-, paksu- tai peräsuolen rauhasista alkunsa saa-

via syöpiä (Österlund 2012). Paksusuoli on naisilla toiseksi yleisin syöpä rintasyövän 

jälkeen ja miehillä kolmanneksi yleisin eturauhassyövän ja keuhkosyövän jälkeen. 

Paksusuolen syövän ilmaantuvuus on nousussa. Vuonna 2014 todettiin 3147 uutta 

tapausta. Kaksi kolmesta suolistosyövästä todetaan yli 70-vuotiailla. (Suomen Syöpä-

rekisteri 5.1.2017.) Suolistosyövän fyysiset oireet sairauden alkuvaiheessa voivat olla 

vähäisiä, esimerkiksi muutoksia suolen toiminnassa, ripulia, ummetusta tai taudin 

edetessä suolitukos. Kasvain saattaa vuotaa verta, jolloin potilaalle voi kehittyä ane-

mia. Joillakin potilailla esiintyy yleisoireita, kuten laihtumista, vatsakipua tai ruokaha-

lun heikkenemistä. Syöpä todetaan yleensä suolistotähystyksen eli kolonoskopian yh-

teydessä otettujen koepalojen avulla. Jos koepaloissa todetaan syöpäsoluja, potilaalle 

tehdään levinneisyyskartoitus, tyypillisesti koko vartalon tietokonekerros- tai mag-

neettikuvaus. Diagnostisten tutkimusten jälkeen potilaalle laaditaan yksilöllinen hoi-

tosuunnitelma. (Österlund 2012.)  

Leikkaus on suolistosyövän ensisijainen ja ainoa parantava hoitomenetelmä. Leik-

kauksen tavoitteena on poistaa suolesta näkyvä kasvain ja sitä ympäröivää kudosta 

imusolmukkeineen. Leikkauksen yhteydessä tehdään tarkempi patologinen tutkimus 

kasvaimen levinneisyydestä. Leikkauksen jälkeen potilaalle tehdään jatkohoitosuun-

nitelma kasvaimen laadun ja levinneisyyden perusteella. Tämän jälkeen hoidot voivat 

jatkua säde- tai solunsalpaajahoidolla tai niiden yhdistelmällä. Syövän uusiutumisris-

kin vuoksi potilas käy polikliinisissä kontrolleissa leikkauksen jälkeen noin viiden 

vuoden ajan. Pinnallisissa kasvaimissa paranemismahdollisuudet ovat hyvät. (Öster-

lund, Ristimäki & Pyrhönen 2006a, 184–186; Lepistö, Österlund, Kouri & Järvinen 
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2009, 857; Österlund, Lepistö & Järvinen 2009, 619; Österlund 2012.) Paksusuolen 

syöpää sairastavien suhteellinen elossaolo-osuus41 viiden vuoden kuluttua taudin 

diagnostisoinnista oli miehillä 64 % ja naisilla 66 % vuosina 2012–2014 (Suomen 

Syöpärekisteri 5.1.2017). Vaikka suolistosyöpä on sairauden alkuvaiheessa suhteelli-

sen vähäoireinen, aiheuttaa leikkauksen jälkeinen syövän mahdollinen liitännäishoito 

tyypillisesti pahoinvointia, ripulia ja limakalvovaurioita (Österlund ym. 2006a). Fyy-

sisten oireiden lisäksi syöpä vaikuttaa myös potilaan psyykkiseen ja sosiaaliseen toi-

mintakykyyn.  

Piret Paali (2011) osoitti tutkimuksessaan syövän vaikuttavan syvästi ihmisenä 

olemiseen sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti. Syöpään sairastuneiden ko-

kemukset olivat samansuuntaisia huolimatta syövän lääketieteellisestä nimestä. Paalin 

tutkimuksen perusteella voi päätellä, että syöpäsairaiden ja heidän läheisten palvelun 

tarve on erityisen suuri ja usein myös pitkäkestoinen. (emt.) 

Monet tutkimukset osoittavat, että leikatulla suolistosyöpäpotilaalla on fyysisten 

oireiden lisäksi paljon emotionaalisia ja psykologisia vaikeuksia selviytyä sairauden 

kanssa (esim. Taylor 2001; Arndt, Merx, Stegmaier, Ziegler & Brenner 2004; Worster 

& Holmes 2008; Worster & Holmes 2009; Thorne ym. 2010; Paul ym. 2016). Poti-

laiden on todettu kärsivän ahdistuksesta, huolista, masennuksesta, vihasta ja syylli-

syydestä (Worster & Holmes 2009; Costa, Mercieca-Bebber, Rutherford, Gabb & 

King 2016). Lisäksi potilailla on sairaudesta johtuvia taloudellisia huolia muuta väes-

töä enemmän (Arndt 2004, 4835). Syöpään sairastuminen koskettaa myös sairastu-

neen läheisiä (Esbensen & Thomé 2010; Sjövall, Gunnars, Ollson & Thomé 2011; 

Ekstedt ym. 2014), ja he saattavat kokea ulkopuolisuutta läheisensä hoidon aikana 

(Sjövall, Gunnars, Olsson & Thomé 2011). Sairastuneen läheisten merkitys on kui-

tenkin suuri tukijana ja käytännön asioiden hoitajana paranemisprosessin aikana 

(Emslie ym. 2009). 

Suolistosyöpä horjuttaa vakavasti sairastuneen ja myös hänen lähipiirinsä perus-

turvallisuutta (Sjövall ym. 2011, 390). Tutkimusten mukaan potilaat kokevat saavansa 

riittämättömästi tukea heitä hoitavilta ammattilaisilta (esim. Worster & Holmes 2009; 

O’Connor, Coates & O’Neil 2010; Liimatainen, Mattila, Koivula & Åstedt-Kurki 

2011; Pascoe ym. 2013). Erityisesti ammattilaisten tarjoaman kommunikaation laa-

dulla ja määrällä on katsottu olevan merkitystä potilaiden positiivisten palvelukoke-

muksien syntymiselle (Thorne ym. 2010, 749; Gotlib Conn, Hammond Mobilo, 

                                                   
41 Elossaolo-osuus tarkoittaa todennäköisyyttä, että syöpäpotilas on elossa esimerkiksi viiden vuoden 
kuluttua diagnoosista. Lukuun vaikuttavat sekä syöpäsairaus että muut kuoleman syyt. (NORCAN, 
Association of The Nordic Cancer Registries 8.7.2016.) 
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Rotstein & Blacker 2016, 139). Potilaan ja hänen läheistensä kannalta katsottuna pal-

velun tarve vaihtelee ja muuttuu sairauden eri vaiheissa (Gotlib Conn, Hammond 

Mobilio, Rotstein & Blacker 2016, 139). Tämän vuoksi hoitoprosessissa työskente-

levien ammattilaisten tulisi tunnistaa potilaan yksilöllinen ja juuri senhetkinen palve-

lun tarve, jotta potilas ja hänen läheisensä saisivat oikeanlaista apua oikeaan aikaan.  

4.2 Hoitoprosessi  

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio on erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava 

keskussairaala. Keskussairaaloiden tehtävänä on tuottaa erikoislääkäritasoista tutki-

musta ja hoitoa (L30.12.2010/1326). Suomessa syöpäsairauksien hoitoprosessit on 

keskitetty hoidon vaativuuden mukaan 20 keskus- tai yliopistosairaalaan 

(L1.12.1989/1062). Terveydenhuollon käsitejärjestelmän mukaisesti hoitoprosessi 

on saman potilaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuvien hoitotapahtumien 

muodostama suunnitelmallinen toimintosarja (Mykkänen, Savolainen, Virkanen, 

Itäjä & Kortekangas 2012, 11; ks. myös Kärkkäinen 2014, 22) ja hoito toteutuu yh-

dessä organisaatiossa42 (Tanttu 2007, 80; Mykkänen ym. 2012, 11). Hoitoprosessilla 

tarkoitetaan kuvausta siitä, miten asiat tulisi tehdä tai miten potilaat tulisi hoitaa hoi-

don etenemisen ja resursoinnin näkökulmasta katsottuna (Lillrank ym. 2004, 118). 

Lillrank ja kumppanit määrittelevät hoitoprosessin seuraavasti: 

“Prosessi tarkoittaa tuotanto-organisaation suunnittelemaa ja toteuttamaa toimenpi-
teiden sarjaa sekä toimenpiteitä yhdistäviä ohjauksen menettelytapoja ja informaatio-
virtoja…Prosessi kuvaa suunnitelmia, aikomuksia, protokollia, resurssien ryhmittelyä 
ja käytön kriteereitä.” (Lillrank ym. 2004, 123.) 

Suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessi erikoissairaanhoidossa alkaa, kun potilasta 

koskeva hoidon tarpeesta/tarpeista kertova lähete saapuu (kirurgian) poliklinikalle, 

ja lääkäri tekee päätöksen hoidon aloittamisesta. Hoitoprosessi päättyy, kun potilaan 

syöpähoito erikoissairaanhoidossa päättyy tai potilas kuolee. Suolistosyöpää sairasta-

van hoitoprosessille on ominaista funktionaalisen toiminnan monimutkaisuus sekä 

moniammatillinen työskentely. Österlund, Ristimäki ja Pyrhönen (2006b, 2667) to-

teavat, että potilaan ennusteeseen vaikuttaa ennen kaikkea se, miten hoidon aikana 

eri lääkärit ovat työssänsä onnistuneet. Vaikka lääkäreillä onkin lääketieteellisen hoi-

                                                   
42 Kahdessa tai useammassa organisaatiossa tapahtuvaa hoidon järjestämistä kutsutaan palveluproses-
siksi tai palveluketjuksi (Vuokko, Komulainen, Mäkelä & Meriläinen 2011, 4; Tanttu 2007, 23). 
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don onnistumisen kannalta keskeinen sija, on potilaan kokonaishoidon laadun kan-

nalta katsottuna eri yksiköissä työskentelevien työntekijöiden yhteinen onnistuminen 

hoitoprosessissa ratkaisevaa. Suolistosyöpää sairastuneen hoitoon osallistuu suuri 

määrä eri alojen asiantuntijoita. Lisäksi hoidossa on mukana ammattihenkilöitä, jotka 

välillisesti vaikuttavat potilaan ja hänen läheistensä palvelukokemukseen.  

Kuviossa 16 on kuvattu karkealla tasolla sairaalan hoitoprosessissa mukana olevat 

ammattiryhmät. Vaaleanharmaalla pohjalla on kuvattu työntekijät, jotka potilas mah-

dollisesti tapaa hoitoprosessinsa aikana. Heitä voidaan kutsua suolistosyöpäpotilaan 

hoitoprosessin ruohonjuuritason työntekijöiksi. Tummemman harmaan alueella on 

kuvattu työntekijäryhmiä, joita potilas ei välttämättä tapaa tai yksiköitä, joissa potilas 

ei käy henkilökohtaisesti hoidon aikana. Suolistosyöpäpotilas saattaa hoitoprosessin 

aikana olla hoidossa lähes kymmenessä vastuuyksikössä ja sen lisäksi hän käy esimer-

kiksi kuvantamisyksikössä levinneisyystutkimuksissa ja laboratoriossa verinäytteitä 

antamassa.  

 

 

Kuvio 16.  Suolistosyöpäpotilaita kohtaavat työntekijät sairaalassa (vaaleanharmaa alue) tai 
palvelussa välillisesti osallisena oleva henkilöstö tai yksikkö (tummanharmaa alue) 

Sairaanhoitajat 

Lähi- ja  

perushoitajat 

Kirurgit 
Syöpälääkärit 

Palliatiivisen 

 hoidon lääkärit 

Fysioterapeutit 

Sosiaalityöntekijät 

Ravitsemusterapeutit 

Laitoshuoltajat 

Osastonsihteerit 

Röntgenhoitajat 
Bioanalyytikot 

/näytteenottajat 

Eri alojen 

opiskelijat 

Potilaskuljettajat 

Osastofarmaseutit 

Radiologit 

Patologit 

Ravintokeskus 

Vahtimestari- ja turvallisuuspalvelut 

Kemistit 

Hallinto; sairaalan johto 

Muut erikoisalojen 

lääkärit 

Suolistosyöpää sairas-

tava potilas ja hänen 

läheisensä 

Fyysikot 

Kuntoutusohjaajat 

Taloushallinto 

Obduktio 

Sairaalapappi 
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Kuvio 17.  Suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessi (mukaillen www.suolistosyöpä.fi. 6.1.2016) 
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Kuviossa 17 on kuvattu suolistosyöpää sairastavan potilaan hoitoprosessi vuokaa-

viona. Tämä mallinnettu hoitoprosessikaavio kuvaa potilaan hoitoa lähinnä sairau-

den ja kasvaimen kannalta katsottuna (www.suolistosyöpä.fi. 6.1.2016). Prosessiläh-

töinen toiminta tuo sen sijaan esille potilaan tarpeet ja hänen kulkunsa hoitoproses-

sissa (Tanttu 2007, 60). Prosessilähtöisessä toiminnassa lähtökohtana on potilaskes-

keisyys (Tanttu 2007, 193; Tevameri & Kallio 2009, 20), jolloin hoitoprosessi pyrkii 

vastaamaan potilaan tarpeisiin ja potilaan hoitoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. 

Prosessissa toimivan henkilöstön osaaminen ja sen jakaminen vuorovaikutuksessa 

ovat keskeisiä onnistuneen lopputuloksen saavuttamisen kannalta (Tanttu 2007, 

187,189; Tevameri & Kallio 2009, 23). Prosessilähtöinen toiminta sisältää moniam-

matillista yhteistyötä ja jaettuja asiantuntijuutta (Tanttu 2007, 11). Prosessin johtami-

nen edellyttää, että prosessit on määritelty ja kuvattu esimerkiksi prosessikartan 

avulla ja niille on nimetty vastuullinen omistaja (Karimaa 2002, 18; Tevameri 2010, 

224). 

Kirjallisuuden mukaan terveydenhuollon hoitoprosesseihin liittyy paljon ongel-

mia. Virtasen ym. (2011, 7; myös Tanttu 2007, 11) mielestä terveydenhuollon pro-

sesseja laaditaan enemmän professionaalisesta ja tuotantolähtöisestä viitekehyksestä 

käsin, eikä potilas ole toiminnan keskiössä. Ammattilaisten toimintatavat eivät aina 

tue hoitoprosessien laadukasta lopputulosta. Collinin ja kumppaneiden (2012, 32; 

myös Tanttu 2007, 11) mukaan moniammatillinen työskentely näyttäytyy käytän-

nössä enemmän rinnakkain työskentelynä, jolloin eri professiot tekevät työtään 

omina professioinaan eikä yhteisöllisissä prosesseissa. Rinnakkain tapahtuvaan yh-

teistyöhön sisältyy riskejä puutteellisesta tiedonkulusta ja epäyhtenäisistä toimintape-

riaatteista (Collin ym. 2012, 36), mikä saattaa johtaa resurssien hukkakäyttöön ja jopa 

hoitovirheisiin (emt., 37). Collin ja kumppanit (2012, 40) ovat sitä mieltä, että hoi-

dossa rinnakkain tapahtuva yhteistyö on toimivaa, mutta prosessitasolla tarvitaan to-

dellista moniammatillista yhteistyötä. Tällöin toiminta perustuu yhteisesti ymmärret-

tyyn työn tavoitteeseen keskinäiseen riippuvuuteen, kollegiaaliseen ja tasa-arvoiseen 

suhteeseen sekä jaettuun päätöksentekoon (ks. D’Amour, Ferrada-Videla, Rodriguez 

& Beaulieu 2005, 116). Tantun (2007, 11) mukaan potilaan hoidon kokonaisvastuun 

puuttuminen prosessilähtöisessä toiminnassa on yleinen ongelma. Tulosalueperus-

tainen toiminta houkuttelee optimoimaan omaa toimintaa, ei potilaan hoitoa koko-

naisuutena (emt., 11). Hoitoprosessien sisäisessä tiedonkulussa ja viestinnässä on 

myös havaittu puutteita, jotka potilas usein kokee hoidon sujumisen ongelmina (Lill-

rank ym. 2004, 127; Tanttu 2007, 12).  

Palvelun tasalaatuisen saavuttamisessa on todettu olevan hankaluuksia. Hoitopro-

sessien standardointi on vaikeaa, koska prosesseissa on paljon muuttuvia tekijöitä, 
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kuten potilaiden yksilölliset tarpeet, potilaiden muuttuva hoitoisuus ja henkilöstön 

vaihteleva osaaminen. Muun muassa tästä syystä hoitoprosessien johtaminen on 

haasteellista. (Pitkäaho 2011, 14.) Torkki (2012, 12) kuvaa kirurgiassa ilmeneviä pro-

sessin hallinnan ongelmia laiha johtaminen -näkökulman (Lean management) kautta. 

Laihassa johtamisessa huomio kiinnittyy läpimenoaikoihin ja prosessissa tehtyyn tur-

haan työhön. Torkki mainitsee, että kirurgiassa laihan johtamisen merkkejä ovat 

muun muassa hyödyttömät leikkaukset, jonottamiset, turhat dokumentoinnit, leik-

kausten peruuntumiset ja potilaiden turhat siirrot. (emt., 13.) 

Edelleen prosessien johtamista vaikeuttaa terveydenhuollon perinteinen organi-

saatiorakennemalli. Harisalo ja Miettinen (2004, 76–79) esittävät, että terveydenhuol-

lon toiminnassa organisaatiorakenteet perustuvat funktionaaliseen työnjakoon, jol-

loin erityisosaaminen on hajautettu esimerkiksi tulos- tai vastuuyksiköittäin. Vastuu-

yksiköissä on spesifiä osaamista, mutta vastuu- tai tulosyksiköiden rajapinnoilla saat-

taa ilmetä tiedonkulusta johtuvia ongelmia. Funktionaalinen toiminta voi synnyttää 

koordinointiongelmia, mikä käytännössä johtaa resurssien hukkaan, esimerkiksi sa-

mojen toimintojen uudelleensuorittamiseen. (emt.)  

Admin ym. (2013) mukaan syöpäpotilaat kokevat hoitoprosessin hajanaisuuden 

ja sen monet toimijat hoidon laatua heikentävänä tekijänä etenkin, jos hoitoproses-

siin liittyy toiminnan koordinoimattomuutta. Teoriassa prosessiorganisaatio vaikut-

taa potilaan kannalta optimaaliselta, mutta käytännössä potilaiden hoitamisen koko-

naisuus on erittäin monimutkaista, mikä tekee pelkästään prosesseihin perustuvan 

toiminnan vaikeaksi soveltaa käytäntöön (Tevameri 2014; 40; Kallio 2014, 64–65). 

Tämä tutkimuksen mielenkiinto ei kohdistu suolistosyöpää sairastavan hoitopro-

sessiin sen tunnistetuista ongelmista huolimatta. Tutkimus ei selvitä suolistosyöpää 

sairastavan hoitoprosessin tuotannonohjauksen näkökulmasta katsottua prosessin 

ajallista kestoa, prosessin vaatimia resursseja, prosessissa syntyneitä kustannuksia 

eikä prosessin tuottavuutta, vaikuttavuutta eikä hoitoprosessin johtamista (ks. Lill-

rank ym. 2004, 116–117). Tutkimus ei myöskään selvitä suolistosyöpää sairastavien 

tai heidän läheistensä hoidon tarpeita tai palvelukokemuksia hoitoprosessin aikana. 

Tutkimus ei kajoa suolistosyöpää sairastavien potilaiden hoidon lääketieteellisiin tai 

muiden tieteenalojen kysymyksiin, vaikka ne erottomasti liittyvät hoitoprosessin si-

sältöön. Sen sijaan tutkimus kohdentuu hoitoprosessiin kiinnittyvään ruohonjuurita-

son henkilöstön kokemaan sosiaalisen todellisuuden ulottuvuuteen, jolloin henkilös-

tön kokemuksen kuvaus palvelun merkityksestä ja sen merkityksellistämisestä päivit-

täisessä työssä nousee tutkimuksen mielenkiinnon kohteeksi. Tutkimuksen ydin on 

suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessissa työskentelevien ihmisten kokemusmaa-
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ilmassa, heidän käsityksissään, toiminnassaan ja tunteissaan. Kun tutkimuksen koh-

teena ovat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka päivittäisessä työssään kohtaavat 

syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, on hyvä tiedostaa, että syöpäsairauksien 

hoitaminen poikkeaa monien muiden sairauksien hoitamisesta. Syöpäpotilaiden pal-

velun tarve ja siitä nousevat työn psykososiaaliset vaatimukset tekevät tutkimuskoh-

teesta erityisen henkilöstön näkökulmasta katsottuna.  

4.3 Syöpähoitoprosessin työntekijöiden ammatillisen 
toimintaympäristön kuormittavuustekijöitä 

Suolistosyöpää hoitavien työntekijöiden työhön liittyy useita kuormittavia tekijöitä, 

joilla on vaikutusta henkilöstön työssä suoriutumiseen, työtyytyväisyyteen ja sitä 

kautta myös potilaiden kokemaan palvelun laatuun (Guest ym. 2011, 1241). Syöpä-

potilaita hoitavan henkilöstön emotionaalista kuormittumista pidetään erityisen suu-

rena (Sherman, Edwards, Simonton, & Mehta 2006; Dougherty, Pierce, Panzarella, 

Rodin & Zimmermann 2009; Książek, Stefaniak, Stadnyk & Książek 2011), ja he 

ovat erityisessä riskissä loppuun palamiseen (Trufelli ym. 2008; Sehlen ym. 2009). 

Trufellin ja kumppaneiden (2008) tekemän katsauksen mukaan loppuunpalaminen -

ilmiön esiintyminen syöpää hoitavalla henkilöstöllä on maailmanlaajuinen. Heidän 

selvityksensä mukaan loppuunpalamista kuvaavan emotionaalisen uupumuksen, de-

persoonallisuuden43 ja matalan suorittamisen esiintyvyydet syöpää hoitavilla olivat  

36 %, 34 % ja 25 %. Loppuunpalaminen heikentää hoitamisen ammattilaisten elämän 

laatua. Guestin ja kumppaneiden (2011, 1240) tekemän kansainvälisen tutkimuksen 

mukaan syöpäpotilaita hoitavien kirurgien loppuunpalaminen on yleistä (prevalenssi 

42 %). Kirurgien kokema stressi ja loppuun palamisen tunne vaikeuttivat heidän ky-

kyään selviytyä potilaan kärsimysten ja kuoleman kanssa (emt., 1237). Loppuunpala-

neen työntekijän tyypillisiä oireita ovat ahdistuneisuus, irrationaalisuus, mielialan 

vaihtelut, unettomuus, epäonnistumisen tunne, masennus- ja lääkeriippuvuus 

(Shanafelt, Bradley, Wipf & Back 2002, 359; Tuunainen, Akila & Räisänen 2011, 

                                                   
43 Depersoonallisuudella tarkoitetaan ihmisen ”kokemusta jonka yhteydessä henkilö kokee persoonal-
lisuutensa, identiteettinsä, ruumiinsa tai ympäristönsä muuttuneen niin, että ne eivät ole entisensä kal-
taisia tai ovat jollakin tavoin epätodellisia. Tähän kokemukseen liittyy usein myös muita oireita, kuten 
mielialan muutos, keskittymisvaikeudet tai kokemus aivojen toiminnan lamaantumisesta…Hän voi ko-
kea olevansa automaattinen kone tai elävänsä unessa tai elokuvassa. Usein hän kokee olevansa ajatus-
tensa, ruumiinsa tai ruumiin osiensa ulkopuolella, hänellä ei ole kosketusta tunteisiinsa tai ei koe kont-
rolloivansa liikkeitään.” (Huttunen 2015.) 
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1140). Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että lääkäreillä on yleisesti lievää työuupu-

musta, muttei sen yleisyys ollut suurempi kuin väestössä yleensä. Väestötason työ-

uupumuksen mittauksessa käytettiin eri mittaria kuin terveydenhuollon ammattihen-

kilöiden mittauksissa, ja siten tulokset eivät olleet kansallisessa tutkimuksessa vertai-

lukelpoisia keskenään. (Ahola ym. 2010, 2140.)  

Sen lisäksi, että syöpäpotilaiden hoitaminen on sekä psyykkisesti että sosiaalisesti 

kuormittavaa, sairaalassa työskentelevien kirurgien ja vuodeosastolla työskentelevien 

hoitajien työn kuormittavuutta lisäävät kirurgien päivystystyö ja vuodeosastolla työs-

kentelevien hoitajien 3-vuorotyö. Lääkäreiden päivystystyön kuormittavuutta selvit-

tävässä tutkimuksessa havaittiin, että vuorotyö, pitkät työpäivät ja valvominen ai-

heuttavat terveydellisiä riskejä lääkäreille (Heponiemi ym. 2015, 9). Heponiemen ja 

kumppaneiden tutkimuksessa tuotiin esille muissa tutkimuksissa esille tulleet päivys-

tystyön epäedulliset vaikutukset, kuten uni- ja muistiongelmat, vatsavaivat, väsymys 

ja uneliaisuus. Päivystystyöllä on todettu olevan yhteyttä moniin terveyttä uhkaaviin 

tekijöihin, esimerkiksi korkeaan verensokeritasoon, kammioperäisiin rytmihäiriöihin, 

sympaattisen hermoston aktivoitumiseen ja kohonneeseen verenpaineeseen. Päivys-

tystyö altistaa lääkärit biologisen rytmin häiriintymisen ja univajeen seurauksena mie-

lenterveysongelmiin, masennukseen, stressiin ja sosiaalisen elämän ongelmiin. (He-

poniemi ym. 2015, 10.)  

Italialaisten tekemässä tutkimuksessa osoitettiin, että vuorotyö on myös hoitajien 

elämässä riskitekijä. Tutkimusten mukaan se vaikuttaa negatiivisesti hoitajien tervey-

teen, hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen, unen laatuun ja määrään, elimistön psyko-

sosiaaliseen ja kardiovaskulaariseen toimintaan ja vireystilaan. (Ferri ym. 2016, 209; 

Øyane, Pallesen, Moen, Akerstedt & Bjorvatn 2013; Matheson, O’Brien & Reid 

2014; Boivin & Boudreau 2014.) Lisäksi vuorotyöllä on osoitettu olevan haitallisia 

vaikutuksia lisääntymisterveyteen ja tapaturmien esiintyvyyteen (Härmä & Sallinen 

2004; 2006). 

Syöpäsairauksia hoitavan henkilöstön ammatillinen toimintaympäristö näyttää 

tutkimusten valossa haastavalta. Syöpään sairastuneet ja paranemisprosessissa tai pal-

liatiivisessa hoidossa olevat potilaat ja heidän läheisensä tarvitsevat erityistä tukea sai-

rauden kanssa elämiseen, toipumiseen tai kuoleman kohtaamiseen. Potilaiden ja hei-

dän läheistensä tukeminen vaikeassa elämän tilanteessa on terveydenhuollon ammat-

tihenkilöille kuormittavaa, huolimatta siitä, että heitä on koulutettu toimimaan haas-

teellisissa vuorovaikutustilanteissa. Kun työ itsessään sisältää työntekijän hyvinvoin-

tia uhkaavia tekijöitä, nousevat organisatoriset tekijät, kuten johtaminen, työpaikan 

ilmapiiri ja yhteistyö, tärkeiksi työntekijää suojaaviksi seikoiksi. 
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5 SENSEMAKING-NÄKÖKULMA 

5.1 Sensemaking organisaatiotutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa palvelua tarkastellaan sensemaking-näkökulman avulla. Alkupe-

rältään sensemaking tarkoittaa järjen tai mielen konstruoimista jostakin asiasta44. Sen-

semaking-käsitettä on tutkimuskirjallisuudessa suomennettu merkityksen tai mielek-

kyyden muodostamiseksi, tapahtumien ymmärrettäväksi tekemiseksi (Talja 2006, 

67), toiminnan merkityksellistämiseksi (Haasio & Savolainen 2004, 60), merkityksen-

annon tekemiseksi (Aaltio 2008, 73), tolkun tekemiseksi (Tienari & Meriläinen 2012, 

88), tolkullistamiseksi (Ridell 1998, 12), mielen rakentamiseksi (Vanhalakka-Ruoho 

2005,13) tai siitä on käytetty myös suomennosta toiminnan järkeistäminen (Drake 

2009, 53). Harisalo (2009, 226), Pernu (2013) ja Lunkka ym. (2015, 233) käyttävät 

käsitteestä suomennosta ymmärryksen luominen. Varis (2012, 115) puhuu ymmär-

ryksen muodostamisesta ja Uotila (2011, 15) järkeenkäymisestä. Tökkäri (2012, 29) 

suomentaa käsitteen mielekkyyden luomiseksi ja Kettunen (2013, 46) puolestaan 

mielekkyyden muotoiluksi.  

Suomalaisessa tutkimustraditiossa on käytetty pääasiassa merkityksellistäminen-

substantiivia ja merkityksellistää-verbiä, kuten esimerkiksi Järventie-Thesleff (2011), 

Mustonen (2009), Valkokari (2009) Jalonen ja Lönnqvist (2008) sekä Kettunen 

(2013) ovat tehneet. Tässä tutkimuksessa käytän sekä englanninkielistä nimitystä 

sensemaking että suomenkielisiä käsitteitä merkityksellistäminen ja ymmärryksen tai 

mielekkyyden luominen.  

Maitlisin ja Christiansonin (2014, 60–62) tekemästä tutkimuskatsauksesta käy ilmi 

sensemaking-näkökulman kehittyminen 1960-luvulta nykypäivään saakka. Heidän 

mukaansa merkityksellistämisen organisaatiokirjallisuuden juuret löytyvät Deweyn 

                                                   
44 Sanan sense etymologiset juuret sijoittuvat muinaiseen Kreikkaan. Kreikankieliset sanat noos  

(substantiivi) ja nὀein (verbi) määritellään kirjassa ”a Lexicon of the Homeric Dialect” ensiksi käsitteeksi 

mind (eng.) eli mieli tai järki ja toiseksi käsitteeksi sense (eng.) eli tunne. Sana nὀein (eng. verbinä sense-
making) tarkoittaa merkityksen antamista, merkityksellistämistä, toimintaa tai tietämistä merkitysten 

kautta. Sana nὀein viittaa myös järjen tai ymmärryksen luomiseen. Nὀein-sanan käyttö tulee esiin tilan-
teissa, joissa ”asian tunnistaminen johtaa tilanteen ymmärtämiseen erityisesti sellaisissa tilanteissa, jotka 
koetaan tärkeiksi tai jotka ovat emotionaalisesti vaikuttavia.” (Lesher 1992, 103–104, käännös T.K, ks. 
myös Von Fritz 1946.) 
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(1922) ”Human nature of conduct”- ja Jameksen (1890) ”Princeples of psychology ”-oppikir-

joista. Organisaatiotutkimuksen aiheeksi ”sense making” nousi vasta 1960-luvulla Gar-

finkelin (1967) ja Weickin (1969) myötä. Sana sensemaking45 mainitaan ensimmäisen 

kerran Weickin teoksessa ”The Social Psychology of Organizing” (1969). (Maitlis & Chris-

tianson 2014, 60.)  

Tieteen piirissä 1980-luvulla tapahtunut niin sanottu kognitiivinen käänne suun-

tasi tutkimusta organisaation jäsenten kognitiiviseen toimintaan, koska organisaatioi-

den ajateltiin syntyvän organisaation jäsenten mielissä (emt., 60) ja tulevan ilmi kog-

nitiivisten karttojen muodossa (Sandberg & Tsoukas 2015, S8). Mielenkiinnon koh-

teiksi nousivat muun muassa, miten häiritsevät tapahtumat laukaisevat merkityksel-

listämisen, miten ympäristöstä nousevat vihjeet havaitaan, tulkitaan ja sisäistetään 

sekä miksi toiset vihjeet saavat enemmän huomiota kuin toiset. Tutkijat toivat myös 

esiin organisaation jäsenten vastavuoroisen vaikutuksen ympäristöön. (Maitlis & 

Christianson 2014, 61.) 

Sensemaking-tutkimus yleistyi 1990-luvulla. Tärkeä käännekohta oli Weickin te-

oksen ”Sensemaking in Organization ” ilmestyminen vuonna 1995. Organisaatiotietei-

den sensemaking-tutkimukset painottuivat tämän jälkeen kriittisiin tapahtumiin ja 

niiden jälkipuintiin. Kielen merkitys sensemaking-prosessissa alkoi 1990-luvulla 

saada tutkijoilta huomiota, mutta huomiota saivat myös sensemakingin yhteydet or-

ganisaatiokulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin sekä strategisiin muutoksiin. (Maitlis & 

Christianson 2014, 61.) 

Tultaessa 2000-luvulle sensemaking-tutkimus suuntautui yhä enemmän organi-

saation sosiaalisiin prosesseihin, ja organisaation kielellisyys yhteisen jaetun todelli-

suuden rakentamisessa nousi valtavirraksi. Tutkimusintresseiksi nousivat muun mu-

assa kieli, narratiivisuus sekä diskursiiviset käytänteet. Tutkimuksen kentällä näkyi 

niin sanottu kielellinen käänne, joka ilmeni sensemaking-tutkimuksessa konstrukti-

vistisina painotuksina kognitiivisuuden sijaan. (Maitlis & Christianson 2014, 61; 

Sandberg & Tsoukas 2015, 9S.) Kognitiivisuutta ei kuitenkaan täysin hylätty, vaan se 

jäi edelleen vähemmistöä edustavaksi tutkimussuuntaukseksi (Sandberg & Tsoukas 

2015, S8).  

Vaikka Karl Weickiä pidetään kiistatta sensemaking-ajattelun oppi-isänä (tarkem-

min luku 5.2), hänen ajatuksiaan on organisatorisesta merkityksellistämisestä kehi-

tetty teoreettisesti eri suuntiin 2000-luvulla. Nykyistä postweickiläistä sensemaking-

tutkimuksen kenttää pidetään fragmentoituneena (Brown, Colville & Pye 2014, 265; 

                                                   
45 Jos sensemaking kirjoitetaan väliviivalla sense-making, tarkoitetaan sillä individualistista Brenda 
Derwinin 1970-luvulla kehittämää merkityksellistämisen konseptia.  
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Sandberg & Tsoukas 2015, S6–S7), mikä näkyy heterogeenisinä tutkimusorientaati-

oina.  

Sensemakingin asema tieteen piirissä on 2010-luvulla kiistanalainen. Maitlis ja 

Christianson (2014, 62; myös Brown, Colville & Pye 2014, 266) esittävät, ettei ole 

olemassa yhtä sensemaking-ajattelua, vaan useita erilaisia näkemyksiä. Jotkut tutkijat 

pitävät sitä teoriana ”sensemaking theory” (esim. Stein 2004; Skålén & Strandvik 2005; 

Jensen ym. 2009; Miles 2012; Holt & Cornelissen 2014). Toiset tutkijat puhuvat sen-

semaking-linssistä ”sensemaking lens” (esim. Sonenshein 2009; Maitlis & Sonenshein 

2010; Colville, Pye & Carter 2013). Joillekin se edustaa viitekehystä ”sensemaking fra-

mework” (esim. Mills, Thurlow & Mills 2010; Mikkelsen, 2013). Myös ”sensemaking 

perspective” -lähestymistapaa käytetään sensemaking-kirjallisuudessa (esim. Sandberg 

& Tsoukas 2015; Shahzad & Muller 2016). Karl Weick (1995, 69) pitää ajatteluaan 

enemmän paradigmana tai näkökulmana kuin teoriana:  

”There is no such thing as a theory of organizations that is characteristic of the sense-
making paradigm” (emt.). 

Weickin tapaan käytän tässä tutkimuksessa näkökulma-käsitettä ja joissain yhteyk-

sissä puhun sensemaking-ajattelusta tai pelkästään sensemakingistä. Tämän tutki-

muksen näkemys sensemakingistä on prosessuaalinen. Monet postweickiläiset teo-

reetikot, kuten Cornelissen (2012), Hernes ja Maitlis (2013), Gephart, Topal ja Zhang 

(2013) sekä Maitlis ja Christianson (2014), painottavat sensemakingin prosessuaali-

suutta ja kuvaavat prosessia monimuotoisesti (kuvio 18): Prosessi on dynaaminen, 

aktiivinen ja jatkuva (esim. Miles 2012; Gephart ym. 2013). Toinen määrityksiä yh-

distävä tekijä on prosessin sosiaalinen luonne. Weickin (1995) tapaan nykymäärittely 

korostaa merkityksellistämisen prosessia tapahtuvaksi organisaation jäsenten kesken 

vuorovaikutuksessa, intersubjektiivisesti. Kollektiivisesti jaetut merkitykset rakenta-

vat sellaista organisaatio todellisuutta, jonka turvin yhteisön jäsenet kykenevät toimi-

maan mielekkäällä tavalla (esim. Gephart ym. 2013; Hernes & Maitlis 2013; Maitlis 

& Christianson 2014; Giuliani 2016). Muun muassa Cornelissen (2012) sekä Maitlis 

ja Christianson (2014) painottavat määrittelyssään ympäristön merkitystä sensema-

king-prosessissa. Weickin tarkkuus-uskottavuus -dilemma tulee näkyviin määritte-

lyissä, joissa sensemaking yhdistetään sanoihin ymmärrettävä, mielekkyys, tarjoaa se-

lityksiä ja järkeistää, koska merkityksellistämisen tehtävänä on synnyttää uskottavia 

selityksiä todellisuudesta (esim. Maitlis & Christianson 2014; Gephart ym. 2013).  
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Tekijä/tekijät 

 

Määritelmä 

 

Cornelissen 

(2012, 118) 

 

”Sensemaking viittaa merkityksen rakentamisen prosessiin, missä ihmiset tul-

kitsevat organisaation sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia ja asioita, jotka ovat jol-

lakin tavalla heille yllättäviä, kompleksisia tai hämmentäviä.” 

 

Gephart, Topal ja Zhang 

(2013, 284–285) 

 

”Sensemaking on jatkuva prosessi, joka luo intersubjektiivisia jaettuja merki-

tyksiä keskustelun ja non-verbaalisen käyttäytymisen kautta. Tämä tapahtuu 

kasvokkaisissa tilanteissa, joissa ihmiset synnyttävät, neuvottelevat ja ylläpi-

tävät jaettua mielekkyyttä.” 

 

Maitlis ja Christianson 

(2014, 57, 67) 

 

”Sensemaking on prosessi, jossa ihmiset tekevät työtä ymmärtääkseen asi-

oita tai tapahtumia, jotka ovat outoja, monimerkityksellisiä tai hämmentäviä tai 

jotka jollakin muulla tavalla rikkovat odotuksia.” 

 

Holt ja Cornelissen 

(2014, 525) 

”Sensemaking on prosessi, jossa organisaation tilanteet ovat kehystetty, tari-

nallistettu tai luokiteltu tilanteessa mukana olevien toimijoiden kautta sanoiksi 

tai kehollisiksi eleiksi, ja nämä rakenteet vaikuttavat niitä seuraaviin käsityk-

siin.”   

 
Giuliani 
(2016, 220) 

 

”Sensemaking voidaan nähdä päätöksentekoon liittyvänä prosessin raken-

teena tai näkökulmana. Se tarjoaa selityksiä päätöksentekoon ja toimintaan.”  

Kuvio 18.  Sensemakingin prosessisuuntautunutta määrittelyä 2010-luvulla (käännös T.K) 

5.2 Karl Weickin konsepti sensemakingistä 

Organisaatioissa tapahtuvan merkityksellistämisen luojana pidetään amerikkalaista 

kirjailijaa ja yhteiskuntatieteilijää Karl Weickiä (s. 32.10.1936). Weickin sensemaking-

konseptia on sovellettu useilla tieteen aloilla, esimerkiksi kulttuurianalyysissa, sosiaa-

lipsykologiassa, viestinnässä ja johtamistieteissä (Czarniawska 1997, 115). Weick jul-

kaisi merkityksellistämisen ensiajattelun vuonna 1969 kirjassaan ”The Social Psychology 

and Organizing”. Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin hän julkaisi teoksen ”Sen-

semaking in Organizations” (1995), missä hän tarkemmin kuvaili sensemaking-käsitettä 

ja ajattelun teoreettista sisältöä. Teos sai jatkoa vuonna 2001, kun Weickiltä ilmestyi 

hänen aikaisemmista kirjoituksista tehty kokoelmateos ”Making Sense of the Organiza-

tion (Volume One)” Tämän jälkeen Weick kehitteli organisaatioajatteluaan erityisesti 

Kathleen Sutcliffen kanssa 2000-luvulla ja julkaisi neljännen ja viidennen teoksen  
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”Managing the Unexpected”46 (2001, 2007). Vuonna 2009 Weick julkaisi toisen koko-

elmateoksen “Making Sense of the Organization (Volume Two). The Impermanent Organiza-

tion”. Lisäksi Weick on kirjoittanut lukuisia organisaatioiden sosiaalista toimintaa kä-

sitteleviä artikkeleita. 

Vaikka Weick määritteli vuosien varrella sensemakingiä erilaisin sanakääntein, 

niistä on löydettävissä hänen ajattelunsa keskeinen ydin; sensemaking-prosessilla on 

tiettyjä ominaisuuksia. Prosessin seitsemän tunnettua ja ajattelun perustuvaa laatua 

olevaa ominaisuutta kootusti ovat: 

1. Sensemaking perustuu identiteettiin (Grounded in identity construction) 

2. Sensemaking rakentuu menneisyyden kautta (Retrospective) 

3. Sensemakingissä ilmenee kognition ja toiminnan vastavuoroinen herkkyys 
ympäristön kanssa (Enactive of sensible environments47)  

4. Sensemaking on sosiaalista (Social) 

5. Sensemaking on jatkuva prosessi (Ongoing) 

6. Sensemaking käynnistyy toimintaympäristöstä nousevien vihjeiden avulla 
(Focused on and by extracted cues) 

7. Sensemaking nojaa enemmän uskottavuuteen kuin tarkkuuteen (Driven by 
plausibility rather than accuracy). (Weick 1995, 17, käännös T.K.) 

1. Sensemaking perustuu identiteettiin 

Weickin konseptissa pidetään identiteettiä48 näkökulman keskeisenä tekijänä (Weick 

ym. 2005, 416; Brown ym. 2014, 270). Weick (1995, 18; Weick ym. 2005, 416) nojaa 

identiteettitulkintansa käyttämäänsä tunnettuun lauseeseen49: “How can I know what I 

think until I see what I say”. Erityisesti ”I”-verbi on tärkeä, koska se kuvaa yksilössä 

tapahtuvaa prosessia. Yksilö ymmärtää asian tai ilmiön vasta, kun hän on sanoittanut 

ajatuksensa. Yksilö ei muodosta identiteettiään tyhjiössä, vaan sosiaaliset suhteet 

muovaavat sitä, kuten Weick (1995, 20, käännös T.K) asian ilmaisee:  

                                                   
46 Vuonna 2001 ilmestyi teos Weick, K.E. & Sutcliffe, K.M. Managing the Unexpected: Assuring High 
Performance in an Age of Complexity ja vuonna 2007 ilmestyi teos Weick, K.E. & Sutcliffe, K.M. 
Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertainty. 
47 Tökkäri (2012, 30) on väitöskirjassaan suomentanut ilmaisun seuraavasti: ”mielekkään ympäristön 
kanssa vastavuoroisessa vaikutussuhteessa toteutuvaa välitöntä tekemistä sisältävä.” 
48 Identiteetti voidaan ymmärtää usean eri viitekehyksen kautta. Ydinajatus eri määrittelyissä on: ”Iden-
titeetti on se, mikä tekee ihmisestä ihmisen eli kuka minä olen, mihin minä kuulun. Se sisältää minuna 
olemisen ytimen, joka erottaa minut muista” (Gioia 1998, 19, käännös T.K). 
49 Weickin lause on alun perin Garam Wallasin 1926 kirjoittamasta teoksesta ” The Art of thought” (Wal-
las 1926) (Weick 1995, 12).  
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”Depending on who I am, my definition of what is ’out there’ will also change” eli 
Määrittelyni siitä, kuka minä olen, vaihtuu sen mukaan, mitä ympäristössä tapahtuu.” 
(emt.) 

Weickin (Weick ym. 2005, 416) näkemys organisaatioidentiteetistä pohjautuu Gioian 

ja Thomasin (1996) esittämään käsitykseen siitä, kuinka yksilö oppii ymmärtämään 

sen, kuka hän oikeastaan on katsomalla itseään toisten yksilöiden silmälasien läpi. 

Yksilön ymmärrys itsestä vaikuttaa siihen, miten hän tulkitsee ja käsittää ympärillä 

tapahtuvan. Tämän vuoksi jokainen ihminen näkee ympäröivän maailman erilaisena. 

Weick ja kumppanit (2005, 416) lainaavat Albertin ja Whettenin (1985) ajatusta ku-

vaamaan tätä organisaatioidentiteetin luonnetta: 

”From a perspective of sensemaking who we think we are (identity) as organizational 
actors shapes what we enact and how we interpret, which affects what considers think 
we are (image) and how they threat us, which stabilize or destabilize our identity. Who 
we are lies importantly in the hand of others.” (emt.) 

2. Sensemaking rakentuu menneisyyden tarkastelun kautta 

Takautuvuus sensemaking-ajattelussa tarkoittaa jonkun jo tapahtuneen ilmiön tai 

asian itselle järjelliseksi tekemistä. Merkityksellistämisen prosessia voi siten tarkastella 

vasta, kun asiat ovat tapahtuneet. (Weick 1995, 26.) Asiat eivät voi merkityksellistyä, 

ellei niitä ole ensin tuotettu puheeksi, tekstiksi tai teoiksi. Weickin (1979, 133, 155; 

1995, 18; 2009; 143) käyttämä lause “How can I know what I think until I see what I say” 

kuvaa merkityksellistämisen ajallista logiikkaa: Se on taaksepäin katsovaa. Weick 

(1995, 24) kuitenkin muistuttaa, että yrittäessään luoda mielekkyyttä tapahtumiin, yk-

silö katsoo menneisyyteen ja näin tehdessään yksilö saattaa muistaa asioita väärin, ja 

se saattaa johtaa vääriin tulkintoihin. Ihminen on aina vajavainen menneisyyden ym-

märtämisessä (emt.). Katsoessaan retrospektiivisesti taaksepäin ihmiset oppivat ko-

kemuksiensa kautta ja voivat siirtää oppimaansa myös tulevaisuuden toimintaan 

(Weick 1995, 61; Weick ym. 2005, 413). 

3. Sensemaking käynnistyy toimintaympäristöstä nousevien vihjeiden 
avulla  

Ihminen poimii (eng. extract) toimintaympäristöstään vihjeitä (eng. cue), jotka ovat 

hänelle relevantteja. 

”Extracted cues are simple, familiar structures that are seeds from which people a 
large sense of what develop a large sense of what may be occurring” (Weick 1995, 
50). 
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Weick tarkoittaa vihjeillä toimintaympäristössä havaittuja työn mielekkyyteen vaikut-

tavia epäselviä, hämmentäviä ja monimerkityksellisiä tapahtumia (Weick ym. 2007, 

31). Ympäristöstä poimittujen vihjeiden tulee sopia huomioijan aikaisempiin koke-

muksiin, jotta hän kykenee tulkitsemaan niiden avulla epäselvää asiaa. Ihminen siis 

suodattaa kaiken aikaa ympärillään tapahtuvaa ja valitsee monista vihjeistä omaan 

merkitysrakenteeseensa sopivat. Organisaatiokulttuuri tuo korostuneesti esiin joita-

kin vihjeitä, ja toisaalta se saattaa estää toisien vihjeiden esilletulon. Näin organisaatio 

määrittää itse esille nousevien vihjeiden laadun. (Cyert & March 1993; Daft & Weick 

1984; Starbuck & Milliken 1988; Goffman 1974; Leiter 1980, Weickin 1995, 51–52 

mukaan.) 

4. Sensemakingissä ilmenee kognition ja toiminnan vastavuoroinen herk-
kyys ympäristön kanssa  

Sensemaking on synteesi kognitiosta ja toiminnasta (Thomas, Clark & Gioia 1993, 

2, Weickin mukaan 1995, 30). Weick (1988, 307; 1995, 31; Weick ym. 2005, 414) 

viittaa tässä sanaan enactment, millä hän tarkoittaa ihmisten osallisuutta ympäristönsä 

luomiseen: 

“This dilemma is interpreted from the perspective that people enact the environments 
which constrain them” (Weick 1988, 305).  

Enactment tarkoittaa kahta merkityksellistämisen prosessin keskeistä kysymystä: 

”What is a story? ” ja ”Now what? ” Ensimmäinen kysymys etsii vastausta kognitiivisella 

tasolla siihen, mitä organisaatiossa tapahtuu:  

”At the heart of enactment is the idea that cognition lies in the path of the action” 
(Weick 1988, 307).  

”Now what ” -kysymys ottaa kantaa toimintaan, joka kognition seurauksena syntyy. 

Yksilö on aina osa ympäristöään, johon myös muut merkityksellistämisen prosessiin 

osallistuvat. Ympäristö muovaa yksilöä, ja yksilö muovaa ympäristöä. Tämän vuoksi 

yksilö ei ole koskaan neutraali eikä objektiivinen sensemaking-prosessissa (Miles 

2012, 244). Tähän viitaten Weick (1995, 54) esittää, että sensemakerin vuorovaiku-

tuksellinen suhde ympäristöön on ”itseään toteuttava profetia.” Ympäristöstä nou-

sevat vihjeet laukaisevat organisaation jäsenissä tietynlaiset kognitiiviset rakenteet, 

jotka saavat heidät toimimaan ennustettavalla tavalla. Siten kognitiiviset rakenteet 

myös rajaavat sitä, mitä yksilöiden on mahdollista havaita toimintaympäristössään. 

(emt.)  
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5. Sensemaking on sosiaalista  

Organisaatioissa tapahtuva merkityksellistäminen on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä 

toimintaa (Weick & Roberts 1993, 360; Weick 1995, 6). Se on individuaalinen ja kol-

lektiivinen prosessi samanaikaisesti. Weick (1995, 6, 53) tuo tämän ajatuksen esiin 

seuraavissa lauseissa: 

“Sense may be in the eye of the beholder, but beholders vote and the majority rules” 
(emt., 6). 

“…The social context is crucial for sensemaking because it binds people to actions 
that they then must justify, it affects the saliency of information, and it provides 
norms and expectations that constrain explanations” (emt., 53). 

Merkityksellistämisen prosessi on pohjimmiltaan sosiaalinen. Se tapahtuu vuorovai-

kutuksessa organisaation eri toimijoiden kanssa. Merkityksellistämisen sosiaalinen 

luonne tulee näkyväksi, kun organisaation jäsenet tulkitsevat ympäristöään vuorovai-

kutuksessa muiden jäsenten kanssa ja rakentavat selityksiä, jotka auttavat heitä ym-

märtämään maailmaa ja toimimaan tämän seurauksena kollektiivisesti. (Weick ym. 

2005, 409, 413.) Mielekkyyden syntyminen edellyttää siten yhteisiä, jaettuja merkityk-

siä (Weick 1995, 188).  

6. Sensemaking on jatkuva prosessi  

Kun organisaation jäsenet reagoivat kohtaamaansa ympäristöön ja samalla muotoi-

levat sitä sekä kognition että sosiaalisen toiminnan tasolla, puhutaan sensemakingin 

jatkuvasti käynnissä olevasta luonteesta. Merkityksellistämisellä ei ole alkua eikä lop-

pua, koska merkityksellistämistä tapahtuu kaiken aikaa tapahtumien jatkuvassa vir-

rassa. Ihminen yrittää koko ajan ymmärtää sitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. 

(Weick 1995, 45–46.) 

7. Sensemaking nojautuu enemmän uskottavuuteen kuin tarkkuuteen  

Weick (1995, 55; Weick ym. 2005, 415) väittää, että merkityksellistämisessä on us-

kottavuus ja vakuuttavuus keskeisempi asia kuin tarkkuus. Kun tapahtuneesta luo-

daan uskottava, aikaisempiin kokemuksiin istuva tarina, se merkityksellistyy (Weick 

1995, 61). Weick (1995, 57) kokoaa tämän ajatuksen seuraavaan lauseeseen: 

”Thus accuracy is meaningless when used to describe a filtered sense of the present, 
linked with a reconstruction of the past, that has been edited in hindsight” (emt.).  
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Weick (1995, 57–61) perustelee uskottavuuden ensisijaisuutta sillä, että organisaation 

jäsenten täytyy suodattaa relevantit signaalit ympäröivästä hälystä. Tämä suodattami-

nen on irrationaalista ja voi perustua jopa virheellisiin tulkintoihin. Tärkeintä yksilölle 

on se, että hän itse uskoo omaan tulkintaansa. Toiseksi perusteeksi hän esittää, että 

ympäristöstä nousevat vihjeet ovat monimerkityksellisiä ja ihmiselle on helpompaa 

tulkita niitä entuudestaan tutulla tavalla. Kolmas syy uskottavuuteen suosimiseen 

tarkkuuden sijaan liittyy organisaatiossa tapahtuvaan toiminnan nopeuteen. Organi-

satorisiin tapahtumiin reagoidaan yleensä nopeasti ilman, että siitä on tarkkaa kuvaa. 

Ongelmien ratkaisut perustuvat uskoon ongelman oikeasta ratkaisusta. Neljäntenä 

syynä Weick esittää, että ihmisen on helpompi merkityksellistää tapahtumia, jotka 

ovat rajoittuneita eli koskettavat vain erityisiä ja tietyssä ajassa tapahtuvia kysymyksiä, 

koska suuret globaalit tapahtumat vaativat laajaa ymmärrystä tapahtumista ja ovat 

siten vaikeampia ymmärtää. (emt., 57–61.)  

Viidennessä syyssä Weick (1995, 57–61) painottaa kokemusten merkitystä. Orga-

nisaation jäsenet luovat todellisuutta keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. Todelli-

suus rakentuu näin enemmän ihmisten synnyttämien kokemusten kuin objektiivisen 

tiedon kautta. Kuudes syy liittyy pragmaattisuuteen. Organisaation jäsenet kykenevät 

toimimaan ainoastaan niiden viitekehysten puitteissa, jotka he tuntevat ja joihin he 

uskovat. Weick sanoo, ettei tarkkuus ole niin tärkeää maailmassa, joka elää jatkuvassa 

muutoksessa. (emt.) 

”Juuri kun olemme huomanneet ja nimenneet jotakin, se on jo muuttunut joksikin 
toiseksi tai sitä ei ole enää olemassa” (Weick 1995, 60, käännös T.K). 

Viimeisenä kahdeksantena syynä Weick esittää, että ihmisen on loppujen lopuksi 

mahdotonta tietää, mikä hänen käsityksistään on tarkka ja mikä ei. Sitä voi arvioida 

vasta jälkikäteen. (Starbuck ja Milliken 1988, 44, Weickin mukaan 1995, 60.) Weick 

ym. (2005, 415) ei kuitenkaan kiellä tarkan tiedon merkitystä organisaatioissa. Tark-

kaa tietoa tarvitaan päätöksenteossa, mutta työntekijät eivät sitä yleensä Weickin ym. 

(2005, 415) mielestä tarvitse, koska he eivät ratkaise organisaatiotason ongelmia, vaan 

heidän tavoitteena on ymmärtää tilanne ja kulkea kohden tavoitteita.  

Weick (1995, 54) käyttää kartta-analogiaa selventäessään merkityksellistämisen 

suhdetta uskottavuus versus tarkkuus: Sotilasjoukko oli harjoitteluleirillä Alpeilla, 

kun näkyvyys ja olosuhteet huononivat lumisateen vuoksi. Sotilaat olivat väsyneitä, 

ja paniikki alkoi hiipiä leiriläisten joukkoon. Sattumalta yhden sotilaan taskusta löytyi 

kartta. He etsivät luonnosta maamerkkejä, sijoittivat ne kartalle, ja lopulta he pääsivät 

muiden leiriläisten pariin. Perillä sotilaat huomasivat, ettei kartta ollutkaan Alppien 

vaan Pyreneiden vuoriston kartta. (emt.) 
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”When you’re tired, cold, hungry, and scared, any old map will do” (emt.). 

Weick (1995, 55) selittää, että kartta, vaikka se olisi huonokin, saa ihmiset toimimaan, 

koska se antaa kuvan siitä, mihin ollaan menossa. Uskottavat tarinat ja kartat energi-

soivat ihmisiä puhumaan ja toimimaan, ja ne johtavat parempaan lopputulokseen 

kuin mahdollisimman tarkan todellisuuden tavoittelu, johon ihmiset eivät pysty us-

komaan (Weick 1995, 55, 61). Weick ja kumppanit (2005, 415) muistuttavat, että se, 

mikä näyttäytyy uskottavalta asialta esimerkiksi johtajille, saattaakin olla työntekijöille 

täysin epäuskottava asia. He viittaavat tässä johtamisen rationaalisen päätöksenteon 

käytäntöihin, jonka mukaan esimerkiksi tarkasti laaditun strategian uskotaan tuotta-

van tehokkaita lopputuloksia, vaikka todellisuudessa työntekijät saattavat kokea sen 

täysin epäuskottavana. (emt.) 

Edellä on kerrottu, miten Karl Weick konstruoi sensemaking-prosessin luonnetta 

seitsemän ominaisuuden perusteella. Weickin (1995, 17) mukaan ne määrittelevät 

sensemaking-prosessia ja niiden avulla voidaan ymmärtää, miksi joku tilanne, toi-

minta tai ilmiö muotoutuu sellaiseksi kuin muotoutuu ja miksi ihmiset antavat sa-

malle asialle erilaisia merkityksiä.  

Tutkimuskirjallisuus hyödyntää Weickin luomia sensemaking-prosessin ominai-

suuksia, vaikka evidenssi ominaisuuksien ilmenemisestä ja niiden välisistä suhteista 

on varsin vähäistä. Probst (2012, 238–252) sekä Lunkka ym. (2015, 244–255) ovat 

osoittaneet tutkimuksissaan Weickin sensemaking-prosessin seitsemän determinant-

tia olevan hyödyllisiä ja myös relevantteja ainakin organisaatiomuutosta käsittelevissä 

tutkimuksissa.  

5.3 Kritiikkiä weickiläistä sensemaking-ajattelua kohtaan 

Karl Weick on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä kirjoitustensa tieteellisyydestä 

ja ajatustensa teoreettisesta vakuuttavuudesta. Kritiikki kohdistuu hänen tapaansa il-

maista asioita abstraktisti, epätarkasti ja jopa epätieteelliseen tapaan runollisesti. Pe-

rinteiseen tieteellisen ilmaisutapaan orientoituneiden lukijoiden on vaikea ymmärtää 

Weickin erilaista ilmaisutapaa. Gioia (2006, 1709) on arvioinut weickiläistä lukuko-

kemustaan seuraavaan tapaan: 

“When I first read Weick in 1977, I had no idea what to make of him. The style of 
writing and thinking was unusual, even weird to me. It struck me initially as cryptic 
and arcane, and also as rooted in ideas that seemed obscure and esoteric. Further-
more, he demonstrated these ideas—supposedly about life in organizations— with 
examples that did not appear to focus very much at all on organizations. What to 
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make of this mysterious persona and his puzzling ideas? He seemed to use the same 
tools—ideas and words—that I and others in my newly adopted field used to play the 
scholarship game, but he used them in ways that other writers didn’t, to fashion a 
different way of understanding the game itself… All of Weick’s writing tends to be 
chocked full of ideas and observations, large and small, but he has been pursuing a 
number of running themes over the years visiting, revisiting, and revising them as he 
goes.” (emt.) 

Thomas Basbøll (2010, 163) epäilee, että Weick on tulkinnut väärin toisten kirjoituk-

sia ja syyllistynyt lisäksi plagiointiin, ja siksi Weickin tuotosten käytettävyyttä tulisi 

hänen mielestään arvioida tieteellisessä mielessä uudelleen. Parry (2003, 261) tuo 

esiin Weickin ajattelun monimutkaisuuden: ”Koska sensemaking on kompleksinen 

ja monikasvoinen ilmiö, me emme voi sitä täysin ymmärtää.” 

Starbuck (2015, 1296, käännös T.K) puolestaan esittää, ettei Weickiä pidetä tie-

teellisesti lahjakkaana empiirikkona. Starbuck perustelee argumenttinsa seuraavasti: 

”Hän (Weick) vetäisee kirjoituksia erilaisilta kentiltä, käyttää kuvitteellista aineistoa ja 
tulkintaa. Hän valitsee aineistonsa, koska ne kiehtovat häntä itseään, ja hän odottaa 
niiden kohtaavan lukijansa. Jutut saavat alkunsa hänen päässään ja hän sekoittaa mui-
den kirjoittajien ideoita ja kertomuksia. Joskus hän näyttää väärin ymmärtävän toisten 
kirjoittajien kirjoituksia ja tekee niistä epäselvempiä kuin ne alun perin olivat… Mat-
kustaessaan uuteen kohteeseen, ainakin jos asiaa tarkastellaan johtamisen tai sosiaali-
psykologian näkökulmasta, niin on ymmärrettävää, ettei hän aina itsekkään tiedä paik-

kaansa eikä määränpäätänsä.” (emt.) 

Gioia ja Mehra (1996, 1228–1229) arvostelivat jo 20 vuotta sitten Weickin ajattelun 

rajoittuneisuutta, koska sen ytimessä olivat odottamattomat ja tuntemattomat tilan-

teet. Heidän mielestään suurin osa organisaation tapahtumista on kuitenkin tunnet-

tuja, ja tälle rutiinitoiminnallekin annetaan merkityksiä. Heidän mielestä sensema-

king-prosessi ei ole pelkästään tietoinen ja kontrolloitu prosessi, jossa ihmiset löytä-

vät mielekkyyden asioille, mikäli he pystyvät laittamaan ne johonkin ymmärryksen 

rakenteisiin (skeemaan). Ihmiset löytävät mielekkyyttä myös rutiiniasioille, ja tämä 

prosessi tapahtuu usein tiedostamattomalla tasolla. Holt ja Cornelissen (2014, 525–

526) yhtyvät tähän kritiikkiin sanoessaan, että kategoriat, narratiivit ja kehykset ovat 

sosiaalisesti opittuja, ja ne tulevat esiin pääosin tiedostamattomasti. Kehykset ja ka-

tegoriat ovat piileviä ja näkymättömiä, ja ne tulevat näkyviin institutionaalisissa sään-

nöissä, standardeissa ja jokapäiväisessä kielenkäytössä. Ne eivät siis tule näkyviksi 

ainoastaan yllättävissä ja odottamattomissa tilanteissa. Heidän mielestään sensema-

king-ajattelu tulisikin suunnata enemmän ei-instrumentaaliseen suuntaan tarkastele-

maan organisaation arkipäivästä toimintaa merkitysten suhteina eikä instrumentaali-

sina, kognitiivisesti painottuneina, taaksepäin katsovina näkökulmina. (emt., 537.) 
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Vuori (2011, 25) tuo myös esille mentaalisten mallien rajoittuneisuuden, koska hänen 

mielestään ihminen ei toimi pelkästään mentaalisten mallien varassa, vaan ihmisen 

toimintaa ohjaavat myös identiteetistä riippumaton refleksitoiminta, tunneperäinen 

ja tiedostamaton dynamiikka. 

Sensen eli mielen tai ymmärryksen vajavainen määrittely on myös saanut kritiikkiä 

osakseen (esim. Bakken & Hernes 2006; Munro & Huber 2012). Sandberg ja Tsoukas 

(2015, S19) tuovat esille, että Weick antaa sense-sanalle useita eri merkityksiä, kuten 

intellektuaalinen käsitys epäselvästä tilanteesta, käsitys, mielekkyys, ymmärrys ja ref-

lektio. Useimmat tutkimukset määrittelevät sense:n lopputulokseksi, joka syntyy toi-

mijan häiriöitä tai uutta toimintaa koskevasta tulkinnasta tai kognitiosta. (emt.)  

Clarkin (2004, 622–623) mukaan sensemaking-näkökulmassa on liian subjektiivi-

nen lähestyminen organisaation toimintaan, koska ajattelun mukaan ihminen toimii 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa kuten haluaa omien intressiensä mukaisesti. 

Sandbergin ja Tsoukaksen (2015, S21) mielestä tämä kritiikki ei osu oikeaan, koska 

fenomenologisen ajattelun mukaisesti ympäristö tuodaan ihmisen tietoisuuteen, ja se 

tulee todelliseksi kokemusten kautta. Miles (2012, 244) nostaa saman asian esille kri-

tisoidessaan Weickin ajatusta ”itseään täyttävästä profetiasta”. Ajatuksen mukaan ih-

minen luo omaa toimintaansa itsensä luomien merkitysten varassa eikä pysty ole-

maan objektiivinen ja neutraali huomioidessaan ympäristön tapahtumia. Kritiikki 

kohdistuu siihen, ettei todellisuus ole sitä, mitä sensemaking osoittaa. Sensemaking 

tuottaa uskottavia ja ymmärrettäviä merkityksiä, jotka voivat kuitenkin olla kaukana 

todellisuudesta. (emt.) Milesin (2012, 244) mielestä johtajien tulisikin kohdentaa joh-

tamisensa objektiiviseen todellisuuteen eikä työntekijöiden tapahtumille luomille 

merkityksille. 

Suhtautuminen sensemakingin ajallisen orientaatioon jakaa tutkijoita (Sandberg 

& Tsoukas 2015, S18–S19). Weick (1995) on pioneerityössään luonnehtinut sen-

semaking-prosessia retrospektiiviseksi. Uudempi tutkimus kuitenkin osoittaa, että 

sensemaking voi olla ajallisesti suuntautunut sekä menneisyyteen, nykyhetkeen että 

tulevaisuuteen (esim. Gephart ym. 2013; Kaplan & Orlikowski 2013). Gephart ym. 

(2013) muun muassa toteavat, että käsitykset tulevaisuudesta pohjautuvat aina tähän 

hetkeen sekä menneisyyteen, ja siten tulevaisuusorientoitunut ajattelu ei hylkää ret-

rospektiivisyyttä. Gephart ja kumppanit (2013) ovat tuoneet esille etnometodologi-

sen lähestymisen sensemakingin ajalliseen kysymykseen. Ajattelun mukaan sensema-

kingiä tapahtuu kokoa ajan eikä sillä ole ajallista alkua eikä loppua. Sensemakingin 

ajallista luonnetta eikä paikkaa voida siten osoittaa. (Maitlis & Christianson 2014, 97; 

ks. myös Gephart ym. 2013, 275.)  
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5.4 Sensemakingin lähikäsitteitä 

Sensemaking-käsitteestä on muodostettu lähikäsitteitä, jotka ovat myös nousseet or-

ganisaatiotutkimuksen mielenkiinnon kohteiksi (kuvio 19). Tutkimuskirjallisuus tun-

tee käsitteet sensegiving, sensebreaking, sensedemanding, sensehiding ja sense spesification. 

Kun organisaation jäsenet muotoilevat muiden organisaation jäsenten merkityk-

sellistämistä, puhutaan sensegivingistä. Sitä voidaan kutsua prosessiksi, joka pyrkii 

vaikuttamaan merkityksellistämisessä tapahtuvaan todellisuuden rakentumiseen. 

(Gioia & Chittipeddi 1991, 442.) Tyypillisesti sensegivingiä on käytetty tavoiteltaessa 

strategista muutosta, jossa johtajat yrittävät muokata työntekijöiden käsityksiä orga-

nisaatiotodellisuudesta (esim. Maitlis & Lawrence 2007, 58; Sonenshein 2010, 503).  

 

Käsite ja tekijä/tekijät Määritelmä 

Sensegiving 

Gioia ja Chittipeddi 1991, 442 

”Yrittää vaikuttaa muiden merkityksellistämiseen ja merkityksen konstruk-

tioon määrittelemällä uudelleen parempana pidettyä organisaatiotodelli-

suutta.” 

Sensebreaking 

Pratt 2000, 464 

”Nykyisen merkityksen hävittäminen tai rikkominen ja uuden näkemyksen 

implementoiminen vanhan tilalle.” 

Sensedemanding 

Vlaar, van Fenema ja Tiwari 2008, 

240 

”Sinnikäs ponnistelu tiedon prosessoinnissa niin, että epävarmuus ja mo-

nimerkityksellisyys saadaan siedettävälle tasolle, jotta prosessi voi 

edetä.” 

Sensehiding 

Vaara ja Monin 2010, 6 

”Diskurssi, joka estää tietynlaisen ajattelun ja toiminnan tai manipuloi tiet-

tyjä ideoita.” 

Sense spesification 

Monin, Noorderhaven, Vaara ja 

Kroon 2013, 262 

”Eksplisiittisten tai implisiittisten periaatteiden sepittäminen, esimerkiksi 

päätöksissä, toiminnassa, symbolisaatiossa ja määrittelyssä.” 

Kuvio 19.  Sensemaking-käsitteen lähikäsitteitä (mukaillen Maitlis ym. 2014, 69, käännös T.K) 

Sensegiving hylkää vaihtoehtoiset tulkinnat todellisuudesta ja käyttää johtajien oi-

keana pidettyä käsitystä todellisuudesta. Samalla se rajoittaa henkilöiden osallisuutta 

sensemaking-prosessiin. (Voronov 2008, 201; myös Maitlis 2005, 22; Gephart ym. 

2013, 278.) Maitlisin ja Lawrencen (2007, 58) mukaan sensegiving saattaa toimia lau-

kaisevana tekijä sensemaking-prosessille.  

Sensebreakingistä voidaan puhua, jos ihmisten olemassa olevaa käsitystä pyritään 

aktiivisesti muuttamaan joksikin toiseksi (Pratt 2000, 464). Käsitettä käytetään, kun 

yksilön sensemaking-prosessia häiritään tuomalla esiin vastakkaisia tai poikkeavia tul-
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kintoja, jotka yksilön toivotaan omaksuvan (Aula & Mantere 2013, 344). Jos sen-

semakingillä tavoitellaan ymmärtämistä, sensegivingillä vaikuttamista, niin sensebrea-

kingillä tavoitellaan ymmärryksen muuttumista ja sopeutumista uudenlaisen tilanteen 

käsittämiseen (Giullani 2016, 221). Sensegiving ja sensehiding liittyvät usein yhteen 

koska, kun organisaation jäsenille legitimoidaan uudenlaisia merkityksiä todellisuu-

desta, niin samanaikaisesti voidaan manipuloida ja piilottaa muita merkityksiä ja näin 

voidaan edistää haluttua ajattelua ja toimintaa organisaatiossa (Vaara & Monin 2010, 

6). Sensedemandin avulla pyritään vähentämään tiedon ja kokemusten asymmetriaa, 

mikä mahdollistaa yhteisen ymmärryksen syntymistä (Vaara & Monin 2010, 241–

242). Sense spesification liittyy sensegivingiin, mutta siinä organisaation jäsenille esi-

tetyt asiat ovat vain osatotuuksia (Monin ym. 2013, 262).  

5.5 Sensemaking-prosessi 

Prosessiorientoituneessa näkökulmassa sensemakingiä ja prosessia tarkastellaan toi-

siinsa kiinteästi liittyvinä ilmiönä (Hernes & Maitlis 2013, 27). Prosessi on kuitenkin 

ambivalentti termi. Sen voi ymmärtää joko organisaatioissa näkyvinä artefakteina, 

kuten kielenä, merkityksinä, sosiaalisena vuorovaikutuksena tai valtaan liittyvinä suh-

teina tai sen voi ymmärtää ontologisesti todellisuuden ilmentyminä. (Chia 2013, 112, 

135.) Artefaktien näkökulmasta katsottuna prosessi voidaan nähdä myös toimintojen 

sarjana, jossa organisaation jäsenet etsivät ymmärrystä epäselvistä ja hämmentävistä 

toimintaympäristön tapahtumista (emt.). Mills ja kumppanit (2010, 189) näkevät sen-

semakingin ei-lineaarisena prosessina. Se ei tapahdu heidän mielestään määrättyinä 

jaksoina, vaan prosessin toiminnot ovat osin päällekkäisiä ja niiden intensiivisyys 

vaihtelee. Esimerkiksi enactment voi olla toisessa tilanteessa ilmeisempää ja toisessa 

tilanteessa se voi olla näkymättömämpää. Näin ollen prosessi on jokaiselle organi-

saation jäsenelle erilainen (emt.; ks. myös Thurlow & Helms Mills 2009, 462). Karl 

Weick (1995, 8) esittää prosessin vaiheet seuraavasti: 

“The process of sensemaking is intended to include the construction and bracketing 
of the textlike cues that are interpreted, as well as the revision of those interpretations 
based on action and its consequences” (emt.). 

Prosessista on löydettävissä vihjeiden etsimisen ja haarukoinnin vaihe, tulkintavaihe 

sekä tulkintaan perustuva toimintavaihe. Miles (2012, 242) viittaa edellä mainittuun 

Weickin (1995, 111) käsitykseen sanoessaan, että sensemaking-prosessi sisältää 



116 

kolme komponenttia: vihjeet (cues), kehykset (frame) sekä niiden välisen suhteen (con-

nection). Kehykset ovat syntyneet sosialisaation seurauksena, kun taas vihjeet nouse-

vat nykyhetken kokemuksista, ja ne antavat tietoa toimintaympäristöstä. Vihjeen ym-

märtäminen perustuu kehyksiin, koska ne ovat entuudestaan tuttuja rakenteita. Vih-

jeet yksin tai kehykset yksin eivät luo ymmärrystä, vaan merkityksellistämiseen vaa-

ditaan vihjeitä, jotka sopivat kehyksiin. (Miles 2012, 242.) Tiivistys ”Cues inside the 

frames” tarkoittaa tätä. 

Sandberg ja Tsoukas (2015, S14–S15) kuvaavat sensemaking-prosessia tutkimus-

kirjallisuudesta tekemiensä havaintojen pohjalta. Heidän mukaansa prosessi sisältää 

kolme toisiinsa niveltyvää vaihetta: creation (herääminen), interprepation (tulkinta) ja 

enactment (vastavuoroinen toiminta ympäristön kanssa). Organisaation jäsenet herää-

vät ensin organisaation sisäiseen tai ulkoiseen tapahtumaan, tulkitsevat sitä ja alkavat 

sitten toimia vastavuoroisesti ympäristön kanssa tekemiensä tulkintojen pohjalta. 

Kolme vaihetta seuraa toisiaan kehämäisesti eikä merkityksellistämisen prosessi py-

sähdy koskaan, koska prosessin luonne on ”ongoing”. (emt.) 

Myös Maitlis ja Christianson (2014, 59) esittävät, että sensemaking-prosessi sisäl-

tää kolme vaihetta: merkityksellistämisen prosessin käynnistymisen, intersubjektiivi-

sen merkityksen rakentamisen sekä toimimisen syntyneen ymmärryksen valossa. Ike-

moto (2007, 26) puolestaan nimeää sensemaking-prosessille seuraavat vaiheet: huo-

miota herättävien asioiden fokusointi, tulkinta ja päätöksen teko, jonka seurauksena 

syntyy tiettyjä tuloksia. Thomas, Clark ja Gioia (1993, 239) erottavat prosessista neljä 

vaihetta: jatkuva tiedonkeruu organisaation toimintaan vaikuttavista asioista, tulkinta, 

toiminta ja tulosten aikaansaaminen. Ancona (2012, 7–8) on samoilla linjoilla erotta-

essaan prosessista kolme päävaihetta: laajemman systeemin tutkiminen, kartan luo-

minen nykyisestä tilanteesta sekä toimiminen muuttuneessa ympäristössä ja oppimi-

nen sen kautta. 

Edellisen perusteella voidaan sanoa, että sensemaking-prosessin kolmesta vai-

heesta on tutkimuskirjallisuudesta löydettävissä samansuuntainen käsitys, mutta sen 

sijaan prosessin nimistä, toiminnoista ja niiden välisistä suhteista ei ole yksimieli-

syyttä. Sandberg ja Tsoukas (2015, S19) kritisoivatkin sensemaking-prosessin epäsel-

vää määrittelyä. Prosessin vaiheista käytetään epätarkkoja nimityksiä. Esimerkiksi 

enactment-vaiheesta ei osata sanoa, käsittääkö se koko prosessin vai onko se yksi eril-

linen prosessin osa. Myös käsitteiden sense ja action käyttö on epämääräistä. Toisille 

tutkijoille ne ovat kaksi erillistä käsitettä, jotka toimivat keskenään (interact) (esim. 
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Christianson, Farkas, Sutcliffe, Weick, 200950) ja toisille ne ovat ”being-in-the world” -

käsitteitä (vrt. eksistentiaalinen fenomenologia), jotka ovat kiedottuja toisiinsa ja ovat 

suhteessa toisiinsa (intra-act) (esim. Barad 2007, 139; Shotter 2013, 33).  

Sandberg ja Tsoukas (2015, S14) ovat tehneet huomion, että vaikka monissa tut-

kimuksissa on osoitettu sensemaking-prosessissa olevan kolme vaihetta, niin vain 

harvat tutkimukset ovat huomioineet kaikki nämä vaiheet. Useimmat tutkijat eivät 

tee eroa heräämisen ja sitä seuraavan tulkinnan välillä, ja tästä johtuen sensemaking-

prosessi nähdään tulkinnallisena tai tiedollisena prosessina. Sandbergin ja Tsoukak-

sen mukaan sensemaking ei kuitenkaan ole uudelleen muotoutunut kognitiivinen 

konstruktio, vaan se on prosessi, joka syntyy kolmen toiminnallisen vaiheen kautta: 

herääminen, tulkinta ja toiminta, jotka ovat ympäristön vaikutuksen alaisena ja päin-

vastoin. (emt.) 

Perryman (2011, 45–46) on piirtänyt Weickin, Sutcliffen ja Ostfelden (2005, 409) 

sensemaking-näkemyksen prosessinomaisena kuvana (kuvio 20). Kuvassa tuodaan 

esille, kuinka tapahtumat soljuvat organisaatiossa ja asioiden merkitykset pysyvät va-

kaina (flowing of stable meaning), kunnes tapahtuu jotakin, joka poikkeaa normaalista. 

Poikkeavaa tilannetta kutsutaan tapahtumaksi (event). Yhteisö yrittää selviytyä tilan-

teesta tulkitsemalla tapahtumaa olemassa olevien käsitystensä tai esimerkiksi organi-

saation ohjeiden ja suunnitelmien, institutionaalisten sääntöjen tai tradition avulla 

(existing texts). Jos yhteisö ymmärtää tapahtuman olemassa olevan tiedon avulla, se 

jatkaa toimintaansa entiseen tapaan. Mikäli selitykset eivät sovi tilanteeseen, yhteisö 

etsii vaihtoehtoisen tavan toimia (alternative action) tai se alkaa pohtia tilannetta muu-

toin (further deliberation). (emt.) 

 

                                                   
50 Christianson ja kumppanit (2009) tutkivat oppimista harvinaisen tapahtuman kautta (rautatiemuseon 
katon romahtaminen). Odottamaton tapahtuma laukaisi oppimisen, koska ihmiset eivät voineet käsit-
tää eikä selittää tapahtunutta järjellä. Ihmiset tulkitsivat tapahtunutta (katon rakenteita ja sääolosuh-
teita) ja loivat siitä uudenlaista ymmärrystä ja uusi ymmärrys auttoi heitä jatkossa ehkäisemään vastaa-
vanlaisia onnettomuuksia. (emt.) 
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Kuvio 20.  Perrymanin (2011, 45, käännös T.K) tulkinta Weickin, Sutcliffen ja Ostfelden (2005, 409) kuvaamasta sensemaking–prosessista

”Flow of stable meaning” 

Merkitysten virta 

”Event” 

Tapahtuma 

”Existing texts: 

 Constrains, premises, plans, 

expectations, traditions 

 

Olemassa olevat säännöt: 

ohjeet, suunnitelmat, traditio 

”Congruent” 

Yhteneväinen 

käsityus 

“Incongruent” 

Epäyhteneväinen 

 

”Flow of stable meaning” 
Merkitysten virta 

”Alternative action” 
Vaihtoehtoinen toiminta 

”Further deliberation” 
Tarkempi pohdinta 
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Ruotsalaiset Skålén ja Strandvik (2005) näkevät sensemaking-prosessin samansuun-

taisesti kuvion 21 esittämällä tavalla. Heidän mukaan prosessi lähtee liikkeelle ympä-

ristössä havaituista ja esille nostetuista vihjeistä. Organisaation jäsen ymmärtää vih-

jeen, mikäli se sisältyy hänen kognitiiviseen kehykseen. Tämän seurauksena hän ky-

kenee ymmärtämään tilanteen ja toimimaan sen edellyttämällä tavalla. Skålén ja 

Strandvik (2005, 233) myötäilevät Weickin (1995, 31; Weick ym. 2005, 414) ajatusta 

ympäristön vastavuoroisesta vaikutuksesta sensemaking-prosessiin. Skålén ja Strand-

vik (2005, 234) pitävät sensemaking-prosessia kognitiivisena ilmentymänä, mikä ei 

ole staattinen tila, vaan ihmisten kokemukset ja toiminta muokkaavat sitä jatkuvasti.  

 

 

Kuvio 21.  Skålénin ja Strandvikin (2005, 235) käsitys Weickin (1995, 50–61) sensemaking-
konseptista (käännös T.K) 

Sekä Perrymanin (2011) että Skålénin ja Strandvikin (2005) tulkinnoista käy ilmi, että 

prosessin käynnistymiseen tarvitaan toimintaympäristöstä nouseva prosessin laukai-

seva tekijä. Seuraava luku selventää sensemaking-prosessin käynnistymisvaihetta tar-

kemmin.  

5.5.1 Prosessin laukaisevat ja prosessia hillitsevät tekijät 

Zack (1998) on sanonut, että sensemaking-prosessin käynnistää todellisuuteen liit-

tyvä tietämättömyys. Tietämättömyyteen liittyvät käsitteet epävarmuus (uncertainty), 

kompleksisuus (complexity), monimerkityksellisyys (ambiguity) sekä epämääräisyys 

Aikaisemmat 

kokemukset 

Kognitiiviset 

kehykset 
Poimitut vihjeet 

Sensemaking 

Vastavuoroisuus 

toimintaympäristön kanssa 
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(equivocality) (emt., ks. myös Weick 1995, 91–100). Epävarmuus tarkoittaa tilannetta, 

jossa organisaation jäsenillä ei ole riittävästi tietoa nykyisen tilanteen tai tulevaisuuden 

kuvaamiseen. Kompleksisuus voidaan määritellä tilanteeksi, jossa kohdataan toisiinsa 

liittyviä muuttujia, jotka jokainen ymmärtää yksilöllisellä tavalla, mutta jotka yhdessä 

ylittävät yksilöiden, tiimien ja organisaation kyvykkyyden prosessoida sitä synteesiksi. 

Monimerkityksellisyys voidaan määritellä kyvyttömyydeksi tehdä tilanteesta miele-

kästä informaation määrästä huolimatta. Monimerkityksellisyys kasvaa, jos tilanteet 

eivät vastaa aikaisempien tilanteiden synnyttämiä kokemuksia. Epämääräisyydellä 

voidaan ymmärtää tilanne, jossa samasta asiasta tehdään lukuisia uskottavia selityksiä. 

(emt.) 

Monimerkityksellisyys, epävarmuus, epämääräisyys ja kompleksisuus liitetään 

yleisesti sensemaking-prosessin käynnistymisvaiheeseen (Weick 1995, 91–93; Maitlis 

2005, 21; Weick ym. 2005, 411; Maitlis & Christianson 2014, 58; Sandberg & Tsoukas 

2015, S10). Prosessin käynnistyminen vaatii Weickin kielellä sanottuna toimintaym-

päristöstä nousevan vihjeen (cue), joka on luonteeltaan monimerkityksellinen ja syn-

nyttää epävarmuutta. Vihjeen synnyttämä hämmennys ja epävarmuus rikkovat arki-

sen työn tekemisen, koska ihmiset eivät ymmärrä, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä 

tapahtuma merkitsee heille ja heidän työlleen. Vihje synnyttää ymmärrykseen särön 

tai häiriön, joka vaatii selvittämistä, jotta toiminta voisi normalisoitua. Monimerki-

tyksellisyys saa aikaan useita erilaisia tulkintoja, jotka puolestaan saavat aikaan häm-

mennystä. Yhtä lailla tapahtuman epäselvä merkitys voi laukaista sensemaking-pro-

sessin. (Weick 1995, 91–92, 95, 99–101; Maitlis & Christianson 2014, 70.) Weickin 

ym. (2005, 415) mukaan on aivan sama, onko tapahtumalle liian paljon tai liian vähän 

merkityksiä, koska tilanne johtaa aina samaan lopputulokseen: syntyy epätietoinen 

tilanne, joka aktivoi sensemaking-prosessia. 

Weick ym. (2005, 414–415) ymmärtää sensemakingin käynnistymisen todellisuu-

den tarkastelun kautta. Oleellista on kysymys: Onko maailma samanlainen vai erilai-

nen kuin ennen? Jos todellisuus on erilainen kuin oletimme, se synnyttää hämmen-

nystä ja epätietoisuutta. Kokemus ympäristön vakaudesta hillitsee prosessin käynnis-

tymistä, kun taas kokemus muutoksesta tai muuttuneesta tilanteesta aktivoi prosessin 

käynnistymistä. (emt.) Sensemaking-prosessin käynnistymiseen ei aina tarvita vih-

jeitä, koska prosessin voi käynnistää myös pelkkä tunne siitä, etteivät asiat ole niin 

kuin niiden pitäisi olla. Weickin (1993, 633, käännös T.K) sanoin ilmaistuna: ”Maa-

ilma ei enää ole rationaalinen systeemi kuten ennen.” Maitlis, Vogus ja Lawrence 

(2013, 236–237, 239) ovat osoittaneet, että tunteet voivat käynnistää sensemaking-
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prosessin, ja ne myös vaikuttavat prosessin kulkuun ja lopputulokseen. Tunteet voi-

vat joko ruokkia merkityksellistämisen prosessia tai ne voivat jopa kokonaan estää 

prosessin käynnistymisen tai sen etenemisen (emt.). 

Kun toimintaympäristön yhtäaikainen monimerkityksellisyys ja epävarmuus kas-

vattavat sensemaking-prosessin käynnistymisen todennäköisyyttä, niin pelkästään 

ympäristössä esiintyvä epävarmuus vähentää sitä. Epävarmuutta lisäävät tekijät, ku-

ten informaatiokuorma, toiminnan kompleksisuus ja turbulenssitilanne, vaikuttavat 

organisaation jäsenten kykyyn havaita vihjeitä. Organisaation jäsenet pyrkivät selviy-

tymään informaatiokuorman aiheuttamasta tilanteesta vähentämällä ympäristöä kos-

kevaa havainnointiaan. Ympäristön havainnoinnin supistaminen vähentää ilmiöiden 

merkityksellistämisen todennäköisyyttä. Samoin käy kompleksisten asioiden kanssa. 

Ihminen laittaa mieluummin monimutkaiset asiat syrjään ja valitsee asioita ja ilmiöitä, 

joita hän ymmärtää helposti. Myös turbulenssitilanne organisaatiossa saattaa hillitä 

merkityksellistämistä, koska jatkuvat muutokset ja epävakaus lisäävät Weickin mu-

kaan ryhmäkäyttäytymistä, mikä saa aikaan sen, että ryhmä toimii omien sääntöjensä 

mukaisesti, vaikka säännöt saattavat olla makrotason olettamusten vastaisia. (Huber 

& Daft 1987, Weickin mukaan 1995, 86–88.)  

Weick (1995, 93) lainaa McCaskeyn (1982) luokittelua organisaatioissa ilmenevistä 

monimerkityksellisyyttä synnyttävistä tilanteista (kuvio 22). Yhteistä tilanteille on se, 

että henkilöstöllä on epätietoisuus asioiden tilasta. He eivät tiedä, mikä oikeastaan on 

ongelma tai he eivät ymmärrä, millaisesta ongelmasta on kysymys. Kun henkilöstölle 

annetaan tilanteesta tietoa, he eivät kykene tulkitsemaan sitä, koska tietoa on joko 

liikaa tai liian vähän tai se esitetään sellaisessa muodossa, ettei henkilöstö luota siihen 

tai ei ymmärrä sitä. Tilanteen tekee epäselväksi se, jos esitetyt tavoitteet ovat epäselviä 

tai ne ovat keskenään ristiriitaisia. Jos ihmiset toivovat saavuttavansa tilanteessa eri-

laisia asioita, se saattaa johtaa henkilöstön välisiin konflikteihin, jolloin tilanteen syn-

nyttämä epävarmuus kasvaa. Tilannetta vaikeuttaa, jos resursseista toteuttaa tavoit-

teita on puutetta, esimerkiksi henkilöstöä tai taloudellisia resursseja ei ole riittävästi. 

Tilanteen monimerkityksellisyys edelleen kasvaa, jos tehtäviä eikä vastuita ole ker-

rottu selvästi tai niistä ei ole yksimielisyyttä. Mikäli toiminnan onnistumista ei pystytä 

todentamaan kriteerien tai mittausvälineiden puutteen vuoksi, muodostuu tilanteen 

arvioinnista monitulkintaista. (emt.) Monimerkityksellisyyden lähteet ovat tavallisia 

organisaatioiden elämässä. Ne pitävät yllä merkitysten virtaa, ja näin organisaatio on 

jatkuvassa organisoitumisen tilassa. 
  



122 

Monimerkityksellisyyttä synnyttävät tilanteet Selite 

Ongelman luonne on epäselvä Mikä on ongelma? Ongelma on epäselvä, ja se saattaa 

vaihtaa muotoansa. 

Informaation määrä ja luotettavuus ovat epäsel-

viä 

Jos ongelman määrittely kyseenalaistetaan, ongelmaa 

koskevassa tiedon keruussa ja luokittelussa tulee ongel-

mia: Tiedon virtaus joko ylikorostuu tai se on liian heikkoa. 

Tieto saattaa olla vajavaista tai se vääristää todellisuutta.  

Useat konfliktiset tulkinnat Tiedosta luodaan useita erilaisia ja jopa konfliktisia tulkin-

toja. Tietoa ja sen merkittävyyttä luetaan eri tavoilla. 

Organisaation jäsenten erilaiset arvot 

Poliittiset ja emotionaaliset törmäykset 

Organisaation jäsenet luottavat enemmän omiin tai profes-

sionaalisiin arvoihin muotoillessaan tilanteesta mielek-

kään. Erilaisten poliittiset ja emotionaaliset arvot törmäävät 

vastakkain ja lataavat emotionaalisesti tilannetta. 

Tavoitteet ovat epäselviä tai niitä on paljon, ja ne 

ovat konfliktisia. 

Johtajat eivät ohjaa tarkasti määriteltyihin koherentteihin 

tavoitteisiin, tai tavoitteet ovat epämääräisiä, tai tavoitteet 

ovat tarkasti määriteltyjä, mutta keskenään ristiriitaisia. 

Puute ajasta, rahasta tai huomiosta Ajan, rahan tai huomion puute aiheuttavat vaikean ja ka-

oottisen tilanteen. 

Vastakkaisuudet ja paradoksit Tilanteella on epäjohdonmukaisia piirteitä, suhteita tai vaa-

timuksia. 

Epäselvät roolit ja vastuut Organisaation jäsenille ei ole tarkasti määritelty toimintoja, 

joita heiltä odotetaan. Tärkeissä kysymyksissä päätöksen-

teko ja vastuut ovat epäselviä ja kiistanalaisia. 

Menestyksen mittaaminen on puutteellisia Organisaation jäsenet ovat epävarmoja, mitä onnistumi-

nen ratkaisevissa tilanteissa tarkoittaa eikä heillä ole kei-

noja mitata onnistumista. 

Syy-seuraus -suhteita ymmärretään puutteelli-

sesti 

Organisaation jäsenet eivät ymmärrä, mikä aiheuttaa tilan-

teen, ja vaikka he tietäisivätkin toivotun tuloksen, he ovat 

epävarmoja, miten se saavutetaan. 

Käytössä ovat symbolit ja 

metaforat 

Tilanteissa, joissa pitäisi käyttää tarkkoja määritelmiä ja 

loogista argumentointia, organisaation jäsenet käyttävät 

symboleja ja metaforia näkemystensä esittämisessä. 

Päätöksentekoon osallistujat vaihtelevat Päätöksentekijät ja vaikuttajat ovat vaihtuneet, ja päätök-

siä tekevät eri henkilöt kuin alun perin. 

Kuvio 22.  Monimerkityksellisyyden lähteitä organisaatiossa (McCaskey 1982, Weickin mukaan1995, 
93, käännös T.K) 

Jos McCaskey selitti merkityksellistämisen käynnistymistä mikrotasolla, niin Maitlis 

ja Christianson (2014, 71) luokittelevat sitä enemmän makrotasolla. He jaottelevat 

tutkimuskirjallisuuden perusteella tekemänsä analyysin pohjalta laukaisevat tekijät 
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kolmeen kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat organisaatiossa tai sen toi-

mintaympäristössä tapahtuvat sokit ja kriisit. Esimerkiksi Colvillen, Pyen ja Carterin 

(2013) kuvaus Lontoossa tapahtuneesta pommiattentaatista vuonna 2005 kertoo po-

liisien merkityksellistäneen tilannetta eri tavoilla, mikä puolestaan johti entistä suu-

rempaan epätietoisuuteen ja tilanteen hallitsemattomuuteen (emt., 1217). 

Toisen ryhmän muodostavat tapahtumat, jotka uhkaavat organisaation jäsenten 

identiteettiä. Maitlis ja Christianson (2014, 74) väittävät, että jos ihmisen itsensä ke-

hittämisen tarvetta, minäpystyvyyttä tai sisäistä johdonmukaisuutta uhataan, ihminen 

haluaa selvittää uhan säilyttääkseen identiteettinsä. Identiteetin uhkaa tai identiteetin 

epämääräisyyttä pidetään erittäin voimakkaana sensemaking-prosessin laukaisijana 

sekä yksilö-, organisaatio-, ammatti- että institutionaalisella tasolla, koska ihmisellä 

on tarve pitää oma identiteettinsä hallinnassa. Mikäli organisaation jäsenillä on vahva 

identiteetti, tarvitaan myös vahvoja asioita laukaisemaan sensemaking-prosessi, 

koska heikoilla signaaleilla ei ole riittävää voimaa käynnistää prosessia. (Maitlis & 

Christianson 2014, 75,77.) 

Kolmantena sensemaking-prosessin laukaisevana tekijänä kuvataan suunnitel-

tuun muutokseen tähtäävät interventiot. Muutokset liittyvät esimerkiksi strategiseen 

johtamiseen, oppimiseen ja innovatiivisuuteen. Organisaatiomuutoksiin liittyy usein 

kokemus epävarmuudesta, monimerkityksellisyydestä sekä hämmennyksestä (Maitlis 

& Christianson 2014, 76–77), ja siksi organisaatiomuutosta pidetään otollisena paik-

kana sensemaking-prosessin käynnistymiselle (esim. Sonenshein 2010; Mantere, 

Schildt & Sillince 2012). 

Sensemaking-prosessi mahdollistaa sekä yksilö- että organisaatiotason oppimisen. 

Tutkimukset (esim. Weick 1993; Christianson ym. 2009; Catino & Patriota 2013) 

todistavat, että virheiden ja häiriöiden synnyttämät kriisit voivat käynnistää sensema-

king-prosessin ja voivat johtaa oppimiseen. Tämä tulee esille erityisesti tilanteessa, 

jossa toimintaympäristö on epämääräinen ja sumea. Sumea toimintaympäristö lau-

kaisee sensemaking-prosessin, mutta jos toimintaympäristö on pitkittyneesti epämää-

räinen, sen kyky käynnistää sensemakingiä heikkenee, koska vihjeet ovat siinä tilan-

teessa usein epäselviä, toiminta sekavaa ja merkitykset ovat moninaisia. Myös toimin-

nan ja tulosten välisiä yhteyksiä saattaa olla tällöin vaikea hahmottaa. (Maitlis & 

Christianson 2014, 92; Weick 1995, 93.)  

Luovuuden ja innovatiivisuuden on osoitettu nousevan sensemakingistä. Sen-

semakingin on nähty olevan innovatiivisuuden positiivinen voima, koska sen kautta 

toimijat joutuvat aktiivisesti kohtaamaan paradokseja ja uskomusrakenteita epänor-

maaleissa tilanteissa. Sensemakingin avulla työntekijöillä on mahdollista huomata 
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monimuotoisia, uusia viitekehyksiä ja samalla löytää uusia tapoja toimia näiden viite-

kehysten parissa. Tavallisesti sensemaking-prosessi käynnistyy kaaoksesta ja häm-

mennyksestä, jolloin sensemakingin avulla on mahdollista saavuttaa järjestäytynyt 

toiminta. Muutoksessa, oppimisessa ja luovuudessa tilanne on päinvastainen. Kaikki 

alkaa status quo:sta, mutta tilanne johtaa ainakin väliaikaisesti hämmennykseen, mikä 

luo perustan uudelleenorganisoitumiselle. (Drazin, Glynn & Kazanjian 1999, 290.) 

Drazin ym. (1999) muun muassa ovat osoittaneet, että luovat prosessit nousevat 

kompleksisten organisaatioiden sensemaking-prosessista. Jokainen sensemaking-epi-

sodi tuottaa omanlaisensa organisaation jäsenten neuvotteleman uskomusrakenteen, 

joka säilyttää elinvoimansa seuraavaan kriisiin asti. Luovuus on polttoainetta sen-

semakingille: Se ruokkii sitä ja synnyttää uudenlaisia tapoja toimia. (emt., 290, 302–

303.) 

Paljon käytetty esimerkki luovuudesta on Weickin (1993)51 kuvaus Montanassa 

Yhdysvalloissa vuonna 1949 sattuneesta metsäpalosta. Palomiehet hyppäsivät lasko-

varjojen avulla tiettömälle alueelle sammuttamaan aluksi vaarattomalta näyttävää 

metsäpaloa. Palo kuitenkin yltyi hallitsemattomaksi, jolloin työnjohtaja määräsi palo-

miehet riisumaan varusteensa ja suojautumaan työnjohtajan sytyttämän tulen ääreen. 

Suurin osa palomiehistä ei totellut käskyä, vaan yritti paeta. Kolmetoista palomiestä 

menehtyi, koska he eivät ymmärtäneet ”suojatulen” merkitystä. Pakeneminen oli 

siinä tilanteessa palomiehille mielekkäältä tuntuva ratkaisu. Huononäkyvyys ja pa-

niikki estivät palomiehiä toimimasta järkevästi. (emt., 628–629.) Weickin (1993, 638) 

mukaan metsäpalo-case opetti organisaatioelämälle joustavuuden merkitystä. Palo-

miehet menehtyivät, koska he eivät kyenneet tarkastelemaan tilannetta muusta kuin 

aiemmin opitusta näkökulmasta. Tilanteesta selviytyminen vaati luovuutta ja uuden 

kokeilua. Paineen alaisena toimineet palomiehet turvautuivat heille rationaaliseen ta-

paa toimia, ja he pakenivat kuolemaan. Työnjohtajan käsittämättömältä tuntuva idea 

vastatulesta, jonka hän jakoi muutaman palomiehen kanssa, pelasti heidän henkensä. 

(emt., 644–650.) 

Kolmas tapa jäsentää sensemaking-prosessin käynnistymistä on tutkijoiden Sand-

bergin ja Tsoukaksen (2015, S10–S13) esittämä episodiajattelu. Episodi alkaa het-

kestä, jolloin häiriö tulee ilmi ja loppuu tilanteen palatessa normaaliksi (toiminta or-

ganisoituu uudelleen) tai tilanteen johtaessa toiminnan pysyvään keskeytykseen. Epi-

sodit ovat häiriön laukaisemia suunniteltuja tai suunnittelemattomia, pieniä tai isoja 

tapahtumia tai niiden välimuotoja. Suuret, suunnittelemattomat tapahtumat (major 

                                                   
51 Weick (1993) analysoi artikkelissa alun perin Norman Macleanin vuonna 1992 julkaiseman kirjan 
kertomusta Young Men and Fire (Weick 2001, 100). 
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unplanned events) ovat usein olleet organisaatiotutkimuksen kohteena, jolloin mielen-

kiinnon kohteena ovat olleet organisaatioissa tapahtuneiden kriisit ja onnettomuudet. 

Tyypillisesti tällainen tapahtuma saattaa halvaannuttaa organisaation sensemaking-

prosessin ainakin hetkellisesti organisaation joutuessa hämmennyksen tilaan. (emt., 

S12.) Esimerkiksi Dunbarin & Garudin (2009, 413) tutkimus avaruussukkula Colum-

bian tuhoutumisesta vuonna 2003 osoitti, että oudossa tilanteessa ihmiset tekevät 

päätöksiä erilaisten tiedollisten kehysten varassa, mikä voi johtaa jopa katastrofaali-

siin seurauksiin. Suurista suunnitelluista tapahtumista (major planned events) on Sand-

bergin ja Tsoukaksen (2015, S12) mukaan löydettävissä runsaasti tutkimuksellista tie-

toa, koska ne on tyypillisesti liitetty organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin, kuten 

strategiseen työskentelyyn. 

Pienestä suunnitellusta tapahtumasta (minor planned events) puhutaan, kun organi-

saatiossa tapahtuu muutos, esimerkiksi uusien toimintaohjeiden ja järjestelmäuudis-

tusten kautta. Uudet toimintatavat saattavat aiheuttaa hämmennystä organisaation 

jäsenten keskuudessa, ja tämä saattaa käynnistää sensemaking-prosessin. Pienet 

suunnittelemattomat tapahtumat (minor unplanned events) ovat tyypillisiä tilanteissa, 

joissa organisaation jäsenet väärinymmärtävät toisiaan ja toimintaan tulee tämän seu-

rauksena häiriö tai häiriöitä. Pienet tilanteet voivat kasvaa suunnittelemattomiksi suu-

riksi tapahtumiksi, jos organisaation jäsenet eivät kykene selvittämään tilannetta. 

(Sandberg & Tsoukas 2015, S13.) Muutamat tutkimukset ovat osoittaneet, että sen-

semaking-prosessin laukaiseva tilanne voi olla myös sekamuotoinen. Siinä voi olla 

aineksia sekä suunnitellusta että suunnittelemattomasta isosta tai pienestä tapahtu-

masta. (emt.) 

Edellä kerrotun perusteella voi tehdä huomion, että sensemaking-prosessin käyn-

nistyminen vaatii niin sanotun laukaisevan tekijän tai muuten toiminta jää merkityk-

sen antamisen asteelle. Laukaiseva tekijä voi olla monimuotoinen, mutta jos se saa 

organisaation jäsenet ihmettelemään tilannetta tai huolestumaan, se todennäköisesti 

sysää prosessin liikkeelle, koska ihmisellä on tarve ymmärtää ympärillä tapahtuvaa. 

Seuraavissa luvuissa kuvataan sensemaking-prosessin kolme varsinaista vaihetta: 1) 

herääminen, 2) tulkinta, intersubjektiivisten merkitysten rakentaminen ja kognitiivi-

sen kartan muodostaminen sekä 3) toiminta. 

5.5.2 Vaihe 1: herääminen  

Sensemaking-prosessin ensimmäinen vaihe creation eli herääminen käsittää kolme vai-

hetta: ensiksi tapahtumien havaitsemisen (noticing) ja toiseksi haarukoinnin (bracleting). 
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Näiden kahden vaiheen aikana organisaation jäsen poimii Weickin konstruoimasta 

tapahtumien virrasta hänelle merkityksellisiä tapahtumia. Nämä toiminnat Weick on 

nimennyt käsitteellä ”ectracted cues”, vihjeiden poimiminen. Kolmanneksi heräämis-

vaiheen lopussa organisaation jäsenet luovat tapahtumalle alustavan mielen (creating 

an initual sense of interrupted situation). (Sandberg & Tsoukas 2015, S14.) 

Weick (2005, 411–412) sekä Rutledge (2009, 21) valaisevat haarukointivaihetta 

tarkemmin: ”Silloin etsitään tilanteeseen sopivia selityksiä ja jätetään sopimattomat 

selitykset taka-alalle.” Haarukointivaiheessa seulotaan olemassa olevaa tietoa ja etsi-

tään selityksiä tapahtumalle, joka häiritsee organisaation jäsenten toimintaa. Vihjei-

den havaitseminen, tietoiseksi tuleminen ja haarukointi voivat tapahtua vain työnte-

kijän olemassa olevien tiedollisten kehysten eli mentaalisten mallien varassa, jotka 

puolestaan perustuvat aikaisempiin kokemuksiin. (Weick ym. 2005, 411–412; Rut-

ledge 2009, 21.) Alustavan mielen luominen tapahtuu luokittelun ja kategorisoinnin 

avulla. Weick ja kumppanit käyttävät tästä toiminnasta nimitystä labeling (suomeksi 

nimiöidä). Labeling-vaiheessa etsitään uskottavia selityksiä tapahtuneelle. Mielekkyy-

den etsiminen fokusoituu tällöin tarkemmalle tasolle kuin mitä se haarukointi vai-

heessa tapahtui: 

”In organizing in general, functional deployment means imposing labels on interde-
pendent events in ways that suggest plausible acts of managing, coordinating and dis-
tributing. Thus, the ways in which events are first envisioned immediately begins work 
of organizing because events are bracketed and labelled in ways that predispose peo-
ple to find common ground.” (Weick ym. 2005, 411.) 

Luokittelut ovat joustavia, koska ne ovat sosiaalisesti määriteltyjä. Ne ovat sijoittu-

neet tiettyyn kontekstiin ja niillä on Tsoukasin ja Chian (2002, 574) mukaan ”säteit-

täinen rakenne” (radial structure). Säteittäisellä rakenteella tarkoitetaan organisaation 

jäsenten taipumusta tehdä luokittelua ilmiöön liittyvien keskeisten, samoina pysyvien 

piirteiden perusteella ja jättää huomioimatta perifeeriset, harvinaisemmat ominaisuu-

det. Keskeisten ominaisuuksien pohjalta tehdyt luokittelut luovat vakaata, muuttu-

matonta toimintaa, kun taas perifeeristen, ei tavallisten piirteiden huomaaminen ja 

luokittelu johtavat toiminnan uudistumiseen. (emt.) Ei-tavallisten piirteiden luokit-

telu tuottaa monimuotoisia merkityksiä, ja ne ruokkivat sensemaking-prosessia. 

Weick (1979, 132; Weick ym. 2005, 414; myös Choo 1998, 5–7) kuvaa toimin-

taympäristöön suuntautuvaa toimintaa eli vihjeiden poimintavaihetta mentaalisena 

prosessina52 neljän tekijän kautta:1) ecological change (toimintaympäristön muutos), 2) 

                                                   
52 Weickin ja Choon ajattelu pohjautuu Campbellin (1965, 1997) konstruktioon sosiaalisesta evoluuti-
osta (ks. Weick ym. 2005, 414). 



 

127 

enactment (yksilö huomaa ympäristössään asioita, joihin hän uskoo ja tämä vaikuttaa 

hänen jatkossa tekemiin valintoihin havainnoidessaan ympäristöä), 3) selection (va-

linta) ja 4) retention (jäännös). Prosessi alkaa toimintaympäristön muutoksen havaitse-

misella. Havaitseminen herättää halun ymmärtää muutosta. Valintavaiheessa organi-

saation jäsen havaitsee ympäristössä tapahtuvia asioita tietoisesti tai tiedostamatto-

masti, mutta koska hänen huomiokykynsä on rajoittunut, hän kykenee huomaamaan 

vain rajallisen määrän asioita (jäännös). (Weick 1979, 132; Choo 1998, 5–7; Weick 

ym. 2005, 414.) 

5.5.3 Vaihe 2: tulkinta, intersubjektiivisten merkitysten muodostaminen ja 
kognitiivisen kartan rakentaminen 

Tämä vaihe pitää sisällään vihjeiden tulkinnan, intersubjektiivisten merkitysten muo-

dostamisen ja kognitiivisen kartan rakentamisen. Weick ja kumppanit (2005, 411) 

viittaavat tulkinnalla Magalan (1997, 324, käännös T.K) konstruktioon: ”Uuden mer-

kityksen keksiminen jollekin, joka on jo tapahtunut organisoitumisen prosessissa, 

mutta jolla ei vielä ole nimeä.” Weick (1995, 8) ymmärtää tulkinnan selitykseksi tai 

merkitykseksi, jonka ihminen luo yrittäessään lukea ympäristön tapahtumia. Gioian 

(1986, Milesin 2012, 243 mukaan; myös Daft & Weick 1984, 286) mukaan tulkinta 

tarkoittaa luomisprosessia, jossa etsitään sellaisia informaatiosta syntyviä merkityksiä, 

jotka sopivat ymmärrystä rakentaviin mentaalisiin malleihin. Porac ja Thomas (2002, 

178) määrittelevät tulkinnan olevan ”toimintaa, jossa merkitykset erotetaan moni-

merkityksellisistä vihjeistä.” Esimerkiksi johtajat tulkitsevat strategisia asioita luokit-

telemalla niitä heille olemassa olevien mallien avulla (Hahn, Preuss, Pinkse & Figge 

2014, 472).  

Daft ja Weick (1984, 285) erottavat yksilöllisen ja organisaatiotason tekemän tul-

kinnan, koska heidän mielestään organisatorinen tulkinta on enemmän kuin yksilö-

tason toiminta: Organisaatiolla on kognitiiviset systeemit, ja sillä on muisti ja siten se 

kykenee säilyttämään tietoa, käyttäytymistä, mentaalisia malleja, arvoja ja normeja. 

Oleellista organisatorisessa tulkinnassa on jakaminen. (Hedberg 1981, Daftin ja 

Weickin 1984, 285 mukaan.) Daft ja Weick (1984, 285) painottavat tässä johtajien 

roolia käsitysten ja kognitiivisten karttojen rakentamisessa, koska, kun ne jaetaan or-

ganisaation jäsenten kesken, ne muodostavat organisaation tulkinnallisen systeemin. 

Niiden turvin organisaatio kykenee koherenttiin toimintaan. 
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Karl Weick käytti useita eri lähteitä luodessaan organisaatiossa tapahtuvaa kogni-

tiivisen ja sosiaalisen käyttäytymisen oppeja. Ajattelun juuret ovat sosiaalisessa psy-

kologiassa, mutta ne ammentavat ajatteluaan myös gestaltin psykologiasta53, sosio-

kulttuurisesta evoluutiosta54 ja fenomenologisesta filosofiasta. Weick kehitteli ajatte-

lumallin, jossa organisaatio nähtiin orgaanisena, tulkintoja tekevänä ja muuttuvana 

systeeminä. (Starbuck 2015, 1293–1294.) Weick toi ajatteluunsa mukaan koherent-

tiuden idean sekä jaettujen käsitysten konstruktion. Weickin käyttämiä kognitiiviseen 

käyttäytymiseen liittyviä käsitteitä ovat muun muassa kollektiivinen mieli, syykartta, 

mentaalinen malli ja kognitiivinen kartta. 

Käsitteellä kollektiivinen mieli (collective mind) Weick ja Roberts (1993, 357) tar-

koittavat toimijoiden keskinäistä riippuvuutta sosiaalisessa systeemissä. Systeemi ra-

kentuu toimijoista itsestään ja heidän välisistä suhteista. Lisäksi koko systeemi on 

riippuvainen toimijoiden toiminnasta. Tästä johtuen organisaation suorituskyky riip-

puu enemmän sen jäsenten välisistä sosiaalisista prosesseista kuin esimerkiksi orga-

nisaation rakenteista. Sosiaalisissa systeemeissä rakentunut organisaation kollektiivi-

nen mieli on kuin autopilotti, joka ohjaa organisaation jäseniä toimimaan sille omi-

naisella tavalla. (emt., 374–377.)  

Weick käytti myös käsitettä ”mental model”, mentaalinen malli. Sen mukaan ihmi-

nen tulkitsee kokemaansa mielensä avulla, joka on muotoutunut sellaiseen muotoon, 

joka vastaa hänen odotuksiaan tapahtuneesta. Ihmiset muodostavat mentaalisia mal-

leja, koska ne auttavat heitä ymmärtämään todellisuutta. (Weick 1989, 127, 132; 

Weick 1979, 45.) Mentaalisella mallilla ei tarvitse olla tieteellistä tietoa perustana, 

koska tärkeintä on, että se sopii organisaation jäsenen ja myös jäsenen ammattikun-

nan arkipäiväisiin ajattelumalleihin (Andersson ym. 2005, 1007).  

”Cause map” 55 (suomeksi syykartta, lähdekartta) käsitettä Weick (1979, 211) käytti 

tilanteessa, jossa yksilöt luovat koherenttia tietoa ympäristöstä kokemustensa avulla. 

Langenberg ja Wesseling (2016) tarkastelevat tätä Weickin käsitettä jaettuina men-

taalisina konstruktioina eli jaettuina merkityksinä (shared meaning). Ne tulevat näkyviin 

                                                   
53 Gestaltin psykologialla tarkoitetaan hahmopsykologiaa. Sen mukaan oppisen taustalla on ihmisen 
oma oivallus, joka johtaa ymmärrykseen. Hahmopsykologia syntyi vastareaktiona behavioristiselle op-
pimiskäsitykselle 1920-luvun alkupuolella. (Peltomaa ym. 2006, 69.) 
54  Sosiokulttuurinen evoluutio tarkoittaa kysymystä ihmisten oppimisesta ja kehittymisestä sekä näihin 
liittyvistä ajattelusta ja toiminnasta (Säljö 2004, 15–16). Sillä voidaan myös tarkoittaa uuteen kulttuuriin 
sopeutumista käyttäytymisen tasolla (Ward ja Kennedy 1993, Wardin ja Kennedyn 1999, 661 mukaan). 
55 Tähän käsitteeseen viittaavat myös Bougonin, Weickin ja Binkhorstin (1977, 66) käsite ”cognitive map”: 
”Ihmiset ylläpitävät ympäristöään koskevia sisäisiä tulkintoja ja käyttävät näitä tulkintoja tietoisesti tai 
tiedostamattomasti valikoidessaan informaatiota, johon he kiinnittävät huomiota ja jota he tulkitsevat.” 
Mentaalista mallia ja kognitiivista karttaa voidaan pitää (lähes) synonyymeinä (Vuori 2011, 9). 
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takautuvasti, perustuvat jaettuihin kokemuksiin ja elävät jatkuvassa muutoksessa. Jae-

tut merkitykset tarkoittavat sitä, että ne jaetaan sosiaalisesti ja niiden kautta syntyy 

uusi käsitys todellisuudesta. (emt., 230, 232; Dortland ym. 2014.) Todellisuus tulee 

näkyväksi sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi kielen, puheen ja kommunikoinnin 

kautta (Choo 1998, 103; Andersson 2005, 1008; Weick ym. 2005, 409; Langenberg 

& Wesseling 2016). Keskustelu ja kasvokkainen vuorovaikutus ovat merkityksellis-

tämisen prosessissa oleellista, vaikka prosessin katsotaankin käynnistyvän yksilöta-

solta (Weick 1995, 54; Thurlow & Helms Mills 2009, 461; Valkokari 2009, 144). Ja-

ettu merkitys ei ole organisaation jäsenille täsmälleen samanlainen, vaan se on sa-

mankaltainen (Weick 1995, 188). Yksilöiden käsitykset voivat erota toisistaan, mutta 

jos ne ovat kuitenkin riittävän lähellä toisiaan, ne synnyttävät organisaation mielen 

(Parry 2003, 244).  

Ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, jossa ihmiset jakavat keskenään subjektii-

visia kokemuksia, käytetään nimeä intersubjektiivisuus. Intersubjektiivisen merkityk-

sen rakentuminen voidaan kuvata ainakin kahdella eri tavalla. Ensimmäisen käsityk-

sen mukaan merkityksellistäminen tapahtuu yksilössä, ja kollektiivinen merkityksel-

listäminen tapahtuu, kun yksilö omaksuu tietyn näkemyksen ja käyttää erilaisia tak-

tiikoita muokatakseen muiden näkemyksiä oman näkemyksensä mukaiseksi. Toisen 

käsityksen mukaan merkityksellistäminen tapahtuu yksilöiden välillä ja intersubjektii-

vinen merkitys rakentuu yhdessä konstituoidun prosessin kautta organisaation jäsen-

ten rakentaman ymmärryksen kautta. (Maitlis & Christianson 2014, 78.) 

Sally Maitlis (2005, 22) korostaa Weickin (1995, 53) tapaan, että sensemaking pro-

sessi on pohjimmiltaan sosiaalinen prosessi, koska organisaation jäsenten välinen 

vuorovaikutus vaikuttaa sensemaking-prosessiin. Holt ja Cornelissen (2014, 526) pu-

huvat sosiaalisista rakenteista kategorioina, narratiiveina tai kehyksinä, jotka ovat so-

siaalisesti opittuja ja ovat usein tiedostamattomia ja pysyviä. Kognitiiviset kehykset 

voidaan myös määritellä Bognerin ja Barrin (2000, 213) tapaan ”abstrakteiksi asioi-

den ja tapahtumien representaatioiksi” tai Cornelissen ja Wernerin (2014, 184) tapaan 

”mikrotason tiedollisiksi rakenteiksi, jotka määrittelevät ja ohjaavat informaatiopro-

sessia.” Kognitiiviset kehykset vaikuttavat siihen, millaisia vihjeitä organisaation jä-

senet voivat havaita ja miten yhtenäisesti he tulkitsevat toimintaa sekä siihen, miten 

he pystyvät uudistamaan toimintaansa (Dortland ym. 2014). Dortlandin ym. (2014) 

mukaan toiminnan uudistaminen tapahtuu, kun olemassa olevat kehykset eivät sovi 

ympäristöstä tehtyjen vihjeiden tulkintaan, ja organisaation jäsenet alkavat päivittää 

olemassa olevia kehyksiä vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. 

Sylvain ja Lamothe (2012, 750) ovat päätyneet psykiatrisen klinikan professioiden 

sensemakingiä tutkiessaan päätelmään, että sensemaking-prosessin vaiheella kaksi on 
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havaittavissa vuorovaikutukseen vaikuttavien tekijöiden välistä polkuriippuvuutta 

(path-depency). Ensinnäkin professioiden väliset vuorovaikutuksen muodot vaikutta-

vat siihen, millaisia vihjeitä työntekijät havaitsevat toimintaympäristössä, ja toiseksi 

kognitiiviset kehykset syntyvät jaetun ymmärryksen seurauksena, johon puolestaan 

vaikuttavat vuorovaikutuksen muodot. Näin ollen professioiden välinen sosiaalinen 

vuorovaikutus synnyttää jaetun ymmärryksen, ja jaettu ymmärrys puolestaan vahvis-

taa ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. (emt.) 

Ancona (2012, 3, 9) esittää, että vaiheessa kaksi on kysymyksessä pohjimmiltaan 

uskottavan kartan luomisesta muuttuvasta maailmasta. Kartan avulla on mahdollista 

selviytyä kompleksisessa ympäristössä hetken, kunnes muuttunut ympäristö vaatii 

taas uuden kartan luomisen. Ancona (2012, 6) kuten Weick (1995, 8) muistuttavat, 

että ei ole olemassa yhtä oikeaa karttaa, vaan kartta luodaan uskottavaksi olemassa 

olevan datan, kokemusten, keskustelujen ja toiminnan avulla. Työyhteisö, hoitopro-

sessit ja organisaatio luovat itse oman karttansa, joka on heille paras mahdollinen. 

Kun yksilöiden henkilökohtaiset mentaaliset käsitykset tuodaan keskusteltavaksi, 

työyhteisön on mahdollista löytää yhteisen toiminnan pohjaksi soveltuva hyväksyt-

tävä kartta. Ancona (2012, 8) pitää erityisen tärkeänä sitä, että johtajat osallistuvat 

tähän keskusteluun, koska muuten johdon mentaalinen malli jää vain johdon omaksi 

käsitykseksi eikä se siirry henkilöstön tietämykseksi sensemaking-prosessiin.  

5.5.4 Vaihe 3: toiminta  

Toiminta on oleellinen osa sensemaking-prosessia56. Weick (1995, 75; myös 2001, 

26) kysyy kirjassaan ”Sensemaking in Organizations” tärkeän kysymyksen:“How does ac-

tion become coordinated in the world of multiple relaties? Weickin vastaus on: ”Kommunika-

tiivisella vuorovaikutuksella” (emt.; 2001, 26). Brownin, Staceyn ja Nandhakumarin 

(2008, 1056) ehdotus on, että organisaation toimintaa koordinoidaan narratiivisilla 

rakenteilla, koska ne luovat organisaation ja sen sosiaalisen todellisuuden. Weickin 

mukaan toiminta synnyttää raaka-ainetta sensemakingille. Toiminnan kautta syntyy 

myös prosessin käynnistymiseen tarvittavia vihjeitä ja ärsykkeitä, jotka puolestaan 

voimistavat prosessia. Toiminta on tärkeää, koska se testaa ymmärrystä ja antaa feed-

backin prosessissa syntyneestä ymmärryksestä, ja samalla se luo pohjan uudelle mer-

kityksellistämiselle. Toiminta ja kognitio siis kuuluvat yhteen. (Weick 1988, 307; 

                                                   
56 Toiminta voidaan sensemaking-prosessissa ymmärtää weickiläisittäin sosiaalisena prosessina, joka 
ilmenee puheena ja vuorovaikutuksena organisaation jäsenten kesken tai se voidaan nähdä sensema-
king-prosessin lopputuloksena, joka näkyy uudistuneena toimintana organisaation jäsenten perusteh-
tävässä.  
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Maitlis & Christianson 2014, 84.) Weick ym. (2005, 412) tarkentavat tätä näkemystä. 

Puhuminen on merkityksellistämisessä keskeistä, koska sen avulla on mahdollista 

päästä jaettuun ymmärrykseen, joka puolestaan johtaa organisatoriseen toimintaan. 

Puhuminen ja toiminta eivät ole lineaarisessa suhteessa toisiinsa, vaan molemmat 

rakentavat toisiansa. Puhuminen antaa uusia merkityksiä, jotka johtavat taas uuden-

laiseen toimintaan ja sitä kautta syntyy uusia merkityksiä ja taas uutta toimintaa. Pro-

sessi on kehämäinen. Tämä tarkoittaa, että ihminen tulkitsee tietämystään omissa tie-

dollisissa kehyksissään (frame), mutta samalla hän yrittää luoda uutta tietoa luoden 

uusia kehyksiä. (Weick ym. 2005, 412–413.) Jos uusien kehysten luomista ei tapahdu, 

kehykset pysyvät entisenlaisena ja toiminnassa ei tapahdu uudistumista.  

Basu ja Palazzo (2008, 125) käyttävät toiminnan vaiheeseen liittyvästä käyttäyty-

misestä nimitystä sensemaking-prosessin konatiivinen dimensio. Konatiivisessa vai-

heessa paljastuu, miten merkityksellistämisen prosessi on vaikuttanut organisaation 

jäsenten käyttäytymiseen. Basun ja Palazzon (2008, 125) mukaan käyttäytymisessä 

voidaan havaita suojautumista, varovaisuutta tai avoimuutta kognitiivisessa ja kielel-

lisessä prosessissa muovautunutta ilmiötä kohtaan. Sensemaking-prosessissa synty-

nyt uusi käsitys todellisuudesta voidaan nähdä uhkana tai mahdollisuutena muutok-

selle (emt., 128). Se voi johtaa koherenttiin toimintaan organisaatiossa tai yhtä lailla 

se voi johtaa epäyhtenäisiin toimintakäytäntöihin (emt., 129–130). Prosessi voi si-

touttaa työntekijät normatiivisesti toimintaan (emt., 130), jolloin esimerkiksi palvelu 

voidaan nähdä moraalisena velvoitteena. Se voidaan nähdä myös instrumentaalisesti 

(emt., 130), jolloin työntekijät palvelevat asiakkaita, koska se on palkansaamisen ehto. 

Sensemaking-prosessi tuo näkyväksi sen, mitä työntekijät ajattelevat, mitä he tie-

tävät, miten he sanoittavat ajatuksensa yksilöinä ja työyhteisöinä ja lopuksi, miten 

nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat heidän toimintaansa. Tämä toiminta saa aikaan 

sensemaking-prosessin luonteen, ja se myös synnyttää prosessin lopputuloksen. 

5.5.5 Prosessin luonne 

Tutkimuskirjallisuudesta on löydettävissä ainakin kaksi sensemaking-prosessin luon-

netta analysoivaa mallia. Maitlisin ja Christiansonin (2014) konsepti tarkastelee pro-

sessia vuorovaikutuksen näkökulmasta (kuvio 23), kun Skålén ja Strandvik (2005) 

lähestyvät prosessin luonnetta toimintaympäristön vihjeiden ja kognitiivisten kehys-

ten välisenä suhteena (kuvio 24). Mallit täydentävät toisiaan. 
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Maitlisin ja Christiansonin (2014, 78) mukaan organisaation sensemaking-proses-

sin luonne voidaan esittää typologiana. Maitlis ja Christianson57 (2014, 79) osoittivat 

tutkimuksessaan, kuinka sinfoniaorkesterin johtajien ja sidosryhmien (alaisten, työn-

tekijöiden) harjoittaman vuorovaikutuksen aktiivisuus tai passiivisuus tuottaa luon-

teeltaan erilaisen sensemaking-prosessin. Nelikentän toisen puolen muodostaa joh-

tajien aktiivisuus-passiivisuus -dimensio ja toisen puolen sidosryhmien (alaisten, 

työntekijöiden) vastaavat dimensiot. (emt.) 

 

Kuvio 23.   Maitlisin ja Christiansonin (mukaillen 2014, 79, käännös T.K) typologia sensemaking-
prosessin luonteesta 

Ohjatussa prosessissa sekä johtajat että työntekijät ovat energisiä ja aktiivisia yhteisen 

ymmärryksen luomisessa. Pirstaloituneessa sensemaking-prosessista voidaan puhua 

silloin, kun työntekijät ovat aktiivisia esittämään ratkaisuja yhteisen ymmärryksen 

luomiseksi, mutta johtajat eivät osallistu tähän keskusteluun. Rajoitetussa sensema-

king-prosessissa puolestaan johtajat ovat aktiivisia merkityksen rakentamisessa, 

mutta työntekijöistä vain harvat hyväksyvät heidän näkemystään. Minimaalisessa 

prosessissa sekä johtajat että sidosryhmän edustajat ovat passiivisia ja odottavat tois-

tensa tulkintoja tilanteesta. (emt., 79.) 

                                                   
57 Maitlisin ja Christiansonin (2014) sensemaking-prosessin luonteen uudelleentulkinta pohjautuu 
Maitlisin vuonna 2005 julkaisemaan ”The Social process of organizational sensemaking”- julkaisussa ilmesty-
neeseen tutkimukseen. 
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Maitlisin ja Christiansonin (2014, 79) tekemien havaintojen mukaan tutkimuskir-

jallisuudessa näyttäisi olevan rajoitettu sensemaking-prosessi organisaatioissa vallit-

seva tyyppi. Siinä johtajat kontrolloivat ja ohjaavat prosessia, ja organisaation jäsenet 

ovat passiivisesti mukana eivätkä osallistu merkityksellistämisen prosessiin. Sensema-

king tapahtuu vertikaalisesti ylhäältä alaspäin. (emt.) 

Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan esimerkkejä pirstaloituneesta sensemaking-

prosessista. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, kun keskijohto tai muut organisaa-

tion jäsenet toimivat aktiivisesti merkitysten luojina organisaation johdon pysyessä 

passiivisesti taka-alalla. Balogunin ja Johnsonin (2005) tutkimuksessa keskijohto 

toimi aktiivisesti strategisten merkityksenantojen jalkauttamisessa. Vaikka merkityk-

sellistämistä tapahtui myös vertikaalisesti ylempään johtoon päin, oli toiminta late-

raalisesti voimakasta ja informaalia, ja se eteni ilman ylemmän johdon kontrollia 

(emt.). Maitlisin (2005, 39) mukaan tämän tyyppinen sensemaking ei johda organi-

saation koherenttiin toimintaan, vaan ylemmällä johdolla saattaa olla hyvin erilainen 

käsitys asioista kuin esimerkiksi keskijohdolla.  

Tutkimukset sensemaking-prosessin neljännestä dimensiosta, minimaalisesta 

merkityksellistämisestä, ovat harvinaisia (Maitlis & Christianson 2014, 80). Esimerkki 

epäonnistuneesta sensemaking-prosessista löytyy Nagin, Corleyn ja Gioian (2007) 

tutkimuksesta, jossa organisaation jäsenten haluttiin muuttavan identiteettinsä mark-

kinalähtöiseksi, mutta muutos osoittautui vaikeaksi, koska sekä esimiehet että työn-

tekijät pysyttäytyivät mieluummin vanhoissa ja tutuiksi käyneissä toimintatavoissa, ja 

johdon tavoittelema muutosyritys jäi toteutumatta. Tutkijat pitivät sensemaking-pro-

sessin epäonnistumisen tärkeimpänä syynä sitä, etteivät työntekijät pystyneet käsitte-

lemään muutosta tiedollisella tasolla. Kun työyhteisö ei rakentanut muutoksen vaati-

maa kognitiivista kehystä, ei muutoksella ollut mahdollisuutta jalkautua työkäytäntei-

siin. (emt., 842.)  

Ruotsalaiset tutkijat Skålén ja Strandvik (2005, 234) ovat tulkinneet Daftin ja 

Weickin vuonna 1984 julkaisemaa toimijan ja ympäristön välistä suhdetta. Skålénin 

ja Strandvikin mukaan typologian ulottuvuudet ovat intensiteetti ja eheys. Intensitee-

tillä he tarkoittavat ympäristöstä nousevien vihjeiden havaitsemisen voimakkuutta ja 

määrää ja eheydellä he tarkoittavat kognitiivisten kehysten yhteneväisyyden astetta. 

Jos ympäristöön kohdistuva vihjeiden havaitsemisen intensiteetti on voimakas ja il-

miötä koskevien käsityksien yhteneväisyyden aste on korkea, sensemaking on luon-

teeltaan jaettu. Tällöin organisaation lähes kaikki jäsenet ymmärtävät ilmiön saman-

suuntaisesti. Jäsenillä on yhteinen jaettu ymmärrys ilmiöstä eli voidaan puhua kollek-

tiivisesta sensemakingistä. Jos toimintaympäristön intensiteetti on korkea, mutta kä-

sitysten eheys on matala, sensemaking-prosessin lopputulos näyttäytyy konfliktisena. 
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Prosessissa organisaation jäsenten ilmiötä koskevat käsitykset poikkeavat toisistaan, 

ovat ristiriitaisia ja jopa vastakkaisia toisilleen. Samanaikaisesti ympäristössä tapahtuu 

asioita, jotka organisaation jäsenet havaitsevat intensiivisellä tavalla. Tilanteessa on 

voimakas tarve tehdä ilmiölle jotakin, koska toimintaympäristö vaatisi sitä. Yhteisen 

näkemyksen puute estää toiminnan uudistamisen, mikä aiheuttaa konflikteja organi-

saation jäsenten kesken. (emt.)  
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                                      intensiteetti 

Palvelukäsitysten 

koherenttius (eheys) 

Toimintaympäristön 
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Kuvio 24.   Skålénin ja Strandvikin (mukaillen 2005, 235, käännös T.K) tulkinta sensemaking-
prosessin luonteesta 

Jos taas käsitysten eheys on korkea, mutta toimintaympäristön koettu intensiteetti 

matala, lopputuloksena syntyy voimaton sensemaking. Organisaation jäsenet käsittä-

vät ilmiön lähes samansuuntaisesti, mutta he eivät havaitse ympäristöstä sellaista, 

joka vaikuttaisi heihin riittävän voimakkaasti, jotta sensemaking-prosessi käynnis-

tyisi. Tällöin toiminta pysyy status quo -tilassa. Organisaatio säilyttää nykyisen toi-

mintansa eikä uudistumiseen ole riittävää energiaa. Neljännessä pirstaleisessa tilassa 

ilmiötä koskevat käsitykset ovat epäyhteneväisiä eivätkä organisaation jäsenet ha-

vaitse toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Toiminnan uudistamiselle ei 

nähdä tarvetta, ja toiminta jatkuu useiden erilaisten käsitysten ohjaamana. (emt.) 

5.5.6 Prosessin lopputulos 

Vaikka Weick (Follet 1924, 60, Weickin 1995, 33 mukaan) esittääkin, ettei ole kor-

rektia puhua sensemaking-prosessin tuloksesta (result) ”there is no result of process but 

only a moment in process”, puhutaan tutkimuskirjallisuudessa yleisesti sensemaking-pro-

sessin lopputuloksista (outcomes) (Maitlis 2005, 23; Skålén & Strandvik 2005; Ikemoto 
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2007; Mattsson, Corsaro & Ramos 2015). Sandberg ja Tsoukas (2015, S15) esittävät, 

että sensemaking-prosessin tuloksena voi syntyä spesifiä ymmärrystä (restored58 sense) 

tai tuloksena voi olla ei-ymmärrystä lainkaan (non-sense). Se voi johtaa uudenlaiseen 

toimintaan (restored action) tai toiminta ei uudistu (no restored action) (emt.). Lopputulos 

riippuu pitkälti siitä, millaisen luonteen sensemaking-prosessi saavuttaa. On varsin 

todennäköistä, että sensemaking-prosessi johtaa uudenlaiseen ymmärrykseen ja toi-

mintaan, jos prosessissa on vuorovaikutuksellisesti aktiivisia osapuolia, olivatpa he 

sitten johtajia tai työntekijöitä. Samoin jaettu sensemaking-prosessi luo edellytyksiä 

toiminnan uudistumiselle ja eheän organisaatiokulttuurin rakentumiselle.  

5.5.7 Prosessiin vaikuttavia tekijöitä  

Sandberg ja Tsoukas (2015) ovat päätyneet esittämään, että sensemaking voidaan 

nähdä erityisinä organisaatiossa tapahtuvina episodeina. Episodin käynnistää moni-

tulkintainen tapahtuma, ja se tapahtuu prosessuaalisesti. Tähän prosessiin on löydet-

tävissä useita vaikuttavia tekijöitä, kuten konteksti, kieli, identiteetti, kognitiiviset ke-

hykset (ks. luku 5.5.3), tunteet, politiikat ja teknologia. (emt., S11–S12.)  

Sensemaking-tutkimuksissa puhutaan toimintakontekstista. Sillä tarkoitetaan sitä 

ympäristöä, jossa organisaation jäsen huomasi ja haarukoi vihjeet sekä tulkitsi ne ko-

kemustensa pohjalta (Weick 1995, 43–49; Sandberg & Tsoukas 2015, S15). Parry 

(2003, 245) erottelee sensemaking-prosessissa sosiaalisen, kulttuurillisen ja sukupuo-

leen sidotun kontekstin. Weick ym. (2005, 47) tuovat esille myös institutionaalisen 

kontekstin, mutta Sandbergin ja Tsoukaksen (2015, S126) mukaan siitä on vain vähän 

empiiristä tietoa saatavilla.  

Niin sanotun kielellisen käänteen seurauksena sensemaking-prosessin kielellisistä 

tekijöistä on tehty paljon empiiristä tutkimusta. Narratiivit ja metaforat ovat esimerk-

kejä merkityksellistämisen prosessin kielellisistä painotuksista. Organisaationarratii-

vit eivät kuvaa todellista organisaatiota, vaan tarinoiden avulla on mahdollista ym-

märtää organisaation jäseniä ja heidän välistä elämää (Tökkäri 2012, 39). Työn mer-

kitykset voidaan löytää tarkastelemalla organisaation jäsenten tuottamia kertomuksia 

työstä, itsestä ja muista (Brown ym. 2008, 1035). Organisaatio rakentuu kielenkäytön 

seurauksena olemassa olevaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan, mikä Weickin ym. (2005, 

417) mukaan ilmentää sensemakingin institutionalisoitunutta luonnetta. 

                                                   
58 Restore (eng.) on suomeksi korjattu, parannettu, vahvistettu (Hurme & Pesonen 1981, 833). 
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Metafora-tutkimustraditio puolestaan korostaa yksilöiden käyttämiä metaforia 

heidän etsiessään mielekkyyttä organisaation kriittisiin tapahtumiin. Metaforan teh-

tävä on laajentaa kielen tuottamaa ymmärrystä organisaatiotodellisuudesta (Weick 

1979, 47; Cornelissen, Oswick, Christensen & Phillips, 2008, 9). Kieli rakentaa sekä 

yksilön että organisaation identiteettiä, siksi kieltä pidetään identiteetin narratiivisena 

konstruktiona. Identiteetti syntyy vuorovaikutusprosessin seurauksena, jolloin orga-

nisaation jäsen määrittelee itseänsä uudelleen ja uudelleen. (Brown, Humpreys & 

Gurneys 2005, 324.)  

Tunteiden merkitys sensemaking-tutkimuksessa on viime vuosina kasvanut, ja 

niiden merkityksestä merkityksellistämisen prosessissa on saatavissa empiiristä tietoa. 

Tutkimus on painottunut enemmän negatiivisiin tunteisiin, koska niiden arvellaan 

olevan valitsevia tunteita esimerkiksi organisaatiomuutoksessa (esim. Dougherty & 

Drumheller 2006; Maitlis & Sonenshein 2010; kts. myös Weick 1995, 48). Muutosti-

lanteessa negatiiviset tunteet, kuten epätoivo, pelko, ahdistus ja paniikki, vaikuttavat 

prosessiin, koska ne vähentävät ihmisen kykyä prosessoida kognitiivista informaa-

tiota, ja samalla ne vähentävät kykyä huomata ympäristöstä nousevia tärkeitä vihjeitä 

(Stein 2004; Maitlis & Sonenshein 2010; Weick 1995, 47-49; Weick 2001, 132-135). 

Stein (2004, 1258) onkin sanonut, että ahdistuksen sietäminen on onnistuneen sen-

semaking-prosessin edellytys. Monet sensemaking-tutkijat ovat sitä mieltä, että sen-

semaking-prosessi on enemmän kuin kognitiivinen prosessi (esim. Myers 2007; 

Grant, Dutton & Rosso 2008), koska se käynnistää samanaikaisesti myös affektiivi-

sen prosessin. Ihminen toimii siis sekä tiedollisella että affektiivisella tasolla yrittäes-

sään tulkita todellisuutta (Naidoo 2005, iii, 17).  

Tutkimustietoa on vielä vähän politiikan vaikutuksista sensemakingiin (Sandberg 

& Tsoukas 2015, S36). Organisaatioissa, joissa työskennellään hierarkian eri tasoilla, 

todennäköisesti myös syntyy erimielisyyksiä tulkinnoista (Brown ym. 2008; 1039). 

Kysymys on usein siitä, että jotkut organisaation jäsenistä pyrkivät kontrolloimaan ja 

määrittelemään tilannetta omien etujensa mukaisesti. Tyypillisesti organisaation joh-

tajat käyttävät tulkintavaltaa ja sen vaikutuksia sensemaking-prosessiin on kuvattu 

esimerkiksi Maitlisin (2005) sekä Rouleaun ja Balogunin (2011) tutkimuksissa. Sen 

sijaan teknologian ja erityisesti informaatio- ja kommunikaatioteknologian vaikutuk-

sia sensemakingiin on tutkittu vasta vähäisessä määrin (Sandberg & Tsoukas 2015, 

S37).  



 

137 

5.6 Sensemaking-prosessin tulkinta tässä tutkimuksessa 

Sensemaking-käsitykseni pohjautuu Weickin (1995), Weickin, Sutcliffen ja Obstfel-

den (2005), Milesin (2012), Hernesin ja Maitlisin (2013), Maitlisin ja Christiansonin 

(2014) sekä Sandbergin ja Tsoukaksen (2015) esittämiin tulkintoihin sensemaking-

prosessista. Yhdyn Mullarkeyn (2013, 49) käsitykseen, että todellisuus on enemmän 

pluralistinen kuin absoluuttinen. Siten ei sensemakingistäkään ole olemassa yhtä oi-

keaa tulkintaa. Se on ontologisella tasolla organisoitumisen prosessi, jossa organisaa-

tion jäsenet ovat jatkuvasti osallisina sosiaalisen todellisuuden kautta. Se näyttäytyy 

yhdessä hetkessä tietynlaiselta, mutta seuraavassa hetkessä se on saanut jo uuden 

muodon, koska organisaation olemus on ”flow” eikä stabiili. (ks. Langley ja Tsoukas 

2013, 1.) 

Käsitykseni mukaan prosessin käynnistymiseen tarvitaan niin sanottu laukaiseva 

tekijä, vaikka kysymyksessä olisi arkinen, organisaation perustehtävään liittyvä ilmiö, 

palvelu. Laukaiseva tekijä herättää organisaation jäsenet huomaamaan, ettei maailma 

ole enää entisensä. Jokin on muuttunut, ja tämä muutos vaatii organisaation jäsenet 

rakentamaan uudenlaista mielekkyyttä työhönsä. Mikäli organisaation jäsenet antavat 

pelkästään merkityksen jollekin ilmiölle, se ei välttämättä vielä saa heitä uudistamaan 

toimintatapojensa. Tarvitaan siis toimintaympäristöstä nouseva työn mielekkyyteen 

vaikuttava todellisuutta häiritsevä särö, joka käynnistää sensemaking-prosessin. Sä-

röön liittyy käsittämättömyys, joka synnyttää tarpeen ymmärtää ympärillä tapahtuvaa 

(ks. Weick ym. 2007, 31; Tökkäri 2012, 27).  

Ymmärrän sensemaking-prosessin kolmen toisiinsa vaikuttavan vaiheen kautta. 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa organisaation jäsen tekee huomioita ympäristöstä 

ja havaitessaan siellä jotakin epätavallista, hän haluaa löytää tapahtuvalle järjellisen 

selityksen, jolloin sensemaking-prosessi käynnistyy (vaihe 1). Heräämisvaiheessa or-

ganisaation jäsen havainnoi (vaihe 1.1), jäsentelee ja luokittelee ilmiötä (vaihe 1.2). 

En puhu tutkimuskirjallisuudessa (esim. Weick 1995, Weick ym. 2005; Weick & Sut-

cliffe 2007) esitetyistä sensemaking-prosessin käynnistävistä organisatorista sokeista 

enkä odottamattomista tapahtumista, vaan tutkin palvelun merkityksellistämistä 

vuonna 2015 vallitsevassa yhteiskunnassa. Oleellista prosessin käynnistymiselle on, 

että työntekijät havaitsevat sellaisia toimintaympäristön muutoksia, joiden he kokevat 

vaikuttavan palveluun. Ilmiöön heräämisvaiheessa oganisaation jäsen pyrkii erottele-

maan ilmiön ymmärtämisen kannalta oleelliset asiat epäoleellisista. Palvelu erottuu 

esimerkiksi työhyvinvoinnin kysymyksistä tai johtamisjärjestelyistä organisaation jä-

senten mielissä omanlaiseksi konstruktioksi. Prosessin tässä vaiheessa (vaihe 1.3) or-

ganisaation jäsenelle alkaa syntyä alustava käsitys siitä, mitkä ympäristössä tapahtuvat 
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asiat liittyvät palveluun ja mitkä taas eivät. Organisaation jäsen pohtii: ”Onko ilmi-

össä jotakin tuttua ja aikaisemmin koettua, jonka avulla pystyn ymmärtämään tilan-

netta? Syntyneen esiymmärryksen varassa organisaation jäsen kykenee keskustele-

maan palvelusta ja toimintaympäristöä koskevista havainnoistaan ja siihen liittyvistä 

kokemuksistaan työyhteisön ja hoitoprosessin muiden jäsenten kanssa.  

Prosessin toisessa vaiheessa tapahtuu ilmiön tulkitseminen ja ilmiötä koskevan 

yhteisen ymmärryksen rakentaminen. Prosessissa siirrytään työyhteisötasolle. Merki-

tykset syntyvät subjektiivisesti, mutta niillä on fenomenologisen ajattelun mukaisesti 

myös yhteisöllinen syntyperä. Merkityksellistämisessä on kysymys yhteisen todelli-

suuden rakentamisesta. (ks. Laine 2001, 26–29). Merkityksellistämisen tehtävänä on 

vähentää monimerkityksellisyyttä ja lisätä näin yhteiseen näkemykseen perustuvaa 

toimintaa. Tällöin palvelu perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja jaettuun näkemykseen. 

Yhteisellä eli jaetulla merkitysrakenteella tarkoitan Dixonin (1994, 39–42) ajatuksia 

mukaillen yhteisesti sovittua tai ymmärrettyä merkitysten joukkoa, joka jäsentyy tässä 

tutkimuksessa palveluilmiön ympärille. Organisaation jäsenille yhteiset merkitykset 

koostuvat normeista, strategioista, kokemuksista ja olettamuksista, jotka määrittävät, 

miten palvelu ymmärretään tässä kontekstissa ja miten sitä toteutetaan potilaan hoi-

dossa. Nämä merkitykset voivat olla kirjattuina sääntöinä tai toimintaohjeina, mutta 

ollakseen yhteisiä niiden tulee olla myös organisaation jäsenten mielissä. Yhteinen ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että merkitysrakenteet olisivat eri yksilöillä täsmälleen sa-

manlaisia, vaan että palveluun liittyvät merkitykset ovat niin läheisiä toisilleen, että 

hoitoprosessin työntekijät voivat toimia ikään kuin heillä olisi yhteinen näkemys pal-

velusta.  

Prosessin tässä vaiheessa organisaation jäsenille on jo rakentunut aikaisempien 

kokemustensa kautta intersubjektiivinen käsitys palvelusta tai se vasta rakennetaan 

esimerkiksi sensegivingin avulla tai on myös mahdollista, ettei yhteistä intersubjektii-

vista käsitystä ole eikä sitä myöskään rakenneta. Intersubjektiivinen ymmärrys syntyy 

organisaation jäsenten välisissä muodollisissa ja epämuodollisissa kohtaamisissa pu-

heen ja vuorovaikutuksen kautta, koska merkityksellistäminen on perusluonteeltaan 

työntekijöiden välistä sosiaalista toimintaa. 

Prosessin toinen vaihe rakentaa työyhteisöille ja hoitoprosessissa toimiville kohe-

rentin käsityksen palvelusta, sen sisällöstä ja edelleen palvelun toteuttamisesta perus-

tehtävässä. Kutsun tätä palvelun kognitiiviseksi kartaksi.  

Sensemaking-prosessiajattelun mukaisesti prosessi etenee tämän jälkeen toimin-

tavaiheeseen. Jos hoitoprosessissa työskenteleville ei rakennu koherenttia palvelu-

karttaa, he jatkavat toimintaansa entiseen tapaan, ja toimintakäytänteet eivät muutu. 

Jos organisaation jäsenille on syntynyt toimintaympäristön vaateiden seurauksena 
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uudenlaista ymmärrystä palvelusta ja he luovat sen perusteella yhteisen palvelukartan, 

he kykenevät uudistamaan toimintaa ja saavat sen vastaamaan muuttuneen toimin-

taympäristön tarpeita. Prosessin vaiheet ovat vuorovaikutuksessa keskenään samoin 

myös toimintaympäristönsä kanssa (enactment). Organisaatio ei elä stabiilissa ympäris-

tössä, vaan toimintaympäristö dynaaminen. Prosessi on siten sekä dynaaminen, kog-

nitiivinen, sosiaalinen että toiminnallinen.  

Kuviossa 25 on kuvattu tulkintani sensemaking-prosessista. Kuviosta käy ilmi 

prosessin kolme vaihetta:1) herääminen, 2) tulkinta, intersubjektiivisten merkitysten 

ja kollektiivisen kognitiivisen kartan rakentuminen sekä 3) toiminta. Vaihe 1 sisältää 

tarkennetut vaiheet: tietoiseksi tulemisen, luokittelemisen ja esiymmärryksen synty-

misen. Prosessi ei ole kuvattu lineaarisena, vaan se on enemmän flow-tyyppinen, 

jossa prosessi jatkuu syklisesti ja vuorovaikutteisesti prosessin eri vaiheiden kanssa.  

Olettamukseni on, että tutkimuskohteen palvelun merkityksellistämiseen vaikut-

tavat ainakin konteksti, kieli ja identiteetti. Tämän tutkimuksen konteksti on julkisen 

terveydenhuollon sairaala. Koska tutkimuksen intressi on ruohonjuuritason henki-

löstössä, rakentuu ammatillinen konteksti suolistosyöpää sairastavien ammattilaisten 

toiminnasta ja heidän moniammatillisesta yhteistyöstä. Tutkittavien kieli on somatik-

kaan painottuvaa hoitamisen kieltä, jossa sekoittuvat usean eri tieteen- ja ammattialan 

kielelliset ilmaisut. Tutkimustiedon valossa ainakin lääkärien ja hoitajien ammatti-

identiteetit ovat molempien professioiden mielenkiinnon kohteena (Monrouxe 2010; 

Hakamäki, Kääpä, Kronqvist, Mikkilä-Erdman & Koivisto 2011; Hoeve, Jansen & 

Roodbol 2014) ja heidän ammatti-identiteettinsä on liitetty myös terveydenhuollon 

piirissä tapahtuvaan sensemakingiin (Cascón-Pereira, Chillas & Hallier 2016). Iden-

titeetin kysymykset kietoutuvat puolestaan professioihin ja professionismiin. Profes-

sioilla on terveydenhuollon palvelujärjestelmässä vahva sijansa, ja siten sillä voi olet-

taa olevan vaikutusta myös palvelun merkityksellistämiseen.  
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Kuvio 25.  Sensemaking-prosessin tulkinta tässä tutkimuksessa  

enactment 

 

”Extracting cues” 

1.1 Ilmiöstä tietoiseksi tuleminen (noticing) 

1.2 Haarukoiminen (bracketing) 

”Toimintaympäristössä tapahtuvien oleellisten asioiden erottaminen 

epäoleellisista.”  

1.3 Ilmiölle syntyy alustava mieli ja merkitys 

(creating an initial sense of the interrupted situation) 

nimeämällä ja luokittelemalla ilmiöön liittyvä kokemuksia (labeling) 

1) Ilmiöön herääminen (creation) 
               What is a story here? 

 

3a) Toiminta uudistuu (sense & action) 
Ilmiöstä syntyy (uusi) ymmärrys ja toimintakäy-
tänteet muuttuvat 

2) Ilmiön tulkitseminen aikaisempien kokemusten valossa 

(interprepation) 

”Cues inside a frames” 

Intersubjektiivisten merkitysten ja 

kognitiivisen kartan rakentuminen 

 

3b) Toiminta ei uudistu (non-sense) 

Ilmiöstä ei synny (uutta) ymmärrystä 

 eikä toimintakäytänteet muutu 

Sensemakingiin vaikuttavia tekijöitä: 

konteksti 

kieli 

identiteetti 

kognitiiviset rakenteet 

emootiot 

politiikka 

teknologia 

enactment  

Laukaiseva tekijä 
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6 TUTKIMUKSEN EMPIIRISEN OSAN 
TOTEUTTAMINEN 

6.1 Rekrytoitujen kuvaus 

Tutkimus aineisto kerättiin erikoissairaanhoitoa tarjoavassa keskussairaalassa vuonna 

2015. Tutkimukseen valikoituvat sellaiset suolistosyöpähoitoprosessin yksiköt, joi-

den esimies tai yksikössä työskentelevä tutkimukseen soveltuva henkilö vastasi säh-

köpostitse lähettämääni osallistumispyyntöön. Taulukossa 2 on haastatellut esitetty 

ammattiryhmittäin. Käytän haastatelluista henkilöistä myös nimitystä informantti, 

tutkittava, työntekijä ja organisaation jäsen. Kohdeorganisaatioon palvelussuhteessa 

olevia haastateltavia henkilöitä oli 37. He työskentelivät tehtävissä, joissa kohtaavat 

suolistosyöpää sairastavia potilaita. Haastatellut ammattiryhmät olivat: sairaanhoita-

jat (n=21), lähi- tai perushoitajat (n=3), lääkärit (n=2), fysioterapeutit (n=1), potilas-

kuljettajat (n=1), kuntoutusohjaajat (n=1), ravitsemusneuvojat (n=1), laitoshuoltajat 

(n=3) ja osastonsihteerit (n=4). Informaaleja haastatteluja ei näy tilastollisissa taulu-

koissa. Haastatelluista seitsemän toimi esimiestehtävissä. Määrällisesti eniten tein 

haastatteluja (n=18)59 kirurgisella vuodeosastolla, koska se on toiminnallisesti moni-

muotoisin ja myös henkilökuntamäärältään suurin suolistosyöpää sairastavia hoitava 

yksikkö kyseisessä sairaalassa.  

Taulukossa 2 kerrotaan myös haastattelun kestot minuutteina. Lyhyin haastattelu 

kesti 12 minuuttia ja pisin 2 tuntia 20 minuuttia. Keskimääräinen haastatteluaika oli 

37 minuuttia. Taulukossa 3 ilmenee haastateltujen henkilöiden terveydenhuoltoalalla 

työskentelyn aika sekä työskentelyaika tutkimuksen kohteena olevassa vastuuyksi-

kössä. Keskimääräinen informanttien työkokemuksen pituus terveydenhuoltoalalla 

oli 21,3 vuotta. 
  

                                                   
59 Luku sisältää myös yksikössä työskentelevät laitoshuoltajat, osastonsihteerit ja fysioterapeutin. 
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Taulukko 2.  Haastateltujen ammattinimikkeet, haastateltujen määrät ammattinimikkeittäin, 
vaihteluvälit työkokemuksen kestossa terveydenhoitoalalla, työkokemuksen kestossa 
tutkimuskohteessa sekä haastatteluiden kestossa 

 

Ammattinimike 

Haastateltujen 

määrä (N=37) 

Työkokemuksen 

kesto 

terveydenhuolto-

alalla 

[W=3,5 kk–40 v] 

Työkokemuksen 

kesto 

tutkimuskoh-

teessa 

[W=0,75 kk–39 v] 

Haastattelun kesto 

[W=12–132 min] 

Sairaanhoitaja 21 2,5 v–39 v 2 kk–39 v 12–73 min 

Lähi- tai perushoitaja 3 3,5 v–38 v 0,75 kk–20 v 26–46 min 

Lääkäri 2 9 v–13 v 4 v–8 v 12–55 min 

Fysioterapeutti 1 19 v 5 v 28 min 

Kuntoutusohjaaja 1 40 v 8 v 43 min 

Ravitsemusneuvoja 1 17 v 9 v 132 min 

Potilaskuljettaja 1 17 v 6 v 19 min 

Osastonsihteeri 4 2,5 v–39 v 1 v–39 v 18–39 min 

Laitoshuoltaja 3 3 v–29 v 3 v–9 v 26–49 min 

ka  21,3 v 10,8 v 37 min 

Vain kolmella informantilla oli työkokemusta terveydenhuollossa alle kolme vuotta. 

Yli 30 vuotta alalla työskennelleitä oli kymmenen henkilöä. Kaksi työntekijää oli työs-

kennellyt koko työuransa ajan tutkimuskohteessa, lähes 40 vuotta. Haastateltavat oli-

vat työskennelleet tutkimuskohteessa keskimäärin 10,8 vuotta.  
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6.2 Aineiston keruu ja kenttätyöskentely 

Otin kesäkuussa vuonna 2014 s-postitse yhteyttä tutkimusorganisaation johtajiin ja 

kysyin heidän halukkuuttaan tulla mukaan tutkimushankkeeseen. Sain myöntävän 

vastauksen sekä kuntayhtymän että sairaalan johtajalta. Yliopistollisen sairaalan eri-

tyisvastuualueen alueellisen eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon (18.12.2014) 

ja keskussairaalan tutkimusluvan (9.1.2015) saatuani lähetin tammikuussa 2015 kes-

kussairaalan kahden tulosalueen ylilääkäreille ja ylihoitajille tiedotteen tutkimuksen 

käynnistymisestä. Tämän jälkeen lähetin tutkimuksesta kertovan tiedotteen (liite 5) 

vastuuyksiköiden esimiehille. Pyysin heiltä luvan tulla kertomaan tutkimuksesta yksi-

kön henkilöstölle. Sain kolmesta vastuuyksiköstä myönteisen vastauksen. Pidin 

näissä kolmessa yksikössä infotilaisuuden hoitajille.  

Tutkimusinfojen jälkeen aloitin varsinaisen kenttätyöskentelyn 16.3.2015 Gast-

roenterologian kirurgian vuodeosastolla ja 13.4.2015 Gastroenterologian poliklini-

kalla. Siirryin Syöpätautien poliklinikalle 5.5.2015 ja Kirurgian poliklinikalta keräsin 

aineiston syksyllä 2015. Palliatiivisen poliklinikan haastattelut tein joulukuussa 2015 

ilman kenttätyövaihetta. Taulukossa 3 on kuvattu tutkimuksen kohteena olevat vas-

tuuyksiköt, kentälläoloaika ja ajankohta. Kenttätyöskentely kesti yhteensä 191,25 

tuntia. Olin noin yhden päivän viikossa 6–8 tuntia kerrallaan kussakin yksikössä seu-

raamassa yksikön arkista toimintaa. Osittain tein haastatteluja kenttäpäivän aikana ja 

osittain kävin tekemässä niitä erikseen sovittuina aikana.  

 
Taulukko 3.  Vastuuyksikkö, kentälläoloaika ja kenttäajanjakso 

 

Vastuuyksikkö Kentälläoloaika (h) Kenttäajanjakso 

Gastoenterologisen kirurgian vuodeosasto 104 h 16.3.–30.6.2015 

Gastroenterologian poliklinikka 33 h 13.4.–20.7.2015 

Syöpätautien poliklinikka 38 h 5.5.–10.7.2015 

Kirurgian poliklinikka 16,25 h 10.8.–9.12.2015 

Yhteensä 191,25 h   
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Kenttätyövaiheen aikana rekrytoin tutkimukseen yksikössä työskenteleviä suolis-

tosyöpäpotilaita kohtaavia ammattihenkilöitä. Kaikki haastateltavat saivat tutkimuk-

sesta kertovan tiedotteen (liite 3) sekä suullisen tiedonannon tutkimuksesta. Haastat-

telin kaikki informantit heidän omilla työpaikoillaan. Poliklinikoilla haastattelutilan 

järjestäminen sujui vaivattomasti. Vuodeosastolla haastattelutilan löytäminen oli 

ajoittain vaikeaa, koska työvuorojen vaihtuessa kaikki neuvotteluhuoneet olivat käy-

tössä, ja käytännössä vain klo 14–15 soveltui haastattelujen tekemiselle. Yhden haas-

tattelun tein osaston steriilissä varastossa ja muut hoitoneuvotteluhuoneissa. Potilas-

haastatteluja tein vuodeosastolla kolme ja loput seitsemän Syöpätautien poliklinikalla. 

Osastolla tehtävät potilashaastattelut osoittautuivat hankaliksi, koska vuodeosastolla 

ei ollut sellaista haastatteluun sopivaa tilaa, jonne olisi mahtunut potilasvuode. Luo-

vuin tästä syystä potilaiden haastatteluista vuodeosastolla. Syöpätautien poliklinikan 

hoitajat järjestivät minulle potilaiden haastattelua varten tilan, yleensä yhden hengen 

potilashuoneen. Kyseisen yksikön hoitajat auttoivat minua potilaiden rekrytoinnissa 

arvioimalla potilaiden osallistumisen edellytyksiä, esimerkiksi potilaan psyykkistä ja 

fyysistä kuntoisuutta. Useissa tapauksissa hoitajat olivat kertoneet jo etukäteen poti-

laalle mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen. Kaikki haastattelut olivat yksilöhaas-

tatteluja lukuun ottamatta yhtä henkilöstön 3-hengen haastattelua. 

Tutkimuskohteena oleva sairaala oli minulle jossain määrin entuudestaan tuttu. 

Olin palvelussuhteessa kyseiseen organisaatioon vuosina 1985–1989 ja uudelleen 

vuosina 1999–2009. Työskentelin sairaanhoitajaurani alussa 1980-luvulla kaksi 

vuotta Gastroenterologisella kirurgisella vuodeosastolla. Vuonna 1989 muutin toi-

selle paikkakunnalle ja vaihdoin samalla erikoisalaa sisätautiseen hoitotyöhön. Työs-

kentelin vielä toisen ajanjakson tutkimusorganisaatiossa ensin sisätautisessa yksikössä 

1999–2006 ja sitten hallinnossa kehittämistehtävissä vuosina 2007–2009.  

Vaikka suolistosyöpää sairastavan hoitaminen oli minulle vierasta, oli erikoissai-

raanhoidon toimintaympäristö minulle tuttu. Siinä mielessä en mennyt tutkimaan mi-

nulle outoa ja uutta maailmaa. Toimintaympäristön tunteminen auttoi minua ymmär-

tämään henkilöstön toimintaa. Ymmärsin hoitamisen kieltä. Minulle ei tarvinnut se-

littää hoidon tapahtumia, ei sairaalan rutiineja, ei sen järjestelmiä. Ne olivat minulle 

tuttuja. Pystyin keskittymään tutkimukseni kannalta oleelliseen eli potilasrajapinnassa 

tapahtuviin ilmiöihin. Kenttätyöni tavoitteena oli tavoittaa suolistosyöpää sairastavan 

hoitoprosessissa toimivien henkilöiden arjen toimintaa ja siinä tapahtuvaa palvelun 

merkityksellistämistä. Lähtökohtani oli, että tekeminen sekä kieli ja puhe organisoivat 

palvelua. Kielen avulla rakentuvat palvelun merkityssisällöt, joiden avulla minä ja hoi-

toprosessissa työskentelevät tulkitsevat kokemuksiaan ja ympäröivää todellisuutta fe-
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nomenologisen tradition mukaisesti. Koska merkityksillä on sekä yksilöllinen että yh-

teisöllinen perusta, olin kiinnostunut molemmista. Haastattelut loivat kuvaa palvelun 

subjektiivisista merkityksen annoista, mutta työyhteisön keskinäisessä vuorovaiku-

tuksessa tapahtuvat merkityksenannot kertoivat kollektiivisesta palvelun merkitysten 

rakentumisesta.  

Äänitin haastattelut Olympus Digital Voice Recorder -tallentimella. Yksi haastat-

telu (H19) epäonnistui teknisesti, koska nauhoitin oli lakannut haastattelun aikana 

toimimasta 10 minuutin kohdalla. Keskityin haastatteluissa kuuntelemiseen enkä teh-

nyt niistä muistiinpanoja. Litteroin nauhoitukset tekstitiedostoiksi mahdollisimman 

pian haastattelun jälkeen. Välittömästi kenttäpäivän jälkeen kirjoitin kokemukseni ja 

huomioni kyseisestä päivästä tekstitiedostoon. Aineiston litterointi ja aineiston han-

kinta etenivät näin rinnakkain. Samalla, kun litteroin äänitiedostoja, jäsentelin kerää-

määni aineistoa. Tämä osoittautui toimivaksi strategiaksi, koska näin pystyin hah-

mottamaan tutkimusilmiötä paremmin, ja kenttätyövaiheen edetessä osasin suunnata 

huomioni tutkimuskysymysten kannalta oleellisiin asioihin.  

Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta edel-

lytti puoltopäätöksessään hyvin tarkkaa suunnitelmaa haastattelujen sisällöstä huoli-

matta siitä, että laadullisessa ja etenkin etnografisella tutkimusotteella tehdyssä tutki-

muksessa sitä pidetään mahdottomana (ks. Syrjälä 1996, 83–84). Jo ensimmäisten 

haastattelun aikana huomasin, ettei tutkimussuunnitelmani mukainen palvelutematii-

kan ympärille rakentuva puolistrukturoitu haastattelu (liite 6) tulisi onnistumaan. Jos 

käytin haastattelussa sanaa palvelu, vastaaja alkoi huokailla tai mumista ja haastatte-

luun syntyi pitkiä taukoja. Seuraava esimerkki kuvaa kenttätyön alkuvaiheessa haas-

tattelussa ilmenneitä ongelmia, jotka liittyivät palvelukäsitteen käyttämiseen: 

 
”Onko potilaan kohtaaminen palvelua?  
(Hiljaisuus 15 s) Millä tavalla? 
Sillä lailla, kun sä ymmärrät sen sanan palvelu. 
(Hiljaisuus 15 s, muminaa, ei saa selvää) 
Onko se palvelua, kun esimerkiksi aamulla peset potilaan?  
(Hiljaisuus 20 s) Siis no auttaahan se, kun oman työnsä tekee niin.  
Onko sinun mielestäsi palvelu vaikea käsite? 
On se tässä yhteydessä vähän, et miten sen sitte käsittää.” (H2) 

Grönfors (2011, 22, 24) sanoo, että laadullinen kenttätutkimus tulee pitää avoimena 

ja joustavana muutoksille ja tutkijan tulee varautua yllättäviin muutoksiin tutkimus-

strategiansa suhteen, koska odottamattomuuksiin saattaa kätkeytyä uutta tietoa (emt., 

24). Vaihdoin haastattelustrategiaa seitsemännessä haastattelussa, ja luovuin ennalta 
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laatimastani haastatteluformaatista. Muutin haastattelujen luonnetta keskusteluksi, 

joissa haastateltava sai aluksi vapaasti kertoa omasta työstään. Haastateltavan kerrot-

tua työstään kysyin häneltä: ”Oliko se palvelua, mitä äsken kerroit?” Tämän jälkeen 

pyysin haastateltavaa perustelemaan vastauksensa. Tämä kohta osoittautui tärkeäksi 

tutkimustehtävien ratkaisemisen kannalta. Toinen merkityksellistämisen kannalta 

tärkeä kysymys koski palvelu-sanan käyttöä. Viidennessä haastattelussa haastateltava 

sanoi ohimennen, että ”eihän tuota sanaa palvelu käytetä täällä.” Kuudennessa haas-

tattelussa kysyin ensimmäistä kertaa palvelu-sanan käyttämisestä. Seitsemännestä 

haastattelusta lähtien sovelsin kuvion 26 mukaista haastattelumallia. Näin huomioni 

alkoi suuntautua myös siihen, miksi palvelusana ja -ilmiö koettiin vieraana. 

 

 

Kuvio 26.  Puolistrukturoidun/avoimen haastattelun rakenne haastatteluissa 7–37 

Haastattelun aloittaminen: 

Tutkimuksen esittely ja tutkimusluvan hankkiminen 

Kerro omasta työstäsi?  

Onko se palvelua? Miksi se on? Miksi se ei ole? 

Millaiselta palvelu näyttää sinun työssäsi 5–10 vuoden kuluttua? 

Käytätkö työssäsi sanaa palvelu? Jos et, miksi et? 

Mitä talon strategia 2014–2018 sinulle merkitsee? 

 

Haastattelun päättäminen: 

Haastattelun koonti ja kiitosten esittäminen 
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Etnografisessa tutkimuksessa on kolme vaihetta: kentälle meno tai pääsy, kentällä 

olo (Grönfors & Vilkka 2011, 31, 49) ja kentältä poistuminen. Tässä tutkimuksessa 

kenttä muodostui suolistosyöpää sairastavan hoitoympäristöstä erikoissairaanhoidon 

eri vastuuyksiköissä. Olin tietoinen kentälle lähtiessäni terveydenhuollon työn kuor-

mittavuuden kasvusta viimeisten vuosien aikana. Ensimmäinen varsinainen kentäl-

läolopäivä oli tästä tietoisuudesta huolimatta mieleenpainuva kokemus. Olen kuvan-

nut tätä kokemusta kenttäpäiväkirjassa (16.3.2015) näin: 

”Ensimmäinen päivä kentällä vuodeosastolla. Sanoin aluksi, että katson sivusta hoita-
jien työtä, mutta en pystynyt sitä tekemään, koska yksi hoitaja ei olisi selviytynyt niin 
huonokuntoisten potilaiden kanssa. Monet potilaat tarvitsivat kahden apua suihku-
tuoliin siirtymisessä tai vuodepesujen aikana esimerkiksi lakanoiden vaihdossa. Poti-
lailla oli monenlaista terveydellistä ongelmaa: akuutteja vatsaelinsairauksia, urologisia 
vaivoja, päihdeongelmaisuutta, monisairautta, muistisairautta. Joku oli sotkenut it-
sensä ja koko sängyn ympäristön ulosteella, toinen oli repinyt laskimokanyylin kä-
destä, ja kaikki vuodevaatteet olivat yltä päältä veressä. Yksi vanhus ulosti vesiripulia 
potilashuoneen lattialle ja suihkuhuoneeseen. Siivosin näitä jälkiä eritetahrojen pois-
toaineella, koska potilashuoneessa oli toinenkin potilas, joka kärsi syövän ja leikkauk-
sen aiheuttamasta pahoinvoinnista. Yksi sekava vanhus pyrki laitojen yli lattialle. Lä-
hihoitaja suihkutti potilaita kuumassa ja kosteassa suihkuhuoneessa. Tila tuntui lähes 
hapettomalta. Suihkussa oleva saattohoitovaiheessa oleva potilas koki voimiensa lop-
puvan. Kuljetimme hänet kiireesti takaisin vuoteeseen. Puolella potilaista oli ”vaippa-
hoito” eli he kärsivät virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyydestä. Vaihdoimme 
”vaipan” aamutoimien aikana puhtaaseen. Iltavuorolaiset vaihtaisivat seuraavan ker-
ran puhtaan ”vaipan”. Joukossa oli juuri leikattuja potilaita ja heidän elintoimintansa 
vaativat erityistä huomiota. Moni vanhus ei pystynyt sairautensa ja huonokuntoisuu-
tensa vuoksi syömään. Kävin juottamassa näitä vanhuksia. Aamutoimet oli tehty kai-
killa potilailla klo 12. Sen jälkeen menimme syömään osaston kahvihuoneeseen. Hoi-
tajat olivat lounastauolla. Puhelimet soivat taukoamatta, ja potilashuoneiden kutsukel-
lot soivat tasaiseen tahtiin. Hoitajien lounastauko keskeytyi tämän tästä. Yhdeltä hoi-
tajalta pääsi suusta ”vittu”, kun puhelin soi neljännen kerran peräkkäin eikä eväiden 
syöminen tahtonut onnistua. Omaiset olivat hätääntyneitä läheistensä voinnista ja ha-
lusivat tietää lääkärinkierrolla tehdyistä hoitopäätöksistä. Viisi potilasta pääsi kotiin, 
mutta päivystys etsi samanaikaisesti seitsemälle potilaalle jatkohoitopaikkaa, ja näin 
vapautuville vuodepaikoille tuli välittömästi uudet potilaat saamaan erikoissairaanhoi-
toa vaivoihinsa. Olikohan tämä sitä palvelun todellisuutta, jota tulin tutkimaan?” 
(Kenttäpäiväkirja 16.3.2015.) 

Tällaisia kaoottisia päiviä oli kenttäjakson aikana vuodeosastolla useita. Kesä-heinä-

kuussa, kun elektiivinen leikkaustoiminta oli pysähdyksissä vuosilomien vuoksi, 

myös vuodeosastolla oli hiukan rauhallisempaa, mutta lomien jälkeen työyksikön arki 

palasi ajoittain hallitsemattomalta tuntuvaan tilaan.  
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Polikliininen tähystystoiminta oli luonteeltaan erilaista. Tutkimushuoneessa hoi-

dettiin yksi potilas kerrallansa, mutta päivän potilaslistat olivat täysiä, ja lisäksi tulivat 

kiireelliset päivystyspotilaat. Työ näytti liukuhihnamaiselta. Potilas otettiin tutkimus-

huoneeseen, tehtiin alkuvalmistelut, kirurgi laittoi tähystimen potilaan sisään, tarkas-

teli tutkimuskohdetta, otti tähystimen ulos, kertoi löydöksestä ja jatkohoidosta. Po-

tilaalle toivotettiin hyvää vointia ja seuraava potilas pyydettiin sisään. Toimenpiteen 

aikana kirurgin puhelin soi useita kertoja. Hoitaja vastasi puhelimeen ja kyseli toi-

menpidettä tekevältä kirurgilta ohjeita samanaikaisesti, kun hän tarkasteli mahalau-

kun limakalvon pintaa. Tähystyksen aikana leikkaussalista soitettiin ja ilmoitettiin, 

että potilas olisi siellä valmiina leikattavaksi, ja kirurgin toivottiin kiiruhtavan leik-

kaussaliin. Kirurgia tarvittiin usein kahdessa paikassa yhtä aikaa. Olen kirjoittanut 

kenttäpäiväkirjaan kirurgin kokemuksista seuraavaa:  

”Kirurgi kertoi, että hänellä on suuri työn kuormittavuus, koska hänellä on nytkin 
työajanseurannassa 80 tuntia ylitöitä. Hän sanoi olevansa näin kesäaikana joka päivä 
töissä kahdeksasta iltakuuteen. Kello oli melkein neljä, ja listalla oli vielä neljä potilas-
soittoa. Jokainen soitto tulee kirjata potilaspapereihin. Jos koepaloissa on löytynyt pa-
hanlaatuista, on potilaalla ehkä tarvetta keskustella asiasta enemmän lääkärin kanssa. 
Kuinka empaattinen kirurgi jaksaa olla siinä vaiheessa päivää, kun takana on jo kym-
menen tunnin työrupeama? On ymmärrettävää, että kaikki asiat, jotka hidastavat ja 
hankaloittavat työn etenemistä, kysyvät kärsivällisyyttä. Temperamenttinen ihminen 
ei aina pysty hillitsemään itseään ja siitä aiheutuu kanssaihmisille monenlaista mielipa-
han kokemusta, vaikkei kirurgi sitä pohjimmiltaan tarkoittaisikaan.” (Kenttäpäiväkirja 
6.7.2015)  

Alituinen kiire ja päivystyksellisten töiden sovittaminen tiukkaan aikatauluun oli tä-

hystyksiä tekevien toimenpideyksiköiden arkea. Kokemukseni neljännestä tutkimus-

kohteesta, Syöpätautien poliklinikalta, alkoi mielenkiintoisella kohtaamisella. Yksi-

kön työntekijä tuli tervehtimään minua kädestä pitäen. Hän sanoi nimensä, tittelinsä 

ja heti perään: ”Me emme palvele täällä, me vain hoidamme.” Tämä lause jäi mieleeni, 

koska mielestäni se kuvastasi toiminnan perimmäistä ideologiaa koko hoitoproses-

sissa.  

Kenttätyöskentelyn aikana minulla ei ollut epäilystäkään siitä, etteivätkö potilaat 

saisi korkeatasoista lääketieteellistä hoitoa tässä hoitoprosessissa, mutta hoidon ja 

palvelun erottaminen toisistaan tai niiden välisen yhteisen rajapinnan löytäminen tun-

tui vaikealta kysymykseltä. Palvelun tutkiminen osoittautui huomattavasti vaikeam-

maksi ilmiöksi kuin olin tutkimussuunnitelmaa tehdessäni olettanut se olevan. Tou-

kokuussa kirjoitin kenttäpäiväkirjaani ihmettelyni palvelusta: 

”Sana palvelu ei vaan istu tähän toimintaympäristöön, Se saattaa sisältää ajatusta toi-
sen puolesta tekemisestä ja sen koetaan olevan vastoin kuntouttavaa työotetta. Sairaala 
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ei ole hotelli, jossa potilaiden toiveita täytetään. Sairaalassa tehdään vain syövän hoi-
toon liittyvät perusrutiinit, koska toiminta pyörii verorahoilla. Potilailla ei ole oikeutta 
parempaan palveluun tai verorahoilla ei saa parempaa palvelua. Potilaalla on oikeus 
saada hoitoa, vaikkei se olekaan palvelua. Olen aika ihmetyksissäni tällä hetkellä. En 
olisi koskaan arvannut, että palvelu koetaan niinkin vieraaksi ilmiöksi sairaalassa. 
Haastattelujen aikana kuulen monta kertaa lauseen: ”En ole ajatellut asiaa tai en osaa 
sanoa tähän mitään.” Kuitenkin hoito ja palvelu koetaan toisaalta eri asioiksi ja toi-
saalta samoiksi asioiksi. Potilaalta on helppo kysyä, voinko auttaa teitä jotenkin, mutta 
kysymyksen asettelu, voinko palvella teitä jotenkin, tuntuu vieraalta sairaalamaail-
massa. Sana palvella on ehkä liian mahtipontinen, liikaa lupauksia antava, jos todelli-
suus on kuitenkin se, että potilasta voidaan hoitaa vain minimitason rutiinit täyttäen. 
Ehkä henkilöstö onkin tässä mielessä oikeassa?” (kenttäpäiväkirja 15.5.2015) 

Palveluilmiön ymmärtämisen kannalta pidän erityisen merkityksellisinä tapahtumina 

potilaiden formaaleja haastatteluja sekä lukuisia informaaleja kohtaamisia potilaiden 

ja heidän läheistensä kanssa. Palvelumuotoilukielellä ilmaistuna ”potilaiden saappai-

siin hyppääminen” valotti syöpään sairastuvien kokemuksia palvelusta ja syövän 

kanssa arjessa selviytymisestä. Ymmärtääkseni syvemmin potilaiden palvelukoke-

muksia haastattelin kymmenen suolistosyöpää sairastavaa. Osalla sairauden toteami-

sesta oli vain muutama kuukausi, ja jotkut olivat sairastaneet suolistosyöpää jo useita 

vuosia. Oli koskettavaa kuunnella näiden potilaiden sairauskokemusta sairauden oi-

reilusta hoidon jälkiseurantaan saakka. Uskallan sanoa, että syöpäpotilaiden itsensä 

sanoittamien sairauskertomusten kuunteleminen antoi hoitoprosessiin ulottuvuu-

den, joka oli minulle entuudestaan lähes tuntematon maailma. Ilman näitä haastatte-

luja ymmärrykseni palvelusta oli jäänyt vajavaiseksi. Potilaat kertoivat syöpähoitojen 

raskaudesta sekä hyvistä että huonoista palvelukokemuksista hoitoprosessin aikana. 

Potilaiden kertomuksissa päällimmäiseksi ajatukseksi jäi heidän tyytyväisyytensä suo-

malaisen terveydenhuollon tasoon. Potilaat, jotka saivat kirurgisen hoidon jälkeen 

sytostaattihoitoja Syöpätautien poliklinikalla, olivat erityisen tyytyväisiä hoitoonsa. 

Yksi potilas ilmaisi asia näin: 

”Nää on kyl ihan huipputyyppejä kaikki. Kirjota se oikein isolla siihen kirjaan. Kaikki 
hirveen ilosia ja jaksavii… Vaikka sairaus on ikävä, niin kyllä tää henkilökunta tekee 
niin ku siitä siedettävämmän.” (P5) 

Yksi potilas laittoi minulle haastattelun jälkeen seuraavan tekstiviestin: 

”Jäi haastattelussa korostamatta, kuinka suuri merkitys on hoitajien yleisilmeellä, iloi-
sella ja positiivisella asenteella, johon luen välittömyyttä tuovan sinuttelun. Nämäkin 
seikat toteutuvat mainiosti syöpäosastolla. Oli kiva kohdata. Potilas x.” (kenttäpäivä-
kirja 13.5.2015.)  
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Kiersin kymmenen kuukauden aikana neljässä hoitoyksikössä seuraamassa yksiköi-

den arjen toimintaa sekä keskustelemassa henkilöstön, potilaiden ja heidän läheis-

tensä kanssa. Havainnoin hoitamisen todellisuutta. Joulukuun 9. päivänä päätin kent-

tävaiheen polikliinisen suolistotähystyksen vastaanotolle. Tästä päivästä olen kirjoit-

tanut kenttäpäiväkirjaan seuraavaa: 

”Viereeni poliklinikan käytävälle istui noin viisikymppinen nainen, joka kutoi villasuk-
kaa. Hän oli menossa tähystykseen. Hän kertoi, että oli ollut ravinnotta edellisestä 
päivästä alkaen ja hänellä oli aika hutera olo. Hän sanoi pelkäävänsä toimenpidettä. 
Kun hänen vuoronsa tuli, hän pyysi ”kaikkia mahdollisia lääkkeitä” ja hänet myös 
lääkittiin ennen tähystystä. Jälkeenpäin potilas sanoi, että oli hyvä palvelu, vaikka te-
kikin kipeää. Hoitajat käyttäytyivät empaattisesti ja hienotunteisesti potilaita kohtaan. 
He hoitivat potilaita aktiivisesti ja huolehtivat potilaiden tarpeista. Lääkäri ei juuri pu-
hunut potilaan kanssa. Toimenpiteen lopussa, kun tähystin oli vielä potilaan suolessa, 
hän kertoi löydöksestä ja jatkohoitosuunnitelmasta potilaalle. Tutkimusten jälkeen ky-
syin huoneessa olevalta kolmelta hoitajalta: ”Oliko tämä, mitä he tänään tekivät heidän 
mielestään palvelua?”  Ensimmäinen hoitaja sanoi, että osittain oli. Hänen mielestään 
varsinainen tutkimus oli hoitamista, mutta potilaalle informointi oli palvelua. Toisen 
mielestä koko tutkimus oli palvelua. Kolmannen hoitajan mielestä kysymyksessä ei 
ollut palvelu, vaan hoitotyö. Kaikki kolme hoitajaa olivat yhtä mieltä siitä, ettei sana 
palvelu kuulu heidän työsanastoonsa eivätkä he miellä sitä arjen työhön liittyväksi il-
miöksi. Palvelu koettiin jotenkin vieraaksi asiaksi, jota oli vaikea selittää. Voisin jatkaa 
asian kyselemistä loputtomiin, mutta käsitykset palvelusta eivät todennäköisesti muut-
tuisi. Palvelu on sen laatuinen sana, ettei se sovi juuri nyt ruohonjuuritason henkilös-
tön mentaalisiin malleihin. Nämä hoitajat sanoivatkin, että heille pitäisi kertoa, mitä 
se sana tarkoittaa, koska he eivät ymmärrä koko sanaa. Strategisen johdon ja ruohon-
juuritason henkilöstön välillä näyttää olevan syvä kuilu ymmärryksessä organisaation 
missiosta hyvä palvelu.” (Kenttäpäiväkirja 9.12.2015.) 

Kirjoitin äänitiedostot tekstitiedostoiksi sanasanaisena. Koska haastatteluissa ilmeni 

paljon muminaa ja huokailua, kirjoitin ne tekstiaineistoon kyseiseen kohtaan sulkui-

hin. Merkitsin sulkuihin myös yli viiden sekunnin mittaiset tauot. Omat repliikkini 

kirjoitin tekstiaineistoon lihavoidulla fontilla. Kenttätyöskentelyn aikana keräämäni 

aineisto muodostui 50-sivuisesta kenttäpäiväkirjasta, 37 työntekijän haastattelusta 

(303 litteroitua A4 -sivua, riviväli 1,5, fonttikoko 11) sekä 10 potilaan haastattelusta 

(173 litteroitua A4 -sivua, riviväli 1,5, fonttikoko 11). Aineiston kokonaispituus on 

526 A4-sivua. Litterointi vaiheessa koodasin henkilöstöhaastattelut niin, että haasta-

teltava yksi on aineistossa koodi H1, haastateltava kaksi on H2 ja niin edelleen. Po-

tilasaineistossa vastaavat koodit ovat P1-P10.  
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Seuraavassa luvussa 6.3 kuvattu aineiston analyysi on tehty henkilöstön haastat-

teluaineiston perusteella. Olen hyödyntänyt analyysityössä kenttäpäiväkirjaa hakies-

sani tukea tulkinnoilleni, erityisesti sellaisissa kohdissa, joissa haastateltavan vastaus 

ei ole ollut yksiselitteinen.  

6.3 Aineiston analyysi 

6.3.1 Työntekijöiden kokemukset toimintaympäristöstä 

Tutkimuskysymyksessä yksi vastaan kysymykseen: Millaisia ovat suolistosyöpähoito-

prosessin työntekijöiden kokemukset toimintaympäristöstä? Tutkimussuunnitelma-

vaiheessa suunnittelin analysoivani ensimmäisen tutkimuskysymyksen aineiston in-

duktiivisen sisällönanalyysin mukaisesti. Lukiessani aineistoa ennen varsinaisen ana-

lyysityön aloittamista tein havainnon, että kuvatessaan työtänsä haastateltavat puhui-

vat muutoksista, jotka liittyivät potilaisiin, taloudellisuuteen, työyhteisön sosiaalisiin 

suhteisiin, terveydenhuoltolakiin ja teknologiaan. Tästä johtuen päädyin aineiston 

luokitteluun teorialähtöisellä60 tavalla (ks. Tuomi & Sarajärvi 2012, 116; Eskola 2001, 

135–140) hyödyntämällä APESTE-toimintaympäristöanalyysin61 työkalua. Analyysi-

työn aikana etsin aineistosta kaikki APESTE -näkökulmien mukaiset lauseet ja asia-

sisällöt, jotka kuvasivat informanttien kokemaa palveluun liittyvää toimintaympäris-

töä tutkimuskohteessa tai laajemmin ympäröivässä yhteiskunnassa. Näin rakensin 

tutkimuskysymys yhden vastaukset yhdistävien yläluokkien Asiakas-, Taloudellinen, 

Sosiaalinen, Poliittinen ja Teknologinen -näkökulmien mukaisesti. Haastateltavat ei-

vät antaneet Ekologinen -yhdistävään yläluokkaan yhtään merkityksenantoa. Jokai-

nen yläluokka tuo esille yhden näkökulman henkilöstön kokemasta toimintaympäris-

töstä vuonna 2015 (kuvio 27).  

                                                   
60 Teorialähtöinen analyysi tarkoittaa, että aineisto analysoidaan analyysirungon (yhdistävien yläluok-
kien) mukaisesti. Aineistosta kerätään vain ne asiat, jotka sopivat analyysirunkoon, ja runko sanelee 
sen, miten tutkittava ilmiö ymmärretään. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 100, 116.) 
61 Toimintaympäristön muutoksia voidaan luokitella ja tarkastella esimerkiksi APESTE-analyysikehi-
kon mukaan. Analyysimalli PESTE on alun perin luotu liiketoimintaympäristön kartoittamiseen, mutta 
Metsämuuronen on ottanut analyysiluokitteluun mukaan myös asiakasnäkökulman, jolloin tarkastelun 
näkökulmat ovat: asiakas=A, poliittinen=P, taloudellinen=E, Sosiaalinen=S, Teknologinen = T ja 
Ekologinen = E. (Metsämuuronen 1998, 10.) 
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Kuvio 27.  Toimintaympäristöä kuvaavat yhdistävät yläluokat: Asiakas, Taloudellinen, Sosiaalinen, 
Poliittinen, Teknologinen ja Ekologinen sekä niiden yläluokat. 
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Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

"Hoitajien tavoissa toimia on hyvin paljon eroja, se on kurjaa....ja kyl mä 

joskus, jos ihan rehellinen oon, ni huolissaan niin sillo, ku oon ollu lomalla, 

ni tota tuleeko ihan kaikki asiat hoidettua sillo." H23 

Hoitajat työskentelevät eri tavoilla. 

Työntekijällä on huoli töiden laadusta loma-ai-

koina. 

 

 

 

 

Palvelun 
tasalaatuisuus 

 

 

 

 

Palvelun laatu 

"Mehän kaikki tehhään vähän omalla tavalla töitä ja omalla, toiset ovat vä-

sähtäneitä ja sitten tekevät vasemmalla käellä tai eivät ole ihan kiinnostu-

neita." H23 

Jokainen tekee työtä omalla tavallaan.  

Joidenkin työn laatu ei ole hyvää.  

"Sillä osastolla on se, että siellä on hirveen erilaisia hoitajia, että osa ko-

kee, että se (ravitsemushoito) on tärkeä asia ja osa tekee just sen välttä-

mättömän." H33  

Yksikön hoitajista osa pitää ravitsemushoitoa tär-

keänä ja osa taas ei. 

”niin se on sattumankauppaa sitte, että kuka sattuu olemaan työvuorossa, 

et millaista hoitoa saa.” H35 

Potilaan hyvä hoito on sattumanvaraista. 

"Sillä olisi joku tälläi, joka sitä kehittäis ja vie eteenpäin, et se olis mahdol-

lisimman tasalaatuista se palvelu ja kaikkia tulis kohdeltua ihan samalla 

lailla ja se olis se homma jonkun hanskassa." H21 

Jonkun pitäisi vastata palvelusta ja kehittää sen 

tasalaatuisuutta ja tasa-arvoisuutta.   

"Täällä varmaan just tälläseen kaikkeen, vaikkei se oo suoraa kontaktissa 

potilaaseen, niin että oltais huolellisempia kaikissa tekemisissä. Mä oon 

sellanen pilkunviilaaja, tarkka ihminen, sitte mä koen sen, et se vois vai-

kuttaa potilaan hoitoon, et jos meille sattuu jotain virheitä tai kun ollaan 

välillä huolimattomia, et ei aina jakseta tehdä asioita loppuun asti." H24 

Työssä pitäisi olla huolellisempi ja välttää vir-

heitä.  

 "Mä luulen, että psykosomaattiset tuki ja se varmaan on ihan eri tasolla, 

sitä on nimittäin Suomessakin joka paikassa, se on järjestetty paremmin 

kuin meillä." H23 

Psykosomaattinen tuki on järjestetty muualla 

Suomessa paremmin kuin tutkimuskohteessa. 

Kuvio 28.  Esimerkki aineiston analyysistä alaluokassa Palvelun tasalaatuisuus, yläluokassa Palvelun laatu ja yhdistävässä yläluokassa Asiakas

Palvelun 

tasalaatuisuus 
Palvelun laatu 
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Analyysityö eteni jokaisessa yhdistävässä yläluokassa saman kaavan mukaisesti. Esi-

merkiksi asiakasnäkökulmassa etsin aineistosta kaikki potilaaseen tai hänen lähei-

seensä liittyvät ilmaisut. Pelkistin alkuperäiset ilmaisut ja muodostin niiden perus-

teella alaluokat ja edelleen yläluokat. Yläluokkia syntyi neljä: Hoidettavien laatu ja 

määrä, Potilaan asema ja rooli, Potilaiden ja läheisten vaateet palvelulle ja Palvelun 

laatu. Kuviossa 28 on esimerkki aineiston analyysistä yläluokassa Palvelun laatu ja 

siihen kuuluvasta alaluokasta Palvelun tasalaatuisuus.  

 

  

Kuvio 29.  Asiakas–yhdistävän yläluokan yläluokat ja niiden alaluokat  
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Haastateltavat kokivat toimintaympäristön muuttuneen viimeisen viiden vuoden ai-

kana. Kuviossa 29 on luokiteltu henkilöstön kokemia potilaaseen ja heidän läheisiinsä 

liittyviä toimintaympäristössä havaittuja asioita. Haastateltavien kertoman mukaan 

potilaat ovat tulleet entistä iäkkäimmiksi, monisairaammiksi ja huonokuntoisem-

miksi. Hoitoajat ovat lyhentyneet, jolloin hoidettavien määrä on kasvanut. Haastatel-

tavat kertoivat myös, että monilla potilailla on kirurgisen sairauden lisäksi päihde- ja 

mielenterveysongelmia sekä muistisairauksia. Haastateltavat odottivat potilaiden ole-

van aktiivisia omassa hoitoprosessissaan, mutta samalla he toivat esiin, että syöpäsai-

raus saattaa heikentää syöpäsairaiden voimavaroja niin, etteivät he aina kykene osal-

listumaan esimerkiksi hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. 

Haastateltavien kokemuksen mukaan potilaiden ja heidän läheistensä vaatimukset 

saada räätälöityä hoitoa ovat kasvaneet. Hoidon räätälöinti koettiin lisätyönä, koska 

siinä poikettiin standardoidusta tavasta toimia. Esimerkiksi leikkaukseen tulevan po-

tilaan hoidossa se tarkoitti usean eri asian yhteensovittamista ja neuvotteluja poik-

keavista aikataulusta monen eri asiantuntijan kanssa. Potilaan kannalta katsottuna sen 

katsottiin olevan yksilöllisen hoidon tarjoamista, mutta henkilöstön kannalta katsot-

tuna se koettiin kuormittavana lisätyönä.  

Hoitoprosessia koskevat lausunnot toivat esille kokemuksen tehdasmaisesta ta-

vasta hoitaa potilasta. Kuvaukset sarjatyöstä, sisään-ulos -toiminnasta sekä työn ai-

kataulutuksesta kertoivat hoitoprosessin olevan potilaalle lääketieteellisen ongelman 

ratkaisua sairauden eri vaiheissa. Palvelun laatu ei ollut aina kaikissa tilanteissa poti-

laiden ja heidän läheistensä kokemana ollut hyvää, mikä oli johtanut potilaiden ja 

heidän läheistensä hoitoa koskeviin tyytymättömyyden ilmaisuihin, esimerkiksi vali-

tuksiin potilasasiamiehelle. Toisaalta monet haastateltavat toivat esille potilaiden esit-

tämiä tyytyväisyyden ilmaisuja saamastaan hoidosta. 

Tulkinnat potilaiden tyytyväisyydestä perustuivat pitkälti potilaiden esittämään 

nonverbaaliseen viestintään. Kun potilas hymyili, sen katsottiin ilmentävän potilaan 

tyytyväisyyttä hyvästä hoidosta: 

 
”Mistä tiedät, että potilas on tyytyväinen hoitoonsa? 
”No osa kiittelee, ja osa vain hymyilee.” H2 
”Kun on hymyillen lähtevä, vaikka on paha tauti.” H8. 
”Tota kylhä se on varmaan se kehon kieli, et kertoo, ku se potilas lähtee ja sanoo 
näkemiin.” H9 
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Jos potilas sanoi lähtiessä ”kiitos hoidosta”, se tulkittiin palautteeksi hyvästä hoi-

dosta. Potilastyytyväisyysmittausten antia potilaiden tyytyväisyyden ilmentäjänä pi-

dettiin vähäisenä osittain vähäisen palautemäärän vuoksi ja osin tyytyväisyysmittarin 

oman yksikön toiminnan arviointiin soveltumattomuuden vuoksi.  

Käsitykset potilaan palvelusta olivat heterogeenisia. Kun toinen työntekijä kertoi 

pyrkivänsä kaikissa tilanteissa tarjoamaan potilaalle hyvän palvelukokemuksen, niin 

toinen työntekijä oli sitä mieltä, ettei esimerkiksi päihteidenkäyttäjiä palvella yhtä hy-

vin. Seuraavat kaksi esimerkkiä kuvaavat kahta erilaista palveluorientaatiota: 

”Se on äärettömän tärkeetä, ja se rauhottaa. Huomaa sen itekkin, kun monesti huo-
maa, että potilas lähtee siitä lääkäriltä itkevänä ja sitten hoitajan tehtävänä on ottaa se 
itkevä ihminen kainaloon ja sitten niinkö käydä se asia rauhallisesti ja maalaisjärkisesti 
läpi, että mitä tässä oikeesti tapahtuu... Kirurgit on sellasia vähän hätäisiä. Se on hir-
veen tärkee siinä se hoitajan rooli ottaa se oma hetki siinä ja käydä se asia asiakkaan 
kanssa läpi.” H33 

”Alkoholisteja ja narkkareita kohdellaan huomattavasti, siis se, kun normaalisti ihmisiä 
kohtaan ollaan ystävällisiä, ni niin helposti niin ku jätetään huomioimatta tai ollaan 
vähän sellasia, niin ku ei olla niin ystävällisiä ja asiakaslähtöisiä, et vähän ollaan niin, 
ku ei sinne (potilashuoneeseen) nyt tarvi heti mennä näin ja.” H3 

Kokemukset taloudellisuudesta jakautuivat huomioihin säästämisestä, tehokkuu-

desta, kiireen kokemuksesta sekä käsityksistä talouden vaikutuksista henkilöstöre-

sursseihin. Kuviossa 30 on esitetty Taloudellinen –yhdistävän yläluokan yläluokat 

sekä niiden alaluokat. Taloudellisuuteen liittyvät näkemykset olivat negatiivissävyttei-

siä, koska haastateltavat kokivat, että vuosia jatkunut talouden heikentyminen oli las-

kenut palvelun tuottamisen edellytyksiä. Säästäminen tuntui kaikessa arjen työssä 

niukkenevina henkilöstöresursseina, toiminnan ja johtamisen painotuksina taloudel-

liseen toimintaan sekä kokemuksina palvelun laadun heikentymisestä. Hoitotyössä 

säästäminen näkyi henkilöstön kertoman mukaan myös vanhentuneina välineinä ja 

puutteena työssä tarvittavista laitteista.  

Henkilöstö määritteli kustannustehokkuuden tarkoittavan tässä sairaalassa säästä-

mistä, mikä puolestaan haastateltavien käsityksissä tarkoitti hoitamista halvalla työn-

tekijöiden kustannuksella. Säästötavoitteet tarkoittivat henkilöstölle käytännössä po-

tilaiden hyvästä hoidosta tinkimistä. 

Kokemukset tehokkuudesta kilpistyvät ajatukseen, jonka haasteltavat esittivät 

kertoessaan työmäärän kasvusta suhteessa sille annettuihin resursseihin. Työmäärän 

kasvun ei koettu johtuvan pelkästään lisääntyneistä potilasvirroista, vaan myös välit-

tömään potilashoitoon kuulumattomien töiden kasvusta. 
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Kuvio 30.  Taloudellinen -yhdistävän yläluokan yläluokat ja niiden alaluokat 

Jatkuvat johdon tasolta tulevat tehokkuusvaateet tuntuivat haastateltavista stressaa-

vilta, koska tehokkuuden tavoittelun nähtiin johtavan hoitamisen eli oman työn laa-

dun tason laskuun. Säästämiseen ja tehokkuusajatteluun liitettiin kiinteästi kokemus 

henkilöstöresurssien riittämättömyydestä.  

Työntekijöiden kertoman mukaan he joutuivat priorisoimaan töitänsä, jolloin po-

tilaiden vain välttämättömiin hengissä pysymisen tarpeisiin pystyttiin vastaamaan 

psykososiaalisen tuen antamisen jäädessä vähemmälle. Ruohonjuuritason työntekijät 

olivat sitä mieltä, ettei sairaalan johto tiedosta kaikin ajoin hoitamisen todellisuutta 

potilasrajapinnassa eikä ota vastuuta hoidon laadusta. Tehokkuuden tavoittelu hen-

kilöstöresursseja niukentamalla johti tässä hoitoprosessissa, etenkin vuodeosastolla, 

Säästäminen 

 Henkilöstöresurssit 

 Vaikutukset henkilöstön työhön 

Kiire 

 Tehokkuus 

Vaikutukset työn kuormittavuuden 

 kokemukseen 

 Vaikutukset palvelun laatuun 

 Vaikutukset palvelun laatuun  Vaikutukset työn määrään 

 Henkilöstön riittävyys  Vaikutukset palvelun laatuun 

 Vaikutukset palvelun laatuun 

Taloudellinen 
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työskentelevien kiireen kokemuksiin. Kokemusta kuvaavat käsitykset, joissa kerro-

taan, miten työ tuntuu pakkotahtiselta liukuhihnatyöltä, jolloin työntekijä ei ehdi te-

kemään työtänsä huolellisesti. Tämä johti edelleen kokemuksiin työn liiallisesta kuor-

mittavuudesta sekä riittämättömän hoidon tarjoamisesta potilaille ja heidän läheisil-

leen. Seuraavat aineistoesimerkiksi kuvaavat henkilöstön kokemuksia kiireestä: 

”Puheluissa on se, että se on välillä liukuhihnaa, että olis välillä kiva pysähtyä kuule-
maan, miten siellä menee ja laajemmin kysellä, mutta ei ole aikaa, et sitte ehkä vas-
taanottokäynnillä, kaikkeen ei ehdi, kun meitäkin on vaan kaksi niin.” H37 

”Kun on liian vähän hoitajia ja hoitajilla on liian kiire ja lääkärit ei kerkee keskustele-
maan...Kyllähän siitä niin ku aistii sen, että täällä on liian kiire.” H16 

”Ne on häviävän pieniä ne päivät, jolloin sul on aikaa tai on ajanjaksoja, jolloin on 
rauhallisempaa ja saa tehdä sitä työtä niin ku huolellisesti, mut nimenomaan se, et sä 
pystyisit kohtaamaan sen ihmisen eikä se oo vaan se, et teknisesti suoritetaan välttä-
mätön paha.” H28 

Toimintaympäristön sosiaalisuuteen (kuvio 31) liittyvät tapahtumat saivat haastatel-

tavilta paljon huomiota. Sosiaalisuudella tarkoitetaan tässä kaikkia omaan työhön vai-

kuttavia tapahtumia ja tekijöitä, jotka haastateltavat liittivät työn tekemiseen, työn 

organisoimiseen tai työntekijöiden välisiin suhteisiin. Jokainen haastateltava otti kan-

taa strategiseen johtamiseen, koska kysyin haastateltavilta: ”Mitä talon strategia 

2014–2018 sinulle merkitsee tai kuinka lähelle talon strategia 2014–2018 tulee si-

nulle?” Tästä syystä johtamiseen ja esimiestyön liittyvä alaluokka Strateginen työs-

kentely sai paljon merkityksenantoja. Kohdeorganisaation strategia 2014–2018 koet-

tiin hyvin vieraana. Haastateltavat kertoivat, ettei strategiaa oltu jalkautettu heille ja 

siten myös strategian sisältämä ”hyvä palvelu missiona” tai strategisena tavoitteena 

ei konkretisoitunut henkilöstölle. Haastateltavat kokivat suhteen sairaalan johtoon 

etäisenä. Joillekin työntekijöille sana johto tarkoitti ylihoitaja-ylilääkäri työparia. Joil-

lekin se tarkoitti sairaalan johtoa, joillekin kuntayhtymän johtoa. Jotkut pitivät poliit-

tisia päätöksentekijöitä johtona ja jotkut taas ymmärsivät johdon tarkoittavan edus-

kuntaa ja ministeriötä. Seuraavat haastateltavien ajatukset kuvaavat henkilöstön käsi-

tyksiä strategiasta: 

”Sitä mäki oon miettiny, et musta tuntuu, et me ollaan niin kaukana siitä koko, koska 
eihän me henkilökohtaisesti pystytä täällä tekemään ku parhaamme, niin mä en oi-
keestaan tiedä, miten se henkilötasolla oikeesti meitä liikuttaa, että mikä se talon stra-
tegia on, että se ei nyt ehkä oo ihan. Niin tai se tuntuu hyvin kaukaselta silleen.” H16 

”Se on niin kaukana ja sitte jotenkin tuntuu, et se joka sen siellä on tehnyt, se ei oo 
niin ku, se ei oo konkretisoitunut tänne meille tähän työhön, mitä me tehään. Siin on 
liikaa välimatkaa. niitten ja meidän välillä, minun ja sen joka sen on tehnyt.” H9  
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Kuvio 31.  Sosiaalinen –yhdistävän yläluokan yläluokat ja niiden alaluokat 

Työn merkitys 

Johtaminen ja esimiestyö 

Yhteistyö 

 Strateginen työskentely 

Jännitteet 

 Työhyvinvointi 

Työkäyttäytyminen 

Esimiehen rooli  Rekrytointi  Palvelun kehittäminen 

Vuorovaikutus 

Toisen työn arvostaminen 

Oma jaksaminen 

Työn eetos 

Työn etiikka 

Työilmapiiri 

Suhtautuminen     

virheisiin 
Eettinen koodisto Työn  

vastuullisuus 

Käsitys hyvästä hoidosta 

Hoitajan ja lääkärin välinen yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö 

Esimies-alais -suhteet Henkilöstön väliset suhteet Henkilöstön ja johdon väliset 

 suhteet 

Sosiaalinen 

Eettinen        

käyttäytyminen 
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”Tää on sellasta nii ku puuroo, suossa tarpomista, että jotkut asiat aina välillä saahaan 
eteenpäin ja taas tulee joku ihme muutos tuolta johdon tasolta… tälläsessä sekamete-
lisopassa kyllä, että ja sitten resurssit on aina rajalliset että kuka mihinkin vetoo mil-
loinkin sitte että.” H35 

Palvelun kehittäminen koettiin vaikeaksi osin riittämättömiksi koettujen resurssien 

vuoksi ja osin johtamisvajeeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Johtamisvaje tuotin 

esille muun muassa hoidossa tapahtuvien haittatapahtumien (hoitovirheiden) käsit-

telyssä. Työntekijät kokivat, että heitä joko syyllistetään virheestä tai käsittely ei johda 

mihinkään, jolloin henkilöstö koki turhautuneisuutta haittatapahtumien ilmoittami-

seen. Eräs haastateltava kuvasi asian näin: 

”Et sekin on melkein loppu (Haitta- ja läheltäpiti -ilmoitusten tekeminen), koska meitä 
syyllistetään siitä niin paljon. Kun tulee se Hairpro, niin kyllähän se pamahtaa tälleen 
näin, et miten on tolla lailla käyny, et ei sitä oikein uskalla.” H24  

Työntekijät kokivat johtamisvajetta tilanteissa, joissa esimiehen odotettiin puuttuvan 

esimerkiksi toisen työntekijän epäkorrektiin käyttäytymiseen. Kun tilanteessa ei ta-

pahtunut korjaantumista, henkilöstö koki olevansa yksin ongelman kanssa. Johtamis-

vaje tuli myös esille puhuttaessa suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessista. Tietä-

mys suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessista koettiin puutteelliseksi. Työnteki-

jöillä ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, miten potilaan hoito etenee, koska jokainen hoiti 

prosessista vain oman osuutensa. Seuraavat aineistonäytteet kuvaavat haastateltavien 

käsityksiä hoitoprosessista: 

”Ei, ei meil ei oo minkäänlaista foorumia (missä keskustellaan suolistosyöpää sairas-
tavan hoidosta). Et lääkärit tietää ne luvut, mut niitä ei meille ilmoiteta, juurikaan esi-
tellä ei tai jos sitä joku hallinnoi, me ei sitä tiedetä (naurua) Mä niin ku koen sen puut-
teena, koska ne potilaat kulkee, ne kulkee polilla, ne kulkee tuolla onkologiassa, ne 
kulkee meillä, ne kulkee avannehoitajal. Niil on paljon, niin ku viitekehys on tosi iso, 
nii ei siinä oo mitää semmosta yksittäistä koordinaattoria. Se on tavallaan se lääkäri, 
kuka hoitaa sitä potilasta ja joka tietää ne kulut, mutta se jää sinne se tieto, niin nää on 
niin ku irrationaalisia toisistaan, et jokainen puuhastelee siel omassa nurkassaan, mut 
se, et sitä millään tavalla yhteenvedettäis niin ku järkevää olis. Koko sen hoitoproses-
sin kehittämisen kannalta, niin sellasta ei tapahdu tai jos se tapahtuu, niin se tapahtuu 
jossain muualla kuin osastolla.” H7 

”Ne ei tiedä ollenkaan kirurgian vuodeosastolla, mitä kirurgian poliklinikalla tapahtuu. 
Mä tiedän sen siitä, kun mä olin siellä töissä ennen tänne tuloa ja siellä ei tiedetä yhtään 
mitään, mitä me tehdään.” H33 

”Et sitten niitä luurankoja kun tänne tulee, niin ihan turha niille, ku peli on menetetty, 
et tosiaan ne prossesit pitäisi olla kuvattuna moniammatillisesti ja sitte tosiaan siitähän 
se tulee se oikea-aikaisuus sitte.” H35 
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Työhyvinvoinnin kysymyksissä keskeiset teemat olivat työn kuormittavuus, oma jak-

saminen, työilmapiiri sekä työssä käyttäytyminen. Työn kuormittavuutta lisäsivät 

henkilöstön suuri vaihtuvuus, mistä seurasi osaamisen laadun vaihtelu ja työn vas-

tuun jakautuminen epätasaisesti. Työ itsessään koettiin sekä fyysisesti että psyykki-

sesti raskaaksi etenkin vuodeosastolla, jossa myös kiireen kokemukset olivat voimak-

kaita. Väsyneet työntekijät kokivat, etteivät kykene tarjoamaan potilaille heidän tar-

peitaan vaativaa hoitoa, mikä puolestaan lisäsi kokemusta työn kuormittavuudesta. 

Vuorovaikutuksessa ilmenevät ongelmat aiheuttivat pahoinvoinnin tunteita. Haasta-

teltavat kertoivat kokemuksista, joissa heille oli syntynyt käsitys, ettei heillä ole lupa 

ilmaista omaa mielipidettä työyhteisössä. Vaikeneminen vastoin omaa tahtoa koettiin 

raskaasti. 

Monet haastateltavat pohtivat haastattelun aikana työkäyttäytymistä ja sen vaiku-

tuksia omaan työhyvinvointiin. Vaientaminen, vihamielinen käyttäytyminen, huuta-

minen, nonverbaalisesti ja verbaalisesti osoitettu halveksunta toista työntekijää koh-

taan synnyttivät vastaajien kokemusmaailmassa pahoinvoinnin tunteita. Edellä mai-

nituista seikoista johtuen työilmapiiri koettiin paikoin kireäksi. 

Työhyvinvoinnissa ilmenevät epäkohdat leimasivat hoitoprosessia yleisesti, 

vaikka muutaman työntekijän kokemus oli juuri päinvastainen. 

(huokaus) ”Mä en uskalla sanoa enää yhtään mitään, ainakaan kriittistä, tietysti posi-
tiivisia asioita voin koko ajan hehkuttaa kaikkea ihanaa, mut enhän mä voi enää sa-
noa.” H24 

”Yks x on aineki semmone, mä en puhu kierol mitään, mä vaan kuuntelen ja kirjaan 
ne ylös, mitä hän määrää. No, mä oon saannu niin vittumaista, voiks tätä sanoa, vee-
mäisiä vastauksia, että tota siis semmosia, jotka ei oo asiallisia.” H9 

”X on äkäinen potilaalle jos sillä on liian paljon hommaa tai jos sitä on y:t kiusannu. 
Y:t ei hirveesti ymmärrä x:ää. Ne ei ymmärrä x:ää ollenkaan, joo.” H23 

”Se (työntekijä huutaa toiselle työntekijälle) alentaa työmotivaatiota, ei sellanen käytös 
kuulu tietenkä työpaikalle, et aikuisia ihmisiä ollaan kaikki ja aikuisten ihmisten pitäisi 
pystyä käyttäytymään silleen, ku me ollaan täällä töissä.” H28 

”Niin ja ei oikein ku aattelee, et me hoidetaan potilaita, et miten jos me käyttäydytään 
niin ku työyhteisössä tällä tavalla, ni miten me kuvitellaan hoitavamme potilaita hyvin. 
Et missä se roolin vaihto tapahtuu ja mikä on se hinta, mikä me maksetaan siit roolin 
vaihdosta. Se on hyvin kuluttavaa.” H7 

Työssä koettu pahoinvointi sekä työn kuormittavuus saivat monen haastateltavan 

pohtimaan omaa jaksamistaan. Näytti siltä, että osa työntekijöistä oli jaksamisensa 

äärirajoilla. Yksi haastateltava kertoi, ettei hän enää jaksa kohdata potilaita ja siksi hän 
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kääntyy potilaisiin selin välttääkseen heidän kohtaamisen. Pelko loppuun palamisesta 

aiheutti huolta. ”En tiedä, miten jaksan, sen varmaan aika näyttää” (H14) kuvasti 

monen haastatellun tuntemuksia työssä jaksamisesta. 

Työhyvinvoinnin kokemuksiin liittyivät kiinteästi hoitoprosessissa vallitsevat jän-

nitteet sekä moniammatillisen yhteistyön kysymykset. Jännitteillä tarkoitetaan tässä 

analyysissä Trethewayn ja Ashcraftin (2004, 81–83) tapaan työntekijöiden formaa-

leissa tai informaaleissa arkipäivän tilanteissa kokemia ristiriitoja, vastakkaisuuksia tai 

ironiaa, jotka tulevat ilmi organisaation vuorovaikutustilanteissa. Vaikutti siltä, että 

hoitoprosessissa ilmeni paljon perustyötä haittaavia jännitteitä työntekijöiden kesken, 

esimiesten ja alaisten kesken, yksiköiden ja johdon kesken ja jopa lääketieteen ja hoi-

totieteen kesken. Tutkimuskohteena olevassa hoitoprosessissa eritasoiset jännitteet 

näyttivät vaikeuttavan yhteistyötä, minkä puolestaan koettiin vaikuttavan potilaan 

hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen alentavasti. Esimerkiksi, jos lääkäri kielsi hoi-

tajaa puhumasta kierrolla, saattoi lääkäriltä jäädä potilaan hoidon kannalta oleellinen 

tieto huomioimatta. Haastateltavat kokivat, että jännitteet heikensivät työilmapiiriä, 

koska toisen työntekijän huonoksi koettu käytös esti kommunikaatiota eri ammatti-

ryhmien välillä. Vaikeudet moniammatillisessa yhteistyössä heikensivät tietämystä 

hoitoprosessin kulusta sekä aiheutti epäluottamusta muita prosessissa toimivia koh-

taan. Seuraavat aineistoesimerkit kertovat jännitteistä ja vaikeuksista yhteistyössä: 

”Ja tota niin ja kuinka pitkälle sit joku x voi mennä kyykyttäessään y:tä tai muuta työn-
tekijää. Kuitenkin mul on niin hyvä itsetunto, et mä en siitä traumoja saa. Mä oon niin 
kauan ammatissa ollut.” H1 

”Mä yritin jossain vaiheessa siitä keskustella, mutta se oli heti niin, että ei tarvita osaa-
mista, niin minäkin sitten, että mitä minä päätäni isken seinään, että tuota lähe pakolla, 
että yhteistyötä harrastetaan niitten kanssa, jotka haluaa.” H35 

”Mun mielestä tää johtamispuoli on vähän sitä semmosta, että vaikka työntekijät olis 
muuten niin ku lojaaleja, niin sitte kuitenkin, että vastavuorosuus siis työnantajan 
kautta, se on ollu vähän huonompaa. Tää luottamus ei oikein pelitä.” H25  

Haastateltavat toivat esille myös toisenlaisia kannanottoja yhteistyöstä. Jotkut kokivat 

yhteistyön lääkärin ja hoitajan välillä olevan saumatonta. Hyväksi koetussa yhteis-

työssä korostettiin osaamisen perustuvaa arvostusta ja molemminpuolista luotta-

musta: 

”Lääkärit luottaa meidän ammattitaitoon siinä, että me pystytään arvioimaan tarvi-
taanko se psykiatrinen konsultaatio ja kun se hoitaja vie sen viestin eteenpäin, niin 
lääkäri kirjottaa sen saman tien ja sielt tulee seuraavana päivänä soitto potilaalle.” H23 
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”Mulla ainakin sujuu erinomaisesti tää yhteistyö gastrokirurgien kanssa, että sellanen 
saumaton yhteistyö ja luotto on äärimmäisen tärkeä tälläsessä asiantuntijuudessa, että 
mä tiedän että mä saan heiltä avun ja mä saan heiltä vastauksen ja he tietää, että jos 
mä kysyn, niin mä saan heiltä vastauksen, että se toimii niin ku puolin ja toisin.” H33 

Työn etiikka tarkoitti kysymyksiä siitä, mikä on oikeaa ja hyvää toimintaa hoitami-

sessa. Eettisiä periaatteita, esimerkiksi Lääkäriliiton laatimia eettisiä koodeja, pidettiin 

toimintaa ohjaavina jaloina periaatteina, mutta samalla tuotiin esille niiden sopimat-

tomuus konkreettiseen toimintaan. Eettiset periaatteet ovat yhden haastateltavan 

mukaan  

”korkeampi prinsiippi taustalla ja eikä se sovi tarkasti kirjattuna mihinkään, mutta sen 
kautta on hyvä kattoa, mikä se hyvä ja tällanen normi on, se on hyvä tietää, vaikka sitä 
ei voida helposti johonkin toimintaan suoraan niin ku kirjata.” H30 

Eettisyyttä pidettiin tärkeänä arvona, koska työtä pidettiin vastuullisena. Samalla ker-

rottiin, että eettistä arvoista on ollut pakko antaa myöten, koska työn pakkotahtisuus 

ja työyhteisöissä ilmenevät ongelmat eivät mahdollistaneet kaikin ajoin hyvää hoitoa. 

Monet haastateltavat olivat havainneet työtä koskevaa asennemuutosta. He kertoivat 

asenteiden muuttumisesta välinpitämättömään suuntaan, mikä näkyi esimerkiksi le-

väperäisenä suhtautumisena virheisiin tai konemaisena työn suorittamisena. 

Työn eetos oli läheisessä suhteessa työn etiikkaan. Työn eetos kulminoitui kysy-

myksiin työn merkityksestä ja mahdollisuuksista toteuttaa hyvää hoitoa. Haastatelta-

vat kertoivat, että työ on heille erittäin tärkeää, ja he kokivat kouluttautuneensa oike-

alle alalle. Heillä oli myös selkeä käsitys siitä, millaista on hyvä hoito. Jatkuva kiire, 

suunnitellut ja suunnittelemattomat muutokset työssä tuottivat henkilöstölle riittä-

mättömyyden tunteita. Moni etenkin alalla kauan työskennellyt kertoi, ettei enää 

tiedä, onko nykyinen työ juuri sitä, mitä haluaa ja jaksaa tehdä tulevaisuudessa. Työn 

mielekkyyden koettiin jossain määrin hävinneen. Seuraavissa aineistonäytteissä haas-

tateltavat kertovat käsityksensä työn etiikasta ja eetoksesta:  

”Se on asennekysymys, ja se on sellanen, että mehän kaikki tehhään vähän omalla 
tavalla töitä ja omalla, toiset ovat väsähtäneitä ja sitten tekevät vasemmal käel tai eivät 
ole ihan kiinnostuneita. Eivät oo sitoutuneita joo, se on ehkä semmonen, et se näkyy 
tässä meijän työyhteisössä, et meillä varmaan 1/3 osa hoitajista, ne on vähän itteensä 
kyllästyneitä. Joillekin tapahtuu paljon virheitä, joillekin ihmisillä se tulee ihan tuohon 
välikköön ja siitä puhutaan siinä. Se yritetään tuoda kokouksiin, mutta ei siihen hir-
veesti tuu sellasta korjausta.” H23 

”Sit potilas on kuitenkin siel ytimessä, sä oot kuullu kokeneiden hoitajien ääntä, niin 
mä uskallan sanoa, et jokaisella on sydämellä se, et parasta mahdollista hoitoa, nää on 
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tosi sairaita, nää on kipeitä ihmisiä, ne ansaitsee sen, että ne tulee kohdatuksi, ne an-
saitsee sen, että ne tulee hyvin hoidetuksi ja siitä varmaan se kumpuu se tuska, että tää 
ei oikein ja sen takia ollaan valmiit menemään äärimmäisyyksiin, niin ku aiemmin ker-
roin tänään itse talloin joidenkin jaloille potilasturvallisuuden tai potilaan parhaan ni-
missä, mut näinkö se pitää tehdä, jotta ihminen saa sitä hoitoa, mikä sille kuuluu.” 
H28 

”Sen mitä kuulee muualta ni tota nuoremmassa sukupolvessa ehkä se ei ole niin kris-
tallin kirkkaana, että miksi täällä ollaan. No esimerkiksi tää somettaminen kesken työ-
päivän, kännykkä taskussa, ja jos sinne tulee viesti, siihen pitää heti vastata, vaikka on 
potilas hoidossa, että niin ku asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on välillä vähän 
hukassa.” H17 

Teknologiaan liittyvät muutokset eivät saaneet haastateltavien merkityksenannoissa 

suurta huomiota. Teknologian ajateltiin helpottavan yhteydenpitoa potilaisiin digi-

taalisten viestimien avulla tulevaisuudessa, ja siten potilaiden uskottiin osallistuvan 

enemmän hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Haastateltavat ennustivat, että tule-

vaisuudessa potilailla olisi oma tabletti, jonka kautta he voisivat osallistua omaan hoi-

toonsa.  

               

Kuvio 32.  Teknologinen- yhdistävän yläluokan yläluokat ja niiden alaluokat 

Työntekijät kokivat ongelmia nykyisten tietojärjestelmien ja hoitovälineiden tekno-

logian kanssa. Hoidon toteuttamisen kannalta välttämättömät tietokoneohjelmat 

Teknologian hyödyntäminen 

Kyky toimia teknologian kanssa 

Digitaalisuuden hyödyt potilaalle 

Potilaiden kyky hyödyntää digitaalisia 

palveluja 

Digitaaliset välineet hoidossa 

Henkilöstön kyky hyödyntää 

 digitaalisuutta 

Teknologinen 
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kaatuilivat, jolloin henkilökunta koki, ettei heidän osaamisensa riitä tietoteknisten on-

gelmien ratkaisemiseen. Tietotekniset ongelmat aiheuttivat henkilöstön keskuudessa 

ärsyyntymistä, koska ne jarruttivat töiden suunniteltua etenemistä. Hoidon kirjaami-

seen liittyvä sähköinen ohjelma koettiin kankeana. Ohjelman kykyä antaa oleellista 

informaatiota potilaan hoidosta kyseenalaistettiin. Työntekijät myös kokivat, että hei-

dän työaikaansa menee hukkaan monimutkaisen kirjaamisen kautta. Haastateltavat 

eivät nähneet hoidon rakenteisen kirjaamisen tuomia hyötyjä ja toivat esille kaipuuta 

aikaisempaan paperimuotoiseen kirjaamiseen. Kuviossa 32 on esitetty Teknologinen 

–yhdistävän yläluokan yläluokat ja niiden alaluokat.  

           

Kuvio 33.  Poliittinen –yhdistävän yläluokan yläluokat ja niiden alaluokat 

Politiikkaan liittyvät muutokset (kuvio 33) voidaan yhdistää vuonna 2010 voimaan 

tulleeseen terveydenhuoltolakiin (L30.12.2010/1326). Haastattelujen aikaan vuonna 

2015 sote-uudistus oli jo valmisteilla, mutta sen sisällöstä haastateltavilla ei ollut kä-

sitystä. Terveydenhuoltolakiin (L30.12.2010/1326) kirjattu valinnanvapaus sen sijaan 

oli haastateltavien tiedossa oleva kehityssuunta. Haasteltavista 31 oli sitä mieltä, et-

teivät syöpäpotilaat vaihda hoitopaikkaa, vaikka heillä olisi täysi valinnanvapaus 

oman syöpähoitonsa suhteen. Kilpailu potilaista tuntui monesta työntekijästä absur-

dilta ajatukselta. Muutamat työntekijät toivat esille, ettei potilaiden siirtyminen muu-

alle hoitoon haittaisi, koska potilaita on työntekijöiden kokemuksen mukaan muu-

tenkin liiaksi. Yksi työntekijä kuvasi odotettavissa olevaa organisaatioiden välistä kil-

pailutilannetta seuraavasti: 

Sairaalan vetovoimaisuus 

Kilpailu potilaista 

Hoitopaikan valinnanvapaus 

Hoito toisessa sairaalassa Hoito nykyisessä sairaalassa 

Palvelussa kilpaileminen 

Poliittinen 
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”...mehän kilpaillaan kohta asiakkaista ja potilaista. Kyllä meidän täytyy tähdätä siihen, 
että potilaat näkevät vetovoimasena sairaalana ja yksikkönä ja haluaa tulla, että me 
ihan oikeesti kohta kilpaillaan, niin se tuntuu hirveen vieraalle henkilökunnasta, että 
mukamas potilaista pitäisi muka kilpailla. Vaikee ymmärtää, se ei oo varmasti kovin 
kaukana se aika. Se kilpailutilanne.” H10 

Yhteenvetona voidaan esittää, että informanttien kokemus potilasta (asiakasta) kos-

kevasta toimintaympäristöstä on, että palvelun tarve sekä vaateet hyvälle palvelulle 

ovat voimakkaasti kasvaneet ja tulevat edelleen kasvamaan tulevaisuudessa. Potilai-

den toivotaan ottavan enemmän vastuuta omasta terveydestään ja olemaan aktiivi-

semmin mukana hoitoprosessissaan. Henkilöstön mahdollisuudet palvella potilasta 

ja hänen läheisiään koetaan haasteelliseksi potilaiden kasvaneen hoitoisuuden ja työn 

nopeatempoisuuden vuoksi. Asenteet joitakin potilaita kohtaan, esimerkiksi mielen-

terveysongelmaisia ja päihteidenkäyttäjiä kohtaan, heijastuvat heidän tarpeidensa vä-

hättelynä, vaikka haastateltavat pitivät hyvän palvelukokemuksen tarjoamista poti-

laille ja heidän läheisilleen työn ideaalina. 

Käsitykset toimintaympäristön taloudellisuudesta voidaan tiivistää ajatukseen ta-

loudellisen toiminnan ja palvelun laadun kohtaamattomuudesta. Henkilöstön koke-

mukset taloudellisuudesta realisoituvat käytännössä hoitohenkilöstöresurssien niu-

kentumiseen, millä katsottiin olevan vääjäämätön vaikutus palvelun laadun heikke-

nemiseen sekä työolosuhteiden kurjistumiseen. 

Yhteenvetona henkilöstön kokemuksista hoitoprosessin sosiaalisesta toimin-

taympäristöstä voidaan esittää, että hoitoprosessin työntekijöiden välisissä sosiaali-

sissa suhteissa on ongelmia, joista osa johtuu koetusta kustannustehokkuuden tavoit-

telusta ja osa taas muuttuneesta potilasmateriaalista ja näiden seurauksena synty-

neestä työn kuormittavuuden kasvun kokemuksista. Näyttää siltä, että taustalla on 

myös työkulttuuri, joka mahdollistaa sellaista käyttäytymistä, joka synnyttää hoito-

prosessin työntekijöille pahoinvoinnin tunteita ja samalla estää luottamukseen ja yh-

teistyöhön perustuvan työotteen hoitoprosessitasolla. Informantit kokivat myös joh-

tamisvajetta. He eivät tienneet, kuka johtaa tätä hoitoprosessia, millaisia tuloksia pro-

sessin tulisi tuottaa ja millaista laatua työntekijöiltä edellytetään. Työntekijöille oli 

epäselvää, mikä on oman työn merkitys suolistosyöpää sairastavan hoidon kokonai-

suudessa.  

Teknologian ja digitaalisuuden ei uskottu tuovan merkittäviä ratkaisuja esimer-

kiksi kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamiseen eikä niiden uskottu muuttavan am-

mattilaisten työnkuvaa tulevaisuudessa. Haastateltavien mielestä potilaiden valinnan 

vapaus ja siitä mahdollisesti seuraava palveluntuottajien välinen kilpailu palvelun tar-

joamisessa jakoi mielipiteitä. Osa ajatteli, että yleisesti ottaen potilaat vaihtavat tai 
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saattavat vaihtaa palveluntuottajan toiseen ja osa oli taas sitä mieltä, etteivät potilaat 

vaihda hoitopaikkaansa tästä sairaalasta muualle. Ajatusta syöpäsairauksiin liittyvän 

palveluntuottajan vaihtamisesta tai alun perin jo toisen sairaalan valitsemista pidettiin 

epätodennäköisenä.  

Valtaosa haastatelluista koki toimintaympäristön ja siinä tapahtuneet muutokset 

uhkana potilaan hyvälle palvelulle sekä omalle hyvinvoinnille. Uhkaa synnyttivät eri-

koissairaanhoidossa olevien potilaiden palvelun tarpeen kasvu, terveydenhuollon ja 

koko yhteiskunnan talouden huononeminen ja sitä seuraava resurssien niukkenemi-

nen, oman jaksamisen riittämättömyys suhteessa työn kuormittavuuden kasvuun, 

työolosuhteiden kurjistuminen sekä hoitamisen etiikan mureneminen ja työn eetok-

sen hämärtyminen. Kun tiedostettuihin uhkiin lisätään henkilöstön kokema johta-

misvaje ja työdynamiikan ongelmat, niin tulevaisuus näyttäytyi työntekijöille epävar-

malta. Epävarma tulevaisuus ei kuitenkaan ollut hoitoprosessin työntekijöiden yhtei-

nen, ääneenlausuttu näkemys. Marginaalissa olevat kannanotot kertoivat toimin-

taympäristön näyttävän seesteiseltä, eikä työtä uhkaavia tekijöitä ollut näköpiirissä. 

Työ näyttäytyi näille työntekijöille kutsumuksellisena kenttänä, jossa he saivat toteut-

taa oman professionsa mukaista asiantuntemusta. 

”Et sillo ku potilas tulee hoitoon, et mä haluan antaa sille parasta mahollista palvelua, 
ni mä sanon, et mä teen kaikkeni hänen eteen.” H23 

Marginaali tunnisti hoitoprosessissa ilmeneviä jännitteitä, mutta heidän omaa työtä 

jännitteet eivät juuri haitanneet. 

6.3.2 Henkilöstön käsitykset palvelusta  

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitän merkityksellistämisen toisen vaiheen: Miten 

tutkimuskohteen työntekijät käsittävät palvelun? Teoreettisesti katsottuna haastatel-

tavien palvelukäsityksistä rakentuu suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessin työnte-

kijöiden palvelun kognitiivinen kartta. Kartta muodostuu Weickin (1995, 109) sen-

semaking-ajattelun mukaisesti käsityksistä syntyvistä kategorioista eli kehyksistä (fra-

mes). Tässä vastauksessa etsin aineistosta kaikki sanat, lauseet ja asiasisällöt, jotka ku-

vasivat tutkimuskohteen palvelulle antamia merkityksiä. Miten tutkittavat käsittivät 

palvelun ilmiönä tai palvelun sanana? Mitä haastateltavat kertoivat palvelusta? Millai-

sia asioita tai tekijöitä he liittivät palveluun? Vastauksen tavoitteena oli osoittaa in-

formanttien käsitysten yhteneväisyys tai epäyhteneväisyys.  
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Tarkoitukseni oli analysoida aineisto kokonaisuudessaan fenomenografisella me-

netelmällä, mutta se osoittautui toimimattomaksi menetelmäksi. Haastateltava saattoi 

puhua omasta työstään palveluna, mutta jossakin kohtaa haastattelua hän kuitenkin 

toi esiin, ettei oikein ymmärrä palvelukäsitettä eikä pidä työtään palveluna. Siksi pää-

dyin tässä tutkimuskysymyksessä luokittelemaan aineistoa seuraavalla tavalla: Aloitin 

analyysin lukemalla huolellisesti jokaisen haastattelun. Lukiessani yksittäistä haastat-

telua pyrin etsimään siitä haastateltavan perimmäisen käsityksen palvelusta. Käsitys-

ten etsimisen kannalta tärkeä kohta haastattelussa oli hetki, jolloin kysyin haastatel-

tavalta, käyttikö hän sanaa palvelu omassa työssään. Haastateltavat toivat viimeistään 

tässä vaiheessa oman käsityksensä esiin. Tekemäni tulkinnan perusteella sijoitin jo-

kaisen haastateltavan hänen käsitystään parhaiten kuvaavaan kehykseen.  

     

Kuvio 34.  Palvelun kognitiivinen kartta luokiteltuna kehysten yleisyyden mukaan 

Liiketoimintakehykset 

”Asiakas ja raha” 

18 informanttia  

 

Hoitamisen historia -kehykset 

 ”Sisar hento valkoinen” 

9 informanttia 

Työ ja hoitaminen -kehykset 

”Oma työ” 

8 informanttia 

Tyhjä kehys 

”Tuntematon ilmiö” 

4 informanttia 
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Analyysin perusteella palvelua koskevat käsitykset voidaan jakaa neljään kehykseen: 

Liiketoimintakehykseen, Hoitamisen historia -kehykseen, Työ ja hoitaminen -kehyk-

seen sekä Tyhjään kehykseen. Kuviossa 34 on kuvattu kehykset käsitysten yleisyy-

den62 mukaan. Edellä kerrotut kehykset rakentavat tutkimuskohteelle palvelun kog-

nitiivisen kartan. 

Ensimmäisen ja kattavimman kehyksen muodostavat haastateltavien kuvaukset 

palvelun kuulumisesta liiketoimintapuolelle, kuten kauppaan tai majoitusalalle. Infor-

mantit vetosivat asiakas-sanaan, joka heidän mukaansa ei kuulu sairaalaympäristöön. 

Asiakas-sana herätti joissakin haastateltavissa voimakkaan ärtymyksen tunteen. Är-

tymys näkyi haastateltavan puheen nopeutumisena ja kasvojen ilmeen kiristymisenä. 

Ajatus siitä, että potilas olisi ikään kuin asiakas, joka saisi päättää hoidostaan, koettiin 

vastenmielisenä. Palvelu yhdistettiin myös maksamiseen. Kaupassa asiakas maksaa ja 

saa haluamansa palvelun, ja asiakas pystyy vaikuttamaan maksamansa palvelun laa-

tuun. Kehyksen arkinimitys ”Asiakas ja raha” perustuu näihin käsityksiin.  

 
Informantti Alkuperäinen ilmaus 

1. "Niin palvelu. Onks se sitte sieltä liike-elämästä jotenkin lanseerattu, ja sit ku raha pyörittää sit 

kuitenkin maailmaa, et tavallaan eiks siinä enää sit nähdä metsää puilta vai onko se vaan 

sellaista sanahelinää vai löytyykö sieltä sitten jotain semmoista järkevää ja potilaan parhaaksi 

katsovaa. Palvelu, et kyllä sit varmaan raha siihen liittyy. Jotenkin se tulee voimakkaasti mie-

leen semmonenkin asia, et liiketaloudellista ja rahasta ja bisnestä ja palvelua. Mahdollisimman 

hyvää palvelua mahdollisimman pienellä rahalla." 

3. "Enemmänkin mä ajattelen sen siltä kannalta, että joku palvelu, et sä oot pankissa töissä ja 

sä palvelet asiakkaita siellä...Et jos mä meen johonkin kauppaan, ni mä odotan et mua palvel-

laan, et ne tulee kysymään multa mitä mä tarviin, mitä mä haluan. Ni täällä enemmänkin me 

tavallaan ollaan niitä varten. Se on kiinni meidän resursseista, mitä me pystytään tekemään." 

11. "Ei ole koskaan tullu ajatelleeks, että tämä olis palvelua. Se on enemmän sitä, että tehdään 

yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa, mutta en mä kato, että se on palvelua...Siellä (kau-

passa) saa palvelua. Täällä se on sitä työtä." 

Kuvio 35.  Esimerkki kolmen informantin käsityksistä palvelun liittymisestä liiketoimintapuolelle 

Sairaalassa potilas ei haastateltavien mukaan pysty vaikuttamaan palvelun laatuun, 

koska kaikki saavat sairaudenmukaista hoitoa. Syöpä tai kirurginen sairaus määritte-

levät hoidon tarpeen ja siitä seuraavan standardoidun hoidon. Haastateltavista 18 oli 

sitä mieltä, että palvelu kuuluu sanana ja ilmiönä liiketoimintapuolelle eikä sitä voi 

                                                   
62  Kognitiivisen kartan informanttien määrä on 39, koska kaksi haastateltavaa perusteli näkemystään 
sekä Liiketoiminta- että Hoitamisen historia -kehysten kautta.  



 

170 

luontevasti yhdistää hoitamisen eikä terveydenhuollon kontekstiin. Kuviossa 35 on 

esimerkkinä kuvattu kolmen informantin käsitys palvelusta. Olen taulukossa esitetyn 

kohdan perusteella tulkinnut haastateltavan käsityksen kuuluvan Liiketoimintakehyk-

seen. 

Toisen kognitiivisen kartan kehyksen muodostavat käsitykset, joissa palvelu liitet-

tiin hoitamisen historiaan ja erityisesti diakoniatyöhön. Kehyksen arkinimitys ”Sisar 

hento valkoinen” viittaa näihin merkityksenantoihin. Diakoniatyössä korostuu käsi-

tys kristilliseen rakkauteen perustuvasta palvelusta. Sen mukaan lähimmäistä tulee 

rakastaa kuin itseään ja lähimmäisiä tulee auttaa ja palvella. Palvelu on pyyteetöntä 

auttamista ja sitä leimaa vahva altruismi (ks. luku 3.2) Utriaisen (2009, 110–112; myös 

Fabritius ym. 1921, 17) mukaan hoitotyön historian hoitaja oli kiltti, nöyrä ja hiljai-

nen, ja hän toteutti kutsumustaan palvellessaan potilaita ja lääkäreitä. Informantit 

katsoivat palvelun kuuluvaksi vanhanaikaiseen käsitykseen hoitotyön tekijästä. Tähän 

historialliseen kuvaan liitettiin hoitaja, joka passasi potilaita ja teki asioita heidän puo-

lestaan jopa siinä määrin, että haastateltavat rinnastivat hoitajan potilasta palvelevaan 

orjaan tai piikaan. Hoitotyötä tekevät haastateltavat kokivat, ettei palvelu-sana kuvaa 

heidän tekemää asiantuntijatyötä eivätkä siksi halua puhua omasta työstään palve-

luna.  

 
Informantti Alkuperäinen ilmaus 

29. ”Miksi sä et voi puhua palvelusta? En mä tiedä kun mä mietin tota sanaa palvelu, musta 

se on väärä sana." Millä lailla se on väärä sana? "Se on, ehkä siinä vaan on joku vanha 

muisto palvelusta, mun mielestä se palvelu -sana on elänyt aikansa." 

24.  "Palvelu on jotakin sellasta esimerkiksi, jos mä nyt tuon tervejalkaselle ihmiselle tuota nyt 

vaikka kahvit haen, et sen mä koen palveluksi ja sitä mä en kauheesti haluais tehä, kun se 

ei sillalailla. Tietysti kun hän ei itse pysty tai sitte voi olla ihan psyykkisesti, että hän ei kykene 

menemään keittiöön, jos siellä on muita ihmisiä niin sittenkin se, mutta kyl mä jotenkin, jos 

mua rintasyöpäpotilas, terve ihminen muuten, sit se sanoo, et viittiks tuoda mulle kahvit, ni 

mä sanon, et ihan itte nyt, ihan ite on mentävä tonne kahvit hakemaan, kyl mä siin pidän 

tietyn rajan sitte."  

34. "Me ei haluta olla mittään piikoja, vaan halutaan olla niin kuin sanotaan vaikka me ollaan 

sen potilaan auttajia, tukijoita, kannustajia ja se on palvelua, mutta tuota tuleeko se sitten 

jostakin vanhasta jostakin että me ollaan orjatyövoimaa että me ollaan vaan palvelijoita sil-

leesti, en mä tiedä mistä se on. Niin joo, mutta se on ihan totta, sitä vaan ei tule käytettyä 

arkikielessä." 

Kuvio 36.  Esimerkki neljän informantin käsityksistä palvelun liittymisestä hoitamisen historiaan 
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Haastateltavista yhdeksän oli sitä mieltä, että palvelu edustaa vanhanaikaista ajattelua 

hoitajan ja potilaan välisestä suhteesta. Yksi haastateltava perusteli työnsä eettistä ar-

voperustaa kristillisellä näkemyksellä, ja hän päinvastoin liitti palvelun kuuluvaksi 

omaan työhönsä lähimmäisen rakkauden ideaalin kautta. Kuviossa 36 on kuvauksia 

työntekijöiden käsityksistä, jotka liittävät palvelun hoitamisen historiaan. 

Hoitoprosessin hoitajat perustelivat palvelun sopimattomuutta oman työn perus-

taksi myös sillä, ettei se sovi kuntouttavan työotteen ideaan. Kuntouttavassa työot-

teessa hoitotyöntekijä tukee potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn saavutta-

mista (Vähäkangas 2010, 37). Kuntouttavan työotteen ja palvelun ei katsottu sisälty-

vän samaan viitekehykseen, koska ensimmäisessä pyritään siihen, että potilas selviy-

tyy itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissaan, kun taas jälkimmäisessä hoitajan katsot-

tiin tekevän asioita potilaan puolesta ja näin estävän hänen kuntoutumistaan. 

Seuraavassa esimerkki palvelun ja kuntouttavan työotteen välisestä suhteesta käy-

dystä keskustelusta: 

 
Onko ne synonyymit keskenään palvelu ja hoitotyö? 
 ”Mun mielestä ne on aika kaukana toisistaan.” (tauko 10 s)´ 
 
Miten ne eroavat toisistaan?  
”Mul on toinen viitekehys, millä tavalla mä oon aina ajatellu. Se on kuntouttava hoi-
totyö. Sitä on vaikee siihen istuttaa” 
 
Mitä se palvelu on siinä kuntouttavassa hoitotyössä, miksei se istu palveluun? 
”Elikkä mä näkisin sen palvelun suhteessa, jos mä tätä mietin näen sen sillä tavalla, 
että mä teen sen potilaan puolesta asioita ja mä vien siltä sitä omaa hallintamahdolli-
suutta, mä vien sitä itsenäisyyttä ja sitä autonomisuutta häneltä, ku taas mun pitää 
tukea, että hän pärjää itse, hän pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä minun tukemana 
ja tota elikkä se hänen keskipiste olisi siellä kotona eikä täällä elikkä se olis se kaikki 
muu arki, mitä hän elämässään olisi se pääasia ja tämä tulis sivussa.” H23 

Kolmas kehys, joka vastaa kahdeksan informantin käsitystä palvelusta, on Työ ja 

hoitaminen -kehykset (kuvio 37). Sijoitin informanttien käsitykset tähän kehykseen, 

koska haastateltavat kertoivat loogisesti ja epäröimättä oman työn suhteesta palve-

luun. Kehyksen arkinimitys ”Oma työ” viittaa palvelun ja oman työn käsityksen yh-

teneväisyyteen. Vaikka heidän käsityksensä palvelusta ei kaikilta osin vastannut tut-

kimuskirjallisuudessa kuvattua palvelua, oli käsitys haastateltavalle uskottava ja oikea. 

Käsitys toimi heidän arjen työnsä käyttövoimana. Tähän kehykseen kuuluvat infor-

mantit edustivat kahta eri ammattiryhmää ja kolmea eri vastuuyksikköä. Liitteessä 7 

on kuvattu kehysten kuvauskategoriat ja niiden alakategoriat.  
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Kuvio 37.  Työ ja hoitaminen -kehys analysoituna fenomenografisen menetelmän mukaisesti 

Kuviossa 38 on esimerkki analyysiprosessista ”Palvelun periaatteiden noudattami-

nen” -kuvauskategoriasta. Palvelun periaatteissa korostettiin hoitamisen ihanteita: 

hoidon kokonaisvaltaisuutta, potilaslähtöisyyttä, luotettavuutta, yksityisyydensuojaa 

Työ- ja hoitaminen - kehykset 

”Oma työ” 

Vuorovaikutuksessa toimiminen  

6 merkitysyksikköä 

Palvelun periaatteiden noudattaminen 

11 merkitysyksikköä 

Hoitotoimenpiteiden suorittaminen 

6 merkitysyksikköä 

Potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

5 merkitysyksikköä 

Potilaan kohtaaminen 

7 merkitysyksikköä 

Toiminnan organisoiminen 

7 merkitysyksikköä 

Palvelussuhteessa 

 toimiminen  

3 merkitysyksikköä 

Tiedon antaminen potilaalle 

 5 merkitysyksikköä 

 

Potilaan ongelmien ratkaiseminen 

4 merkitysyksikköä 

 

Ammatillinen osaaminen 

2 merkitysyksikköä 

Potilaan läheisten huomioiminen 

2 merkitysyksikköä 
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sekä eettisten periaatteiden ja palveluasenteen tiedostamisen tärkeyttä. Tämä kuvaus-

kategoria sai eniten merkitysyksikköjä (11) haastateltavien käsityksissä.  

Vähiten huomiota saivat palveluun liittyvä ammatillinen osaaminen (2 merkitys-

yksikköä) sekä potilaiden läheisten huomioiminen (2 merkitysyksikköä). Vuorovai-

kutuksen kuvauskategoriassa olivat potilaan kanssa keskusteleminen, potilaan kuun-

teleminen ja pelkojen poistaminen keskustelemalla käsitysten keskeisiä asioita. Vuo-

rovaikutukseen liittyi läheisesti kuvauskategoriat ”Tiedon antaminen potilaalle” ja 

”Potilaan kohtaaminen”. Tiedon antaminen hoidosta oli vastaajien mielestä tärkeää, 

samoin potilaan kohtaamisen tapa. Haastateltavat arvostivat ihmisläheistä hoita-

mista, jossa potilaalle osoitetaan myötätuntoa hänen vaikeassa elämäntilanteessaan.  

”Siis hoitajahan on siinä niin suuressa osassa luomaan sitä tunnelmaa sitä, miltä, miten 
potilas sen kokee. Kyllä siinä on hoitajalla on tosi suuri osuus. Mä koen sen silleen, 
vaikka se ois kivulias, niin pystyn siltikin olemaan niin ku ihminen ihmiselle ja mene-
mään niin ku silleen myötätunnolla siihen mukaan.” H15 

Useat haastateltavat korostivat potilaan rauhoittamista, esimerkiksi ennen toimenpi-

dettä tai lääkärin tapaamisen jälkeen. Hoitajat toivat esiin, ettei lääkäreillä ole aina 

aikaa eikä osaamista potilaan kohtaamiseen, ja siksi hoitajan tehtäväksi jäi huolehtia 

potilaan psyykkisen tasapainon palauttaminen lääkärin vastaanotolla käynnin jälkeen. 

Palvelu nähtiin myös potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimisena:  

”Mä pyrin siihen yksilöllisyyteen... Ja mä ajattelen palvelun sillä lailla, et tota se lähtö-
kohta tulee potilaan hoidon tarpeesta ja siitä sairaudesta.” H7 

Palvelun tarpeet nousivat hoidosta tai syöpäsairaudesta, ja tarpeita tarkasteltiin hoi-

don sen hetkisestä tilanteesta käsin. Potilaiden tarpeet syöpähoitoprosessin aikana 

kokonaisuudessaan eivät olleet työntekijöiden mielenkiinnon kohteina.  

Monet haastateltavat korostivat hoitavansa potilaita heidän yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti, mutta samalla he kertoivat, että kaikkia kirurgisia leikkauspotilaita hoide-

taan samalla lailla kirurgisen hoitomallin mukaisesti eli syöpäpotilas ei saanut erilaista 

hoitoa verrattuna esimerkiksi lihavuusleikkauksessa olevan potilaan hoitoon. Haas-

tateltavat korostivat myös kykyään tarjota potilaalle ratkaisuja heidän fyysisiin ja 

psyykkisiin ongelmiin: ”Minä joko ratkaisen sen tai annan ratkaisun hänelle.” H8 
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Alkuperäinen ilmaus Merkitysyksikkö Alakategoriat Kuvauskategoria 

"Kokonaisvaltainen paketti, hyvin hoidettu potilas, hyvin suunniteltu," 

H37 

1. Palvelua on potilaan kokonaisvaltai-

nen hoito.  

2. Palvelua on hyvin suunniteltu ja toteu-

tettu hoito.  

Kokonaisvaltaisen hoi-

don toteuttaminen 

2 merkitysyksikköä 

 

"(huokaus) Että se ton tällänen korkeampi prinsiippi taustalla ja eikä se 

sovi tarkasti kirjattuna mihinkään, mutta sen kautta on hyvä katto- ja 

yläkäsite, mikä se hyvä ja tällänen normi on, se on hyvä tietää, vaikka 

sitä ei voida helposti johinkin toimintaan suoraan suoraan niin ku kir-

jata." H31 

"Ideaaliajattelua, sitä tarvitaan kans ja tarvitaan konkretiaa, ja tarvitaan 

ideaaleja ja ihanteita ja se (palvelu) on mun mielestä hyvä ihanne, mikä 

mun mielestä on oikein jalo." H31 

”niin mulla on tällänen kristillinen näkemys että siihen minut on pienestä 

lähtien kasvatettu, ja en mä voin kävellä ohi.” H35 

”mul on se periaate nii ku sä toivot ittees kohdeltavan niin sun pitää 

kohdella muita, siittä se mun juttu lähtee, sillon ei tarvi miettiä, että tar-

viiko tätä tehä vai eikö tarvi.” H35 

1. Palvelu on toimintaa ohjaava prin-

siippi, ja sitä ei voi konkreettisesti toteut-

taa. 

2. Palvelu on ideaaliajattelua. 

3. Palvelu perustuu kristilliseen näke-

mykseen. 

4. Palvelun periaate on, että toisia pitää 

kohdella niin kuin haluaisi itseään koh-

deltavan. 

Eettisten periaatteiden 

noudattaminen 

4 merkitysyksikköä 

"Se tarkoittaa potilaslähtöisyyttä meillä.” H37 

”…potilasta ja hänen läheisiään huomioiva.” H37 

1. Palvelu tarkoittaa potilaslähtöisyyttä. 

2. Palvelua on potilaan ja hänen omai-

sensa huomioiva hoito. 

Potilaslähtöisen hoidon 

toteuttaminen 

2 merkitysyksikköä 

"... et mä tykkään sen, että meillä yksityisyyden suoja niin ku pysyy 

(potilaan tulotilanteessa)." H4 

(jatkuu) 

 

1. Työntekijä ottaa potilaan vastaan yksi-

tyisyydensuojan huomioiden. 

 

Yksityisyydensuojan 

huomioiminen 

1 merkitysyksikkö 

Palvelun 

periaatteiden 

noudattaminen 
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"… sitte toisaalta semmonen kevyempi taso, se palveluasenne." H31 

 

1. Palvelun kevyempi taso on palvelu-

asenne.   

Palveluasenteen muis-

taminen 

1 merkitysyksikkö 

"Et sen minkä mä lupaan, sen mä myös pidän." H4 1. Työntekijä pitää lupaamistaan asioista 

kiinni.  

Luotettavuuden ylläpitä-

minen 

1 merkitysyksikkö 

Kuvio 38.  Esimerkki aineiston analyysistä Työ ja hoitaminen -kehyksessä
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Hoitotoimenpiteiden suorittaminen -kuvauskategoriassa työntekijät kertoivat, miten 

suolistotähystys tehdään ja millaisia konkreettisia tehtäviä siihen liittyi. Työn organi-

sointiin liitettiin hoidon koordinointi sekä yksiköiden työnjaolliset kysymykset. Pal-

velussuhteessa toimiminen tarkoitti virka-asemaan liittyvien töiden tekemistä ja sii-

hen sisältyvä vaade saada jotakin aikaiseksi: 

”Kaikkihan se on palvelu tää, jos saadaa jotain aikaseksi, palvella sillä ajalla ja sillä 
palkalla.” H31 

Ammatillisen osaaminen -kuvauskategoriassa korostettiin osaavan henkilöstön mer-

kitystä hoitotyössä. Työ ja hoitaminen -kehykset kuvaavat palvelun toiminnallista 

puolta eli mitä palvelun laatu on kokemuksellisesti potilaalle ja miten sitä toteutetaan, 

ei niinkään sitä, mitä palvelulla halutaan saavuttaa. 

Palvelun liittäminen omaan työhön kuvasti henkilöstön käsitystä potilaskeskei-

sestä hoidosta. Käsitys huomioi potilaan, hänen läheisensä, henkilöstön sekä toimin-

nan johtamisen. Palvelun eettistä arvopohjaa pidettiin hyvän palvelun perustana. Toi-

minnan koordinointia pidettiin toivottuna, koska se tarkoitti potilaan kannalta suju-

vaa ja oikea-aikaista hoitoa. Haastateltavat kokivat oman työnsä olevan lähtökohtai-

sesti pelkkää palvelua. Yhden haastateltavan lause kuvasti hyvin tämän kehyksen si-

sältöä: 

”Terveydenhuolto on silkkaa palvelua, ja kaikkialla palvellaan, aina palvellaan jotakin.” 
H31 

Osa haastateltavista puhui työstänsä välttämättömän tai minimin hoidon tarjoami-

sena. Hoito sisälsi tällöin vain sairauden hoidon kannalta välttämättömien fyysisten 

tarpeiden tyydyttämisen. Työntekijät kokivat, etteivät voineet vastata potilaan tarpei-

siin kokonaisvaltaisesti, ja siksi he puhuivat mieluummin hoidosta kuin palvelusta: 

”Ei jotenkin, koska must tuntuu, ettei palvelu voi olla tällästä mitä täällä saa, kun se 
on niin huonoa, että jotenkin eihän kukaan halua tällästä palvelua. Täällä on se, mitä 
me pystytään sillo.” H14 

Ette kutsu sitä palveluksi? 

”Ei vaan hoitamiseksi, niin se on hoitoa se välttämätön, mitä me yritetään saada tehtyä 
näillä resursseilla mitä on, mutta ei sitä palveluksi voi kutsua.” H14 
”Sillo, ku ei oo aikaa. Siitä mennään, mistä aita on matalin tai pakko mennä, koska ei 
kerta kaikkiaan ole tarpeeksi ihmisiä ja että varmasti ne ihmiset tarvitsisi aika paljon 
enemmän keskusteluapua ja tukea ja kaikkee muuta, mitä ei sit välttämättä kerkee an-
taa niin, mitä ei välttämättä kerkee antaa välttämättä tällästä, esimerkiks justiinsa, kun 
on tuoreita syöpäpotilaita tai tuoreita syöpädiagnooseja, lääkäri kertoo kierrolla ja sitte 
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lääkäri lähtee ja potilas jää järkyttyneenä itkemään ja ite joudut jatkamaan kiertoa ja 
toteat, että mä tuun koht sitte juttelemaan, niin se ei sitte aina mene silleen ku oppi-
kirjoissa.” H14 

 
”Et esimerkiksi tällä osastolla niin henkeä uhkaavat asiat eikö vaan ja priorisoida sillä 
tavalla, että mikä tässä on välttämätöntä., mikä on se minimi, mikä pitää pystyy tekee.” 
H1 

Viimeisen ja neljännen kehyksen muodostavat käsitykset, joissa haastateltavat (n=4) 

eivät löytäneet palvelulle mielekkyyttä (kuvio 39). He eivät liittäneet palvelua liiketoi-

mintaan eivätkä hoitamisen historiaan, mutta eivät pystyneet kytkemään sitä omaan 

työhönsäkään. Haastateltavat kertoivat omasta työstään työnä ja hoitamisena, johon 

ei palvelu kuulunut. Jos itse käytin käsitettä palvelu, se aiheutti tuskaantumista, mikä 

kuului haastatteluissa huokaisuina ja taukoina. Tulkintani mukaan palvelu oli heille 

tuntematon ilmiö. Kun palvelu-sana tai palvelu-ilmiö koettiin omaan työhön kuulu-

mattomaksi, niin haastateltavat esittävät minulle haastattelussa retorisen kysymyksen 

ja jäivät ikään kuin miettimään vastausta. Yksi haastateltava arveli, että palvelu-sanan 

täytyy olla uudissanoja, koska käsite ei avautunut hänelle. 

 

Informantti Alkuperäinen ilmaus 

5. "Kuule itseasissa hyvä kysymys. Mä en oo näitä asioita miettiny nyt sillai palvelun kan-

nalta. Eli mitä se vois olla? 

6. Tuntuuko se vieraalta sanalta se palvelu sana? "On jotenkin." Miksi se sana ei istuisi 

tänne? "Mä en tiedä. Mitä jos laittaa palvelun hokeen (hoidonkirjaamisjärjestelmään), ni 

mitä se antaa?" 

21.  "Must tuntuu, et se on näitä uusia sanoja..Et jotenkin se palvelu vaan ei mun mielestä, 

mä oon niin vanha ja en oo tottunu käytämään sitä hoitopuolella." 

27. "kyllähän se (palvelu) istuu tänne, kun mä puhun sun kanssa, mutta en mä lähe palvele-

maan. En mä osaa vastata. Miksi sä olet niin vaikeen ottanu? …Niin mä en osaa sanoa, 

tavallaan kun sä teet toiselle jotain se on vähän niin ku palvelua, mutta ei.  

Kuvio 39.  Esimerkki neljän informantin käsityksistä tuntemattomaksi koetusta ilmiöstä 

Tutkimuskysymys kahden analyysi osoittaa, että suolistosyöpää sairastavien työnte-

kijöiden käsitykset palvelusta poikkesivat toisistaan merkittävästi. Haastatelluista 

kahdeksan käsitti palvelun olevan oman perustehtävän ydinasia. Joillekin heistä se 

ilmeni ainoastaan toimintaa ohjaavana ideaalina ja joillekin konkreettisena ja näky-

vänä työnä. Palveluilmiö käsitettiin omaan työhön liittyvänä käsitteenä yhdellätoista 
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eri tavalla huolimatta siitä, että kategoriaan kuuluvia informantteja oli vain kahdek-

san. Valtaosa (n= 25) haastatelluista käsitti palveluilmiön omaan työhön kuulumat-

tomaksi, jolloin sen koettiin kuuluvaksi liiketoimintaan tai hoitamisen historiaan. 

Neljä haastateltavaa ihmetteli palvelua käsitteenä eikä löytänyt sille omaan työhön 

liittyvää mielekästä ilmenemismuotoa. Lopputuloksena esitän, etteivät haastatelta-

vien käsitykset palvelusta kuvasta yhtenäistä ajattelua palvelun merkityksestä, sisäl-

löstä, tavoitteista eivätkä keinoista sen toteuttamisessa. 

6.3.3 Prosessin luonne 

Kolmannen tutkimuskysymyksen ratkaisemiseen sovellan kahta luvussa 5.5.5 kuvat-

tua sensemaking-prosessin luonteen tulkintakehikkoa: Ensiksi käytän Skålénin ja 

Strandvikin (2005) palvelukulttuurin luonnetta esille tuovaa mallia ja toiseksi Maitli-

sin ja Christiansonin (2014, 79–81) vuorovaikutusta analysoivaa mallia.  

Tutkijat Skålén ja Strandvik (2005) ovat soveltaneet Weickin ajattelun pohjalta 

rakennettua sensemaking-prosessin luonnetta kuvaavaa typologiaa tutkiessaan sai-

raalan palvelukulttuuria. Neljä sensemaking -prosessin luonnetta kuvaavaa kenttää 

ovat jaettu, voimaton, konfliktinen ja pirstaleinen sensemaking. Prosessin luonne 

määräytyy tulkinnoista ympäristön intensiteetin sekä palvelukäsitysten eheyden as-

teesta. Tutkimuskysymyksen yksi avulla selvitin toimintaympäristön intensiteettiä ja 

tutkimuskysymyksen kaksi avulla palvelukäsitysten eheyden astetta. Tulkitsen tutki-

muskysymyksen yksi tuloksen vastaavan Skålénin ja Strandvikin (2005) tulkintakehi-

kossa korkeaintensiteettistä toimintaympäristöä. Haastateltavat pääsääntöisesti koki-

vat toimintaympäristöstä nousevat signaalit voimakkaasti, ja myös signaalien määrä 

oli suuri (kuvio 27, 18 yläluokkaa). Työntekijät kertoivat työn muutoksista, jotka tuot-

tivat heille huolta ja epävarmuutta tulevaisuuden hoitamisen edellytyksistä. Haasta-

teltavien kokemusten perusteella toimintaympäristöä voidaan kutsua dynaamiseksi.  

Palvelukäsitysten eli kognitiivisen kartan yhdenmukaisuutta pidän matalana, 

koska aineistoista oli löydettävissä neljä toisistaan poikkeavaa kehystä, joista kolme 

sijoittui oman työn kontekstin ulkopuolelle. Pelkästään omaan työhön liittyvät käsi-

tykset sisälsivät 11 erilaista palvelua koskevaa kuvauskategoriaa. Jos toimintaympä-

ristön intensiteetti on korkea ja palvelukäsitysten yhdenmukaisuus matala, niin tul-

kintakehikon mukaan sensemaking-prosessin luonne tässä hoitoprosessissa oli kon-

fliktinen vuonna 2015. Skålénin ja Strandvikin (2005, 240 -241) mukaan konflikti-

suutta ilmentää organisaation jäsenten ilmiötä koskevien käsitysten epäyhte-

neväisuus, ristiriitaisuus ja jopa vastakkaisuus. Konfliktisuus voidaan tässä ymmärtää 
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psykososiaalisena ristiriitana, joka ilmenee ihmisten välisissä suhteissa, esimerkiksi 

luottamuspulana, epäluuloina, toisen työntekijän ammattitaidon kyseenalaistamisena 

tai henkisenä väkivaltana (ks. Lahtinen, Vartia, Soini & Joki 2002, 8) tai se voidaan 

nähdä de Dreun ja Gelfandin (2008, 6) tapaan prosessina, jossa organisaation jäsen-

ten tai ryhmän intressit, resurssit, käytännöt, uskomukset, arvot tai asenteet törmää-

vät toisiinsa.  

Skålénin ja Strandvikin (2005) tulkintakehikossa on kaksi merkityksellistämisen 

kannalta oleellista vaihetta. Ensimmäinen liittyy organisaation jäsenten huomion 

kiinnittymisestä ympäristöön ja siihen, miten joistakin asioista tulee organisaation jä-

senille tapahtuma (event). Konfliktisuuden synnyn kannalta suurempi merkitys on 

prosessin toinen vaihe, jossa tapahtumia nimetään ja niistä rakennetaan yhteinen ym-

märrys. Käsityksiin liittyy luonnostaan monitulkintaisuus, jolloin samaa ilmiötä voi-

daan tarkastella useasta eri näkökulmasta, ja sille ei ole löydettävissä yhtä ainoaa oi-

keaa määritelmää. Merkityksellistämisen kannalta on suotuisaa, että palvelu näyttäy-

tyy monitulkintaisena, koska se muun muassa ruokkii luovuutta löytää uusia toimin-

tatapoja (ks. Jalonen 2007, 24). Konfliktilla voi siis olla positiiviseksi katsottavia seu-

rauksia organisaation toiminnassa. Positiivinen konfliktisuus on liitetty esimerkiksi 

oppimiseen, luovuuteen ja innovaatioon, parantuneeseen päätöksentekoon sekä tii-

mien tehokkuuteen (de Dreu 2008, 5). Konfliktisuus voi kuitenkin estää sensema-

king-prosessin kannalta oleellisen intersubjektiivisten merkitysten rakentamisen 

(Skålén ym. 2005, 241) ja jakamisen, koska organisaatioissa ilmenevillä konflikteilla 

on taipumus estää dialogisuutta (Kim ym. 2016, 263) ja siten sillä voi olla epäsuotuisa 

vaikutus hoitoprosessin yhtenäisen kognitiivisen palvelukartan rakentamiseen. Infor-

manttien esille nostamat hoitoprosessissa vallitsevat jännitteet tukevat konfliktista 

sensemaking-prosessin typologiatulkintaa.  

Maitlisin ja Christiansonin (2014) tulkintakehyksessä arvioitavat dimensiot ovat 

johtajien ja työntekijöiden aktiivisuus ja passiivisuus merkityksellistämisen proses-

sissa. Lähestyn tehtävää strategisen johtamisen kautta. Kohdeorganisaation strategi-

assa 2014–2018 on ilmoitettu, että organisaation missio on ”kustannustehokkuus ja 

hyvä palvelu”. Tältä pohjalta voin odottaa, että kun strategiasta keskustellaan, se ra-

kentaa ruohonjuuritasolle yhteistä ymmärrystä palvelusta strategisena tekijänä. Esi-

miesten kanssa käydyissä formaaleissa sekä informaaleissa keskusteluissa kävi ilmi, 

ettei olemassa olevasta strategiasta oltu keskusteltu ylemmän ja keskijohdon esimies-

ten välillä, ja näin ollen strategia oli jäänyt vieraaksi ruohonjuuritason esimiehille ja 

sitä myöten myös henkilöstölle. Seuraavassa esimiesten näkemyksiä strategisesta toi-

minnasta: 
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”Jotenkin must tuntuu, että mä vieroksun sitä, kun se tulee sieltä ylhäältäpäin alespäin, 
kun kuitenkin täällä ruohonjuuri tasolla meil ei oo riittävästi oo niitä käsiä ja palikoita. 
On ajoittain semmosta, että ei pystytä tekemään tätä työtä hyvin. Niin sillo nää ei niin 
ku musta kohtaa.” H9 

”Strategian jalkauttaminen on ylivoimainen asia.” H10 

Onnistunut strategian jalkautuminen vaatii organisaation johdolta aktiivista vuoro-

vaikutusta lähiesimiehiin, koska siinä sosiaalisessa prosessissa palvelulle syntyy oman 

työn kontekstiin kiinnittyvä mieli ja merkitys (ks. Rouleau 2005, 1437). Tulkitsen 

kohdeorganisaation johtajien toiminnan passiiviseksi strategian jalkauttamisessa, 

koska keskustelu palvelua koskevissa strategisissa kysymyksissä näytti olleen vähäistä. 

Jos johdon toiminta palvelustrategian jalkauttamisessa oli vähäistä, niin ei henkilös-

tökään osoittanut kiinnostusta strategiaa kohtaan: 

”Mä oon jotenkin, mul on aina hirveen vieraita nää isot, mitä tuolla on. (puhutaan 
strategian merkityksestä) Se on jotenkin niin kaukana siellä, et mä en kuitenka tässä 
mun jokapäiväsessä tekemisessä ja työssä, niin mä en sitä tarvi. Se on varmaan enem-
män hallinnon asioita ja tekemisiä, että mä en varmaan, onko mä koskaan tän uran 
aikana niin ku ees sillä tavalla tässä työntekemisessä miettinyt sitä, et mitä se nyt on se 
strategia, et teenkö mä justiin tän työn niin ku se kuuluu tehdä.” H18 

”Herra jestas, mä en oo varmaan edes tutustunu siihen (strategiaan), mut täytyyhän se 
jotenkin liittyä tähän, että potilaat saa hoidon ja halvalla jotain tämmöistä ja asianmu-
kaisen hoidon.” H24 

Tulkitsen myös henkilöstön toiminnan strategian merkityksellistämisessä passii-

viseksi. Henkilöstö ei omalta puoleltaan ryhtynyt selvittämään esimerkiksi mis-

siotansa, vaan tyytyi passiivisena odottamaan esimiehen aloitetta. Näin ollen sen-

semaking-prosessi johtajien ja työntekijöiden välisenä vuorovaikutuksena näyttäytyi 

minimaalisena. Maitlisin (2005, 31–32) ja Maitlisin ja Christiansonin (2014, 79–81) 

mukaan minimaalisen sensemaking-prosessin luonteenpiiteitä ovat vuorovaikutuk-

sen suunnittelemattomuus ja organisoimattomuus, yhteisten tapaamisten vähäisyys 

sekä tiedon virtaamattomuus organisaatiossa. Sosiaalisen toiminnan laiminlyöminen 

johtaa tyypillisesti minimaaliseen sensemaking-prosessiin (Maitlis 2005, 44). 

Tutkimus kysymyksen kolme vastaus valottaa sensemaking-prosessin luonnetta 

kahdesta näkökulmasta. Analyysin perustella palvelun merkityksellistäminen oli hoi-

toprosessissa työskentelevien kokemusmaailmassa minimaalista. Henkilöstö ei löytä-

nyt palvelusta mielekkyyttä arjen työhönsä eivätkä esimiehet nähneet palvelussa joh-

tamistyönsä ydintä. Vastuuyksiköiden ja johdon välillä koettiin vieraantumista. Joh-

toa pidettiin kasvottomana ja etäisenä valtaa käyttävänä instanssina, jonka ääni kan-
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tautui työyksiköihin kirjallisina viesteinä, kun henkilöstö kaipasi kasvotusten tapah-

tuvaa dialogia. Palvelun sensemaking näyttäytyi myös konfliktisena. Ruohonjuurita-

son henkilöstö ei nähnyt toimintaympäristön muutosten aiheuttamia haasteita palve-

luun liittyvinä kysymyksinä, vaan enemmän vääjäämättömänä kehityskulkuna, jota 

johto oli yrittänyt hallita säästötoimenpiteillä. Henkilöstön väliset käsitykset olivat 

ristiriitojen sävyttämiä eikä yhteistä näkemystä toiminnan suuntaviivoista ollut löy-

dettävissä.  

6.3.4 Prosessin lopputulos 

Sandberg ja Tsoukas (2015, S15) esittävät, että sensemaking -prosessin tuloksena voi 

syntyä spesifistä ymmärrystä (restored sense) tai tuloksena voi olla ei-ymmärrystä lain-

kaan (non-sense). Se voi johtaa uudenlaiseen toimintaan (restored action) tai se ei johda 

toimintakäytänteiden muutokseen (no restored action). Tässä suolistosyöpää sairastavan 

hoitoprosessia tarkastelevassa tutkimuksessa esitän, että sensemaking -prosessin lop-

putulos oli ”non-sense” ja ”no restored action” eli uuden ymmärryksen luominen ja toi-

minnan uudistuminen jäivät toteutumatta kenttätyöskentelyni aikana vuonna 2015. 

Ensiksi tulkintani perustuu tutkimusaineistosta tekemääni huomioon, ettei sana 

palvelu kuulunut tutkimuskohteen henkilöstön työsanastoon. Kielen ja sanojen 

asema sensemaking prosessissa on kiistaton. Brown, Colville ja Pye (2015, 268) ar-

gumentoivat, että merkityksellistämisen prosessi on kielellinen ja merkitykset raken-

tuvat puheen kautta. Myös Weick (1995, 39, 108–109; Weick ym. 2005, 409) tuo 

esille, että merkityksellistämisen prosessi on sosiaalinen prosessi, joka perustuu vuo-

rovaikutukseen, dialogisuuteen ja kieleen. Taylor ja Van Every (2010, 2) väittävät, 

että sensemaking tulee eksplisiittisesti esiin sanoissa ja organisaation jäsenten välinen 

kommunikointi on oleellinen tekijä organisoitumisen prosessissa. Jordan ja kumppa-

nit (2009) vakuuttavat, että terveydenhuollon kompleksisissa systeemeissä keskuste-

leminen on välttämätöntä tehokkaan sensemaking-prosessin ylläpitämisessä. Puutio 

(2010, 248) on jopa sitä mieltä, että ”asia, jolle ei ole ilmaisua, ei pidetä olemassa 

olevana, koska asiat tulevat todeksi sen myötä, että niistä puhutaan.” Weick (1995, 

106-107, käännös T.K) ilmaisee asian seuraavasti: 

”If people know what they think when they see what they say, then words figure in 
every step. Ihmiset tietävät, mitä he ajattelevat, (ja huomaavat sen) kun he puhuvat, ja 
sanat kuvaavat sitä jokaisessa vaiheessa.” (emt.) 
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Juuti (2001, 223) viittaa Weickiin (1995, 39–58) sanoessaan, että ”merkityksellistämi-

sen prosessia pidetään yllä arjen tapahtumissa kielen avulla.” Ilmiön mielekkyys syn-

tyy sosiaalisissa suhteissa käytettävissä yhteisistä merkitysjärjestelmistä, joista voidaan 

olla riittävällä tavalla yksimielisiä (emt., 223).  

Tämän kysymyksen analyysivaiheessa etsin aineistosta palvelu-sanaan ja sen käyt-

töön liittyviä ilmauksia. Lauseet ja asiasisällöt luokittelin sisällönanalyysiä mukaillen 

(ks. Tuomi & Sarajärvi 2012, 91–93) kolmeksi yläluokaksi, jotka kukin osaltaan selit-

tävät sitä, miksi sana palvelu ei kuulunut tämän hoitoprosessin ruohonjuuritason 

työntekijöiden sanastoon. Analyysin mukaan käsite koettiin vieraaksi, vaikeaksi ja 

osin myös vastenmieliseksi. Vierautta ja vaikeutta ilmaisevat lauseet toivat esille pal-

velu-sanan outouden sekä ymmärtämisen vaikeuden liitettynä omaan työhön: 

”Mutta sitä sanaa me ei koskaan käytetä, ei kukaan oo koskaan.” H11 

”En, joo en pystyis sanomaan (sanaa palvelu).” H14 

”Mulle palvelu on, jos mä ihan rehellinen oon ni on ihan vieras niin ku tässä. Avaaks 
sä, mitä sä ajattelet siitä? Onks se palvelu sitä? Onks tää mun työ, mitä mä teen palve-
lutapahtuma ikään kuin tälle potilaalle?” H28 

”Ää se on tommonen abstrakti määritelmä, mutta ei mun tarvitse käyttää sitä.” H31 

”Oikein nyt aloin palvelu sanaa miettimään, niin ei se välttämättä sairaalamaailmaan 
sovi.” H29 

”Niin toi palvelu on jotenkin vieras sana.” H26 

”Must tuntuu, et se on näitä uusia sanoja.” H21 

”Mä en muista, et mä olisin kuullu ennen kuin sä sanoit, et tässä sairaalassa sanaa 
palvelu, et se ei oo, se ei oo meidän tässä yksikössä oo millään tavalla korostunu.” 
H23 

”Tässä kulttuurissa sitä sanaa ei käytetä.” H35 

Informantit kertoivat, ettei palvelu kuvaa heidän tekemää asiantuntijatyötä. Palvelu-

käsitteen koettiin kätkevän sisäänsä oman työn arvostusta alentavia elementtejä. 

Haastateltavien repliikeissä palvelua kohtaan ilmentäviä vastenmieliseksi tulkittavia 

sanoja olivat esimerkiksi orjatyövoima, piika, passaus, puolesta tekeminen ja ilmai-

suus, minkä vuoksi etenkin hoitajat kokivat, ettei palvelusanan käyttäminen ole rele-

vanttia työkieltä. 

”Me ei haluta olla mittään piikoja, vaan halutaan olla niin kuin sanotaan, vaikka me 
ollaan sen potilaan auttajia, tukijoita, kannustajia, ja se on palvelua, kyllä mä sen miel-
län kans palveluks ja annetaan mahollisimman hyvää palvelua, mutta tuota tuleeko se 
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sitten jostakin vanhasta jostakin, että me ollaan orjatyövoimaa, että me ollaan vaan 
palvelijoita silleesti, en mä tiedä, mistä se on.” H34 

”Se on ihan vieras, et palvelu on jotenkin sellanen ilmanen palvelu, me ei olla, mut mä 
voin olla hirveen vanhanaikainen tässä. Mä en sitä pidä, pitäisi pysähtyä pohtimaan 
ihan, et jos mä nyt ihan lonkalta heitän, niin mä en osaa varmaan vastata siihen, että 
mitä se on, mä en koskaan mieltäny hoitamista tai mun työtäni et tää olisi niin ku 
palvelua, et palvelu se kalskahtaa mun korviin. Tää voi kuulostaa vähän hölmöltä, mut 
mun korviin se kalskahtaa et jotkut potilaat sanoo, et kiitos hyvästä palvelusta, mussa 
se ei herätä positiivisia tunteita, et mulle palvelu on sellasta jotenkin pikkasen alaspai-
navaa, ehkä et mä oon tääl tekemässä mun työtäni.” H28 

”Hoitosana kuvaa, mitä me täällä tehdään. Tavallaan me ei olla näiden orjia tai alaisia, 
vaan näiden potilaiden hoitajia, me ollaan täällä hoitamassa. Must jotenkin toi palvelu. 
Et jos mä meen johonkin kauppaan, ni mä odotan et mua palvellaan, et ne tulee ky-
symään multa mitä mä tarvin, mitä mä haluan.” H3 

”Passuuttaa on varmaan oikea sana. Sä oot hoitsu, et tee tää.” H2 

"Jotenkin se palvelusana, jotenkin se, koetaanko se sitten jotenkin, että oltais piikoja 
tai muuta sitten.” H35 

Toinen selittävä tekijä non-sense-lopputulokselle on, ettei hoitoprosessin työnteki-

jöiden luoma palvelun kognitiivinen kartta ollut heille uskottava. Weick (1995, 55; 

Weick ym. 2005, 415) väittää, että merkityksellistämisessä on uskottavuus ja vakuut-

tavuus keskeisempi asia kuin tarkkuus Organisaation jäsenet kykenevät toimimaan 

ainoastaan niiden viitekehysten puitteissa, jotka he tuntevat ja johon he uskovat.  

Tutkimuskysymyksen kaksi vastauksessa on kuvattu tutkimuskohteena olevan 

hoitoprosessin ruohonjuuritason työntekijöiden rakentama kognitiivinen kartta. In-

formantit kuvasivat palvelun liittyvän liiketoimintaan, missä työntekijä antaa asiak-

kaan tarpeiden mukaista palvelua ja asiakas maksaa saamastaan palvelusta myyjälle 

korvauksen. Asiakkuuteen liitettiin raha, valinnanvapaus ja ”pakkopalvella” -asenne, 

kun taas potilaaseen liitettiin sairauden mukainen hoito ja potilaan sairaudesta nou-

seviin tarpeisiin vastaaminen. Liiketoimintaan kuuluvan palvelun ei katsottu kuulu-

vaksi hoitamisen kontekstiin, koska palvelun sisältö ja logiikka olivat erilaisia.  

Palvelulla ja hoitotyöllä katsottiin olevan yhteinen menneisyys, mutta ei yhteistä 

nykyisyyttä eikä tulevaisuutta. Hoitamisen historiallinen käsitys koettiin altruistisena 

auttamisena, mikä ei haastattavien mielestä sopinut esimerkiksi tämän päivän kun-

touttavan työotteen hoitofilosofiaan. Palvelua ei pidetty nykypäivän hoitamisen ydin-

käsitteenä, koska sen mukaan palvelu asettaa ammattilaisen alempaan asemaan suh-

teessa potilaaseen. Hoitamisen ammattilainen haluaa olla asiantuntija, jonka työtä ja 

osaamista arvostetaan.  
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Kolmas tekijä, joka mielestäni johti non-sense -lopputulokseen, olivat vaikeudet 

intersubjektiivisen merkityksen rakentamisessa. Kuten aikaisemmin kerrottiin, pal-

velu-käsitteen puuttuminen kielellisestä vuorovaikutuksesta vaikeutti koherentin pal-

veluymmärryksen luomista. Sosiaalisten suhteiden analyysissä kuvatut hoitoprosessia 

leimaavat jännitteet ja vaikeudet toimia moniammatillisessa yhteistyössä jähmettivät 

dialogisuutta ja jopa kokonaan estivät sensemaking -prosessin etenemisen työyhtei-

sötasolla. Lisäksi hoitoprosessin johtamisvaje hämärsi työntekijöiden käsitystä siitä, 

millä foorumeilla suolistosyöpää sairastavien potilaiden hoidosta puhutaan ja kenen 

näkökulmasta käsin. Vuorovaikutukseen liittyi myös minimalistinen sensemaking-

prosessi, jossa ruohonjuuritason henkilöstö koko kärsivänsä sosiaalisen toiminnan 

niukkuudesta organisaation strategisen johdon kanssa.  

6.3.5 Palvelun merkityksellistäminen tutkimuskohteen hoitoprosessissa 

Rakennan vastauksen tutkimuksen pääkysymykseen ”Miten henkilöstö merkityksel-

listää palvelua sairaalan hoitoprosessissa” neljän alakysymyksen avulla. Merkityksel-

listämisen prosessissa on kolme toisiinsa kytkeytyvää toiminnallista vaihetta: 1) ilmi-

öön herääminen, 2) ilmiön tulkitseminen ja sitä seuraavan kognitiivisen kartan ja in-

tersubjektiivisten merkitysten rakentuminen sekä 3) toiminnan vaihe. Sensemaking-

ajattelussa merkityksellistämisen kannalta keskeisin asia on Weickin (Weick ym. 2005, 

412–413) luoma kiteytys: ”cues inside the frames”.  

Tässä suolistosyöpää sairastavien ruohonjuuritason työntekijöiden palvelun mer-

kityksellistämistä kuvailevassa tutkimuksessa työntekijät havaitsivat runsaasti toimin-

taympäristössä tapahtuvia muutoksia. Muutokset olivat tapahtuneet vuosien kuluessa 

eli ne eivät olleet äkillisiä sokkeja, organisatorisia kriisejä, odottamattomia tai yllättä-

viä tapahtumia, joita tyypillisesti pidetään sensemakingin laukaisevina tekijöinä. Toi-

mintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten potilaiden hoidon tarpeen kasva-

minen, resurssien niukentuminen sekä työn kuormittavuuden kokemukset synnytti-

vät työntekijöille huolta työn tekemisen edellytyksistä. Nykyhetki ja tulevaisuus näyt-

täytyivät valtaosalle hoitoprosessissa toimiville epävarmalta, epämääräiseltä ja moni-

merkitykselliseltä, jos monimerkityksellisyys ymmärretään Zackin (1998) tavoin ky-

vyttömyydeksi tehdä tilanteesta mielekästä. Monimerkityksellisyys on organisaatioi-

den toiminnassa toivottua, koska se antaa voimaa sensemaking-prosessin käynnisty-

miselle, eli se toimii laukaisevana tekijänä koko prosessille. Tutkimusaineiston perus-

teella edellä mainitun huolen lisäksi nostan seuraavassa esiin myös muita tässä tutki-

muksessa monimerkityksellisyyttä kasvattavia tekijöitä.  
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Tilannetta voi tarkastella Weickin (1995, 93) käyttämän alun perin McCaskeyn 

(1982) luoman monimerkityksellisyyttä synnyttämien mikrotason tekijöiden kautta 

(ks. luku 5.5.1). Tässä tutkimuksessa monimerkityksellisyyttä lisääviä tekijöitä olivat 

ristiriitaiset tulkinnat palvelusta, palvelun ja asiakkuuden ymmärtäminen oman pro-

fession arvojen kautta sekä toimintaympäristön hahmottamisen vaikeudet. Henki-

löstö teki palvelusta erilaisia tulkintoja, jotka olivat ristiriitaisia keskenään. Osa koki, 

ettei palvelua voida liittää oman työn kontekstiin, kun taas osa informanteista piti 

palvelua perustehtävänään. Palvelun mielekkyyden luomiseen vaikuttivat myös eri-

laiset näkemykset potilaasta. Kun palvelusana ja -ilmiö ymmärrettiin asiakkuuden 

kautta, se koettiin uhkaksi asiantuntijan profession autonomialle, mikä puolestaan 

herätti voimakkaita emootioita. Tutkimusten mukaan emotionaalisesti latautuvat ti-

lanteet lisäävät monimerkityksellisyyden kokemusta (Weick 1995, 47–49). Asiakkaan 

voimistuva rooli koettiin uhkaksi myös ammattilaisen identiteetille. Tässä tutkimuk-

sessa potilaan rooli nähtiin alisteisena hoitamisen asiantuntijaan verrattuna, ja poti-

laan tasa-arvoisuutta pidettiin jopa uhkakuvana professioiden toiminnalle. Identitee-

tin uhkaa pidetään erityisen voimakkaana sensemaking-prosessin käynnistäjänä 

(Weick 1995, 21). Toimintaympäristön kokonaiskuvan hahmottaminen vaikutti 

työntekijöistä haastavalta. Toimintaympäristön muutosten takana olevat syy-seuraus-

suhteet olivat epäselvät, mikä puolestaan lisäsi palvelun monimerkityksellisyyttä. Mo-

net informantit pitivät taloudellisen tilanteen heikentymistä syynä palvelun laadun 

laskuun, toiset pitivät syynä potilaiden hoidon tarpeen kasvua. Osa haastateltavista 

oli sitä mieltä, että työyhteisön dynamiikan ongelmat olivat keskeinen syy, miksei 

palvelun taso kaikissa tilanteissa toteutunut toivotulla tasolla.  

Kun vihjeet (cues) eli huomiot, joita työntekijät tekivät toimintaympäristöstä, oli-

vat monimerkityksellisiä ja synnyttivät epätietoisuutta, seurauksena oli epävarmuus 

oman työn tekemisen edellytyksistä. Kun tilannetta ei voitu järjellä selittää palvelun 

kompleksisuuden vuoksi, olivat edellytykset sensemaking-prosessin käynnistymiselle 

olemassa.  

Merkityksellistämisen ensimmäinen vaihe on palveluilmiöön havahtuminen ja 

siitä tietoiseksi tuleminen. Tämä tapahtuu hoitoprosessin työntekijöiden kognitiivi-

sen kartan mahdollistavissa rajoissa. Tutkimuksen kysymyksen kaksi vastaus osoitti, 

ettei valtaosalla hoitoprosessin työntekijöistä ollut aikaisemman kokemuksen perus-

teella syntynyttä käsitystä palvelusta, mikä esti palveluilmiön havaitsemisen ja haaru-

koimisen toimintaympäristöstä. Kahdeksalla työntekijällä oli kuitenkin relevantti 

kognitiivinen ymmärrys palvelusta, joten yhteisen palveluymmärryksen luominen 

olisi sillä perusteella ollut mahdollista. Miksi sensemaking-prosessi ei kuitenkaan joh-

tanut palvelukäytäntöjen uudistumiseen tutkimuskohteen suolistosyöpää sairastavan 
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hoitoprosessissa, vaikka siihen olivat sensemaking-ajattelun mukaiset edellytykset 

olemassa? Tutkimuskysymysten kolme ja neljä vastaukset toivat esiin syitä, miksi sen-

semaking -prosessi ei edennyt yksilötasolta työyhteisö- ja hoitoprosessitasolle. 

Sensemaking-prosessin luonnetta voidaan kuvata johtajien ja työntekijöiden väli-

sen vuorovaikutuksen osalta minimaaliseksi. Johtajien ja työntekijöiden välinen vuo-

rovaikutus strategiakäytännöissä oli vähäistä, ja siten palvelu ei merkityksellistynyt 

vastuuyksiköissä strategiatyöskentelyn tuloksena. Palvelun merkityksellistämistä tar-

kasteltiin myös toimintaympäristön ja palvelukäsitysten välisenä suhteena. Sen mu-

kaan sensemaking-prosessi näyttäytyi konfliktisena. Työntekijöillä ei ollut yhteistä 

näkemystä palveluun liittyvien toimintaympäristöstä nousevien haasteiden ratkaise-

miseksi, ja erilaiset näkemykset synnyttivät ristiriitoja. Työyhteisöissä ja hoitoproses-

sissa ilmenevät työntekijöiden eritasoiset jännitteet estivät dialogissa rakennettavaa 

palvelua. Jännitteet loivat konfliktisuutta, mikä työntekijöiden kokemusmaailmassa 

ruokki haluttomuutta yhteisen palveluymmärryksen rakentamiseen. Palvelusanan 

puuttuminen työkielestä esti osaltaan palvelusta keskustelemisen. Käsitteen vieraus, 

vaikeus ja vastenmielisyys eivät innostaneet työyhteisöjä etsimään palvelusta mielek-

kyyttä työhönsä. Palvelun kognitiivinen kartta jäi tässä tutkimuksessa rakentumatta 

sosiaalisessa toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja dialogisuudessa ilmenevien vaikeuk-

sien vuoksi eikä palvelukäytänteiden uudistaminen ollut siksi mahdollista. 

Kun tutkin palvelua sensemaking-prosessiajattelun mukaisesti toimintojen sar-

jana, prosessin luonteena ja lopputuloksena, niin edellä kerrotun todistusaineiston 

perusteella väitän, ettei palvelu merkityksellistynyt tutkimuksen kohteena olleessa 

suolistosyöpää sairastavan hoitoprosessissa työskentelevän ruohonjuuritason henki-

löstön kokemusmaailmassa vuonna 2015.  
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä tutkimus kuvasi ruohonjuuritason henkilöstön palvelun merkityksellistämistä 

sairaalan hoitoprosessissa. Tutkimuskohteeksi valittiin suolistosyöpää sairastavien 

hoitoprosessi sairaalassa, koska se on monimutkainen hoitoprosessi ja vaatii usean 

eri toiminnallisen yksikön yhteistyötä. Lisäksi syöpäpotilaiden palvelun tarve on suuri 

ja pitkäkestoinen. Sensemaking-näkökulma tutkimuksen viitekehykseksi oli perustel-

tua, koska ruohonjuuritason työntekijöiden sensemakingiä pidetään hyvän palvelun 

edellytyksenä hektisessä ja moniammatillisessa sairaalaympäristössä (ks. Jordan 

2009). Tutkimuksen lopputuloksena esitettiin, ettei palvelu merkityksellistynyt tutki-

muskohteena olevan hoitoprosessin ruohonjuuritason henkilöstön kokemusmaail-

massa (luku 6.3.5).  

Tarkastelen ensimmäiseksi kahta henkilöstön palvelun merkityksellistämisen ko-

kemuksiin vaikuttavaa näkökulmaa. Ensiksi palvelun laatuun vaikuttavaa tehokkuus- 

ja tuottavuusorientoitunutta toimintaa ja toiseksi neljää työntekijöiden esille tuomaa 

toimintaympäristössä ilmenevää merkityksellistämiseen ja palvelun laatuun vaikutta-

vaa organisatorista tekijää: kommunikaatiota, vuorovaikutusta, jännitteitä sekä mo-

niammatillista yhteistyötä. Tämän jälkeen tuon esille sosiaalisen todellisuuden tutki-

muksen merkityksen organisaatioiden toiminnassa sekä tarkastelen sensemaking-nä-

kökulman käyttökelpoisuutta organisaatiotutkimuksessa. Lopuksi esitän tutkimuk-

sen keskeiset johtopäätökset tutkimuksesta esille nousevasta managerialistisen ja pro-

fessionaalisen logiikan ristiriidasta. 

Tehokkuus- ja tuottavuusorientoitunut toiminta 

Tutkimuksen ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin ruohonjuuritason työntekijöi-

den kokemuksia hoitoprosessin toimintaympäristöstä. Heidän kokemuksensa myö-

täilevät terveydenhuollon toimintaympäristöstä saatua aikaisempaa tutkimustietoa, 

jossa organisaation tehokkuustavoitteilla on todettu olevan suuri merkitys työn teke-

misen todellisuuteen. Sekä työntekijät että heidän lähiesimiehensä lääkärit mukaan 

lukien kokivat tehokkuuteen tähtäävillä toimilla olevan konkreettisia vaikutuksia hei-

dän arjen työhön. Kallion (2014, 69) tutkimuksessa esitettiin päinvastoin. Kallio ar-
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gumentoi, ettei tehokkuuspaine ole vaikuttanut sairaaloiden operatiiviseen toimin-

taan, millä tarkoitettiin juuri keskijohtoa ja ruohonjuuritasoa. Kallio väitti sairaalan 

tehokkuutta tavoittelevien muutosten olevan vain seremoniallisia, koska professiot 

haluavat mieluummin luoda mielikuvaa tehokkuudesta kuin että tuottaisivat to-

siallista tuloksellisuutta (emt., 69). Tämä tutkimus antoi toisenlaisen kuvan. Tehok-

kuuden tavoittelu ja konkreettinen tuottavuusorientoitunut toiminta yhdistyivät 

haastateltavien kokemuksissa ajoittain hallitsemattomaan työmäärään, kiireeseen ja 

epätyydyttävään palvelun laatuun. Tutkimuskirjallisuus osoittaa, että terveydenhuol-

lossa tehokkuutta haetaan konkreettisesti vähentämällä henkilöstöstä aiheutuvia kus-

tannuksia operatiivisella tasolla. Jos kustannussäästöt kohdistuvat välittömässä asia-

kas- tai potilastyössä työskentelevän henkilöstön resursointiin, on sillä suora heiken-

tävä vaikutus hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen (esim. Pedersen ym. 2008; 

Jones & Yoder 2010; Papastavrou ym. 2014a). Jos henkilöstöresurssit ovat riittämät-

tömät potilaiden hoidon tarpeeseen nähden, henkilöstö on pakotettu priorisoimaan 

potilaiden hoitoa, mikä huonontaa hoidon tuloksia (Schubert, Clarke, Aiken & de 

Geest 2008). Sekä lääkäreiden että hoitajien työmäärän kasvun on todettu vähentä-

vän yksittäiselle potilaalle osoitettua aikaa, mikä puolestaan vähentää henkilöstön 

mahdollisuuksia tarjota potilaalle esimerkiksi emotionaalista tukea (Ansmann ym. 

2013; Kalisch ym. 2014). Vryonides, Papastavrou, Charalambous, Andreou ja Mer-

kouris (2015, 895) ovat kirjallisuuskatsauksen kautta osoittaneet, että hoitajaresurs-

sien säännöstely tuottaa hoitajille eettisiä ongelmia, rooliristiriitoja ja syyllisyyttä puut-

teellisesta hoidosta. Ye ja King (2016) ovat puolestaan osoittaneet, että terveyden-

huollon ruohonjuuritason työntekijöiden tuottavuutta voitiin lisätä tuottavuutta li-

säävillä toimenpiteillä, mutta paradoksaalisesti toimenpiteet huononsivat samalla pal-

velun laatua ja henkilöstön työtyytyväisyyttä. Taloudellisten tavoitteiden saavuttami-

nen aiheutti epäedullisia vaikutuksia asiakasrajapinnassa (emt.). Scotti kumppanei-

neen (2007) on tehnyt huomion, että panostamalla potilastyytyväisyyteen ja palvelun 

laatuun voidaan toiminnan kustannustehokkuutta lisätä. Papastavrou tutkimusryh-

mineen (2014a; 2014b) on selvittänyt hoitajien resursointia potilashoidossa. Heidän 

mukaansa potilaat olivat sitä tyytyväisempiä, mitä osuvammin hoitajien määrä oli mi-

toitettu suhteessa potilaiden hoidon tarpeeseen (myös Kieft ym. 2014). Liian niukat 

hoitajaresurssit olivat uhka potilasturvallisuudelle sekä hoitajien kokemalle työtyyty-

väisyydelle (emt.). Kalisch kumppaneineen (2014) on tutkinut puutteellista hoitoa, 

niin sanottua alihoitoa (Missed nursing care -model). Heidän mukaansa alihoitoa ilmeni 

sitä enemmän, mitä huonommin hoitajien määrä ja laatu vastasivat potilaiden hoidon 

tarvetta.  
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Tutkimusnäyttö palvelun laadun ja sitä tuottavan henkilöstön määrän ja laadun 

suhteesta on kiistaton. Hoitamisen ydin on palvelussa ja siinä tapahtuvassa vuoro-

vaikutuksessa. Optimaalinen henkilöstöresursointi tarkoittaa terveydenhuollossa toi-

mintaa, jossa potilaiden palvelun tarpeisiin vastataan niille asetettujen laatuvaatimus-

ten mukaisesti ja jossa potilasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden määrä ja osaa-

minen mahdollistavat hyvän palvelun. Tämän pitäisi olla toiminnan arvolupaus niin 

potilaille, henkilöstölle, palveluiden ostajille, poliittisille päättäjille kuin veronmaksa-

jillekin. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän resurssien käytön suunnittelua po-

tilaiden tarpeisiin ja hoitoon perustuvaksi, mikä edellyttää toiminnan tarkempaa 

suunnittelua, toteutusta ja arviointia hoitoprosessi- ja hoitoketjutasolla. Henkilöstö-

voimavarojen käyttö ja niihin liittyvä päätöksenteko tulisi perustua tietoon, mikä käy-

tännössä edellyttäisi näyttöön perustuvien palvelun laatua mittaavien tunnuslukujen 

yhtenäistämistä valtakunnallisella tasolla. 

Kommunikaatio ja vuorovaikutus 

Ensimmäinen merkityksellistämisen non-sense -tutkimustulosta selittävä tekijä liittyy 

organisatorisiin tekijöihin palvelun tuottamisessa. Terveydenhuollon kontekstissa 

tehdyt lukuiset tutkimukset osoittavat, että organisatorisilla tekijöillä on merkitsevä 

yhteys palvelun laatuun ja potilastyytyväisyyteen (esim. Scotti ym. 2007; Teng ym. 

2009; Teng ym. 2010; Greenslade ym. 2011; Hsu ym.  2011 Papastavrou ym. 2014a; 

Papastavrou ym. 2014b; Al-Amin & Makarem 2015; Tei-Tominaga & Sato 2016; 

Ensio ym. 2017), ja siksi ne tulee ottaa vakavasti terveydenhuollon palvelutoimin-

nassa. Organisatoristen tekijöiden toimivuus tuottaa hyvinvointia henkilöstölle, ja ai-

noastaan hyvinvoiva henkilöstö hyvinjohdetussa työyhteisössä kykenee tuottamaan 

korkeatasoista palvelun laatua.  

Tämä tutkimus toi esille kommunikaation ja vuorovaikutuksen tärkeyden hoito-

prosessin toiminnassa. Jordan kumppaneineen (2009) on todennut, että vuorovaiku-

tus terveydenhuollon adaptiivisissa ja kompleksiivisissa organisaatioissa on edellytys 

organisaatioiden menestykselle. Vuorovaikutus on myös sensemakingin, oppimisen, 

luovuuden, itseorganisoitumisen ja emergoitumisen ehto ja siksi sen merkitys on 

oleellinen muuttuvassa toimintaympäristössä pärjäämiselle (emt). Lääkäreiden ja hoi-

tajien välinen kommunikointi ja vuorovaikutus organisatorisena tekijänä ovat olleet 

tutkimuksissa erityisen mielenkiinnon kohteena (esim. Lingard ym. 2006; Robinson, 

Gorman, Lynda, Slimmer & Yudkowsky 2010; Matzioi ym. 2014). Kommunikaatiota 

koskevissa tutkimuksissa on havaittu yhteistyötä estäviä seikkoja. Robinsonin ja 

kumppaneiden (2010, 212) havainto työyhteisöissä tapahtuvasta vähättelevästä ja 



 

190 

pilkkaavasta puhunnasta lääkäreiden ja hoitajien kesken oli samansuuntainen tässä 

tutkimuksessa esille tulleesta vuorovaikutuksen luonteesta, jossa työntekijä osoitti 

halveksuntaa toisen työntekijän vajavaiseksi koettua osaamista, persoonaa tai kom-

munikointitapaa kohtaan. Halveksunta ei aina ollut verbaalista. Non-verbaalinenkin 

halventava viestintä oli näkyvää ja vaikutti työilmapiiriin heikentävästi. 

Jännitteet  

Terveydenhuollon organisaatioita koskevat tutkimukset tuovat esille, että terveyden-

huollon toimintaympäristö ja varsinkin sairaalamaailma ovat alttiita jännitteille ja 

konflikteille (Tuomiranta 2002; Skjørshammer 2003; Taskinen 2005; Turpeinen 

2011; Stecker, Epstein & Stecker 2013; Matziou ym. 2014; Virtanen 2014; Laiho & 

Riikonen 2014; Galdikiene 2016). Tutkimustulos ei tässä mielessä ole yllättävä. Tut-

kimuksessa tuli esille henkilöstön, etenkin kirurgien ja hoitajien välisiä, jännitteitä. 

Tutkimuskirjallisuus kutsuu tätä ilmiötä lääkäri-hoitaja -peliksi (esim. Stein, Watts & 

Howell 1990; Snelgrove & Hughes 2000; Holyoake 2010; Lingard ym. 2012). Lää-

käri-hoitaja -pelikäsitys on alun perin Steinin vuonna 1967 luoma stereotypia-ajattelu 

siitä, että hierarkiaan perustuva lääkäreiden kokema ylempiarvoisuus leimaa masku-

liinisten lääkäreiden ja feminiinisten hoitajien yhdessä työskentelyä (Stein ym. 1990, 

546). Lääkäreiden asemointi hierarkkisesti ylempään positioon suhteessa hoitajiin on 

katsottu estävän heidän välistä tasavertaista kommunikaatiota (Baker, Day & Salas 

2006, 1587; Lingard ym. 2012, 1765–1766). Huolimatta hoitajien ponnisteluista pro-

fessionaalisen statuksen saavuttamiseksi, traditioon nojaavaa rooliajattelua on edel-

leen havaittavissa lääkäri-hoitaja -suhteissa (esim. Snelgrove & Hughes 2000; Ho-

lyoake 2011; Lingard 2012). Tämä tutkimus vahvisti, että lääkäri-hoitaja peliä pela-

taan vieläkin, vaikka hoitajat osoittivat haluttomuuttaan peliin osallistumiseen. Mo-

net kirurgit pitivät yllä hierarkkiseen perinteeseen ja patriarkaaliseen suhteeseen no-

jaavaa roolimallia, jossa hoitajien osoitettiin olevan alempiarvoisia työyhteisön jäse-

niä. 

Conn ja kumppanit (2015) selittävät muiden lääkäreiden ja hoitajien vaikeuksia 

työskennellä kirurgien kanssa heidän erilaisella tavalla tulkita omaa työtään. Kun 

muut lääkärit taistelevat potilaan kärsimystä vastaan, niin kirurgit kokevat taistele-

vansa potilaan kuolemaa vastaan (Cassel 2005, Connin ym. mukaan 2015, 896). Ki-

rurgit saattavat mieltää itsensä ylivertaisiksi muihin työyhteisön jäseniin verrattuna. 

Heillä on todettu olevan vaikeuksia toimia tiimissä, koska he mieluummin korostavat 

omaa osaamistaan ja erinomaisuuttaan, mikä usein tuottaa haasteita yhdessä työsken-

telylle. Kirurgien hankalaksi koettua työyhteisökäyttäytymistä saattaa osaltaan selittää 
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heidän vahva ammatti-identiteetti ja rajojarikkovat käyttäytymisen muodot. (Haapi-

ainen 2016, 2209; Conn ym. 2015, 899–903.) Matzioi ym. (2014, 530) ovat tutkies-

saan lääkäreiden ja hoitajien välistä moniammatillista kommunikaatiota ja yhteistyötä 

tulleet päätelmään, etteivät lääkärit tunnusta hoitajien professionaalista roolia työyh-

teisössä, mikä estää lääkärin ja hoitajan välistä vuorovaikutusta. Kysymys on heidän 

mielestä arvostuksen ja kunnioituksen puutteesta (emt., 530). Leeverin ym. (2010, 

618) mukaan lääkäreiden ja hoitajien yhteistyössä ilmenevät jännitteet päätyvät mie-

luummin konfliktiin kuin erimielisyyksien selvittämiseen. 

Skjørshammer (2003, 383) tutki lääkäreiden ja hoitajien välistä vihamielistä käyt-

täytymistä norjalaisessa sairaalassa. Lääkäreiden ja hoitajien välisellä vihamielisyydellä 

oli laaja-alaiset seuraukset työyhteisöjen toimintaan. Sen katsottiin aiheuttavan esi-

merkiksi negatiivista työkulttuuria, työntekijäpulaa, ylimääräisiä rekrytointeja, työpe-

räistä stressiä, tyytymättömyyttä organisaatioon, työhön sitoutumattomuutta ja työstä 

irtautuneisuutta. Myös tämän tutkimuksen henkilöstön kokemismaailmassa on näh-

tävissä Skjørshammerin (2010) tutkimuslöydöksen piirteitä. Tässä tutkimuksessa hoi-

tajien ja lääkäreiden väliset jännitteet näyttäytyivät turhautuneisuutena, haluttomuu-

tena tehdä työtä yhdessä ja apaattisuutena etenkin verbaalisella tasolla.  

Konfliktien on katsottu syntyvän hoitajien ja lääkäreiden erilaisista rooliorientaa-

tioista. Kun hoitajat käyttävät tietämystään tiimityössä tehtävään potilaan hoitami-

seen, niin lääkärit katsovat olevansa yksinään hoidon antajia, ja hoitajien tehtävänä 

on auttaa heitä tässä tehtävässä. (Casanova ym. 2007, 68.) Myös jännitteiden koke-

misessa on todettu lääkäreiden ja hoitajien välillä eroja. Hoitajille jännitteet ovat 

enemmän stressitekijöitä kuin lääkäreille, jotka kokevat jännitteiden kuuluvan heidän 

normaaliin työnkuvaan. (Skjørshammer 2010, 380.) Coombs, Fawzy ja Daniels 

(1993, Skjørshammerin 2010, 385 mukaan) selittävät erilaista jännitteiden kokemis-

tapaa lääkäreiden ja hoitajien toisistaan poikkeavilla ammattikulttuureilla, joihin he 

sosiaalistuvat koulutuksen ja työkokemuksen myötä. Lääkäreiden tapa suhtautua työ-

hön on rationaalinen ja tekninen, kun taas hoitajilla sitä pidetään emotionaalisena. 

Lääkärit eivät pidä työskentelyn tunnepuolta yhtä tärkeänä kuin tehokkuuteen ja ra-

tionaalisuuteen keskittyvää toimintaa. (emt., 385.) Ammattikuntaiset erot työn koke-

mismaailmassa selittävät osaltaan hoitamisessa ilmeneviä jännitteitä ja konflikteja. 

Hoitajien ja lääkäreiden välisiä suhteita on tutkittu paljon hoitajien kokemusten 

kautta. Koska lääkäreiden näkökulma tulee heikosti tutkimuksissa esille, saattaa olla, 

että olemassa oleva tieto tuo ilmiötä korostuneesti lääkäreiden käyttäytymisen prob-

lematisointina ja hoitajat kuvataan kärsivänä osapuolena. 

 



 

192 

Moniammatillinen yhteistyö  

Lääkäreiden ja muun henkilöstön välisellä rakentavalla yhteistyöllä on osoitettu ole-

van vaikutusta hoitovirheiden vähenemiseen (Dougherty & Larson 2005), hoitajien 

työtyytyväisyyden kasvuun, potilaskuolleisuuden laskuun sekä hoidon laatuun (Ro-

senstein 2002; Tourangeau, Cranley & Jeffs 2006; Morgan, Pullon & McKinlay 2015, 

1218). Moniammatillinen yhteistyö on nähty ratkaisuna, kun pyritään lisäämään pal-

velun laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta (Petri 2010, 78–79). Tässä tutkimuksessa 

palvelun merkityksellistämistä estivät vaikeudet moniammatillisessa yhteistyössä, 

kun sen ajatellaan rakentuvan jakamisen, kumppanuuden, keskinäisen riippuvuuden 

ja vallan elementeistä. Jakaminen tarkoittaa tässä yhteydessä hoitoprosessissa jaettuja 

arvoja sekä jaettua tietoa, ja kumppanuus tarkoittaa avointa kommunikaatiota, keski-

näistä luottamusta ja muiden osaamisen arvostusta. Keskinäinen riippuvuus tulee nä-

kyväksi, kun potilaan tarpeisiin vastataan yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. 

Ammatillinen valta ei silloin perustu ammattinimikkeisiin, vaan osaamiseen ja tie-

toon. (ks. D’Amour ym. 2005, 118–119.) Nähdäkseni tutkimuskohteen hoitoproses-

sissa ei ollut vielä tapahtunut kulttuurista muutosta moniammatilliseen yhteistyöta-

paan. Ammatilliset reviirit olivat vahvoja, ja etenkin kirurgiprofession asemaa ei us-

kallettu kyseenalaistaa. Hierarkiaan perustuva työtapa ei huomioinut hoitoprosessin 

kaikkien työntekijöiden asiantuntijuutta, jolloin potilaan ei katsottu saavan täyttä hyö-

tyä hoitoprosessin monialaisesta osaamisesta. Isoherranen (2012, 29; myös Matziou 

2014, 532) kuitenkin muistuttaa, että tiimin (hoitoprosessin) on vaikea toimia mo-

niammatillisesti, jos organisaation toiminta muutoin perustuu byrokraattisiin ja pro-

fessionaalisiin malleihin, mihin terveydenhuoltoalan toiminta vielä tyypillisesti perus-

tuu. Moniammatillinen toiminta ei synny liitämällä ammattilaisia työskentelemään sa-

man tehtävän parissa, koska työyhteisöjen kollektiivisessa muistissa on hierarkkinen 

tapa toimia toisilleen alisteisissa rooleissa (ks. D’Amour ym. 2005, 126). Rinnakkain 

työskentely on edelleen terveydenhuollossa valitseva työtapa, ja moniammatillinen 

työskentely edustaa vielä nykyisin ideaaliajattelua (Collin ym. 2012, 40; Isoherranen 

2012, 30, 160; Katisko, Kolkka & Vuokila-Olkkonen 2014, 52;), vaikka potilaiden 

monitasoiset ongelmat vaatisivat moniammatillista työskentelyä.  

Paradigman muutos moniammatilliseen työtapaan on Isoherrasen (2012, 159–

160; myös Katisko 2014, 53–54; Lammintakanen, Rissanen, Perjonmaa-Hanska, Jo-

ensuu & Ruottu 2016, 32) mukaan käynnissä. Työtapojen muuttaminen kohden mo-

niammatillisuutta herättää ammattilaisten keskuudessa ristiriitoja, koska se tarkoittaa 

terveydenhuollon hierarkkisten valtarakenteiden murtumista. Kun professionaalinen 

valta jakautuu uudelleen moniammatillisessa työtavassa, se saattaa aiheuttaa huolta 
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ammatillisen autonomian heikentymisestä, etenkin vahvojen professioiden, kuten 

lääkäreiden keskuudessa (ks. Wrede, Olakivi, Fischer & Sigfrids 2016, 10, 94–95, 98). 

Sosiaalinen todellisuuden tutkimuksen merkitys organisaatioelämässä 

Tutkimus toi esille sosiaalisen todellisuuden merkityksen ja voiman organisaation toi-

minnassa. Organisaatio tulee todeksi ihmisten välisissä suhteissa: vuorovaikutuksessa 

ja kielessä (esim. Berger & Luckman 1994, 34; Stainton 2003, 28.). Tutkimus osoitti, 

että sosiaalisen todellisuuden jakamiseen ja yhteisen ymmärryksen luomiseen tarvi-

taan sekä kieltä että vuorovaikutusta. Jos työntekijällä ei ole olemassa palvelusta so-

siaaliseen toimintaan sopivaa kielellistä representaatiota, hän ei myöskään kykene 

luomaan siitä sellaista kognitiivista mallia, jonka hän voisi vuorovaikutuksessa jakaa 

toisten työntekijöiden ja potilaiden kanssa. Ilmiö jää tällöin vaille merkitystä työnte-

kijöiden kokemusmaailmassa. Sosiaalisiin suhteisiin painottuva näkökulma haastaa 

perinteiset lineaariset johtamismallit. Lineaarinen johtamiskäsitys nojaa rationaali-

seen käsitykseen, jossa organisaation johdon laatimat palvelua koskevat linjaukset 

laskeutuvat ruohonjuuritasolle ja henkilöstö alkaa toteuttaa johdon laatimia sääntöjä. 

Henkilöstön sosiaalinen todellisuus saattaa poiketa johdon ajattelusta, kuten tässä 

tutkimuksessa kävi, ja siksi organisaation palveluun liittyvät strategiset tavoitteet jäi-

vät ainakin osin saavuttamatta. 

Sensemaking-näkökulma organisaatiotutkimuksessa: hyödyt, kritiikki, jatko-

tutkimus 

Weickin ansiot ovat hänen yrityksissä luoda organisaatioiden toimintaa merkityksel-

listämisen ja organisoitumisen sosiaalipsykologisesta näkökulmasta käsin. Sensema-

king-näkökulman on katsottu tuovan syvällisempää otetta organisaatiotutkimukseen, 

koska se pyrkii avaamaan organisaatioissa tapahtuvia sosiaalisia ilmiöitä tieteen on-

tologisista, etenkin fenomenologisesta filosofiasta ja sosiaalisesta konstruktionis-

mista käsin. (ks. Holt ja Sandberg 2011, 239, 242.) Heideggerin ”being-in-the-world” -

näkökulma nostaa palvelun esille kokemuksellisena ilmiönä perinteisen objekti-sub-

jekti -dikotomian sijaan. Ilmiölähtöinen lähestyminen organisaatiotutkimuksessa pal-

jastaa organisaatioelämästä uuden puolen. Sen pyrkii selvittämään organisaatiossa il-

meneviä inhimillisen elämän kysymyksiä pragmaattisesti etsien vastauksia niihin or-

ganisaation jäsenten kokemusmaailman kautta. (ks. Tsoukas ja Chia 2011, 8.) Kun 

rationaalinen ajattelu lähtee siitä, että ihminen ensin ajattelee ja sitten toimii, niin sen-
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semaking-näkökulma kääntää idean toisinpäin. Irrationaalisessa organisaatiotodelli-

suudessa ihmiset tekevät päätöksiä myös sillä perusteella, minkä he sattuvat siinä ti-

lanteessa mielekkääksi kokemaan, vaikka se ei palvelisikaan organisaation rationaali-

sia päämääriä.  

Sensemaking-näkökulmaa on käytetty organisaatiotutkimuksen parissa laajasti ja 

monin tavoin. Tutkimukseni edusti prosessiorientoitunutta näkökulmaa, jossa sen-

semaking-prosessia tulkittiin toimintojen sarjana, prosessin luonteena ja lopputulok-

sena. Tutkimus sovelsi sensemaking-näkökulmaa tavalla, josta ei löytyne vastaavaa 

empiriaa organisaatiotutkimuksen piiristä (ks. Sandberg & Tsoukas 2015, S22). 

Koska tutkimuksessa palvelun sensemaking-prosessin lopputulos oli non-sense, 

mikä sinällään on organisaatiotutkimuksen piirissä harvinainen lopputulos63, kaipaa 

sensemaking-näkökulman prosessimalli syvempää empiiristä tutkimusta prosessin 

kaikista vaiheista. Sensemaking-prosessiajattelua sovellettiin tässä tutkimuksessa sai-

raalan hoitoprosessiin. Prosessimallin käytettävyyttä tulisi empiirisesti tutkia myös 

muissa toimintaympäristöissä kuin sairaalan hoitoprosessissa. Tässä tutkimuksessa 

organisaation tavoittelema muutos perustui tutkimuskohteen strategisiin tavoittei-

siin. Myös muut organisaation uudistumiseen tähtäävät toiminnat, kuten palveluun 

liittyvä oppiminen, innovaatiotoiminta tai hanketyöskentely, olisivat hyödyllisiä jat-

kotutkimusten aiheita. Tässä tutkimuksessa intersubjektiivisen käsityksen rakentumi-

nen perustui kognitiivisen kartan konstruktioon. Prosessimallin sovellettavuutta tu-

lisi empiirisesti testata myös diskurssianalyysia hyödyntävään tutkimukseen. Julkisen 

puolen palvelu tarjoaa laajan tutkimuskentän organisaatiotutkijoille. Sote-uudistus 

muuttanee palveluntuottajien ruohonjuuritason henkilöstön käsityksiä ja toimintata-

poja palvelusta. Näiden muutosten esilletuominen sensemaking-näkökulman kautta 

tarjoaisi mielenkiintoisen tutkimuskohteen jatkossa 

Sensemaking-näkökulma osoittautui käyttökelpoiseksi viitekehykseksi hoitopro-

sessin sosiaalisen todellisuuden kuvaamiseen. Tämä tutkimus ei kuitenkaan pystynyt 

osoittamaan todeksi sensemaking-näkökulman perusoletusta, että organisaation jä-

senet pystyvät vastaamaan toimintaympäristön muutosvaateisiin löytämällä kollektii-

visen ja koherentin (palvelu)käsityksen hoitoprosessitasolla, joka edelleen uudistaisi 

heidän kykyään toimia palveluntuottajana. Logiikan todistaminen todeksi vaatisi esi-

merkiksi pidemmällä aikajänteellä tehtyä toimintatutkimusta.  

                                                   
63 Sandbergin ja Tsoukaksen (2015, S15) mukaan suurin osa tutkimuksista päätyy uuden ymmärryksen 
syntymiseen ja toiminnan muuttumiseen ja vain harvoissa tutkimuksissa on päädytty ilmiön ei-merki-
tyksellistämiseen. Esimerkiksi Weickin vuonna 1993 kuvaama Mann Gulchin onnettomuus sekä Du-
nabarin ja Garudin tutkimus avaruusluotaimen epäonnistuneesta laskeutumisesta ovat kirjallisuudessa 
kuvattuja non-sense -tutkimuksia (emt). 
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Kritiikkini kohdistuu sensemaking-näkökulman käsitteiden vaikeakielisyyteen 

sekä weickiläisen ajattelun monimutkaisuuteen. Enimmäkseen abstraktilla tasolla liik-

kuva sensemakingin teoreettinen ajattelu antaa tutkijalle monia tulkintamahdolli-

suuksia ja saattaa tuottaa myös väärinymmärryksiä, esimerkiksi näkökulman käsittei-

den suomennuksissa ja käytössä. Weickin konseptia sovelletaan organisaatiotutki-

muksissa samankaltaisesti tutkimuskontekstista toiseen, jolloin tutkimukset kohdis-

tuvat pääosin sensemaking-prosessin vaiheeseen kaksi eli intersubjektiivisen merki-

tyksen rakentumiseen. Prosessilähtöinen ajattelu tarjoaisi laajemman mahdollisuuden 

sensemaking-näkökulman hyödyntämiseen organisaatiotutkimuksessa ja myös orga-

nisaatioiden toiminnan kehittämisessä. 

Palvelun merkityksellistäminen terveydenhuollossa 

Tutkimustulos palvelun merkityksellistymättömyydestä tutkimuskohteena olleessa 

syöpäsairaan hoitoprosessissa saattaa herättää ihmettelyä. Voidaanhan terveyden-

huollossa palvelua pitää traditionaalisesti itsestään selvänä hoitamista ohjaavana pe-

riaatteena. Miksi tutkimuskohteen ruohonjuuritason henkilöstölle palvelu ei ollut-

kaan missio? Tilannetta voi tarkastella kahden erilaisen työn logiikan avulla. Tervey-

denhuollossa vaikuttaa enenevässä määrin managerialistinen, markkinaohjautunut 

logiikka. Sen mukaan toiminnassa tulee keskittyä tehokkuuteen ja hoidon standar-

dointiin (esim. Lægreid, Roness & Rubecksen 2007). Aikaisemmin valitseva profes-

sionaalinen logiikka korostaa professioiden autonomiaa ja professionaalista eetosta, 

jonka mukaan työ suuntautuu potilaiden hoitamiseen (esim. Erikson-Piela 2003, 

157–170; Suomen Lääkäriliitto 2013; Kristiansen, Obstfelder & Lotherington 2015). 

Managerialistinen logiikka on tuonut terveydenhuoltoon talouden kontrollin ja bud-

jettikurin. Sen toiminnallinen ajattelu perustuu henkilöstön tarkkaan resursointiin. 

Managerialistisen ajattelun keskiössä on myös asiakas, jonka tarpeisiin vastataan ku-

luttajaorientoituneella palvelulla. Hyvä palvelu tuo kilpailuetua, ja siten sillä on talou-

dellista merkitystä organisaatiolle.  

Toinen managerialistisen logiikan peruspiirre ovat erilaiset selonteot (Kristiansen 

ym. 2015). Työntekijöiden tulee tarkasti dokumentoida erilaisia laatujärjestelmiä, 

tehdä tarkastuslistoja ja rekisteröidä toimintaa, jotta laatua ja resursseja voidaan kont-

rolloida. Työntekijöiden tulee tuottaa varmaa tietoa päätöksenteon tueksi ylemmälle 

johdolle. Työntekijöille syntyy helposti tunne, että he joutuvat ahkeroimaan enem-

män, jotta he selviytyvät sekä managerialistisista vaatimuksista että potilaiden hoita-

misesta. (emt.) Kilpailevien logiikoiden aiheuttama tilanne ruohonjuuritason henki-

löstölle on ristiriitainen. Henkilöstön kuvaukset työn merkityksen hämärtymisestä 
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logiikoiden ristipaineessa ovat todellisia. Valtaperspektiivistä katsottuna professio-

naalisesti toimiva terveydenhuollon henkilöstö kokee managerialistisuuden uhkana 

omalle autonomialle. Kun palvelulähtöinen toiminta lisää potilaan valtaa, se vähentää 

samalla asiantuntijan valtaa. Käynnissä oleva kulttuurillinen muutos synnyttää pel-

koja työn logiikan sääntöjen muutoksesta. 

Näyttää siltä, että managerialistisen logiikka on organisaatioiden johdon omak-

suma, mutta työntekijöiden on sitä vielä vaikea hyväksyä toimintaansa ohjaavaksi 

säännöksi (vrt. Kallio 2014, 66; Kuoppakangas 2015, 102). Palvelu elää tällä hetkellä 

organisaatioiden johdon strategisissa ideologioissa vahvana, mutta ruohonjuuritason 

henkilöstölle palveluajattelu edustaa lähinnä managerialistista palveluliiketoiminnasta 

nousevaa ajattelua, ja siksi se saattaa tuntua henkilöstöstä vieraalta. Palveluliiketoi-

minnasta nousevat palvelukäsitykset eivät selitä kaikkia palveluun liitettyjä vierauden 

kokemuksia. Hoitamisen historiasta kumpuavat ajatukset palvelun vähäarvoisuu-

desta vahvistavat käsitystä, ettei palvelua koeta arvostettuna työnä asiantuntijuutta 

korostavien professioiden keskuudessa. 

Managerialistisen ja professionaalisen logiikan ristiriidat heikentävät tervey-

denhuollon henkilöstön työn mielekkyyden kokemuksia  

Terveydenhuollon tulevaisuus näyttää painottuvan yhä enemmän managerialismiin. 

sote-uuudistuksen kaavaillaan tuovan markkinamekanismit entistä voimakkaammin 

myös julkiseen terveydenhuoltoon (Kinnula ym. 2014; 2015). Terveydenhuollon 

henkilöstö on perustellusti huolissaan kehityssuunnasta. Jos taloudellisuuden, tehok-

kuuden ja kilpailukyvyn mantra ajaa inhimillisyyden, ihmisarvoisen hoidon ja ammat-

tietiikan edelle, seurauksena saattaa olla alalle ennustetun työvoimapulan pahenemi-

nen, työmoraalin heikkeneminen sekä työperäisten häiriöiden, kuten työuupumusten 

lisääntyminen (esim. Van Bogaert, Kowalski, Weeks, Van heusden & Clarke 2013; 

Syväjärvi, Lehtopuu, Perttula, Häikiö & Jokela 2012; Ensio ym. 2017).  

Terveydenhuoltoalan työntekijöiden sosiaalisen todellisuuden tarkastelu kiinnit-

tää huomion työntekijöiden kokemusmaailmaan. Tämä kokemusmaailma paljastaa, 

millaisten merkitysten, arvojen ja asenteiden varassa työntekijät palvelevat potilaita. 

Tällä hetkellä hoitamisen ammattilaisille työn mielekkyys syntyy mahdollisuuksista 

tarjota potilaille hyvää hoitoa. Samanaikaisesti julkinen terveydenhuolto kipuilee kes-

tämättömiltä tuntuvien talouspaineiden alla. Tehokkuusajattelusta on tullut merkit-

tävä terveydenhuollon palvelutuotantoa ohjaavista eettisistä periaatteista. Valitse-

vassa taloudellisessa tilanteessa terveydenhuollon henkilöstö ei voi siirtää sivuun ma-

nagerialistista ajattelua, muttei poliittisten päätöksentekijöiden eikä organisaatioiden 
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ylimmän johdon myöskään tulisi sivuuttaa professionaalista logiikkaa, kun se ymmär-

retään professionaalisena eetoksena eikä valtarakenteisiin kytkeytyvänä statuksen yl-

läpitämisenä. Kahden logiikan välille tulee löytää tasapaino, jota työn mielekkyys säi-

lyy organisaation kaikilla tasoilla.  

Julkinen terveydenhuolto tarvitsee omista lähtökohdista nousevan palvelulogii-

kan64, joka huomioi sekä professionaalisen että managerialistisen näkökulman. Para-

digman murros ravistelee terveydenhuollon professioiden toiminnan pyhintä ydintä: 

ammattilaisen vapautta tehdä yhteiskunnallisesti arvostettua ja merkittävää työtä. 

Terveydenhuollossa meneillään oleva sote-uudistus tullee vaikuttamaan professioi-

den vapausasteeseen merkittävällä tavalla. Toimintaympäristön muutokset ennen 

kaikki taloudellisten resurssien edelleen niukkeneminen sekä potilaiden valinnanva-

pauden lisääntyminen, luovat paineita sekä professionaalisen että managerialistisen 

logiikan uudelleen arviointiin. Palvelun merkityksellistämisessä julkisessa terveyden-

huollossa tullee tapahtumaan radikaali muutos lähivuosien aikana toimintaympäris-

töstä nousevien erityisesti terveydenhuollon asiakkaiden valinnanvapaudesta nouse-

van paineen seurauksena65. 

 
Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ovat: 

1. Työntekijöiden työn merkityksellistämiseen perehtyminen paljastaa organi-

saation toimintaa työntekijöiden kokemusmaailmasta katsottuna. Työnteki-

jöiden kokemusten tiedostaminen saattaa avartaa johtajien ja esimiesten käsi-

tystä työn tekemisen todellisuudesta. Johtajat ja esimiehet voivat hyödyntää 

tätä tietoisuutta johtamiskäytännöissä ja päätöksenteossa.  

2. Merkityksellistäminen syntyy vuorovaikutuksen ja dialogisuuden avulla. Eri-

laiset näkemykset ja ristiriitaisuudet kuuluvat organisaatioelämään, mutta nii-

den aiheuttamat jännitteet tulisi purkaa kaikkia tahoja kunnioittavalla ja yh-

teistyötä rakentavalla tavalla. Jännitteet saattavat estää koherentin palvelukult-

tuurin rakentumista. 

                                                   
64 Palvelulogiikalla tarkoitetaan palveluidean kuvausta ja toimintaperiaatteita palvelutuotteen (palvelun) 
toteuttamisessa. Logiikka sisältää käsityksen esimerkiksi palvelun keskeisimmistä ominaisuuksista, pal-
velun asiakkaalle tuottamasta arvosta ja palvelun tuottamiseen tarvittavista resursseista. (Tekes 2010, 
6.) 

65 Kallio (2014) ja Kuoppakangas (2015) ovat väitöskirjoissaan esittäneet, ettei terveydenhuollon pro-
fessiot taivu institutionaaliseen muutokseen, ellei muutostarve nouse profession sisältä nousevasta tar-
peesta. Kallio (2014) on lisäksi todennut, ettei terveydenhuollon näköpiirissä ole sellaista tekijää, joka 
loisi paineen professionaalisen logiikan muutokselle.  
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3. Merkityksellistämisen prosessuaalisen tarkastelun avulla voidaan tuoda esille 

organisaation kyvykkyyttä toimintaympäristön muutoshaasteisiin vastaami-

seen sekä muutoksen rakentumista mentaalisella ja toiminnallisella tasolla. 

Merkityksellistämisen näkökulma saattaa paljastaa organisaation uudistamis-

pyrkimyksiä edistäviä ja estäviä tekijöitä.  

4. Palvelu ei siirry automaationa hallinnollisista eikä strategisista linjauksista po-

tilaiden kanssa työskentelevien työn ideaaliksi, koska palvelu on monimerki-

tyksellinen ilmiö eikä julkisessa terveydenhuollossa ole vakiintunutta käsitystä 

palvelusta. Palvelu tulisi konseptoida julkisen terveydenhuollon kontekstei-

hin, jotta palvelustrategioiden implementointi olisi mahdollista ja henkilöstö 

kokisi palvelun mielekkäänä omaan työhön liittyvänä ilmiönä. 

5. Moniammatillinen yhteistyö on vasta kehittymässä oleva työn ideaali tervey-

denhuollossa. Sen merkitys hoitoprosessin palvelun laadun tuottamisessa on 

keskeisellä sijalla. Moniammatillista yhteistyötä, etenkin lääkäreiden ja muun 

ammattikunnan välistä, tulisi aktiivisesti kehittää sekä koulutus- että työor-

ganisaatioissa. 

6. Tehokkuus- ja tuottavuusorientaatioon painottuva johtaminen saattaa hei-

kentää henkilöstön kokemaa työtyytyväisyyttä ja sitä kautta myös palvelun 

laatua. Kun terveydenhuollon henkilöstöresursseja ei lisätä, nousevat henki-

löstön osaamisen varmistaminen ja resurssien allokointi keskeisiksi palvelun 

laadun johtamiskysymyksiksi. 

7. Terveydenhuollon työn logiikan muutos kohden managerialismia herättää 

henkilöstössä huolta hyvän palvelun tuottamisen edellytyksistä. Pelkästään 

managerialismiin suuntautunut työn logiikka saattaa heikentää potilaita hoita-

vien työn mielekkyyden kokemuksia ja sillä saattaa olla laaja-alaisia vaikutuk-

sia organisaatioiden tavoittelemaan suorituskykyyn. 

8. Terveydenhuollon palvelun ristiriitaiseksi koetut logiikat tulisi ratkaista, jotta 

julkinen terveydenhuolto säilyttää toimintakykynsä ja vetovoimansa myös tu-

levaisuudessa.  
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Liite 1. Kansainvälisiä henkilöstön näkökulmasta tehtyjä sairaalan palvelua ja palvelun laatua koskevia tutkimuksia vuosina 2007–

2016 ja kotimaisia terveydenhuollon palveluun liittyviä tutkimuksia vuosina 2001–2016. 

 
Artikkeli/tutkimus Tutkimuksen tavoite /tarkoitus Aineisto ja metodi Tulokset Johtopäätökset 

Scotti, D.J., Harmon, J., 
Behson, S.J. & Messina, D.J. 
2007. Links among high-perfor-
mance work environment, ser-
vice quality, and customer sat-
isfaction: An extension to the 
healthcare sector/practitioner 
application. Journal of 
Healthcare Management 2, 52, 
109–124. 

Selvittää, miten työntekijöiden 
osallistaminen työympäristön 
kehittämiseen vaikuttaa palve-
lun laatuun, potilaiden tyytyväi-
syyteen ja asiakasuskollisuu-
teen. Työympäristön ja potilas-
tyytyväisyyden käsitteellisen 
mallin testaaminen.  

n=59 464 työntekijää 
n=21 2874 potilasta  
113 veteraaneja hoitavaa kes-
kusta Amerikassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Korkean suorituskyvyn systee-
millä (työympäristöllä) oli tilas-
tollinen yhteys työntekijöiden 
käsityksiin heidän kyvyssään 
tarjota korkealaatuista asiakas-
palvelua (p=0.21). Työntekijöi-
den käsityksillä asiakaspalve-
lusta oli tilastollinen yhteys asi-
akkaiden käsityksiin korkealaa-
tuisesta palvelusta (p=0.66). 
Työntekijöiden kokemalla pal-
velun laadulla oli tilastollinen 
yhteys asiakastyytyväisyyteen 
(p=0.73). Suhteet olivat tilastol-
lisesti merkitseviä.  

Organisatorisilla käytänteillä on 
merkitystä potilaiden kokemaan 
hoitoon. Panostamalla palvelun 
laatuun ja potilaiden tyytyväi-
syyteen voidaan kustannuste-
hokkuutta parantaa. Johtajien 
tulisi kuunnella potilaiden ääntä 
ja kommunikoida ruohonjuurita-
son työntekijöiden kanssa, jotta 
työntekijöille syntyisi edellytyk-
set tarjota hyvää palvelua.  

Tsai, Y. & Tang, T.W. 2008. 
How to improve service quality: 
Internal marketing as a deter-
mining factor. Total Quality 
Management 11, 19, 1117–
1126. (jatkuu) 
 

Selvittää kolmen organisaation 
sisäisen käytännön (palvelu-
koulutus, palvelukannustimet, 
visio excellent-tason palve-
lusta) suhdetta palvelun laa-
tuun. 

N=230 sairaanhoitajaa 
taiwanilaisessa sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Palvelukoulutus korreloi positii-
visesti palvelun laatuun. Suhde 
oli tilastollisesti erittäin merkit-
sevä (β= 0.41, p= 0.001). Sa-
moin palveluvisiolla oli positiivi-
nen suhde palvelun laatuun (β= 
0.17, p= 0.01). Sen sijaan kan-
nustimilla ei ollut merkitsevää 
yhteyttä palvelun laatuun (β= 
0.07, p > 0.05).  

Hoitajille suunnatun palvelu-
koulutuksen avulla voidaan vai-
kuttaa hoitajien tietoihin, taitoi-
hin ja asenteisiin. Ne paranta-
vat heidän kykyään tarjota kor-
kealaatuista palvelua potilaille. 
Samalla se lisää hoitajien ha-
lukkuutta rakentaa palveluvi-
siota 
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Teng, C.I., Dai, Y.T., Lotus 
Shyu, Y.I., Wong, M.K., Chu, 
T.L. & Tsai, Y.H. 2009. Profes-
sional Commitment, Patient 
Safety, and Patient -Perceived 
Care Quality. Journal of Nurs-
ing Scholarship 3, 41, 301–309. 

 

Selvittää professionaalisen si-
toutumisen, potilasturvallisuu-
den ja potilaan kokeman hoidon 
laadun suhdetta. 
 

N=348 hoitajaa ja potilasta tai-
wanilaisessa sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Professionaalinen sitoutuminen 
ja potilaiden kokema potilastur-
vallisuus korreloivat positiivi-
sesti keskenään (ß=.19, 
p=0.00), samoin potilaan ko-
kema hoidon laatu (ß=.13, 
p=0.30). Professionaalinen si-
toutuminen ja potilaiden ko-
kema hoidon reagoivuus 
(ß=.16, p=0.01) sekä empatia 
(ß=.14, p=0.03) korreloivat 
myös positiivisesti keskenään.. 

Hoitajien professionaalinen si-
toutuminen työhön saattaa li-
sätä potilaan kokemusta poti-
lasturvallisuudesta ja hyvästä 
hoidon laadusta. Sitoutumista 
voidaan lisätä esimerkiksi palk-
kioilla, tunnustuksilla, perusta-
malla asiantuntijasairaanhoita-
jan toimia sekä tarjoamalla hoi-
tajille kouluttautumisen mahdol-
lisuuksia. Julkisen kuvan pa-
rantaminen sairaanhoitajan 
työn maineesta saattaisi lisätä 
sairaanhoitajien sitoutumista 
työhönsä.   

Al-Kandari, F. & Thomas, D. 
2009. Factors contributing to 
nursing task incompletion as 
perceived by nurses working in 
Kuwait general hospitals. Jour-
nal of Clinical Nursing 24, 18, 
3430–3440. (jatkuu) 
 

Selvittää 1) hoitajien työmäärää 
ja hoitajien tyypillisiä tehtäviä 
sisätautisella ja kirurgisella vuo-
deosastolla, 2) tekijöitä, jotka 
aiheuttavat töiden keskeneräi-
syyttä eri työvuoroissa sekä 3) 
keskeneräisten tehtävien suh-
detta henkilöstön taustamuuttu-
jiin.  

N=820 hoitajaa 
viidessä kuwaitilaisessa sairaa-
lassa kirurgisilla ja sisätautisilla 
vuodeosastoilla. 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Hoitajien päätehtäviä olivat: 
lääkityksen hallinta, potilaan ti-
lan seuranta, potilaan hoito-
suunnitelman laatiminen ja päi-
vittäminen, potilaan valvonnan 
lopettaminen sekä ohjaaminen 
asiakasta terveyden edistämi-
seen. Eniten keskeneräisiksi 
koettuja tehtäviä olivat: lohdut-
tava puhe potilaan ja hänen 
omaistensa kanssa, hoitamisen 
kirjaaminen, suuhygienia, ka-
tetrien rutiinihoito ja suonen-
sisäisen hoidon aikataulutuk-
set. Potilasmäärän kasvu johti 
hoidollisen että ei –hoidollisen 
työmäärän kasvuun. Potilaiden 
aiheuttama työmäärä korreloi 
positiivisesti hoitajien kesken-
eräisiin töihin.   

Hoitajien määrän suhteuttami-
nen potilaiden aiheuttamaan 
työkuormaan tulisi optimoida. 
Hoitajien ei-hoitoon liittyvää 
työmäärä tulee pienentää, 
koska sitä kautta voidaan pal-
velun laatua parantaa.  
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Teng, C.I., Hsiao, F.J. & Chou, 
T.A. 2010. Nurse‐perceived 

time pressure and patient‐per-
ceived care quality. Journal of 
Nursing Management 3, 18, 
275–284. 

Selvittää, miten aikapaine vai-
kuttaa potilaskeskeisen hoidon 
laatuun. 
 

n=229 hoitajaa 
n=765 potilasta 
taiwanilaisessa sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Hoitajien kokema aikapaine 
heikensi potilaiden kokemaa 
hoidon luotettavuutta, vastuulli-
suutta, reagoivuutta ja var-
muutta. Aikapaineella oli nega-
tiivinen korrelaatio potilaan ko-
kemaan empatiaan ja konkreet-
tiseen hoidon laatuun.. 

Hoitajien kokema aikapaine 
saattaa heikentää potilaskes-
keisen hoidon laatua. Tutkijat 
ehdottavat, että johtajat kiinnit-
tävät enemmän huomiota hoi-
dettavien potilaiden määrään 
sekä hoitajien osaamisen laa-
tuun.  

Greenslade, J.H. & Jimmieson, 
N.L. 2011. Organizational fac-
tors impacting on patient satis-
faction: A cross sectional exam-
ination of service climate and 
linkages to nurses’ effort and 
performance. International 
Journal of Nursing Studies10, 
48, 1188 - 1198. 

Testata, onko palveluilmapiirillä 
tilastollista yhteyttä hoitajien 
suorituskykyyn ja potilastyyty-
väisyyteen. 

n=156 hoitajaa 
n=171 potilasta 
kahdessa australialaisessa jul-
kisessa sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Palveluilmapiirillä oli positiivi-
nen yhteys hoitajien tekniseen 
hoitamiseen sekä (extra role) 
käyttäytymiseen. Hoitajien hyvä 
suorituskyky hoitamisessa en-
nusti potilastyytyväisyyttä 
(t=2.60, p < 0.05). 

Sekä sairaalan johtajilla, että 
hoitajilla on oma roolinsa poti-
lastyytyväisyyden tuottami-
sessa. Fokusoimalla johtamista 
palveluilmapiirin luomiseen, ter-
veydenhuollon johtajat voivat 
parantaa hoitajien suoritusky-

kyä ja potilastyytyväisyyttä.  

Hsu, C.P., Chang, C.W., 
Huang, H.C. & Chiang, C.Y. 
2011. The relationships among 
social capital, organisational 
commitment and customer‐ori-
ented prosocial behaviour of 
hospital nurses. Journal of Clin-
ical Nursing 9–10, 20, 1383–
1392. (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkia hoitajien käsityksiä sosi-
aalisesta pääomasta, organi-
saatioon sitoutumisesta, asia-
kasorientoituneesta käyttäyty-
misestä ja niiden välisistä suh-
teista. 

N=797 hoitajaa 
taiwanilaisessa sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Hoitajien sosiaalinen pääoma 
(sosiaalinen vuorovaikutus, hoi-
tajien välinen luottamus, jaettu 
visio) korreloi positiivisesti or-
ganisaatioon sitoutumiseen, 
mikä puolestaan vahvisti asia-
kasorientoitunutta käyttäyty-
mistä. 
 

Edistämällä organisaatioon si-
toutumista organisaation jäse-
net saavuttavat heille asetetut 
tavoitteet (vaikuttavuus ja te-
hokkuus) ja edistävät korkea-
laatuista palvelun laatua. Johta-
jien olisi hyvä luoda mahdolli-
suudet sosiaalisen pääoman ja 
sitoutumisen kehittymiselle luo-
malla interaktiivisia keskustelu-
alustoja johtajien ja hoitajien 
välille sekä antamalla materiaa-
lisia palkkioita onnistumisesta.  
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Gachoud, D., Albert, M., Kuper, 
A., Stroud, L. & Reeves, S. 
2012. Meanings and percep-
tions of patient-centeredness in 
social work, nursing and medi-
cine: A comparative study. 
Journal of Interprofessional 
Care 6, 26, 484–490. 
 

Kuvata kolmen profession: so-
siaalityöntekijöiden, hoitajien ja 
lääkäreiden käsityksiä potilas-
keskeisestä hoidosta. 

n=10 sosiaalityöntekijää 
n=10 hoitajaa 
n=8 lääkäriä 
yleissisätautisessa yliopistolli-
sessa sairaalassa 
 
Haastattelu, induktiivinen ana-
lyysi 

Haastateltavat määrittelivät po-
tilaskeskeisen hoidon monella 
eri tavalla riippuen omasta am-
matillisesta taustastaan. Haas-
tateltavat jakoivat käsityksen 
siitä, että potilaskeskeinen 
hoito on potilaiden tarpeiden 
tunnistamista, ymmärtämistä ja 
niihin vastaamista. Sosiaali-
työntekijät ja hoitajat määritteli-
vät itsensä potilaskeskeisem-
mäksi kuin lääkärit.  

Työntekijäryhmät voivat muo-
dostaa ammatillisia rajoja ym-
märtäessään jotakin käsitettä, 
esimerkiksi potilaslähtöisyyttä. 
Ammattikunnan samanlaiset 
arvot synnyttävät rajat suh-
teessa toisiin työntekijöihin. Ra-
joista käydään neuvotteluja, 
koska ne ovat sidoksissa val-
taan ja professioiden autonomi-
aan.  

Rozenblum, R., Lisby, M., 
Hockey, P.M., Levtzion-Korach, 
O., Salzberg, C.A., Efrati, N. & 
Bates, D.W. 2012. The patient 
satisfaction chasm: the gap be-
tween hospital management 
and frontline clinicians. BMJ 
Quality & Safety, bmjqs-2012. 
(jatkuu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvittää kliinikkojen potilastyy-
tyväisyyttä koskevien käsitys-
ten suhdetta potilastyytyväi-
syyttä parantavaan toimintaan.  

N=1004  
n=468 lääkäriä 
n=536 hoitajaa 
neljässä sairaalassa Tans-
kassa, Israelissa, Englannissa 
ja USA:ssa. 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Vähemmän kuin yksi kymme-
nestä vastaajasta tiesi heidän 
yksikössään olevan suunnitel-
man potilastyytyväisyyden hal-
lintaa varten, ja puolet vastaa-
jista oli sitä mieltä, ettei sellaista 
suunnitelmaa ole olemassa. 
Hoitajat (11.9 %) tiesivät pa-
remmin suunnitelman olemas-
saolosta kuin lääkärit (6,2 %). 
Lääkäreistä 28,4 % ilmoitti saa-
neensa potilastyytyväisyyttä 
koskevaa palautetta viimeisen 
vuoden aikana (hoitajat 39,6 
%). Vastaajista 83,6 % uskoi, 
että potilastyytyväisyydellä on 
merkitystä sairaalan menestyk-
selle, mutta vain 38 % muisti ky-
syä potilaalta palautetta hoi-
dosta.   

Potilaskeskeisen hoidon poli-
tiikka ei ole kaikilta osin onnis-
tunut. Etenkin ruohonjuuritason 
työntekijöiden osaamista tulisi 
vahvistaa potilastyytyväisyyden 
varmistamisessa. Potilaskes-
keiseen strategiaan kuuluvat 
muun muassa systemaattinen 
palautteen kerääminen, vastuu-
velvollisuus organisaation kai-
killa tasoilla sekä oppimista 
edistävän organisaatiokulttuu-
rin rakentaminen.   
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Maben, J., Adams, M., Peccei, 
R., Murrells, T. & Robert, G. 
2012. ‘Poppets and parcels’: 
the links between staff experi-
ence of work and acutely ill 
older peoples’ experience of 
hospital care. International 
Journal of Older People Nur-
sing 2, 7, 83 - 94. 
 

Selvittää hoitohenkilöstön työ-
ympäristöön liittyviä kokemuk-
sia sekä akuutisti sairaiden 
vanhusten kokemuksia sairaa-
lahoidosta. 

n=149 hoitajaa 
n=48 potilasta 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 
 
n=18 hoitajan haastattelua 
41 h havainnointiaineisto 
 
Laadulliset menetelmät 

Tutkimustulosten mukaan erit-
täin vaativa, mutta vähän kont-
rollia sisältävä työympäristö, 
vähäinen henkilökunnan 
määrä, johtamisvaje ja yhdessä 
työskentelevän henkilöstön vä-
liset huonot suhteet vaikeuttivat 
potilaiden suhdetta heitä hoita-
vaan henkilöstöön. Henkilöstö 
hoiti mielellään myötämielisiä 
potilaita, kun hankaliksi koettuja 
potilaita kohdeltiin epähumaa-
nisti. 

Lopputuloksena esitettiin, että 
henkilöstön palvelu vaikuttaa 
suoraan potilaiden palveluko-
kemukseen. Heikko hoitoilma-
piiri saa henkilöstön keskitty-
mään hoitamisessa helppoihin 
potilaisiin ja hankalaksi koetut 
potilaat saavat vähemmän yksi-
löllistä hoitoa. 

Sharma, U. & Klocke, D. 2014. 
Attitudes of nursing staff toward 
interprofessional in-patient-
centered rounding. Journal of 
Interprofessional Care 5, 28, 
475-477. (jatkuu) 

 

Selvittää hoitajien käsityksiä 
potilaskeskeisestä, moniam-
matillisesta toiminnasta ennen 
ja jälkeen kehittämishankkeen. 
Hankkeen tarkoituksena oli ke-
hittää ruohonjuuritason hoita-
jien ja muiden palvelun tuotta-
jien, esimerkiksi lääkäreiden, 
välistä yhteistyötä ja kommuni-
kointia. 

 

N= 90 hoitajaa 
kolmannen sektorin kunnalli-
sessa sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Hoitajien tyytyväisyys moniam-
matilliseen, potilaskeskeiseen 
hoitotyöhön kasvoi hankkeen 
seurauksena. Tyytyväisyyden 
ja kommunikoinnin suhde oli 
hankkeen päättyessä erittäin 

merkitsevä (p＜0.001), samoin 

tyytyväisyyden ja lääkärinkier-
ron toimivuuden välinen suhde 

(p＜0.001). Potilaskeskeiseksi 

koetun lääkärinkierron suhde 
hoitajien kokemaan työnimuun 
oli myös erittäin merkitsevä (p

＜0.001). Hoitajien kokeman 

tiimityön ja tyytyväisyyden väli-
nen suhde oli merkitsevä (p= 
0.010). Hankkeen seurauksena 
hoidon dokumentointi parani ja 
hoitajat kykenivät vastaavaan 
lääkärinkierrolla adekvaatisti 
lääkäreiden esittämiin potilaita 

Potilaskeskeinen lääkärinkierto 
voi muuttaa työkäytänteitä hie-
rarkkisista malleista kohden tii-
mityöperusteista moniammatil-
lista toimintaa. Tehokkaimmat 
tavat parantaa moniammatil-
lista yhteistyötä ovat moniam-
matillinen kommunikaatio, työn-
tekijöiden välisten suhteiden ra-
kentaminen sekä potilaan hoi-
don muuttaminen tiimityöpoh-
jaiseksi pois lääkärijohtoisesta 
hoitamisesta. 
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koskeviin kysymyksiin. Uusi tii-
mityöskentelymalli sai hoitajat 
kokemaan enemmän osalli-
suutta potilaiden hoitoon, ja hoi-
tajien työmoraali parani. Paran-
tuneen kommunikoinnin seu-
rauksena hoitovirheiden määrä 
väheni.   

Papastavrou, E., Andreou, P. & 
Efstathiou, G. 2014. Rationing 
of nursing care and nurse–pa-
tient outcomes: A systematic 
review of quantitative studies. 
The International Journal of 
Health Planning and Manage-
ment 1, 29, 3–25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvittää tekijöitä, jotka lisäävät 
ymmärrystä hoidon (hoitotyön) 
säännöstelystä. 

17 artikkelia 
 
Systemaattinen kirjallisuuskat-
saus  

 

Kirjallisuudesta löytyi neljä hoi-
don säännöstelyyn liittyvää tee-
maa: 1) säännöstelyä aiheutta-
vat tekijät, 2) säännöstelyn 
syyt, 3) hoitotyön tulokset sekä 
4) potilaaseen liittyvät tulokset. 
Säännöstelyn seurauksena hoi-
tajien kokema potilassuhtee-
seen liittyvä kuormittavuus ja 
kommunikoinnin esteet lisään-
tyivät. Hoitajiin liittyviä muita 
lopputuloksia olivat matala työ- 
ja ammatillinen tyytyväisyys. 
Potilaaseen liittyviä seurauksia 
olivat kaatumiset, infektiot ja 
matala potilastyytyväisyyden 
aste. Säännöstely vaikutti hei-
kentävästi potilasturvallisuu-
teen ja hoidon laatuun.  

Hoitotyön säännöstely (hoita-
jien määrän minimointi) saat-
taa uhata potilasturvallisuutta 
ja hoitotyön laatua. Säännös-
tely haastaa modernit käsityk-
set hoitamisesta, hoitajien pro-
fessionaaliset roolit ja heidän 
mahdollisuutensa jakaa rajalli-
sia resursseja. Ruohonjuurita-
son hoitajien säännöllinen pa-
laute johtajille on tarpeellista, 
jotta säännöstelyn haittoja voi-
taisiin minimoida. 

Papastavrou, E., Efstathiou, G., 
Lemonidou, C., Kalafati, M., 
Katajisto, J. & Suhonen, R. 
2014. Cypriot and Greek nurs-
es' perceptions of the profes-
sional practice environment. In-
ternational Nursing Review 12, 
61, 171-178. (jatkuu) 

Vertailla kyproslaisten ja kreik-
kalaisten hoitajien käsityksiä 
ammatillisesta toimintaympä-
ristöstä. 

n=150 kyproslaista hoitajaa 
n=147 kreikkalaista hoitajaa 
kirurgisilla ja yleiskirurgisilla 
vuodeosastoilla 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Tulokset osoittivat merkitseviä 
eroja kahden maan sairaanhoi-
tajien käsityksissä ammatillisen 
toimintaympäristön suhteesta 
työn tuloksiin. Kreikkalaiset hoi-
tajat pitivät toimintaympäris-
tössä tärkeämpänä erimieli-
syyksien ja konfliktien käsittelyä 

Syvempi tietämys hoitajien kä-
sityksistä ammatillisesta toimin-
taympäristöstä ja sen vaikutuk-
sista hoitoon voi auttaa hoitajia 
ja vuodeosastojen esimiehiä 
parantamaan hoidon laatua. 
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(p< 0.001), johtamista ja auto-
nomiaa kliinisessä työssä (p< 
0.001) sekä tiimityötä kuin kyp-
roslaiset hoitajat  

Papastavrou, E., Andreou, P., 
Tsangari, H. & Merkouris, A. 
2014. Linking patient satisfac-
tion with nursing care: the case 
of care rationing-a correlational 
study. BMC nursing 1, 13, 1. 
 
 
 

1. Selvittää, millainen on poti-
laan tyytyväisyyden suhde hoi-
tajien raportoimaan hoidon 
sääntelyyn sekä selvittää hoita-
jien käsityksiä heidän työympä-
ristöstään 
2. Identifioida sääntelyn kyn-
nysarvo verrattuna potilaiden 
tyytyväisyyden asteeseen. 

n=318 hoitajaa 
n=352 potilasta  
kymmenessä sisätautisessa ja 
kirurgisessa yksikössä viidessä 
sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Potilaat olivat keskimäärin hy-
vin tyytyväisiä hoitoonsa (ka 4) 
Hoidon säännöstelyn ja potilai-
den tyytyväisyyden välillä oli 
korrelaatio. Mitä suurempi oli 
hoitamisen säännöstelyn aste, 
sitä tyytymättömämpiä potilaat 
olivat.  

Hoitotyön säännöstely saattaa 
aiheuttaa organisatorisia vai-
keuksia tilanteissa, joissa sään-
nöstely liittyy hoitajien käsityk-
siin ammatillisista käytännöistä 
sekä hoitamisen tuloksista, ku-
ten potilastyytyväisyydestä Hoi-
don säännöstely tulisi tunnistaa 
ongelmalliseksi hoitotyön alu-
eeksi, koska se uhkaa potilas-
turvallisuutta. Johtajien tulisi 
tunnistaa raja-arvo, jolloin hoi-
tamisen säännöstely alkaa vai-
kuttaa negatiivisesti hoidon lop-
putuloksiin ja reagoida siihen. 
Hoitamisessa olisi tarpeellista 
ymmärtää niitä tekijöitä, jotka 
aiheuttavat hoidon säännöste-
lyä.  

Ekstedt, M., Stenberg, U., Ols-
son, M. & Ruland, C.M. 2014. 
Health care professionals’ per-
spectives of the experiences of 
family caregivers during in-pa-
tient cancer care. Journal of Fa-
mily Nursing 4, 20, 462–486. 
(jatkuu) 

Kuvata terveydenhuollon am-
mattilaisten käsityksiä syöpää 
sairastavan perheen jäsenistä 
ja heidän tuen tarpeistaan sai-
raalassa tapahtuvan hoidon ai-
kana. 

N=24 syöpäpotilaita hoitavaa 
sosiaalityöntekijää, lääkäriä ja 
hoitajaa norjalaisessa sairaa-
lassa. 
 
Focusryhmä -haastattelu 
Laadullinen hermeneuttinen 
analyysi  

Ammattilaisten neljä käsitystä 
syöpää sairastavan perheen-
jäsenten kokemuksista syöpä-
hoidon aikana: 1) omainen on 
kuorma ja lisärasite, 2) omaisen 
erittäin voimakas kamppailu 
avuttomuuden kanssa, 3) omai-
sen kokemus hoidon ulkopuo-
lella olemisesta, 4) erilaisessa 
aikakäsityksessä (tilapäisyy-
dessä) oleminen kuin potilas. 

Terveydenhuollon ammattilai-
silla on haasteita akuuttivai-
heessa olevan syöpää sairas-
tavan potilaan läheisen tukemi-
sessa sekä ajan ja paikan löy-
tämisessä tukemiseen. Tarvi-
taan systeemitason muutosta, 
jotta potilaan perheen jäsenet 
nähtäisiin potilaasta erillisinä 
tuen tarvitsijoina.  
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Oliveira, J.F.D. 2014. The effect 
of the internet on the patient-
doctor relationship in a hospital 
in the city of São Paulo. 
JISTEM-Journal of Information 
Systems and Technology Man-
agement 2, 11, 327–344. 
 
 

Selvittää internetin vaikutuksia 
lääkäri-potilas suhteeseen. 

N=232 lääkäriä  
Sao Paulossa, 
suuressa erikoissairaanhoidon 
sairaalassa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Lääkäreistä 85,3 % oli sitä 
mieltä, että potilaat olivat hank-
kineet sairauttaan koskevaa tie-
toa internetistä ennen vastaan-
ottoa tai ennen sairaalaan tu-
loa. Nuoret ja vähän työkoke-
musta omaavat lääkärit suhtau-
tuivat potilaiden tiedonhakuun 
internetistä kielteisesti. Kliinikot 
suhtautuivat potilaiden tiedon 
hakuun myönteisemmin kuin ki-
rurgit (p=0.034). Yli puolet (56,9 
%) lääkäreistä oli sitä mieltä, 
että internetistä on hyötyä lää-
käri–potilassuhteen, 27,6 %:n 
mielestä asialla ei ollut merki-
tystä ja 15% vastaajista oli sitä 
mieltä, että internetin käytöllä 
on negatiivisia vaikutuksia lää-
käri–potilassuhteeseen.  

Potilaan asema suhteessa lää-
käriin vaatii uudelleenarvioin-
tia.(asiantuntija versus autet-
tava) 

Matziou, V., Vlahioti, E., Perdi-
karis, P., Matziou, T., Megapa-
nou, E. & Petsios, K. 2014. Phy-
sician and nursing perceptions 
concerning interprofessional 
communication and collabora-
tion. Journal of Interprofes-
sional Care 6, 28, 526–533. 
(jatkuu) 
 

Selvittää lääkäreiden ja hoita-
jien käsityksiä kommunikaati-
osta ja yhteistyöstä sekä teki-
jöistä, jotka niihin vaikuttavat. 

n=93 lääkäriä 
n=197 hoitajaa  
ateenalaisessa sairaalassa. 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Hoitajien mielestä työkokemus, 
sairaalan koko sekä jatkokoulu-
tus vaikuttivat lääkäreiden 
kanssa tehtävään yhteistyöhön 

ja kommunikointiin (p＜0.05). 

Lääkäreiden mielestä ikä, suku-
puoli, sairaalan koko ja työko-
kemus vaikuttivat yhteistyöhön 

hoitajien kanssa (p＜0.05). 

Hoitajat ja lääkärit eivät jaka-
neet samaa käsitystä kommuni-
kaation tehokkuudesta eivätkä 

Moniammatillisen yhteistyön 
ongelmat voivat johtaa hoitovir-
heisiin. Toimivalla kommuni-
koinnilla ja moniammatillisella 
yhteistyöllä parannetaan hoi-
don laatua ja potilastyytyväi-
syyttä, ja ne vaikuttavat positii-
visesti myös henkilöstön tyyty-
väisyyteen.  
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potilaan hoitoa koskevasta pää-
töksenteosta. Suurin este toimi-
valle kommunikaatiolle oli, 
etteivät lääkärit tiedostaneet 
hoitajien roolia.  

Kalisch, B.J. & Xie, B. 2014. Er-
rors of Omission Missed Nurs-
ing Care. Western Journal of 
Nursing Research 7, 36, 875–
890.  
 
 
 

Artikkelissa tehdään yhteen-
veto vuosina 2006–2013 ilmes-
tyneistä puutteellista hoitoa kä-
sittelevistä tutkimuksista. 

Kirjallisuuskatsaus 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Tärkeimmät syyt puutteelliseen 
hoitoon olivat henkilöstö- ja ma-
teriaaliresurssit sekä kommuni-
kaatio. Mitä korkeampi henki-
löstöaste (hoitajien määrä) sitä 
vähemmän puutteellista hoitoa 
ilmeni. Sairaalan magneettista-
tus sekä tiimityö vähensivät 
puutteellista hoitoa. Puutteelli-
nen hoidon johtaminen johti 
henkilökunnan suurempaan 
tyytymättömyyteen. Tunnistettu 
puutteellinen hoito ennusti hait-
tatapahtumia, kuten painehaa-
vaumia, kaatumisia ja infekti-
oita.  

Puutteellinen hoito on suuri on-
gelma etenkin USA:ssa, mutta 
myös jossain määrin muissakin 
maissa. Henkilöstön taso 
(määrä ja laatu), jolla puutteel-
lista hoitoa ilmenee, tulisi mää-
rittää.  

Kieft, R.A., de Brouwer, B.B., 
Francke, A.L. & Delnoij, D.M. 
2014. How nurses and their 
work environment affect patient 
experiences of the quality of 
care: a qualitative study. BMC 
Health Services Research 1, 
14. (jatkuu) 
 

Kuvailla tekijöitä joilla on vaiku-
tusta potilaiden palvelukoke-
mukseen. 

N=26 hoitajaa  
saksalaisessa sairaalassa 
 
Laadullinen tutkimus, sisäl-
lönanalyysi 

Potilaiden hyvää kokemusta 
paransivat kliinisesti osaavat 
hoitajat, toimivat yhteistyösuh-
teet. hoitajien autonomia, riit-
tävä henkilöstö, hoitamisen 
käytäntöjen valvonta, johdon 
tuki ja potilaskeskeinen hoito-
kulttuuri. Hoitajien mielestä po-
tilaiden hoitokokemusta heiken-
sivät kustannustehokas–poli-
tiikka ja hallinnon asettamat 
vaateet. Hoitajat stressaantui-
vat kasvavista tuottavuusvaa-
teista ja hallinnollisten tehtävien 

Kustannustehokkuuden vaati-
mukset ja potilaiden tarpeisiin 
vastaaminen ovat ristiriidassa 
keskenään. Hoitajat tarvitsevat 
enemmän autonomiaa omaan 
työhönsä voidakseen keskittyä 
potilaiden palvelukokemusten 
parantamiseen.  
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kasvusta, mitkä heidän mieles-
tään heikensivät potilaiden ko-
kemuksia hyvästä hoidosta.  

Papastavrou, E., Acaroglu, R., 
Sendir, M., Berg, A., Efstathiou, 
G., Idvall, E. & da Luz, M. D. A. 
2015. The relationship between 
individualized care and the 
practice environment: An inter-
national study. International 
Journal of Nursing Studies 1, 
52, 121–133.  
 
 
 
 

Selvittää, millaisia ovat hoita-
jien näkemykset ammatillisten 
käytäntöjen toimintaympäristön 
suhteesta yksilölliseen hoitoon 
seitsemässä eri maassa (Kyp-
ros, Suomi, Kreikka, Kansasin 
osavaltio USA, Portugal, Ruotsi 
ja Turkki) 
 

N=1163 sairaanhoitajaa akuu-
tilla ortopedisellä osastolla ja ki-
rurgisella traumaosastolla. 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Potilaiden yksilöllisellä hoidolla 
oli tilastollinen yhteys sisäiseen 
motivaatioon (p< 0.001), kult-
tuurilliseen herkkyyteen (p= 
0.003) sekä henkilöstön suh-
teeseen lääkäreihin (p=0.003). 
Ammatillinen toimintaympäristö 
sisälsi tässä tutkimuksessa eri-
mielisyyksien selvittelyn, työn 
sisäisen motivaation, käytäntö-
jen kontrollin, johtamisen ja au-
tonomian, henkilökunnan suh-
teet lääkäreihin, tiimityön, kult-
tuurillisen herkkyyden sekä 
kommunikoinnin potilaiden 
kanssa. 

Toimintaympäristö saattaa se-
littää vaihteluja yksilöllisen hoi-
don toteuttamisessa. Toimin-
taympäristön kehittäminen 
saattaa olla tehokas tapa pa-
rantaa hoidon laatua ja tuloksia.  

Al-Amin, M. & Makarem, S. C. 
2015. The Effects of Hospital-
Level Factors on Patients' Rat-
ings of Physician Communica-
tion. Journal of healthcare man-
agement/American College of 
Healthcare Executives 1, 61, 
28–41. (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 

Selvittää organisatoristen teki-
jöiden vaikutuksia sairaalahoi-
dossa olevien potilaiden käsi-
tyksiin lääkäreiden kommuni-
kaatiosta. 

Organisatoristen tekijöiden mit-
tarina käytettiin the Hospital 
Consumer Assessment of 
Healthcare Providers and Sys-
tems (HCAHPS) survey: tä 
N=2756 potilasta  
amerikkalaisissa sairaaloissa. 
 
Regressioanalyysi aineistosta, 
joissa potilaat kokivat lääkärei-
den kommunikoivan joskus tai 
ei koskaan hyvin. 

Yli 6 % potilaista ilmoitti koke-
vansa huonoa lääkäreiden 
kommunikaatiota neljäsosassa 
(25 %) tutkimuksen kohteena 
olevissa sairaaloissa (p＜
0.001). 
 

Lääkäreiden määrällä on vaiku-
tusta potilaiden kokemaan 
kommunikaatioon. Sairaaloi-
den kannattaisi kiinnittää huo-
miota lääkäreiden kommuni-
kaatioon arvontuottajana. Te-
hokkuutta tavoiteltaessa lääkä-
reiden määrää saatetaan supis-
taa, mikä saattaa heikentää po-
tilastyytyväisyyttä. 
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Raharjo, H., Guglielmetti 
Mugion, R., Di Pietro, L. & Toni, 
M. 2016. Do satisfied employ-
ees lead to satisfied patients? 
An empirical study in an Italian 
hospital. Total Quality Manage-
ment & Business Excellence 8, 
27, 853–874. 
 
 

Analysoida henkilöstön ja poti-
laiden välisen tyytyväisyyden 
suhdetta sekä tyytyväisyyttä 
selittäviä tekijöitä.  

n=73 henkilöstöä 
n=41 potilasta 
italialaisella kardiologisella ja 
synnyttäneiden osastolla. 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Henkilöstön tyytyväisyyden mit-
tarina käytettiin 4P-mallia, 
jonka dimensioita olivat johta-
minen, prosessit, resurssit, pal-
velun tulokset, ihmiset, kump-
panuudet ja yleinen tyytyväi-
syys. Potilaiden tyytyväisyyden 
mittauksessa sovellettiin 
Pickersin PPE-15 –mittaria. 
Tutkimuksen keskeiset tulokset 
olivat: mitä tyytyväisempiä poti-
laat olivat, sitä sitoutuneempia 
(loyalty) he olivat hoitoonsa 
(p=0.009–0.0058) ja mitä tyyty-
väisempi potilaat olivat, sitä tyy-
tyväisempiä myös henkilöstö oli 

(p=0.011). 
 
 

Johtajien on hyvä tunnistaa 
sekä henkilöstön että potilaiden 
tyytyväisyyden ajureita. 

Topaz, M., Lisby, M., Morrison, 
C.R., Levtzion-Korach, O., 
Hockey, P.M., Salzberg, C.A. & 
Rozenblum, R. 2016. Nurses' 
Perspectives on Patient Satis-
faction and Expectations: An In-
ternational Cross-Sectional 
Multicenter Study With Implica-
tions for Evidence- Based Prac-
tice. Worldviews on Evidence-
Based Nursing 3, 13, 185–196.  
(jatkuu) 

Selvittää sairaanhoitajien käsi-
tyksiä potilaiden tyytyväisyyttä 
koskevista odotuksista. 

N=536 sairaanhoitajaa 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Tutkimukseen osallistuneet 
suhtautuivat myönteisesti poti-
lastyytyväisyyteen ja potilaiden 
odotuksiin, mutta vain 12.1 % 
vastaajista kysyi rutiinisti poti-
lailta heidän hoitoaan koskevia 
odotuksia ja tyytyväisyyden as-
tetta potilaan kotiutuessa. Hoi-
tajista 23.2 % dokumentoi poti-
laiden odotuksia ja tyytyväi-
syyttä. Hoitajat kokivat, ettei 
heillä ollut koulutuksen eikä työ-
elämän tuomaa osaamista poti-

Terveydenhuollon henkilöstölle 
tulee lisätä tietoutta potilastyy-
tyväisyydestä, potilaan odotuk-
sista ja potilastyytyväisyyden 
mittaamisen tärkeydestä hei-
dän päivittäisessä työssään. 
Hoitajien koulutukseen tulee si-
sällyttää potilaskeskeistä hoitoa 
ja koulutuksessa tulee käsitellä 
potilaan kokemuksia, tyytyväi-
syyttä ja palvelun odotuksia. 
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laiden palvelua koskevien odo-
tusten eikä tyytyväisyyden sel-
vittämiseen. 

Ye, J. & King, J. 2016. Manag-
ing the downside effect of a 
productivity orientation. Journal 
of Services Marketing 2, 30, 
238–254. 
 

Luoda malli tuottavuusorientaa-
tion ja ruohonjuuritason työnte-
kijöiden suorituskyvystä (tuotta-
vuus, laatu ja työtyytyväisyys).   

N=879 ruohonjuuri tason työn-
tekijää viidessä terveydenhuol-
lon organisaatiossa USA:ssa. 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Tuottavuusorientaatio lisäsi 
ruohonjuuritason työntekijöiden 

tuottavuutta (p＜0.01) mutta 

samalla se vähensi suoritusky-
vyn laatua ja työtyytyväisyyttä. 
Luottamus johtoa kohtaan vä-
hensi tuottavuuspolitiikan epä-
edullisia seurauksia 

Tuottavuusorientaatiota tulee 
johtaa taidokkaasti epäedullis-
ten vaikutusten minimoi-
miseksi.  

Tei-Tominaga, M. & Sato, F. 
2016. Effect of nurses' work en-
vironment on patient satisfac-
tion: A cross‐sectional study of 
four hospitals in Japan. Japan 
Journal of Nursing Science 1, 
13, 105-113. 
 

Tutkia, ovatko tutkimuskoh-
teissa työskentelevien sairaan-
hoitajien käsitykset työn toimin-
taympäristön suhteesta potilas-
tyytyväisyyteen samansuuntai-
set japanilaisten magneettisai-
raaloiden kanssa. 

n=425 hoitajaa 
n=379 potilasta neljässä yksi-
tyisessä japanilaisessa sairaa-
lassa. 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Hoitajien ja lääkäreiden välisen 
kollegiaalisuuden suhde korke-
aan potilaiden tyytyväisyyteen 

oli erittäin merkitsevä (p＜0.05) 

Magneettisairaalamainen työ-
ympäristö saattaa vaikuttaa po-
sitiivisesti potilastyytyväisyy-
teen (Japanissa). 

Hiidenhovi, H. 2001. Palvelu-
mittarin kehittäminen sairaalan 
poliklinikalla. Väitöskirja. Tam-
pereen yliopisto. Tampere: 
Tampere University Press. 
(jatkuu) 
 
 
 
 
 
 

Kehittää palvelumittari Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin so-
maattisille poliklinikoille. 

N=10 603 henkilöä 
 
Haastattelut, laadullinen sisäl-
lön analyysi  
Survey, tilastolliset menetelmät 

Aineiston pohjalta rakentui kah-
deksan laadun dimensiota: 
joustava avuliaisuus, yksilölli-
syys, potilaan asema sairaa-
lassa, hallinnan tunne, vakuut-
tavuus taitavuudesta, aktiivinen 
huomaavaisuus, tiedon välittä-
minen ja hyvien tapojen mukai-
nen kohtelu. 

Tutkimuksen tuloksena kehitet-
tiin palvelumittari, joka mittaa 
potilaiden huonoina kokemia 
asioita. Mittaria pidettiin luotet-
tavana ja käyttökelpoisena väli-
neenä potilaspalautteen kerää-
misessä. Mittarin antamaa tie-
toa käytettiin polikliinisen palve-
lun laadun parantamisessa.  
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Kujala, E. 2003. Asiakaslähtöi-
nen laadunhallinnan malli. Ti-
lastolliseen prosessinohjauk-
seen perustuva sovellus ter-
veyskeskuksiin. Väitöskirja. 
Lääketieteellinen tiedekunta. 
Tampere: Tampereen yliopisto 
 
. 
 

Osoittaa 5-vuoden seurantatut-
kimuksessa asiakaslähtöisen 
laatujärjestelmän toimivuus ja 
soveltuvuus pieniin terveyden-
huollon yksiköihin. 

N=1661 kouluterveydenhuollon 
asiakasta, ajanvarausvastaan-
ottojen asiakasta ja vuodeosas-
tojen potilasta. 
  
Potilastyytyväisyyden kyselyjä 
arvioitiin vuosittain tilastollisilla 
menetelmillä.  

1.Kouluterveydenhuollon asi-
akkaat antoivat huonoimmat ar-
vosanat kolmelle laatumuuttu-
jalle. Arvosanojen keskiarvo ja 
mediaani sijoittuivat kiitettä-
vään tasoon. 
2. Ajanvarausvastaanoton asi-
akkaat antoivat laatumuuttajille 
heikoimpia arvosanoja. Palve-
lun saatavuus oli heikoin laatu-
muuttuja. Kokonaisuudessaan 
arvosanat olivat lähes koko-
naan kiitettäviä. 
3. Vuodeosaston potilaat antoi-
vat vaihtelevasti heikkoja arvo-
sanoja. Heikkoja arvosanoja 
annettiin tilanteissa, jolloin vuo-
deosastolla oli kiirettä, osastolla 
oli vaikeahoitoisia potilaita, va-
kituista henkilöstöä oli sairaus-
lomilla ja kun osastonlääkäri 
vaihtui. Terveyskeskuksen pal-
veluihin oltiin erittäin tyytyväisiä  

Palautejärjestelmän perus-
teella terveyskeskus teki laa-
dunparannustoimenpiteitä. Pa-
lautekysely teki mahdolliseksi 
tehdä yhteenvetoja ja havain-
nollisia kuvauksia toiminnasta. 
Laadunhallinnan sovelluksen 
avulla luotiin asiakaslähtöinen 
perusta palvelujen kehittämi-
selle. 

Kvist, T. 2004: Hoidon laatu –
potilaiden ja henkilöstön yhtei-
nen asia? Väitöskirja. Terveys-
hallintotieteet. Kuopion yliopis-
ton julkaisuja. E. Yhteiskunta-
tieteet 111. Kuopio: Kopijyvä. 
(jatkuu) 

Kuvata hoidon laatua potilaiden 
ja henkilöstön näkökulmasta, 
arvioida näkemysten eroja, ku-
vata hoidon laatuun vaikuttavia 
taustatekijöitä sekä kuvata hoi-
don laadun tärkeyttä ja hoidon 
laatua estäviä ja edistäviä teki-
jöitä. Selittää organisatoristen 
tekijöiden yhteyttä hoidon laa-
tuun.  

n=1539 aluesairaalapotilasta 
n=1093 sairaalan henkilöstöä 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Sekä potilaat että henkilöstö ar-
vioivat hoidon laadun hyväksi 
Ihmisläheinen hoito -muoka-
tulla mittarilla mitattuna. Poti-
laat ja eri henkilöstöryhmät ar-
vottivat hoidon laadun osateki-
jöitä eri lailla. Potilaat arvioivat 
hoidon laadun paremmaksi 
kuin henkilöstö. Organisatori-
silla tekijöillä (mm. työn sisältö, 
työn määrä, johtaminen, tiedot-

Koko henkilöstö tulisi kouluttaa 
potilaan kohtaamisessa ja poti-
laiden odotusten ymmärtämi-
sessä. Koska organisatoriset 
tekijät vaikuttavat potilaiden ja 
henkilöstön kokemuksiin hoi-
don laadusta, tulisi niihin kiinnit-
tää erityistä huomiota. Potilai-
den sekä henkilöstön näkemyk-
set henkilöstön riittämättömyy-
destä ja kiireen kokemuksesta 
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taminen, kehittäminen, tutki-
mustiedon käyttö, yksikön ar-
vot, taloudelliset tekijät, ristirii-
tojen ratkaiseminen, palautteen 
saaminen) oli yhteys hoidon 
laatuun ja henkilöstön tyytyväi-
syyteen.   

pitäisi ottaa huomioon terveys-
poliittisissa linjauksissa. Ruo-
honjuuritason henkilöstön voi-
mavaroja tulisi tukea, koska ne 
ovat perusta hyvälle hoidolle.    

Mäki, T. 2004. Laadun infor-
maatio-ohjauksen haasteet. 
Hoitohenkilökunnan ja laa-
tusuositusten laadulle antamien 
merkitysten harmonisuus ja ris-
tiriitaisuus. Väitöskirja. Yhteis-
kuntatieteet. Kuopion yliopisto. 
Kuopion yliopiston julkaisuja E. 
Yhteiskuntatieteet 109. Kuopio. 
 
 
 
 
 
 

Selvittää hoitajien laatukäsityk-
siä laadulle annettujen merki-
tysten pohjalta. Tavoitteena oli 
selvittää hoitajien laatukäsitys-
ten suhde laatusuositusten si-
sältöihin. 

n=129 kertomusta 
n=159 kyselyvastausta 
vanhainkodista ja terveyskes-
kuksen vuodeosastolta. 
 
Laadullinen analyysi 

Hoitajien merkityksenannot ku-
vasivat asiakas- ja suunnittelu-
keskeistä laatunäkemystä, 
jotka eivät olleet ristiriidassa 
laatusuositusten kanssa, 
vaikka ne olivat painotuksiltaan 
erilaisia. 

Laatusuositusten laadinnassa 
tulisi huomioida toiminnan kon-
teksti ja laadun tarkastelutaso. 

Tanttu, K. 2007 Palveluketjujen 
hallinta julkisessa terveyden-
huollossa. Prosessilähtöisen 
toiminnan hallinta koordinoinnin 
näkökulmasta. Väitöskirja. Vaa-
san yliopisto. Acta Wasaensia 
No 176. (jatkuu) 
 

Selvittää, mitä on terveyden-
huollon palveluketjun hallinta 
sekä miten terveydenhuollon 
prosessilähtöisen toiminnan 
osa-alueita koordinoimalla voi-
daan hallita terveydenhuollon 
palveluketjuja. 

Asiakirjat, toimintaohjeet ja -ku-
vaukset, tilastot, 
haastattelut (N=30) 
 
Laadullinen tutkimus sisällön 
analyysi 

Palveluketjun koordinointi 
koostuu palveluprosessien 
standardoinnista, normituk-
sesta ja suorasta ohjauksesta, 
osaamisen johtamisesta sekä 
tiedon hallinnasta. 

Terveydenhuollon asiakaspro-
sessit kulkevat horisontaali-
sesti, vaikka organisaatiora-
kenne on funktionaalinen. Hoi-
toprosessien ja palveluketjuja 
kehittämiseksi tulisi parantaa 
organisaatioiden asiakasläh-
töistä toimintaa ja yksiköiden 
välistä yhteistyötä Palveluket-
jun koordinointi on funktionaali-
sen ja prosessilähtöisen toimin-
nan yhteensovittamista.  
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Jäntti, S. 2008. Kansalainen 
terveyspalveluja valitsemassa. 
Kolmivaiheinen valintamalli jul-
kisissa ja yksityisissä lääkäri-
palveluissa. Väitöskirja. Kuo-
pion yliopisto. Terveyshallinnon 
ja –talouden laitos. Kuopion yli-
opistonjulkaisuja E. yhteiskun-
tatieteet 154. Kuopio: Kopjyvä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selittää kansalaisten hoitoon 
hakeutumista julkiseen ja yksi-
tyisiin lääkäripalveluihin sekä 
selvittää jatkohoidon valintaan 
vaikuttavia tekijöitä. 

n=2799 väestöaineisto 
n=477 sairausryhmittäinen ai-
neisto 
n=35 puhelinhaastatteluai-
neisto 
 
Määrällinen tutkimus 
 

Sairausryhmittäisen aineiston 
vastaajien mielestä yksityisen 
terveyspalvelun hyväksi koettu 
laatu lisäsi todennäköisyyttä 
kuusinkertaiseksi valita yksityi-
nen palveluntuottaja jatkossa. 
Kaikkien vastaajien mielestä 
voimakkain vaikutus yksityisen 
terveyspalvelun käyttöön oli 
oma valinta (itse varattu aika ja 
hoidon tarve) ja vakuutukset. 
Myös aikaisempi yksityisen lää-
käripalvelun käyttö lisäsi toden-
näköisyyttä valita yksityinen 
palvelu julkisen sijaan.  

Tulosten mukaan kansalaisen 
valinnanvapaus on kyseenalai-
nen. Kansalaiset haluavat ide-
aalisti kokea valinnan yksityi-
sen ja julkisen palvelun välillä 
vapautena, mutta käytännössä 
hoitoon hakeutuminen on har-
voin yksilön oma valinta, koska 
siihen halutaan osallistaa myös 
lääkäri ja lähiomaiset. 

Oja, P. 2010. Significance of 
customer feedback. An analy-
sis of customer feedback data 
in a University Hospital labora-
tory. Väitöskirja. Oulun yli-
opisto. Universitatis Ouluensis 
D Medica 1065. Tampere: Ju-
venes Print. (jatkuu) 
 
 
 
 
 

Tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää asiakaspalautteen 
käytettävyyttä yliopistollisen 
sairaalan laboratoriossa.  

Neljä asiakaspalaute -survey-
tutkimusta vuosina 2001, 2002, 
2004 ja 2006, 
115 spontaania palautetta vuo-
sina 2001–2006. 
 
Tilastolliset menetelmät, avoi-
mien kysymysten sisällönana-
lyysi 

Laboratorion asiakkaiden tyyty-
mättömyys liittyi vuosina 2002 
ja 2006 sähköisen tiedonsiirron 
raportointiin terveyskeskusten 
ja laboratorioiden välillä. Spon-
taanien palautteiden suurin tyy-
tymättömyyden syy olivat epäi-
lyt näytteiden tulosten oikeelli-
suudesta.  

Tyytymättömyyden mittaami-
nen antaa enemmän tietoa la-
boratorioiden toiminnan laadun 
parantamiseksi kuin tyytyväi-
syyden mittaaminen. Avointen 
kysymysten avulla saadaan 
sellaista tietoa, jota ei varsinai-
sella mittarilla kyetä saavutta-
maan. Kyselyissä on tärkeä ky-
syä vastaajan tiedot, jotta on-
gelmia pystytään selvittämään.  
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Reijonsaari, K. 2011. Co-Creat-
ing Health Examining the Ef-
fects of Co-Creation in a Life-
style Intervention Service Tar-
geting Physical Activity. Väitös-
kirja. Helsingin yliopisto.  Hel-
sinki: Unigrafia 

Selvittää arvonluonnin yhteis-
vaikutuksia työterveyshuollon 
liikunta-aktiivisuus -interventi-
ossa. 

N=521 verrokkiryhmän jäsentä 
n=264 interventioryhmän jä-
sentä 
n=257 kontrolliryhmän jäsentä 
  
Survey, tilastolliset menetelmät 

Työntekijöille annetulla ohjauk-
sella ei ollut vaikutusta liikunta-
aktiivisuuteen, työntuottavuu-
teen eikä se vähentänyt sai-
rauspoissaoloja. 

Terveydenhuollon kaikki vuoro-
vaikutus ei tuota arvoa (työnte-
kijöiden terveys ei kohentunut 
eikä tuottavuus kasvanut) 

Valkama, K. 2012. Asiakkuu-
den dilemma–Näkökulmia sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiak-
kuuteen. Väitöskirja. Vaasan 
yliopisto. Acta Wasaensia 267. 
Sosiaali- ja terveyshallintotiede. 
 
 
 
 

Tavoitteena on lisätä ymmär-
rystä terveydenhuollon asiak-
kuudesta ja asiakaskäsitteestä.  

Dokumentit, haastattelut, kyse-
lyt ja toimintatutkimusaineisto. 
 
Laadullinen sisällönanalyysi 

Asiakkuus on käsitteenä moni-
säikeinen ja kontekstisidonnai-
nen. Palveluja käyttäviin asiak-
kaisiin liitettiin aktiivisuus, mah-
dollisuus valita, vaikuttaminen 
ja osallisuus. Jos asiakas koet-
tiin liian aktiiviseksi, häntä pi-
dettiin hankalana asiakkaana. 
Asiakkaan mahdollisuus vaikut-
taa omaan hoitoon oli yleisellä 
tasolla välillistä, ja siksi asiak-
kaan osallisuus jäi heikoksi. 

Asiakkuus kuuluu terveyden-
huollon todellisuuteen. Myös 
potilassuhde on lähestynyt 
asiakassuhteen luonnetta.  Asi-
akkaasta puhuminen luo mieli-
kuvan asiakaslähtöisyydestä. 
Terveydenhuollon asiakas-kä-
sitteeseen liittyy ristiriitoja, 
koska se vaihtelee eri toimijoi-
den ja tilanteiden mukaan. Jois-
sakin palvelutilanteissa asiakas 
kokee olevansa tasavertainen 
ja joissakin tilanteissa hänellä 
ei ole lainkaan vaikuttamismah-
dollisuutta. Asiakkaan on vai-
kea tietää, mitä häneltä kulloin-
kin odotetaan.  

Saarinen, A., Ruokolainen, M., 
Taimio, H., Pirttilä J. & Mauno 
S. 2015 Palvelumotivaatio ja 
työhyvinvointi terveydenhuol-
lossa. Kunnallisalan kehittämis-
säätiön Tutkimusjulkaisusarjan 
julkaisu nro 86. Sastamala: 
Vammalan kirjapaino Oy. 
 (jatkuu) 

Selvittää, millainen palvelumoti-
vaatio suomalaisilla terveyden-
huollon työntekijöillä on, millai-
sia yhteyksiä palvelumotivaati-
olla on työhyvinvointiin ja 
työssä suoriutumiseen sekä 
mitkä taustatekijät ovat yhtey-
dessä palvelumotivaatioon ja 
millainen yhteys on tulospalk-
kauksella ja palvelumotivaati-
olla. 

N=1678 lähi- ja sairaanhoitajaa 
sekä lääkäriä 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Suomalaisten terveydenhuol-
lon työntekijöiden palvelumoti-
vaatio oli korkea ja erot työnte-
kijöiden välillä olivat pienet. 
Terveydenhuollon työntekijät 
olivat myötätuntoisia ja työ-
hönsä sitoutuneita. Vanhem-
pien työntekijöiden palvelumoti-
vaatio oli korkeampi kuin nuor-
ten. Uhrautumisella oli yhteys 

Palvelumotivaatiolla näyttäisi 
olevan jonkin verran merkitystä 
terveydenhuollon henkilöstön 
työhyvinvoinnille ja työyhteisöl-
lisyydelle. Vahva halu uhrautua 
edistää työhyvinvointia. Uhrau-
tuminen saattaa johtaa myötä-
tuntouupumukseen ja siksi siitä 
on hyvä olla tietoinen. Vahvista-
malla palvelumotivaatiota ei 
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työtyytyväisyyteen sekä vähäi-
seen aikomukseen vaihtaa työ-
paikkaa. Uhrautuminen selitti 
työntekijöiden parempaa työhy-
vinvointia, yhteisöllisyyttä ja 
työssä suoriutumista.  

voida merkittävässä määrin vai-
kuttaa tuottavuuteen.  

Tiainen. M. 2015. Uudelleen or-
ganisoitujen palvelujen laatu 
asiakkaan arvioimana. Seuran-
tatutkimus terveydenhuollon 
hajautettujen päivystyspalvelu-
jen keskittämisestä. Väitöskirja. 
Dissertations in Social 
Sciences and Business Studies 
No 113. Tampere: Suomen yli-
opistopaino-Juvenes Print.  
 

Tuottaa tietoa palvelun laadun 
kokemuksista ja siihen vaikutta-
vista tekijöistä päivystyspalve-
lujen uudelleen organisoitumi-
sen yhteydessä. Tutkimuksen 
tavoitteena oli myös kuvata pal-
velun laadun käsitteellistämi-
sen kehittymistä.  

N=849 päivystyspoliklinikan po-
tilasta 
 
Survey, tilastolliset menetelmät 

Potilaat antoivat arvosanan 
8,04–8,71 (ka) päivystyspalve-
lujen laadulle. Myöhemmässä 
otannassa laatu arvioitiin hei-
kommaksi. Asiakaspalvelun 
laatu, ammattitaitoinen hoito ja 
ohjaus, odotusaika sekä ennak-
kokäsitykset palvelusta olivat 
yhteydessä palvelun laadun ko-
kemuksiin. Arvioinnit laadun 
heikkenemisestä johtuivat vai-
keuksista palveluun pääsyssä. 

Palvelun keskittäminen voi pa-
rantaa palvelun laatua. Laadun 
ylläpitämiseen tarvitaan jatku-
vaa ponnistelua, jottei se heik-
kenisi. Päivystysyksiköissä on 
syytä kiinnittää huomiota henki-
löstön kykyyn palvella asiakkai-
taan, henkilökunnan ammatti-
taitoon ja moniammatilliseen 
yhteistyöhön.  

Kork, A-A.2016. Asiakas-
responsiivisuudella tehokkuutta 
julkisiin palveluihin? Terveys-
kioski perusterveydenhuollon 
kehittämisinstrumenttina. Väi-
töskirja. Tampereen yliopisto. 
Acta Universitatis Tamperensis 
2237. Tampere: Suomen yli-
opistopaino Oy–Juvenes Print. 
(jatkuu) 
 
 
 
 
 

Kuvailla asiakasresponsiivisuu-
den ja kustannusten hallinnan 
välisiä jännitteitä. 

Artikkeliväitöskirja. 
 
Mixed metodi 
haastattelut, tilastotiedot, doku-
mentaatiot, tutkimuskirjallisuus 
 

Terveydenhuollon palvelujen 
kehittämisessä näkyy jännite 
asiakasresponsiivisuuden ja ra-
jallisten resurssien välillä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa valin-
toja kustannusten hallinnan ja 
asiakasajattelun välillä. Ratkai-
suna on esitetty matalan kyn-
nyksen palvelua: terveyskios-
kia. 

Palveluun pääsyn helpottami-
nen saattaa tuoda uusia res-
ponsiivisuuden ongelmia ja ei–
toivottuja seurauksia. Terveys-
kioskin asiakkaat olivat tyyty-
väisiä, mutta se saattaa lisätä 
terveyspalveluiden kysyntää ja 
lisätä sitä kautta terveydenhuol-
lon kustannuksia. Monet asiak-
kaat käyttävät terveyskioskia li-
säpalveluna, mikä ei ole palve-
luiden kokonaiskoordinoinnin 
kannalta tavoiteltua. 
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Ensio, A., Suomalainen, S., 
Lammintakanen, J. & Kinnu-
nen, J. 2017. ”Vain tyytyväinen 
hoitaja voi hoitaa laadukkaasti”. 
Sairaanhoitajien ja potilaiden 
käsityksiä suomalaisen sai-
raanhoidon laadusta ja potilas-
turvallisuudesta. Itä-Suomen 
yliopisto. Jyväskylä: Grano Oy.  

Kuvata ja analysoida sairaan-
hoitajien näkemyksiä työolo-
suhteista, työtyytyväisyydestä, 
työpaikan vaihtohalukkuudesta 
ja potilasturvallisuudesta sekä 
kuvata ja analysoida potilaiden 
kokemuksia potilastyytyväisyy-
destä ja siihen vaikuttavista te-
kijöistä.  

n=11133 sairaanhoitajaa 
n=1947 potilasta  
perusterveydenhuollon sairaa-
loissa ja keskus- ja yliopistosai-
raaloissa 
 
Määrällinen tutkimus 
 

Lääkärin ja hoitajan välisellä 
yhteistyöllä, johtamisella, koke-
muksella kiireestä ja hoidon 
laadulla oli tilastollinen yhteys 
sairaanhoitajien työpaikan vaih-
tohalukkuuteen ja työtyytyväi-
syyteen sairaalaympäristössä. 
Suomalaisista työhönsä tyyty-
mättömistä sairaanhoitajista 47 
% ilmoitti halukkuutensa vaih-
taa työpaikkaa. Tutkimus 
osoitti, että henkilöstön tyyty-
väisyydellä työhön on kiistaton 
yhteys hoidon laatuun ja poti-
lasturvallisuuteen. 

Tulokset vahvistavat käsitystä, 
että työympäristöllä (organisa-
toriset tekijät, johtaminen ja työ-
olosuhteet) on merkitystä sekä 
hoitajien että potilaiden tyyty-
väisyyteen. Henkilöstön saata-
vuuden vaikeutuminen johtaa 
kilpailuun osaavasta työvoi-
masta, mikä saattaa johtaa pal-
veluiden keskittämiseen ja 
edelleen potilaiden näkökul-
masta katsottuna palveluiden 
saatavuuden heikkenemiseen.   
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Liite 2. Sensemaking-näkökulmaa hyödyntäviä terveysalan tutkimuksia vuosina 2007–2016. 

     

Artikkeli/tutkimus Tutkimuksen tavoite /tarkoitus Aineisto ja metodi Tulokset Johtopäätökset 

Albolino, S., Cook, R. & O’Con-
nor, M. 2007. Sensemaking, 
safety, and co-operative work in 
the intensive care unit. Cogni-
tion, Technology & Work 3, 9, 
131–137. 
 

Kuvata, miten työntekijät luovat 
ja levittävät ymmärrystä lääkä-
rinkierrolla ja miten he käyttävät 
työryhmien tuloksia työn koordi-
noinnissa.  

Sydänvalvonta USA:ssa 
 
Havainnointi 
Haastattelut 
Etnografinen tutkimus. 
 
Laadullinen tutkimus 

Tutkijat havaitsivat kahden-
laista sensemakingiä lääkärin-
kierrolla: A) Intervallityyppistä, 
jossa muodollisella tavalla jaet-
tiin ymmärrystä kierrolla olevien 
kesken. Sen tarkoituksena oli 
koordinoida toimintaa. B) Len-
nossa tehtävää, jossa realiai-
kaisesti muodostettiin ymmär-
rystä potilaan tilasta ja toimittiin 
sen mukaisesti, esimerkiksi 
monitoroitiin potilasta, tehtiin 
toimenpiteitä ja konsultoitiin 
muita lääkäreitä.  

Sensemaking-prosessit kor-
kean suorituskyvyn yksiköissä 
tarvitsevat sekä toiminnan 
koordinointia, kommunikointi-
prosesseja että turvallisia suori-
tuksia. Lennossa tehtävä sen-
semaking ylläpitää tilannetietoi-
suutta, ja lääkärinkierrolla ta-
pahtuva intervallityyppinen sen-
semaking auttaa selviytymään 
potentiaalisten riskien kanssa. 
Molempia tarvitaan, jotta poti-
laan hoito olisi turvallista.  

Heldal, F. & Tjora, A. 2009. 
Making sense of patient exper-
tise. Social Theory & Health 1, 
7, 1–19. (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvailla yhden potilaan yritystä 
uhmata hoitajien ja lääkäreiden 
neuvoja sekä potilaan yritystä 
ylläpitää suhteita henkilöstöön.  

Yhden myeloomaa sairastavan 
potilaan hoitoon osallistuvan  
henkilöstön haastatteluja 
(N=10) 
 
Laadullinen tutkimus 

Potilas käytti monenlaisia re-
sursseja hankkiessaan tietoa 
sairaudestaan, ja potilasta pi-
dettiin erittäin tietävänä omasta 
sairaudestaan. Henkilöstö piti 
omaa tietämystään relevantim-
pana kuin potilaan. Potilas ei 
saanut tehdä vapaasti valintoja 
hoitonsa suhteen, vaan asian-
tuntijat ainakin osittain kontrol-
loivat hoitoa. 
 
 

Aktiivisen potilaan suhde hoito-
henkilöstöön on enemmän 
emergentti kuin tietoon ja val-
taan kytkeytyvä kysymys. Kun 
hoitosuhde rakennetaan vuoro-
vaikutuksessa, se ei uhkaa asi-
antuntijoiden lääketieteellistä 
herruutta. 
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Hargie, O., Brataas, H. & 
Thorsnes, S. 2009. Cancer pa-
tients’ sensemaking of conver-
sations with cancer nurses in 
outpatient clinics. Australian 
Journal of Advanced Nursing 3, 
26, 70–78. 
 

Kuvailla potilaiden tulkintaa 
syöpähoitajien konsultaatioista 
ja kokemuksia hoitajien roolista 
vastaanotoilla. 

N=9 potilasta norjalaisessa sai-
raalassa.  
Potilaita haastateltiin, kun he 
tapasivat ensimmäisen kerran 
hoitajan.  
 
Laadullinen tutkimus 

Potilaiden odotukset hoitajien 
toiminnalle olivat kahdenlaisia: 
A) potilaat, joilla ei ollut mitään 
odotuksia ja b) potilaat, jotka 
odottivat hoitajan olevan toimin-
nallinen ja tehtäväsuuntautu-
nut. Ei odotuksia –oleva ryhmä 
toivoi, että hoitaja luo mielek-
kyyden hoitosuhteeseen (sen-
segiving). Potilaat, jotka kokivat 
hoitajan tehtäväsuuntautu-
neesti, toivoivat, että hoitaja tu-
kee heitä lääkärin vastaanotolla 
ja antavat tietoa hoidosta ym-
märrettävällä kielellä.  

Tutkimus tuo esille hoitajien tär-
keän roolin syöpäpotilaan hoi-
toprosessissa. Suunnitelluissa 
keskusteluissa potilaan usko-
mukset ja asenteet aktivoituvat, 
ja sekä potilas että hoitaja tule-
vat niistä tietoiseksi.  

Jensen, T.B., Kjærgaard, A. & 
Svejvig, P. 2009. Using institu-
tional theory with sensemaking 
theory: a case study of infor-
mation system implementation 
in healthcare. Journal of Infor-
mation Technology 4, 24, 343–
353. (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvailla elektronisen äänitys-
systeemin (lääkäreiden sane-
luun liittyvän) implementointa 
organisaation makro-,  mikro- ja 
yksilötasolla. 

N=10 ryhmä lääkäreitä tanska-
laisessa sairaalassa 
 
Haastattelut, havainnot ja muis-
tiinpanot 
 
Laadullinen tutkimus 

Makrotason organisaatio: Ter-
veydenhuollon professiot pyrki-
vät työssään tehokkuuteen -
väite osoittautui todeksi. 
Mikrotason työyhteisö: 
Suhtautuminen uudistukseen 
oli konfliktinen. Lääkärit halusi-
vat hoitaa potilaita eivät tehdä 
hallinnollisia tehtäviä, mitä uu-
distus heidän mielestä tarkoitti. 
Yksilötaso/sosiokognitiivinen 
taso: Yksittäiset lääkärit olivat 
aktiivisia implementoinnissa ja 
pyrkivät luomaan uudenlaista 
identiteettiä lääkäreille. Osa 
vastusti uudistusta  

Kaksi näkökulmaa, Institutio-
naalinen ja sensemaking täy-
dentävät toisiaan ja auttavat 
ymmärtämään uudistusten im-
plementointia organisaatioissa. 



 

252 

Sylvain, C. & Lamothe, L. 2012. 
Sensemaking: a driving force 
behind the integration of profes-
sional practices. Journal of 
Health Organization and Mana-
gement 6, 26, 737–757. 
 

Kuvata klinikan professioiden 
sensemaking-prosessia psyki-
atristen potilaiden ja päihteiden 
väärinkäyttäjien hoidon integ-
rointihankkeissa. 

Kahdeksan vuoden pitkittäistut-
kimus mielenterveysongelmia 
ja päihteiden käyttäjiä hoitavien 
professioiden työyhteisössä 
N=23 
34 haastattelua, havainnointi 
(yli 20 h) ja dokumenttianalyysi 
 
Laadullinen tutkimus 

Sensemaking-prosessi onnis-
tui, koska se kiinnittyi professi-
oiden itsensä tekemään työ-
hön. Työprosessien kehittämi-
nen tehtiin kolmessa vai-
heessa. 1. persoonallisuushäi-
riöisten ja riippuvuus käyttäyty-
jien prosessi, jossa professiot 
harjoittelivat yhdessä työsken-
telyä. Konsensuksena syntyi 
hoitoprotokolla. 2. Psykoottis-
ten ja riippuvuus käyttäytyjien 
prosessi. Ohjelma luotiin mo-
niammatillisesti. Tiimissä ra-
kennettiin luottamusta ryhmän 
muihin jäseniin. 3. Kompleksis-
ten häiriökäyttäytyjien ja riippu-
vuus käyttäytyjien prosessi. 
Sairaanhoitaja-psykiatri -työ-
pari hoitivat yhdessä potilaita. 

Jos työntekijät saavat kollektii-
visesti itse hallita sensemaking-
prosessia (oppivat tekemään 
työtä vuorovaikutuksessa kes-
kenään), kehittämishankkeilla 
on suurempi todennäköisyys 
onnistua.  

Leykum, L., Kumar, P., 
Parchman, M., McDaniel, R.R., 
Lanham, H. & Agar, M. 2012. 
Use of an agent-based model to 
understand clinical systems. 
Journal of Artificial Societies 
and Social Simulation 3, 15, 2.  
(jatkuu) 

Kuvailla lääkäritiimin tapoja vai-
kuttaa potilaan hoitoon. Tutki-
muksen kohteet olivat sen-
semakingin ja improvisoinnin 
(kyky tehdä tilanteen mukaisia 
päätöksiä) vaikutukset sairaa-
lassa olevien potilaiden hoidon 
lopputuloksiin. 
 

Lääkäritiimien havainnointi seit-
semän kuukauden ajan kah-
dessa sairaalassa USA:ssa  
 
Etnografinen tutkimus 
Laadullinen tutkimus 

Tutkijat loivat toimijalähtöisen 
mallin, jossa tiimin erilaiset ta-
vat työskennellä vaikuttivat po-
tilaiden hoidon lopputuloksiin. 
Tiimeillä joilla oli paljon sen-
semakingiä ja improvisaatiota, 
saivat aikaan parempia hoidon 
lopputuloksia, esimerkiksi vä-
hemmän komplikaatioita, vä-
hemmän potilassiirtoja hoidon 
tarpeen kasvun vuoksi ja vä-
hemmän kuolleisuutta. Korkean 
sensemakingin ja improvisaa-
tion ryhmien lääkärinkierrot 
kestivät pidempään.  

Tiimityöskentelyllä ja sen luon-
teella on suuri merkitys potilaan 
hoidon lopputuloksiin. Yksilöi-
den välisellä vuorovaikutuksella 
ja informaation kululla on merki-
tystä, kun parannetaan systee-
min suorituskykyä.  
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Checkland, K., Harrison, S., 
Snow, S., Coleman, A. & 
McDermott, I. 2013. Under-
standing the work done by NHS 
commissioning managers: an 
exploration of the micropro-
cesses underlying day-to-day 
sensemaking in UK primary 
care organisations. Journal of 
Health Organization and Mana-
gement 2, 27, 149–170. 
 

Tutkia keskijohdon päivittäistä 
työtä. Miten he rakensivat ym-
märrystä muutoksista, joita he 
työssään kokivat, miten ne vas-
taanotettiin ja miten niihin rea-
goitiin? Tutkia johtajien sen-
semakingiin kiinnittyviä men-
taalisia malleja, joiden avulla he 
tulkitsivat muutosta ja jotka 
muuttuivat ajan kanssa sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen seu-
rauksena. 

N=15 johtajaa 
 
varjostus 60 h,  
meetingien havainnointi 
haastattelut n=11 
 
Laadullinen tapaustutkimus 

Tutkijat havaitsivat kahden-
laista käyttäytymistä: 1) symbo-
lisesti läsnä olevaa ja aktiivi-
sesti poissaolevaa 2) sekä arte-
faktien tuottamista. Läsnä-
olevuuden asteella ei ollut mer-
kitystä merkityksellistämiselle, 
jos kokous oli puheenjohtajan 
tiukasti kontrolloima. Asioiden 
merkityksellistäminen oli vah-
vaa, jos kokouksissa sallittiin 
vapaa keskustelu. V 

Mekanismit, jotka ylläpitävät 
managerialistista tehokkuutta 
saattavat estää sensemakingiä. 
Sensemaking kasvaa epämuo-
dollisissa tilanteissa. Johtajien 
tulisi uskaltaa antaa merkityksiä 
(sensegiving) ilman, että pel-
käävät menettävänsä ase-
maansa 

Ahmad, R., Ferlie, E. & Atun, R. 
2013. How trustworthiness is 
assessed in health care: A 
sensemaking perspective. 
Journal of Change Manage-
ment 2, 13, 159–178. 
 

Kuvailla kuluttajien ja terveys-
palvelujen tuottajien välistä 
luottamusta sekä mikro- että 
makrotasolla. 

n=60 raskaana olevaa pakista-
nilaista naista  
n=9 paikallista terveyspalvelu-
jen tuottajaa 
120 haastattelua kolmen kuu-
kauden aikana 
 
havainnointi 
60 palvelujen tuottajien syvä-
haastattelua 
15 ryhmähaastattelua 
 
Laadullinen tutkimus 

Potilaat arvioivat saamaansa 
hoidon laatua arvioimalla palve-
lun tuottajien teknisiä taitoja, 
jotka liittyivät interpersoonalli-
seen osaamiseen sekä vas-
taanotetun palvelun tuottajan 
intentionaalisuuteen. Nämä te-
kijät kuvasivat luottamusta pal-
velun tuottajaa kohtaan.  

Potilaan luottamus palvelun 
tuottajaa kohtaan syntyy sen-
semaking-prosessissa, ja se 
perustuu käsityksiin palvelun 
tuottajan osaamisesta ja eetti-
sestä käyttäytymisestä. Luotta-
mus ei ole stabiili tila, vaan se 
vaihtelee muun muassa palve-
lun tuottajan sensegivingin mu-
kaan. Sensemaking-näkökulma 
sopii myös päivittäisten käytän-
töjen tutkimukseen. 

Doherty, C. & Saunders, M.N. 
2013. Elective surgical patients' 
narratives of hospitalization: 
The co-construction of safety. 
Social Science & Medicine 98, 
29–36. (jatkuu) 
 

Selvittää, miten elektiivisessa 
leikkauksessa olevat potilaat 
merkityksellistävät sairaalassa-
oloaan tarinoiden avulla.  

N=38 potilasta 
 
72 haastattelua englantilai-
sessa sairaalassa  
 
Laadullinen tutkimus 

Ennen leikkausta havaittiin, että 
potilailla ilmeni kolmenlaista 
diskurssia: 1) luottamus lääkä-
reihin ja hoitajiin (ammattitaito), 
2) byrokraattinen (arvostettu 
sairaala) ja 3) ideologinen (sai-
raalassa on turvallista). Leik-
kauksen jälkeen tuli esille 
kaaos ja kärsiminen –diskurs-
sit, kun potilaiden odotukset 

Potilailla ja henkilöstöllä saat-
taa olla erilainen kognitiivinen 
kartta hoidosta ja sen turvalli-
suudesta. Tämä saattaa aiheut-
taa vääriä tulkintoja tilanteessa, 
ja se aiheuttaa potilaalle psyko-
sosiaalisia ja fyysisiä harmeja. 
Lisäämällä potilaiden osalli-
suutta hoitoprosessissa voi-
daan vääriä tulkintoja vähentää 
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hoitoa kohtaan eivät täyttyneet. 
Potilaat eivät löytäneet yhteistä 
ymmärrystä heitä hoitavien 
kanssa.   

ja lisätä potilaan luottamusta 
palvelun tuottajia kohtaan.  

Dortland, M.V.R., Voordijk, H. & 
Dewulf, G. 2014. Making sense 
of future uncertainties using 
real options and scenario plan-
ning. Futures 55, 15–31. 
 
 
 
 

Kuvata, miten reaalinen optio-
ajattelu (=joustavuus investoin-
nissa) tukee päätöksen tekoa ja 
uusien sairaalafasiliteettien 
muotoilua. 

Haastattelut ja työpajat kol-
messa terveydenhuollon orga-
nisaatiossa 
 
Laadullinen tutkimus 

Beliefdriven-sensemakingin 
aste (asioita merkitykselliste-
tään argumenttien ja uskomus-
ten pohjalta) riippui työpajojen 
osallistujien taustoista. Keskei-
nen vaikuttaja sensemaking-
prosessissa oli osallistujien or-
ganisaatioidentiteetti.  

Työntekijät kykenevät teke-
mään päätöksiä ja luomaan uu-
sia skenaarioita, jos he pystyvät 
jakamaan asioita dialogisesti. 

Dawson, P., Sykes, C., 
McLean, P., Zanko, M. & Marci-
ano, H. 2014. Stories affording 
new pathways: bridging the di-
vide between aged and disabil-
ity care. Journal of Organizati-
onal Change Management 5, 
27, 819 –838. 

Tarkastella ikääntyvien Päivä-
palveluohjelma- hankkeen al-
kuvaiheen eri sidosryhmien ta-
paa synnyttää yhteisöllistä dia-
logisuutta ja luovaa ajattelua ta-
rinoiden avulla. Muutoksen 
kohteena olivat tunnetut, mutta 
ilkeät ongelmat, joihin liittyi vaa-
detta kuunnella moniäänisyyttä.   

Kahden eri organisaation pal-
velun tuottajia 
 
Haastattelut 
Etnografinen tutkimus 
 
Laadullinen tutkimus 

Tarinat toimivat merkityksellis-
tämisen välineenä. Ne antoivat 
retrospektiivisesti tieto ole-
massa olevista ongelmista, 
mutta samalla ne tuottivat uutta 
innovatiivista tietoa siitä, miten 
ongelmia pitäisi ratkaista tule-
vaisuuden toiminnan kannalta. 
Yhteisöllinen työskentely si-
toutti ryhmän toimintaan. 

Yhdessä tuotetuilla tarinoilla on 
suuri voima sitouttaa ihmiset 
toimintaan, ja ne tuottavat uusia 
mahdollisuuksia uudelleen ajat-
teluun palvelujen uudistami-
sessa. 

Leykum, L.K., Chesser, H., 
Lanham, H.J., Carla, P., Pal-
mer, R., Ratcliffe, T., Reisinger, 
H., Agar, M. & Pugh, J. 2015. 
The association between 
sensemaking during physician 
team rounds and hospitalized 
patients’ outcomes. Journal of 
General Internal Medicine 12, 
3012, 1821–1827. (jatkuu) 

Selvittää sairaalassa olevien 
potilaiden hoidon tulosten, sai-
raalassa oloajan ja komplikaati-
oiden sekä lääkäreiden lääkäri-
kierrolla tekemää merkityksel-
listämisen suhdetta. 

Yhdentoista lääkärikierron päi-
vittäinen havainnointi ja vide-
ointi 2–4 viikon ajan sairaalassa  
Tiimien lääkärinkierron aikai-
nen keskustelu potilaiden 
kanssa.  
 
Laadullinen ja tilastollinen ana-
lyysi 

Tutkijat havaitsivat viisi erilaista 
lääkärikiertotapaa. Viisi tiimiä 
kiersi pelkästään tarkoituksen-
mukaisuus (esim. kierto tehtiin 
toiminnallisten tarpeiden perus-
teella) periaatteella ja neljä pe-
rusti kiertojärjestyksen potilaan 
kliinisiin tarpeisiin Tiimeillä, 
jotka kiersivät sekä potilaiden 
tarpeiden että tarkoitusmukai-
suus- periaatteella oli merkit-
sevä yhteys komplikaatioiden 

Merkityksellistäminen voi pa-
rantaa hoidon tuloksia ja kas-
vattaa ymmärrystä potilaan klii-
nisen tilan etenemisestä, ja se 
voi lisätä toimintavarmuutta. Se 
lisää työntekijöiden kykyä 
nähdä asioita laajemmassa 
perspektiivissä kuin vain yhden 
yksittäisen potilaan kannalta 
katsottuna. Sensemakingin 
avulla on mahdollista siirtää hil-
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matalaan ilmaantumiseen (p＜
0.001) ja lyhyempään hoitoai-

kaan (p＜0.001). 

jaista tietoa tiimissä. Sensema-
king tarjoaa lääkärikiertoon so-
siaalisen näkökulman.  

van Os, A., de Gilder, D., van 
Dyck, C. & Groenewegen, P. 
2015. Responses to profes-
sional identity threat: Identity 
management strategies in inci-
dent narratives of health care 
professionals. Journal of Health 
Organization and Management 
7, 29, 1011–1028. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvailla terveydenhuollon pro-
fessioiden haittatapahtumiin liit-
tyvää merkityksellistämistä 
analysoimalla niihin liittyvää 
professionaalista identiteettiä.  

N=14 lääkäriä, erikoistuvia lää-
käreitä ja hoitajia hollantilai-
sessa sairaalassa 
 
Laadullinen tutkimus 

Hoitajat ja erikoistuvat lääkärit 
käyttivät monenlaisia strategi-
oita hallitakseen identiteettiään. 
Alemman statuksen omaavan 
henkilöstön käyttämät strate-
giat: Erikoistuvat lääkärit esit-
täytyivät mieluummin lääkä-
reinä kuin erikoistuvina koros-
taakseen vastuutaan ja status-
taan. Hoitajat korostivat sai-
raanhoitajan rajoitettua vas-
tuuta potilaan hoidossa. Toinen 
hoitajien käyttämä strategia oli, 
että hoitovastuu on moniamma-
tillisella tiimillä ei yksittäisellä 
sairaanhoitajalla. Lääkärit käyt-
tivät suojelustrategiaa muita 
professioryhmiä kohtaan. Lää-
kärit uskoivat, että he tekevät 
vähemmän virheitä kuin hoitajat 
paremman koulutuksensa ja 
kokemuksensa johdosta.  

Profession identiteetti vaikuttaa 
siihen, miten eri he rakentavat 
identiteettiään haittatapahtu-
mien sattuessa. Lääkäreiden 
tapa hahmottaa oma identiteetti 
haittatapahtumien ilmaantumi-
sen yhteydessä saattaa estää 
haittatapahtumien raportointia. 

Kristiansen, M., Obstfelder, A. 
& Lotherington, A. T. 2015. 
Nurses’ sensemaking of contra-
dicting logics: An underex-
plored aspect of organisational 
work in nursing homes. Scandi-
navian Journal of Management 
3, 31, 330–337. (jatkuu) 
 

Selvittää miten tehokkuuteen 
painottuva toiminta ilmenee 
hoitokodin henkilöstön käsityk-
sissä suhteessa professionaali-
seen toimintaan. 

Kolmen norjalaisen hoitokodin 
hoitajat 
Havainnointi 
Haastattelut 
 
Laadullinen tutkimus  

Budjettirajoitteet ja taloudelli-
nen kontrolli koettiin konflikti-
sena hoitajien professionaali-
sen ajattelun kanssa, ja se ai-
heutti epävarmuutta ja puutteel-
lisia perusteita heidän päivittäi-
selle työlleen. Erityisesti tiuken-
tunut henkilöstön palkkapoli-
tiikka aiheutti eettisiä arjen 

Tehokkuusajattelu haastaa pro-
fessionaaliset käsitykset työstä. 
Kahden näkökulman välillä on 
ristiriitoja, joita olisi mahdollista 
lieventää sensemakingin 
avulla.  
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työssä esille tulevia jännitteitä, 
samoin hallinnon vaade doku-
mentoida enemmän työn laa-
tua. Hoitajilla oli kuitenkin halu 
toteuttaa hyvää hoitoa, joka pe-
rustui heidän ammatillisiin käsi-
tyksiin ja arvoihin. Kirjatuissa 
arvoissa ja arvojen käytännön 
toteuttamisen välillä koettiin 
olevan kuilu.  

Harvey, J., Dopson, S., 
McManus, R.J. & Powell, J. 
2015. Factors influencing the 
adoption of self-management 
solutions: an interpretive syn-
thesis of the literature on stake-
holder experiences. Implemen-
tation Science 1, 101–159. (jat-
kuu) (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvittää pitkäaikaissairaiden 
kokemuksia itsensä johtami-
seen sopeutumisessa ja sitä 
estäviä ja edistäviä tekijöitä 
(esim. tiedon antaminen, tuke-
minen, voinnin seuraaminen).  

N=58 artikkelia  
 
Kirjallisuuskatsaus 

Potilaat pitivät samoja asioita it-
sensä johtamista edistävinä ja 
samalla estävinä tekijöinä, ja 
käsitys saattoi muuttua päin-
vastaiseksi hoidon aikana. Kä-
sitys riippui siitä, miten vastaaja 
koki sopeutumisen sopivan hä-
nen rationaaliseen päätöksen-
tekoon. Sopeutuja pysyi kan-
nassaan niin kauan kuin koki 
saavansa siitä hyötyä. Sopeu-
tuja koki saavansa positiivista 
arvoa ratkaisusta, mikäli se 
vastasi hänen odotuksiinsa. 
Päätekijät, jotka vaikuttivat ra-
tionaalisiin päätöksiin olivat 
kustannushyöty sekä ratkaisun 
arvoa lisäävät moraaliset, sosi-
aaliset, motivaatio- ja kulttuuril-
liset tekijät. 

Sopeutumisen implementoin-
nissa auttaa, jos edistäville ja 
estäville tekijöille annetaan 
merkitys suhteessa arjen käy-
täntöihin ja tavoitteisiin. 
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Lunkka, N. & Suhonen, M. & 
Turkki, L. 2015. Sairaalan pro-
jektit materialisoitumisen aree-
noina–ylihoitajien kokemuksia 
muutosprosesseista. Hallinnon 
Tutkimus 3, 34, 233–248.  

Kuvata tapaa, jolla sairaalan 
keskijohdossa työskentelevät 
ylihoitajat merkityksellistävät 
muutoshankkeita.  

N=10 ylihoitajaa 
 
Laadullinen tutkimus 

Tuloksena esitettiin seitsemän 
merkityksellistämisen yläkate-
goriaa 1) reflektoinnin aktivoija, 
2) rutiininomaisuuden vähen-
täjä, 3) identiteetin terävöittäjä, 
4) vihjeiden kokoaja, 5) muu-
toksen legitimoija, 6) esplikoin-
nin velvoittaja sekä 7) moniam-
matillisuuden mahdollistaja.  

Tutkimus osoitti, että ylihoita-
jien ymmärrys ja siten myös 
muutos rakentui vuorovaikutuk-
sessa. Tutkimuksessa tuli esiin, 
että sairaalan eri ammattiryh-
mien välillä vallitsevat valta-
asemat heijastuvat myös pro-
jektityöskentelyyn ja siksi pro-
jektipäälliköltä vaaditaan osaa-
mista ja herkkyyttä ylläpitää ar-
vostavaa ja kaikkia huomioivaa 
vuorovaikutusta.  
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Liite 3. Tiedote tutkimuksesta henkilöstölle 
 
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA HENKILÖSTÖLLE (17.9.2014) 
Terveydenhuollon palvelua rakentamassa. Etnografia sairaalan palvelukulttuurista -tutkimus 
 
Pyydän sinua osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan työyksikkösi/tämän sairaalan palve-
lua. Olet soveltuva tähän tutkimukseen, koska hoidat välittömästi tai välillisesti tässä tutkimuksessa 
mukana olevia suolistosyöpää sairastavia potilaita. Tutkimukseen pyydetään potilaita, joilla on to-
dettu suolistosyöpä ja ovat sen takia erikoissairaanhoidossa potilaana sekä heidän läheisiään. Pereh-
dyttyäsi tähän tiedotteeseen voit esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Jos päätät osallistua tutkimuk-
seen, sinulta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta.  
 
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on arvioinut 
tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon 18.12.2014. 
 
Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on lisätä ymmärrystä terveydenhuollossa annettavasta palvelusta. Tutki-
mus tekee näkyväksi potilaiden, heidän läheistensä sekä palvelun tuottamiseen osallistujien palve-
lulle antamia merkityksiä. Ne ohjaavat henkilöstön toimintaa erilaisissa palvelutilanteissa ja samalla 
ne ohjaavat potilasta käyttäytymään kulttuurillisesti hyväksyttävällä tavalla potilaan roolissa. Paljas-
tamalla palveluun liittyviä syvärakenteita voidaan työyhteisöissä ymmärtää paremmin palvelua estä-
viä ja edistäviä asioita. Tutkimukseni tarkoituksena ei ole arvioida eikä arvottaa moraalisesti tutki-
muskohteen palvelua, vaan luoda syvempää ymmärrystä työyksiön palvelulle antamista merkityk-
sistä.  
 
Tutkimuksen kulkuh-1 tuntia. Haastattelu tehdään sairaalassa kahden kesken tutkijan kanssa. Lisäksi 
suolistosyöpää sairastavia hoitavissa yksiköissä tehdään palvelutilanteiden havainnointia, joissa saa-
tat olla mukana. Kirjallisen suostumuksen lisäksi havainnointiin pyydetään sinulta suullinen lupa aina 
ennen havainnointitilannetta. Havainnoitavien palvelutilanteiden jälkeen sinulta voidaan kysyä tilan-
teen synnyttämiä ajatuksia. Haastatteluaineistot nauhoitetaan tarkempaa analyysia varten. Tutki-
musaineisto kerätään 1.3. – 31.12.2015. 
 
Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja haitat 
 
Tutkimukseen osallistumisesta ei koidu sinulle suoranaista hyötyä, mutta osallistumalla tähän tutki-
mukseen annat arvokasta ja ainutlaatuista tietoa palvelukulttuurista sinun ja työyksikkösi arjessa. 
Haastatteluun osallistumisesta aiheutuu sinulle vaivaa, ja se kuluttaa myös työaikaasi. 
 
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  
 
Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 
 
Työyksiköstäsi kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain 
edellyttämällä tavalla. Tutkimukseen osallistuvan tiedot tallentuvat Suostumuslomakkeeseen, josta 
muodostuu Henkilötietorekisteri. Tätä rekisteriä säilytetään tutkimusorganisaatiossa lukitussa tilassa, 
ja rekisteri hävitetään tutkimuksen valmistuttua kohdeorganisaation tietoturvajätteisiin. Tutkimusra-
portissa ei henkilöllisyytesi ole tunnistettavissa. Haastattelu- ja havainnointiaineistot säilytetään viisi 
vuotta tutkimuksen valmistumisen jälkeen. 
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Vapaaehtoisuus 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää tutkimuksen koska tahansa syytä 
ilmoittamatta. Voit myös peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin sinusta kerättyjä tietoja ei käytetä 
enää tutkimustarkoituksessa. Tutkimustietokantaan tallennettuja tietoja ei voida poistaa tutkimuk-
sesta vetäytymisen jälkeen, jos tiedot on jo ehditty analysoida. ” 
 
Tutkimustuloksista tiedottaminen 
 
Tästä tutkimuksesta kirjoitetaan tutkimusraportti. Se on tutkijan Tampereen yliopiston Johtamiskor-
keakoululle tekemä väitöstutkimus ja sitä ohjaa professori Jari Stenvall. Tutkimuksen suunniteltu jul-
kaisuaika on vuonna 2017. Voit halutessanne lukea sinun käsityksiäsi koskevaa analyysiä aikaisemmin 
ottamalla yhteyden tutkijaan.  
 
Tutkijan yhteystiedot  

 
Tarja Korpela, Kunnantie 92, 15820 Lahti, p. 050 4032449, tarja.korpela@lamk.fi  
  

mailto:tarja.korpela@lamk.fi
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Liite 4. Henkilöstön tutkimukseen osallistumisen suostumuslomake  
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Liite 5. Tiedote tutkimukseen osallistuville yksiköille 

Tiedote tutkimukseen osallistuville yksiköille   18.12.2014 

Hyvät tämän yksikön ammattilaiset,    

 

Rohkenen pyytää Teitä osallistumaan sairaalan palvelua käsittelevään tutkimukseeni. Tutki-

mukseen kutsutaan myös vapaaehtoisia tässä sairaalassa hoidossa olevia suolistosyöpää sai-

rastavia ja heidän läheisiään. Terveydenhuollon palvelusta tiedetään vielä hyvin vähän, mutta 

te voitte olla antamassa oman korvaamattoman panoksen palvelua koskevan tutkimustiedon 

kartuttamiseen.  

Kerään tutkimusaineistoa haastattelemalla, havainnoimalla, valokuvaamalla hoitoympäristöä 

sekä keräämällä kirjallisia dokumentteja. Haastatteluihin pyydän Teiltä kirjallisen suostumuk-

sen tutkimukseen osallistumisesta. Havainnointia teen organisaationne tutkimusluvalla, mutta 

pyydän Teiltä kuitenkin suullisen luvan havainnointiin aina tilannekohtaisesti. Tutkimukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä tutkimuksen missä vai-

heessa tahansa. Kaikki tutkimustiedot ovat luottamuksellisia. Henkilöllisyyttäsi suojellaan tut-

kimuksen eri vaiheissa eikä tutkimuksesta valmistuvasta raportista pysty tunnistamaan yksit-

täistä työntekijää. Väitöskirjatutkimus on luettavissa sen valmistuttua Tampereen yliopiston 

www-sivuilta.  

Kerään tutkimusaineistoa 1.3.–31.12.2015 yksiköissä, joissa suolistosyöpää sairastavia tutki-

taan tai hoidetaan.  

Toivon Teidän myönteistä suhtautumista tutkimukseen. Pyrin työskentelemään yksiössänne 

niin, että se häiritsee työtänne mahdollisimman vähän. Kerron mielelläni lisää tästä tutkimuk-

sesta henkilökohtaisesti, sähköpostin tai puhelimen välityksellä.  

Kiitos arvokkaasta avustanne, 

Tarja Korpela 

Kunnantie 92 

15820 Lahti 

p. 050 4032 4 
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LIITE 6. Haastattelukysymykset henkilöstölle 
 
Henkilöstön haastattelukysymykset   (1.9.2014) 

Haastateltavan taustatiedot: 

 syntymävuosi 

 tehtävänimeke 

 työkokemus vuosina terveydenhuoltoalalla 

 työkokemus vuosina tässä sairaalassa 

 työkokemus vuosina tässä yksikössä 

Potilaita hoitavien haastattelukysymykset: 

1. Kerro lyhyesti työhistoriastasi 

2. Kerro tyypillisestä työpäivästäsi. 

3. Mikä sinulle on työssäsi tärkeintä? Miksi? 

4. Kerro suolistosyöpää sairastavien potilaiden hoidosta/palvelusta tässä yksi-

kössä ja tässä sairaalassa yleensä? 

5. Olet hoitanut potilas X: ää tässä yksikössä.  Kerro hänen hoidostaan. Miten 

olet ollut siinä mukana? 

6. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa suolistosyöpää sairastavan hyvä palvelu? 

7. Miten se toteutuu tässä yksikössä ja tässä sairaalassa yleensä? Mitkä asiat 

mielestäsi edistävät hyvää palvelua ja mitkä asiat heikentävät hyvää palve-

lua tässä yksikössä? 

8. Arvioi sinun henkilökohtainen palvelutasosi suolistosyöpää sairastavien hoi-

dossa asteikolla 1 -10. Voisitko perustella arviotasi? (Jos haastateltava an-

taa alemman arvosanan kuin 10, häneltä kysytään, millä toimenpiteillä ar-

vosanan saisi kohoamaan?) 

9. Arvioi teidän työyksikön suolistosyöpää sairastavien palvelutaso asteikolla 

1 - 10. Voisitko perustella arviotasi? (Jos haastateltava antaa alemman ar-

vosanan kuin 10, häneltä kysytään, millä toimenpiteillä arvosanan saisi ko-

hoamaan?) 

10. Millaisena näet palvelun/palvelun laadun omassa työssäsi kymmenen vuo-

den päästä? 

11. Mitä muuta haluisit kertoa palvelusta? 
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Liite 7. Työ ja hoitaminen -kehyksen ala- ja kuvauskategoriat (s.263-266) 

          

Palvelun periaatteiden noudattaminen 

Kokonaisvaltaisen hoidon toteuttaminen Eettisten periaatteiden noudattaminen Potilaslähtöisen hoidon toteuttaminen 

Yksityisyyden suojan huomioiminen Palveluasenteen muistaminen Luotettavuuden ylläpitäminen 

Potilaslähtöisen hoidon toteuttaminen 

Potilaan kohtaaminen 

Myötätunnon osoittaminen kivuliaalle 

 potilaalle 
Potilaan huomioiminen erityisellä tavalla 

Jännityksestä kärsivän potilaan 

 rauhoittaminen 

Ihmisläheisen hoidon tarjoaminen potilaalle 
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Hoitotoimenpiteiden suorittaminen 

Potilaan kipulääkitseminen toimenpiteen 

 aikana 

 

Potilaan rauhoittaminen toimenpiteen aikana 

 

Toimenpiteeseen liittyvien tehtävien 

suorittaminen 

Vuorovaikutuksessa toimiminen 

Potilaan rauhoittaminen keskustelemalla 

Syövästä ja jatkohoidosta keskusteleminen 

 

 

Toimenpiteeseen liittyvä potilaan ohjaaminen 

Toiminnan organisoiminen 

Poliklinikkatoiminnan organisoiminen vastaamaan potilaiden  

yksilöllisiä tarpeita 
Yksikön työnjaosta sopiminen 

Potilaan kuunteleminen 

 

 

Syvällinen keskusteleminen potilaan kanssa 
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Avun antaminen potilaan fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin 
 

Avun antaminen kotiutumisen jälkeen 

Potilaan ongelmien ratkaiseminen 

Potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

Potilaan yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen Toimiminen potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 

 

Tiedon antaminen 

Kotona selviytymistä auttavien tietojen 

antaminen 
Sairauteen liittyvien tietojen antaminen Toimenpiteestä kertominen 

8 merkitysyksikköä 
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Ammatillinen osaaminen 

Hoitoyön osaaminen Hoitotyön osaamisen varmistaminen 

Omaisten osallistaminen hoitoon 

Potilaan läheisten huomioiminen 

 

Palvelussuhteessa toimiminen 
 toimiminen  

  

Oman osaamisen antaminen  

terveydenhuollon käyttöön 
Virka-asemaan kuuluvien töiden 

 hoitaminen 
Tulosten tuottaminen 

Omaisten tukeminen läheisen sairauden aikana 


