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Abstract

The aim of this study is to meet the need to have a better understanding of identity construction in
the context of organizational change. With my narrative research, I add my voice to those
researchers who appreciate language playing a key role in the formation of social reality,
individual’s cognitive structure and sense of self. The question of how the participants in the study
narrate themselves within the context of organizational change has guided conducting the study.

The data for the study consists of 12 individuals’ narration in the contexts of various
organizational changes. In this study organizational change means the social constructions the
participants have constructed in their narration. Decided by the top management, in actual reality
these organizational changes have been associated with personnel effects and negotiations
complying with the co-operation act. I studied the narrated identity construction utilizing
positioning, categorizing and expectation as analytical concepts in reading. The reading of the
narrated data had six stages.

In the last reading stage I sought answers as to how the main characters of the stories, Juha,
Marjut and Arja, narrate the relation to themselves and the relation to others within the context of
organizational change. I have used a narrative form for two reasons. Firstly, in order to deepen my
own understanding as to how and why the narrated identity is constructed as it is. Secondly, with
a narrative study, I have been able to expose the dynamic nature in the construction of context and
identity more clearly than with a traditional research text. The readings of narrative data preceding
my narrative writing have, however, affected the construction of my chosen three stories, the
method of writing them, the chosen citations and interpretation.

This study will lead to a better understanding of how an individual’s self is constructed in
relation to others in the organization where the individual works. My study suggests that, due to
its open nature, an organizational change increases the individual’s need to narrate the individual’s
self, who I am, how I have become me and what my possible future selves will be like. The study
discloses needs lying in the background of the narration in the context of organizational change;
the need to raise self-esteem, to maintain the feeling of command and control, to hold on to the
moral order, to decrease uncertainty and to maintain continuity. In addition to this, the study
uncovers the struggle for one’s own identity.

Keywords: identity construction, narrated identity, narrative research, organizational
change, relation to others, self, social constructionism, social identity, story
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tehtävänä on vastata tarpeeseen ymmärtää nykyistä paremmin identiteettien
rakentumista organisaatiomuutoksen kontekstissa. Liityn kerronnallisella tutkimuksellani niiden
tutkijoiden joukkoon, jotka ajattelevat kielellä olevan keskeisen merkityksen sosiaalisen todelli-
suuden, yksilön tiedollisten rakenteiden ja itseymmärryksen muotoutumisessa. Kysymys siitä,
miten tutkimukseen osallistuvat kertovat itsensä organisaatiomuutoksen kontekstissa, on ohjan-
nut tutkimuksen tekemistä.

Tutkimusaineisto on koostunut 12 henkilön kerronnasta eri organisaatiomuutosten konteks-
teissa. Organisaatiomuutoksella on tässä tutkimuksessa tarkoitettu niitä sosiaalisia konstruktioi-
ta, joita tutkimukseen osallistuvat ovat rakentaneet kerronnassaan. Reaalisessa todellisuudessa
nämä organisaatiomuutokset ovat olleet ylimmän johdon päättämiä, niihin on liittynyt henkilös-
tövaikutuksia ja yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja. Olen tutkinut kerrotun identiteetin
rakentumista käyttäen luennassa positiointia, kategorisointia ja odotusta analyyttisina käsitteinä.
Kerrotun aineiston luenta on ollut kuusivaiheinen.

Viimeisessä luentavaiheessa olen hakenut vastauksia siihen, miten tarinoiden päähenkilöt
Juha, Marjut ja Arja kertovat suhteen omaan itseensä ja suhteen toisiin organisaatiomuutoksen
kontekstissa. Olen käyttänyt tarinallista muotoa kahdesta syystä. Ensinnäkin syventääkseni omaa
ymmärrystäni siitä, miten ja miksi kerrottu identiteetti rakentuu kerrotunlaiseksi. Toiseksi olen
saanut tarinamuotoisella esittämisellä perinteistä tutkimustekstiä selkeämmin esille kontekstin ja
identiteetin rakentumisen dynaamisen luonteen. Valitsemieni kolmen tarinan rakentamiseen, nii-
den kirjoittamisen tapaan, valittuihin sitaatteihin ja tulkintaan ovat kuitenkin vaikuttaneet tari-
noiden kirjoittamista edeltäneet kerronnallisen aineiston luennat.

Tämä tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miten yksilön minuus rakentuu suhteessa toisiin orga-
nisaatiossa, jossa hän työskentelee. Tutkimuksessani ehdotan, että organisaatiomuutos lisää
avoimen luonteensa vuoksi yksilön tarvetta kertoa minuuttaan, sitä kuka minä olen, miten olen
tullut minuksi ja millaisia ovat mahdolliset tulevat minuuteni. Tutkimus tuo esiin ne tarpeet, jot-
ka organisaatiomuutoksen kontekstissa ovat kerronnan taustalla; tarve kohottaa itsetuntoa, säilyt-
tää hallinnan ja kontrollin tunnetta, pitää kiinni moraalijärjestyksestä, pienentää epävarmuutta ja
ylläpitää jatkuvuutta. Lisäksi näkyviin tulee taistelu oman identiteetin puolesta.

Asiasanat: identiteetin rakentaminen, kerronnallinen tutkimus, kerrottu identiteetti,
minuus, narratiivinen tutkimus, organisaatiomuutos, sosiaalinen identiteetti, sosiaalinen
konstruktionismi, suhde toisiin, tarina
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Kiitokset  

Tutkimuksen tekeminen on yksinäistä työtä. Sitä on verrattu niin matkantekoon 

kuin kaivon pohjalla olemiseen. Voin allekirjoittaa molemmat metaforat. Matkan 

teko ei olisi kuitenkaan luonnistanut yksinään. Kaivonpohjalta olisi ollut vaikea 

nousta ilman apua. Tämän vuoksi on kiitosten aika. 

Kiitän lämpimästi ohjaajaani professori Vesa Puhakkaa siitä, että hän luotti 

minuun ja valitsemaani tapaan tehdä kerronnallista tutkimusta. Hänen innostunut 

palautteensa antoi minulle uskoa ja rohkeutta edetä omalla tavallani. Kiitän myös 

työni toista ohjaajaa professori emerita Leena Syrjälää. Syvällinen ymmärryksesi 

kertomuksen tutkimuksen tekemisestä, mutta myös hieno yhdistelmä 

suorapuheisuutta ja empatiakykyä ovat tehneet minuun lähtemättömän vaikutuksen. 

Sinua on kiittäminen myös siitä, että sain esitarkastajakseni kansainvälistä 

arvostusta nauttivan kertomuksen tutkija Matti Hyvärisen. Se oli enempi kuin 

uskalsin toivoa. Kiitän professori Matti Hyväristä lämpimästi hänen tekemästään 

esitarkastustyöstä. Sain siitä sekä iloa että oppia. Kiitän myös dosentti Teppo 

Sintosta työni esitarkastamisesta. Sain siitä vahvistusta omille näkemyksilleni. 

Kiitän jo etukäteen professori Susan Meriläistä lupautumisesta vastaväittäjäksi. 

Odotan mielenkiinnolla tulevaa. 

Kiitos teille upeat ihmiset, jotka suostuitte haastateltavikseni. Uskon 

muistavani jokaisen haastattelun, sen tunnelman ja vaihdetut sanat vielä pitkään. 

Tutkijan elämässä on niin ikään arkisia realiteetteja. Kiitän Liikesivistysrahastoa, 

Tauno Tönningin säätiötä ja Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan 

rahastoa taloudellisesta tuesta.  

Kiitän Elävän kertomus -ryhmän jäseniä asiaa eteenpäin vieneistä 

keskusteluista. Erityiskiitos sinulle Anne K., että saatoit minut ryhmään. Paljosta 

muustakin olen kiitollinen sinulle. Leena P. ansaitsee kiitoksen energisoinnista ja 

vauhdin pidosta. Palautan Päivi M. sinulle sinun omat sanasi: ilman 

sähköpostikirjeenvaihtoamme, tekstien vaihtamista ja kommentointia se ratkaiseva 

hellekesä olisi käynyt todennäköisesti liian rankaksi. Kiitän myös 

kauppakorkeakoulun tutkimusyhteisöä siitä, että se on ottanut ystävällisesti vastaan 

ulkopuolelta tulijan. Desperado-käytävää parempaa paikkaa en olisi voinut toivoa. 

Käytävän asukit takasivat, että siellä oli riittävästi väljyyttä ja henkistä vapautta. 

Marika ja Marjut: olen teistä kiitollinen.  

On vielä muutama henkilö, joita on kiitettävä erikseen; Marketta, Liisa, 

Vuokko ja Päivi R. Kiitän teitä saamastani avusta ja ystävällisyydestä. FM Jukka 

Käräjäojaa kiitän kielenhuollosta ja FM Satu Ruskoa englannin kielen 
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käännöksestä. Kiitän myös yliopiston kirjaston henkilöstöä ja Actan toimitusta 

saamastani palvelusta sekä professori Jari Jugaa nopeasta asian edistämisestä. 

Työnantajaani Markkinointi-instituuttia kiitän tutkimustyön 

mahdollistamisesta. Lämmin kiitos esimiehelleni KTM Mauri Haloselle 

mahdollisuudesta ajoittaa opintovapaani juuri niin kuin sen halusin. Arvostan sitä 

suuresti. Kiitän koko Oulun yksikön henkilöstö siitä, että olette uskoneet ja 

kannustaneet. Ja siitä, että sain kokea itseni tervetulleeksi palattuani opintovapaalta. 

Pitkäaikaiset yhteistyökumppanini ja ystäväni Eija K., Tuula K. ja Kari P.: 

sydämellinen kiitos teille keskusteluista ja tuesta, jota olen teiltä saanut. Kiitän 

myös Helsingin kollegoita viimevaiheen tsemppauksesta. 

Kiitän ystäviäni ymmärryksestä ja pitkämielisyydestä. Tiina, olen voinut aina 

luottaa siihen, että olet tukenani. Piita, olet mukisematta myöntynyt siihen, että 

vuosikymmenten traditioihimme on tullut törkeän pitkiä taukoja. Liisa ja Hannu 

sekä Terttu ja Seppo, olen etuoikeutettu saatuani teidät ystävikseni. Ullalle kiitos 

mielenrauhasta ja parantamisesta. Hevosihmisiä kiitän siitä toisesta todellisuudesta, 

jossa tutkimuspaineet ovat menettäneet merkityksensä. En olisi minä, jos en tässä 

vaiheessa muistaisi elämäni karvakuonoja Sakua, Pomoa, Pummia ja Sallia sekä 

ihanaa Cella-tammaani. Tämä joukko on tarjonnut minulle liikuttavia elämyksiä.  

Elämäni kulkua on siivittänyt kaksi vahvaa naista: Rauha-äitini ja sisareni 

Saara. En voi kyllin kiittää teitä kahta. Tämänkin prosessin aikana te olette ottaneet 

vastaan murinani ja hiljaisuuteni, kantaneet huolta minun jaksamisestani ja 

iloinneet yhdessä kanssani. Kiitän teitä molempia sydämeni pohjasta. Kiitän myös 

teitä Mauno ja Jouni. Olen voinut vetäytyä tämän työn pariin rauhallisin mielin 

tietäen äidin ja Saaran olevan hyvissä käsissä. 

Pikku timanttimme Jenni: sinä olet elämäni suurin lahja. On ollut ilo saada 

seurata, miten olet kasvanut upeaksi nuoreksi naiseksi. Kiitos, että olet ymmärtänyt 

aikani niukkuuden. Ja kiitos Jaakko, että olet juuri sellainen kuin olet. Puolisoni 

Jukka, sinun kohdallasi sanat tuntuvat riittämättömiltä. Yritän kuitenkin. Kaiken 

sen, mikä on minulle arvokasta, olen saanut sinun kauttasi ja sinun kanssasi. Kiitos, 

että et tämänkään prosessin aikana lakannut kuuntelemasta ja kannustamasta. 

Omistan väitöskirjatyöni edesmenneelle isälleni Reino Roppolalle. 

Puuminrannassa 30. päivänä tammikuuta 2016  Leena Ruopsa 
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1 Johdanto  

Mä oon aina itseäni kuvaillu tällä Hoksu-hiirellä. Siinä kirjassa on ne Hoksu- 

ja Hemmi-hiiri. Niiden vanha juusto alkoi happanemaan siellä sokkeloissa, 

missä ne asusti. Se Hoksu tunsi, että jossakin on uutta, houkuttelevan 

tuoksuista juustoa. Se yritti houkutella Hemmiä mukaan, mutta se oli liian 

pelokas. Hemmi jäi sinne, mutta se Hoksu lähti. Ja se löysi sen uuden 

herkullisen juuston. Sitä itse on aina niin utelias kuitenkin ollu, ja tietyllä 

tavalla päättäväinen ja rohkea, että on lähteny siihen mukaan. Niin ku tehdä 

se tietoinen päätös siitä, ja alkaa toimimaan sen mukaisesti. 

Katkelma voisi olla lainaus kertomakirjallisuudesta, katkelma terapiaistunnosta tai 

sitaatti maailmanmatkaajan blogista. Se muodostaa kertomuksen, sellaisena kuin 

David Herman (2003) sen määrittää. Kertomus selvittää, mitä henkilölle tai 

henkilöille on tapahtunut määrätyissä olosuhteissa ja tietynlaisin seurauksin. 

Katkelma täyttää Phelanin (2005) määritelmän puhutusta kertomuksesta. Kertomus 

syntyy, kun joku kertoo jollekin toiselle, jollakin tarkoituksella, jossakin tilanteessa 

jotakin tapahtuneen. Selontekijästä tulee kertoja ja selonteon vastaanottajasta 

kuulija. 

Yllä oleva kertomus ei kuitenkaan paljasta, kuka kertoja on, kenelle hän kertoo 

ja mihin hän kertomallaan pyrkii. Tieto siitä, että kerronnan paikka on tämän 

tutkimuksen haastattelu, antaa kertomukselle kontekstin1. Kertoja puhuu itsestään 

ja organisaatiomuutoksesta erään pohjoismaisen matkailualan pörssiyhtiön yhden 

toimipisteen esimiehenä. Tästä tiedosta rakentuu yllä olevan kertomuksen toinen 

konteksti. Jos lukija nyt palaa lukemaan sitaattia, sanat ja ilmaisut liittyvät hänen 

mielessään sellaisiin sanoihin ja ilmaisuihin, joita katkelmassa ei ole. Kontekstit 

mahdollistavat kerrotun tulkinnan (Bamberg 2012). 

Edellä olevan kertojan tapaan me kaikki tuotamme merkityksiä2, rakennamme 

merkkien avulla käsitystä maailmasta ja itsestämme vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

                                                        
1 Konteksti voidaan ymmärtää relationaaliseksi suhteeksi, jossa konteksti määrittää kertojaa. Kertoja 
taas käyttää ja muokkaa kontekstia osallistuessaan toiminnallisiin ja kommunikatiivisiin prosesseihin. 
(Hosking & Morley 1991.) Kommunikatiivinen prosessi on jatkuvasti rakentuva vuorovaikutuksen 
ketju, jossa me ihmiset etsimme ja muodostamme yhteistä ymmärrystä asioiden merkityksistä (Hopper 
1993).  
2 Merkitykset, arvot ja katsomukset saavat konkreettiset hahmonsa instituutioissa, sosiaalisissa suhteissa, 
uskomusjärjestelmissä, tavoissa ja tottumuksissa sekä materiaalisen maailman ja sen esineiden 
käyttötavoissa. Kaikki nämä muodostavat yhdessä kulttuureja. Kulttuurit sisältävät merkityskarttoja, 
jotka tekevät maailmasta ymmärrettävän niiden jäsenille. Nämä merkityskartat eivät sijaitse vain 
ihmisten pään sisällä, vaan ne saavat myös kouriintuntuvia materiaalisia hahmoja niissä toiminta- ja 
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meille yhteisessä kontekstissa (Lehtonen 1996, van Lagenhove & Harré 1993). Me 

asemoimme itsemme kieltä käyttäen osaksi kulttuurimme merkitysjärjestelmiä (Hall 

ym. 1999, Saastamoinen 1999). Tätä asemointia kohtaan organisaatiotutkijat ovat 

osoittaneet viime vuosina yhä kasvavaa kiinnostusta (Alvesson ym. 2008, Coupland & 

Brown 2012). Mats Alvesson kumppaneineen (2008) puhuu jopa identiteettikäänteestä 

(turn to identity). Miksi identiteetti-tutkimuksesta on tullut niin tärkeää? 

Aikalaissosiologi Anthony Giddens käsittelee teoksessaan Modernity and Self-

Identity (1991) yhteiskuntaa, jossa rakenteiden ja kulttuurin nopea muuttuminen 

jättävät ainoaksi hallittavaksi ilmiöksi yksilön identiteetin. Emme ole enää niitä, 

joiksi satumme syntymään. Sosiaalipsykologi Pekka Saastamoinen (2006b) 

korostaa, että meidän on jatkuvasti luotava, ylläpidettävä ja ymmärrettävä 

itseämme. On oltava varautunut epämiellyttäviin, jopa epätoivoa aiheuttaviin 

tapahtumiin. Samaan aikaan on suhtauduttava vastaantuleviin tilanteisiin 

aktiivisesti. Joudumme vastaamaan valinnoistamme: siitä millaiseksi valintamme 

meidät muokkaavat, keitä olemme nyt ja tulevaisuudessa (Saastamoinen 2006a). 

Lukuisten valintojen kontekstissa meidän on kyettävä joustavasti ylläpitämään 

johdonmukaista kertomusta itsestämme (Giddens 1991).  

Suurin osa identiteettitutkijoista on hylännyt kartesiolaisen käsityksen yhtenäisestä 

identiteetistä, joka rakentuisi ihmisen sisällä olevan yhtenäisen ja kestävän minuuden 

perustalle (Alasuutari 2007, De Fina 2011, McInnes ym. 2006). Pysyvyyttä korostavan 

identiteettikäsitteen käytön rinnalla ja sen sijasta käytetään identiteetin rakentamisen 

(Alasuutari 2007, Alvesson ym. 2008, Ronkainen 1999, Simpson & Caroll 2008), 

identiteettityön (Alasuutari 2007, Beech 2000, Beech 2008, McInnes & Corlett 2012, 

Sveningsson & Alvesson 2003, Watson 2008) ja identifioitumisen käsitteitä (Alasuutari 

2007, Ashforth ym. 2008b, Hall ym. 1999, Ronkainen 1999). Identiteetin määrittely 

on saanut kontekstuaalisen aikaan ja paikkaan kiinnittyvän luonteen (Alasuutari 

2007, Alvesson ym. 2008, Bamberg & Georgakopoulou 2008b, Coupland & Brown 

2012, Holstein & Gubrium 2000).   

Liityn organisaatiotutkimuksen alaan kuuluvalla kerronnallisella 3  tutkimuksellani 

niiden tutkijoiden joukkoon, jotka ajattelevat identiteetin kontekstuaaliseksi (Alvesson 

ym. 2008, Bamberg & Georgakopoulou 2008b, Brown 2001, Coupland & Brown 2012, 

                                                        
käyttäytymismalleissa, jotka omaksumalla me todistamme kuuluvamme johonkin kulttuuriin. 
(Lehtonen 1996: 17–18.) 
3  Käytän tutkimuksessani englannin kielestä lainatun narratiivisen tutkimuksen käsitteen sijaan 
kerronnallisen tutkimuksen käsitettä. Kerronnallisen tutkimuksen rinnalla käytän niin ikään 
kerronnallisen lähestymistavan ja kertomuksen tutkimuksen käsitteitä samaa tarkoittaen. 
Englanninkielisen käsitteen narrative käännän merkitysyhteydestä riippuen joko kertomiseksi, 
kerronnallisuudeksi tai kertomukseksi.  
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Holstein & Gubrium 2000) ja erilaisissa sosiaalisissa suhteissa rakentuvaksi (Brown 

2001, Sluss & Ashforth 2007). Me asemoimme itsemme ja tulemme asemoiduksi 

(Ronkainen 1999, Somers 1994). Tunnistamme samuutta ja puhumme 

erilaisuudesta (Hall ym. 1999). Kertomalla näistä paikantumisista ja 

identifioitumisista me rakennamme omaa identiteettiämme. Kertomukset 

jäsentävät paikkaamme maailmassa antamalla vastauksia siihen, keitä me olemme 

(Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Tämän tutkimuksen kertomuksia kuvaa 

parhaiten se, että ne ovat vuorovaikutustilanteissa syntyviä pieniä kertomuksia 

(Bamberg & Georgakopoulou 2008a). Niin pieniä, että kertoja tuskin huomaa 

kertoneensa.  Näissä kertomuksissa puhuja antaa kuulijalle viitteitä siitä, kuka hän 

on ja miten haluaa tulla ymmärretyksi (ks. Bamberg & Georgakopoulou 2008a, 

Bamberg 2012). Kysymys ei ole siitä, että tutkijalla olisi kuuntelemalla suora pääsy 

puhujan sisäiseen maailmaan (Bamberg 2006). Kerrontaa tutkimalla on kuitenkin 

mahdollista päästä käsiksi siihen, miten puhuja tekee identiteettityötään. 

Käytän tutkimuksessani identiteetin rakentamisen, identiteetin kertomisen ja 

identiteettityön käsitteitä samaa tarkoittaen. Identiteettityö, rakentaminen ja 

kertominen viittaavat siihen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaan 

prosessiin, jossa identiteetit sekä tuottaantuvat että kerrotaan. Tutkimuksessani 

lähden siitä, että identiteetin rakentaminen voi olla myös yksilön sisäinen prosessi. 

Meillä on kyky erottaa, miten toiset näkevät meidät siitä, miten spontaanisti 

koemme itsemme. Tämä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntynyt kyky 

mahdollistaa identiteetin kertomisen sisäisenä tarinana. (Hänninen 1999.) 

Rakennamme identiteettejämme niissä yhteisöissä, joissa elämme joko 

vapaaehtoisesti tai välttämättömyyden pakosta (Bauman & Vainonen 1997). Yksi 

merkittävimmistä on se organisaatio, jossa kukin meistä kullakin hetkellä 

työskentelee (Collin 1996, Hogg & Terry 2000). Identiteettiemme kertomiseen 

vaikuttavat omien tarkoitusperiemme lisäksi muiden organisaatiossa 

työskentelevien tarkoitusperät. Tarkoitusperiä tarkasteltaessa on pystytty 

osoittamaan, että ylin johto pyrkii määrittämään, millaisia identiteettejä kullekin 

työympäristössä rakentuu (Alasuutari 2007, Alvesson & Willmott 2002, Dutton ym. 

2010, Kärreman & Alvesson 2004). Myös muilla kuin suhteilla ylimpään johtoon 

on merkityksensä. Ei siis ole ihme, että kasvava joukko organisaatiotutkijoita pyrkii 

ymmärtämään, miten identiteetit organisaatioissa rakentuvat, keitä ovat ne 

merkitykselliset toiset ja mitkä ovat ne merkittävät tapahtumat, jotka vaikuttavat 

identiteetin rakentumiseen. 
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1.1 Identiteettitutkimuksen eri lähestymistavat 

Identiteettiä lähestytään organisaatiotutkimuksen tieteenalalla erilaisilla 

tiedonintresseillä (Alvesson ym. 2008). Alvesson ja kumppanit (2008) jakavat 

identiteettitutkimuksen funktionaaliseen, kriittiseen ja tulkitsevaan 

identiteettitutkimukseen. Tarkastelun perustana on saksalaisen filosofin Jürgen 

Habermasin (1972) tiedonintressejä koskeva jaottelu. Funktionaalinen tutkimus 

teknisine tiedonintresseineen edustaa identiteettitutkimuksen valtavirtaa. Hieman 

yksinkertaistaen voidaan ajatella funktionaalista organisaatiotutkimusta tekevien 

pyrkivän selvittämään identiteetin rakentumisen ja sosiaalisen ympäristön syy-

seuraussuhteita. Tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla voitaisiin ennustaa tulevaa 

sekä parantaa johtamisen vaikuttavuutta ja organisaatioiden tehokkuutta. Tulosten 

ajatellaan olevan yleistettävissä toisiin ajankohtiin ja paikkoihin. Kriittisen 

koulukunnan identiteettitutkijat taas pyrkivät emansipatorisen tiedonintressin 

ohjaamina tekemään näkyväksi vallankäyttöä ja valtasuhteita, jotka rajoittavat yksilön 

toimijuutta. (Alvesson ym. 2008.) Liityn tutkimuksellani tulkitsevan koulukunnan 

identiteettitutkimuksen tekijöihin. Teen tutkimustani käytännöllis-hermeneuttisen 

tiedonintressin ohjaamana. (Alvesson ym. 2008.)  Pyrin tulkintojeni kautta 

syvällisesti ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Syvällinen ymmärtäminen tarkoittaa 

sen tavoittamista, miksi identiteetit kerrotaan kerrotunlaisina.  Aineistolähtöisessä 

tutkimuksessani ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä, jossa teoreettinen 

tarkastelelu ja empiirisen aineiston tarkastelu vaikuttavat toinen toisiinsa. 

Tulkitsevan koulukunnan sisällä identiteetin tutkimisen kohteet jakautuvat 

organisaation ja yksilön identiteetteihin. Organisaation identiteettiä tarkasteltaessa 

voidaan etsiä vastausta kysymykseen, keitä me olemme organisaationa. Toisin 

sanoen identiteettiä tarkastellaan organisaation identiteettinä (Ashforth ym. 2008b). 

Toisaalta voidaan keskittyä tämän tutkimuksen tapaan siihen, miten yksilö rakentaa 

identiteettiään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kertoo identiteettiään käytössään 

olevilla resursseilla4 (ks. Alvesson ym. 2008).   

                                                        
4 Näistä resursseista Alvesson ym. (2008) käyttävät kielen ja kulttuurin tutkija Per Linellin (1998) tapaan 
kontekstuaalisen resurssin käsitettä. Käsitteellä he viittaavat niihin resurssien kuvaajiin, joita käytämme 
toiminnassamme ja tiedonrakentamisessamme. Tässä tutkimuksessa käytän samaa tarkoittaen kulttuuristen 
resurssien käsitettä. Käytössämme olevat resurssit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen 
sisältää sen aiemman puheen tai toiminnan, jota käytämme uuden tiedon tai ymmärryksen 
rakentamiseen. Toinen kategoria sisältää sen konkreettisen ympäristön, jossa me toimimme. Kolmas 
sisältää ne kontekstuaaliset abstraktit tai välilliset resurssit, jotka ovat mukana kerronnassamme. 
Kolmanteen kategoriaan kuuluu kaikki se taustatieto, ne oletukset tai uskomukset, jotka meillä on 
olemassa kyseessä olevasta asiasta tai toisista keskusteluun osallistuvista. (Linell 1998.) 
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Tutkimuksessa on mahdollista valita, tarkastellaanko identiteettiä yksilötasolla vai 

yksilön identifioitumista ryhmään. Perinteisesti tapana on ollut valita jompikumpi 

(Gioia ym. 2000b). Sosiaalisen identiteetin lähestymistapaa edustavat Dominic Abrams 

ja Michael A. Hogg (2004) sekä identiteettiteorian keskeiset kehittäjät Jan E. Stets 

ja Peter J. Burke (2012) ovat tahoillaan tuoneet esiin, että perinteisiä koulukuntarajoja 

ylittävä empiirinen analyysi voisi mahdollistaa uusia avauksia identiteettitutkimuksen 

alueella.  Käsillä olevassa aineistolähtöisessä tutkimuksessa identiteettien ajatellaan 

voivan rakentua yhdessä hetkessä yksilölliseksi ja hyvin henkilökohtaiseksi, 

toisessa hetkessä taas jaetuksi ja yhteiseksi (ks. Abrams & Hogg 2004). Yhdistän 

tutkimuksessani kaksi tavanomaisesti erillään pidettyä tutkimustraditiota: Erwin 

Goffmanin (1959) sosiaalisten roolien tutkimuksista alkunsa saaneen 

vuorovaikutuksen tutkimisen sekä sosiaalipsykologi Henri Tajfelin ja kumppaneiden 

(ks. Billig & Tajfel 1973, Tajfel & Turner 1979, Tajfel ym. 1971) tutkimusten perustalle 

rakentuneen sosiaalisen identiteetin lähestymistavan. Kahden tutkimustradition 

yhdistämisen tekee mahdolliseksi niitä yhdistävä lähtökohta-olettama, jonka mukaan 

konteksti määrittää identiteettiä (Deppermann 2007, ks. myös Suoninen 2012). Jaan 

ihmisryhmää diskurssissa ja diskurssina tutkineen Pekka Pällin (2003: 95) 

käsityksen siitä, että samalla tavoin ja usein yhtä aikaa, kun kieli mahdollistaa 

asettumisen yksilöksi, se mahdollistaa myös asettumisen ryhmän jäseneksi.  

Organisaatiotutkimuksen alan arvostettu identiteettitutkija Andrew D. Brown 

(2001) alleviivaa, että kaksituhattaluvun identiteettitutkimuksessa on keskityttävä 

tarkastelemaan suhteita niissä konteksteissa, joissa yksilön identiteetti rakentuu. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen identiteettien yksilö- ja ryhmätasoista 

rakentumista organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

1.2 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimustehtävä 

Organisaatioita on viime vuosikymmenten taloudellisissa ja teknologisissa 

muutoksissa ajanut eteenpäin tehokkuuden ja taloudellisen tuottavuuden vaatimus. 

Globaali kilpailu on synnyttänyt vaatimuksen ennakoinnista, joustavuudesta ja 

muuntautumiskyvystä. (Iedema ym. 2005, Lilja & Tainio 2006, Oswick ym. 2005.) 

Organisaatiomuutos on nähty välttämättömäksi selviytymiskeinoksi ympäristöstä 

tulevaa pakkoa vastaan (Oswick ym. 2005). Liiketoimintaorganisaatioiden on 

muokattava organisaatioiden rakenteita kyetäkseen toimimaan joka hetki sekä 

asiakaslähtöisesti että kustannustehokkaasti. Sama vaatimus on välittynyt 

julkishallinnon organisaatioihin. Niin valtioiden, kuntien kuin julkisten 

organisaatioiden on oltava toiminnassaan tuloksellisia (Syvänen 2003). 
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Viesti muutoksen vaatimuksesta tuntuu menneen hyvin perille. Tuoreimman 

Euroopan työolotutkimuksen mukaan 52 prosenttia suomalaisista työntekijöistä on 

viime vuosikymmenen loppupuolella kokenut ison organisaatiomuutoksen omalla 

työpaikallaan (Eurofound 2012). Eikä tahti näytä laantuvan. Tutkimuksen mukaan 

vuodelle 2014 muutosta suunnitteli jopa 63 % tutkituista organisaatioista (Nalbantoglu 

2014). Tällä muutosvauhdilla asetumme EU-maiden kärkeen. Tosin vauhti on kova 

muissakin maissa.  

Tutkimusten mukaan organisaatiomuutoksista epäonnistuu yli 70 % (Beer & 

Nohria 2000, Burke 2011, Cinite ym. 2009). Epäonnistuneet muutosyritykset 

aiheuttavat organisaatioille sekä aineellisia että aineettomia pääomamenetyksiä. 

Organisaation jäsenille organisaatiomuutos tarkoittaa ylimääräistä työtä ja 

sopeutumisen tarvetta. Usein organisaatiomuutos tarkoittaa epätietoisuutta siitä, mikä, 

jos mikään, on yksilön asema muutoksen jälkeen (Driver 2009, Reissner 2010).  

Avoimen luonteensa ja siitä syntyvän epävarmuuden vuoksi 

organisaatiomuutos käynnistää identiteettityöskentelyn: keskustelun siitä, kuka 

minä olen ja keitä me olemme (Alvesson & Willmott 2002, Corley & Gioia 2004, 

Jian 2011, Sveningsson & Alvesson 2003, Vaara ym.  2003). Jos muutos on 

tarpeeksi suuri, se voi uhata jopa identiteetin olemassaoloa. 

Pienimuotoisempanakin muutos saattaa aiheuttaa identiteettiin liittyvien 

merkitysten ja arvojen kyseenalaistumisen (Ethier & Deaux 2001). Muutoksen 

kokevat yrittävät ymmärtää, miten organisaatiomuutos vaikuttaa heidän 

tulevaisuuteensa (Collin 1996, McInnes ym. 2006, Reissner 2010, Vaara ym. 2003). 

Identiteettidiskurssi taas synnyttää organisaatiossa epätasapainoa, häiriötä ja 

seurauksia, joita muutosprosessissa ei suinkaan ole tavoiteltu (Beech & Johnson 

2005). Organisaatiomuutoksella ja identiteettityöllä on näin toisiaan ruokkiva 

yhteys.  

Yllättävän vähän tiedetään identiteetin rakentumisen dynamiikasta 

organisaatiomuutoksen kontekstissa (Beech & Johnson 2005, Gioia ym. 2000a, 

Kärreman & Alvesson 2001, Langley ym. 2013, McInnes ym. 2006, Reissner 2010) 

siitä huolimatta, että organisaatiossa työskentelevien identiteettien tiedetään 

vaikuttavan organisaatioiden menestymiseen ja päinvastoin (Albert ym. 2000, 

Kärreman & Alvesson 2004, McInnes ym. 2006, Reissner 2010, Thomas & Hardy 

2011). On ymmärretty, että identiteettien tutkimisen rinnalla on yhä enempi 

kiinnitettävä huomiota kontekstiin, jossa identiteetit kulloinkin rakentuvat (Brown 

2001, Coupland & Brown 2012). Kuitenkin valtavirran organisaatiomuutos-

tutkimuksessa painotetaan edelleen kolmea ulottuvuutta: miten muutos toteutetaan, 

miten muutos onnistuu ja ketkä ovat toimijat (Jansson 2013). Näillä painotuksilla 



17 

ei tule artikuloiduksi yksilön subjektiivinen kokemus organisaatiomuutoksessa. 

Ohitetuksi tulee se sosiaalinen vuorovaikutus, jossa rakentuvat yksilön omille 

kokemuksilleen antamat merkitykset sekä yksilön käsitys omasta itsestään. 

Tutkimustehtäväni on rakentunut tarpeesta ymmärtää nykyistä paremmin 

identiteettien rakentumista organisaatiomuutoksen kontekstissa (Jian 2011, 

Langley ym. 2013, Reissner 2010, Tsoukas & Chia 2002, Tsoukas 2005). 

Identiteetin rakentumisen syvällinen ymmärtäminen edellyttää vastausten löytymistä 

siihen, miksi tutkimukseen osallistuvat5  kertovat identiteettiään niin kuin he sen 

tekevät. Tieteellisen tutkimustiedon tuottamisen lisäksi tutkimuksellani on 

käytännöllinen tavoite. Haluan tuottaa tietoa organisaatiossa työskenteleville ja 

niitä johtaville, jotta he voisivat paremmin ymmärtää itseään ja toisia 

organisaatiomuutoksen kontekstissa.  

Tutkimukseni on aineistolähtöinen, joten tutkimustehtäväni ei ole ollut alusta 

saakka lainkaan selvä. Se on rakentunut aineiston, tulkinnallisten viitekehysten ja 

minun itseni välisessä vuorovaikutuksessa (ks. Hägg 2010). Valintani tehdä 

kerronnallista tutkimusta on toiminut ankkurina, joka on auttanut minua 

määrittelemään tutkimustani ohjaavan kysymyksen: Miten tutkimukseen 

osallistuvat kertovat itseään organisaatiomuutoksen kontekstissa? 

Kyetäkseni vastaamaan tutkimuskysymykseeni käytän tutkimuksessani 

positiointia analyyttisena käsitteenä (ks. myös Alasuutari 2007). Positiointi 

tekemisenä viittaa siihen, miten vuorovaikutuksen perustilanteessa eli 

keskustelussa otamme itsellemme tai annamme jollekin toiselle jonkin kulttuurisen 

tavan mukaisen puhujapaikan ja -tavan (Langenhove & Harré 1999). Käytän 

positiointi-käsitteen lisäksi asemointia ja paikantamista samaa tarkoittaen. 

Positioinnin käsite on auttanut minua täsmentämään tutkimuskysymystäni kahdella 

alakysymyksellä:  

1. Miten tutkimukseen osallistuvat asemoivat organisaatiomuutoksen 

kontekstissa itsensä suhteessa omaan itseensä? 

                                                        
5 Laadullisessa tutkimuksessa on perinteisesti käytetty haastattelija-haastateltava-käsiteparia viitattaessa 
tutkijaan tutkimustiedon kerääjänä ja informantteihin tutkimustiedon antajina. Käytän tutkimuksessani 
kuitenkin kerronnalliselle tutkimukselle ominaiseen tapaan tutkimukseen osallistuvan (research participant) 
käsitettä (ks. Clandinin & Connelly 2000, Pinnegar & Daynes 2007, Spector-Mersel 2010). Käsitteellä 
korostan sitä, miten tutkimushaastatteluihin osallistuneet ovat minun kanssani osallisia tutkimustiedon 
rakentumiseen. Poikkeuksellinen kohta tutkimusraportistani löytyy kolmannesta pääluvusta. Siinä kerron 
haastatteluista, niiden suunnittelusta ja toteutumisesta. Niistä kertoessani käytän käsitteitä haastateltava ja 
haastatteluun osallistuva korostaakseni sitä, että tutkimuksen aineisto on syntynyt haastattelutilanteessa. 
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2. Miten tutkimukseen osallistuvat asemoivat organisaatiomuutoksen 

kontekstisssa itsensä suhteessa toisiin? 

Positioinnin ulottuvuuksista ensimmäinen kuvaa yksilön suhdetta itseensä. 

Toisessa on kyse interaktiivisesta positioinnista, suhteessa olemisesta toiseen.  

Toinen analyyttinen käsite, jota käytän, on odotus. Odotukset syntyvät niissä 

tiedollisissa prosesseissa, joissa arvioimme kokemamme perusteella 

kohtaamaamme tai tulevaa tapahtumaa (Tannen 1979). Nämä tiedolliset prosessit 

ja niissä syntyvät tiedolliset rakenteet ovat kulttuurisidonnaisia. Odotukset 

perustuvat käsitykseen siitä, miten asiat normaalisti etenevät ja tavallisesti ovat. 

Odotukset kertovat, miten asioiden pitäisi olla (Siikala 1984).  Organisaatiomuutos 

sisältää yksilölle aina uuden kohtaamisen. Olkoonpa kohtaamisen kohde uusi 

työtapa, uusi ihminen tai työväline. Kun arvioimme aiemmin koetun perusteella 

kohtaamaamme, olemme tekemisissä odotusten kanssa.  

Kolmantena analyyttisena käsitteenä käytän identiteetin rakentumisen 

tarkastelussa kategoriaa. Kategoriaa käyttämällä kertoja voi vahvistaa tai uusintaa 

käsitystä itsestään, mutta myös muista (Välimaa 2011). Itsen ja toisten asemointi 

kategorioiden avulla sekä kategorioiden käyttäminen siinä, miten kertoja on tullut 

asemoiduksi organisaatiomuutoksen kontekstissa, tuovat esiin sen, millaiseksi hän 

kertoo itseään.  

1.3 Tutkimuksen kerronnallinen aineisto  

Tutimustehtäväni on ymmärtää identiteettien rakentumista organisaatiomuutoksen 

kontekstissa. Organisaatiomuutos tarkoittaa tässä tutkimuksessa sellaista 

tapahtumien sarjaa, jonka käynnistämisestä päättää ylin johto, johon liittyy 

henkilöstövaikutuksia ja joka edellyttää yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja. 

Olen kerännyt tutkimukseni kerronnallisen aineiston haastattelemalla 

kahtatoista henkilöä kahdestatoista eri organisaatiosta. Tutkimukseen osallistuvien 

työnantajaorganisaatioista kolmella yhtiöllä on yksiköitä kaikissa maapallon osissa, 

yhdellä Pohjoismaissa ja loput ovat kansallisia organisaatioita. Kansainväliset 

organisaatiot ovat pörssiyhtiöitä. Kotimaisissa organisaatioissa on sekä 

julkisoikeudellisiksi että yksityisoikeudellisiksi oikeushenkilöiksi luokiteltavia 

organisaatioita. Tässä tutkimuksessa kaikkien tutkimukseen osallistuvien 

työnantajaorganisaatiot ovat henkilöstömäärältään luokiteltavissa suuryrityksiksi 

(Yrittäjät 2015). Osallistujia ei ole pyydetty tutkimukseen edustamaan 
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työnantajaorganisaatiotaan, vaan kertomaan omista kokemuksistaan 

organisaatiomuutoksen kontekstissa.  

Tutkimukseen osallistujissa on miehiä ja naisia kolmesta eri organisaation 

hierarkian tasosta. Hierarkian tasolla viittaan siihen organisaation rakenteeseen, 

jossa on sovittuna tietyt tasot ja niille määritellyt vastuun-, vallan- sekä työnjaot. 

Neljä osallistujaa toimii työnantajaorganisaationsa ylimmässä johdossa, neljä 

keskijohdossa ja neljä työnantajaorganisaationsa luottamustehtävissä. Luottamus-

tehtävällä ja käsitteellä luottamushenkilö viittaan tutkimuksessani toimijoihin, 

jotka organisaation jäsenet ovat äänestäneet edustajikseen työhön liittyvissä 

neuvotteluissa.  Tutkimukseen osallistuneet luottamushenkilöt toimivat myös oman 

subtanssialansa työtehtävissä kukin omassa työnantajaorganisaatiossaan. 

Tutkimukseen osallistuvien valinta perustuu siihen, että haluan painottaa 

tutkimuksessani kerronnan moniäänisyyttä (ks. Demers 2007). Moniäänisyydellä 

tarkoitan sitä, että organisaatiomuutoskontekstissa tulee kerrotuksi identiteettejä 

organisaatioiden eri tasoilta ja eri organisaatioista. Toinen syy valintaani perustuu 

luottamuksellisuuteen (Fletcher & Watson 2007). Käytännön kokemukseni mukaan 

ihmisten on helpompi kertoa, kun kuulija ei ole vuorovaikutuksessa kenenkään 

muuhun saman organisaation sisällä.  

Tieteellisessä tutkimuksessa on tapana keskustella aineiston edustavuudesta. 

Edustavuutta tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että tämän tutkimuksen 

analyysiyksikkönä ei ole sen paremmin organisaatio, yksittäinen muutosprosessi 

kuin yksittäinen henkilökään. Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu 

kerrottuihin identiteetteihin organisaatiomuutoksen kontekstissa. Tutkimuksen 

kerronnallisen aineiston voi ajatella näytteiksi. Näytenäkökulmassa keskeistä on 

harkinnanvaraisuus ja tutkimusaineiston laatu, ei niinkään aineiston määrä (Eskola 

& Suoranta 1998). Myös aineiston käsittelyäni ohjaa ajatus näytteistä. En pyri 

tutkimuksessani esittelemään lukijalle koko aineistoa. Rakennan käsittelyn sen 

mukaan, mikä on tutkimustehtävän ratkaisemisen kannalta mielekästä. 

Tutkimuksessa on kysymys kerronnallisesta tietämisestä tilanteisena ja kontekstiin 

liittyvänä (Bruner 1986). Olen yhtä mieltä Holsteinin ja Gubriumin (1995) kanssa 

siitä, että kerronnallisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston edustavuutta 

tärkeämpää on tutkimukseen osallistuvien kyky kertomusten eli tässä tapauksessa 

identiteettien esittämiseen organisaatiomuutoksen kontekstissa. Useita vuosia 

työantajaorganisaatioissaan työskennelleillä ammattilaisilla voi ajatella olevan 

tämän kyvyn sen vuoksi, että heillä on kokemuksia sosiaalisten suhteiden 

muuttumisesta organisaatiomuutoksen kontekstissa. 
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Kysymystä tutkimukseen osallistuvien luotettavuudesta pidän Atkinsonin ja 

Coffeyn (2003) tapaan jopa hieman naiivina. Kerronnallisessa aineistossa on 

tuotettuna se todellisuus ja ne identiteetit, josta osallistujat ovat kertoneet. 

Kerronnallisen tutkimuksen luotettavuus rakentuu määrän ja edustavuuden sijaan 

siitä, että kuvaan luotettavasti tutkimuksen tekemisen prosessin. Se rakentuu myös 

siitä, että tutkimukseni tulokset näyttäytyvät uskottavina. Bruner (1986) käyttää 

käsitettä todentuntuisuus (versimilitude). Luottavuus tutkimuksessani rakentuu, 

kun lukija kokee lukemansa mahdolliseksi ja todentuntuiseksi.  

1.4 Tutkijan positio tutkimuksessa 

Virtaaminen alkaa syntymästä ja loppuu kuolemaan. Virtaamista voi 

kontrolloida vain tiettyyn rajaan saakka. Pitipä siitä tai ei, minä ajattelen, niin 

kaikki virtaa, ja vastaan voi pyristellä, niin kuin minä teen, mutta virta vie siitä 

huolimatta, ja saman virran vietäväksi voi ajautua rajattoman monta kertaa, 

ja virtaaminen jatkuu vaikka kuinka pyristelisi, ja silloin kun ajelehtii joessa, 

on syytä pukeutua märkäpukuun ja jalkoja suojaaviin kenkiin, sillä virta voi 

olla voimakas. (Loe & Menna 2002: 54.) 

Ajattelen, että organisaatiomuutoksen dynaaminen liike alkaa, kun 

organisaatiomuutos lausutaan ensimmäisen kerran ääneen, kirjoitetaan 

esityslistaan tai esitetään palaverissa. Sen jälkeen liikettä ei voi pysäyttää. Erlend 

Loen kuvaus hänen suhteestaan maailmaan kertoo jotain siitä, millaiseksi koen 

suhteeni organisaatiomuutokseen rakentuneen vuosien saatossa. 

Vielä 2000-luvun alussa toisinkirjoittajiksi määriteltiin tutkijat, jotka ottavat 

tutkittavaksi itselleen läheisen aiheen tai pohtivat persoonansa vaikutuksia 

tutkimukseen ulottaen reflektionsa tulkintaprosessiin ja sen eri vaiheisiin (Latvala 

ym. 2004: 20). Tutkijan intensiivinen mukaantulo on kuitenkin tunnistettu 

keskeiseksi kerronnallisen tutkimuksen prosessissa (Clandinin & Rosiek 2007). 

Kerronnallisesta lähestymistavasta organisaatiotutkimuksessa kirjoittaneet Carl 

Rhodes ja Andrew D. Brown (2005) korostavat, että tutkimusotteen keskeinen 

lähtökohta on pyrkimys tutkijan aseman reflektointiin. Kerronnallinen 

lähestymistapa tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden ajatella ja kirjoittaa itsestään, 

tuoda oman henkilökohtaisen kertomuksensa osaksi tutkimusta. Kerronnallista 

lähestymistapaa käyttävä suomalainen organisaatiotutkija Arja Ropo (2007) 

korostaa tutkijan tulevan osaksi kertomusta oman kokemuksensa ja positionsa 

kautta samalla, kun tutkija edelleen neuvottelee omasta paikastaan kertomusten ja 
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sen elementtien kanssa. Tutkimusraportin edetessä tuon esille omaa suhdettani 

tutkimukseen osallistuviin, tutkimusaineistoon ja siihen prosessiin, jossa pyrin 

saamaan tutkimustehtäväni tehdyksi. Tässä luvussa teen selkoa aiemmista 

asemoitumisistani, joiden ajattelen olevan tämän tutkimuksen kannalta 

merkityksellisiä.  

Ensimmäiset kosketukseni liike-elämään, organisaatioihin ja organisaatio-

muutoksiin sain vanhempieni työtehtävien kautta. Isäni työskenteli osuuskaupan 

toimitusjohtajana ne vuodet, jotka koen hänen työstään parhaiten muistavani. Äitini 

teki työtään samassa organisaatiossa, pääosin eri osastojen esimiehenä. 

Kasvuvuosiini asettuivat vähittäiskaupan rakenteellisen murroksen aiheuttamat 

organisaatiomuutokset. Seurasin sivusta isäni asemoitumista 

organisaatiomuutoksen eri vaiheissa ja hänen identiteettityötään – toki osaamatta 

sitä silloin sellaiseksi nimetä. Isäni joutui, rakenteellisen murroksen ravistellessa 

hänen olemassaolonsa perustaa, ankaraan pohdintaan selvittääkseen itselleen, kuka 

ja millainen hän pohjimmiltaan oli. Isäni tyttärenä ja tuohon kulttuuriin kasvaneena 

valintani lähteä lukemaan taloustieteitä perustuu paljolti noiden vuosien 

tapahtumiin. Niin ikään äitini kanssa käydyt keskustelut hänen esimiestyöstään ja 

kokemuksistaan ovat vaikuttaneet niihin positioihin, joista käsin olen miettinyt tätä 

tutkimusta. 

Aikuisvuosina puolisoni kanssa käymämme keskustelut sekä työskentelyni eri 

organisaatioissa ovat antaneet syvyyttä siihen, millaiseksi ajattelen organisaatiot, 

niiden muutokset ja niihin asemoitumisen. Valmistumisen jälkeiset vuodet kahden 

eri järjestön johtamisen tehtävissä näkyvät osaltaan niissä merkityksissä, joita 

annan organisaatiomuutoksille ja yksilöille, joita se koskettaa. Merkitysten antojen 

monimuotoisuutta ovat lisänneet ne kokemukset, joita puolisoni on 

toimitusjohtajavuosinaan jakanut kanssani. Vaikutuksensa on ollut niin ikään 

keskusteluilla, joita olemme käyneet niinä vuosina, jolloin puolisoni teki yhtä aikaa 

organisaatiotutkimusta ja oli käynnistämässä korkean teknologian osaamiseen 

perustuvaa yritystoimintaa. Kaikista merkittävimmäksi merkitysten rakentumisen 

paikaksi ajattelen kuitenkin ne moninaiset suhteet, joissa teen omaa työtäni. 

Olen työskennellyt viimeiset viisitoista vuotta kehittämispäällikkönä 

organisaatiossa, joka tarjoaa osaamisen kehittämisen palveluita. Työni on pääosin 

koostunut johtamisen valmennusohjelmien suunnittelusta, toteuttamisesta, 

ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta sekä kouluttajana toimimisesta. Sekaan on 

mahtunut virkistävästi myös muiden kuin esimiestyötä tekevien kanssa 

työskentelyä. Olen toiminut kehittämispäällikön tehtävän rinnalla myös 

työnohjaajana. Kehittämispäällikön työtäni ja työnohjaajuuttani ovat elävöittäneet 
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lukemattomat tarinat organisaatioista ja niiden muutoksista. Osan tarinoista olen 

lukenut, osan kuullut ryhmässä ja osan kahdenkeskisissä keskusteluissa. Muutokset 

ovat herättäneet toiveita organisaation, mutta myös yksilön paremmasta 

tulevaisuudesta, menestyksestä ja uusista mahdollisuuksista. Toisaalta kerronta on 

rakentunut loukkauksista, syrjäytymisistä, pelosta ja ahdistuksesta. Jotkut tarinat 

ovat olleet täynnä optimismia ja tulevaisuususkoa. Toisaalta näköalattomuus on 

tuonut kerrontaan ikäviä sävyjä. Tähän kertomusten ketjuun on liittynyt kerronta, 

jota olen kuunnellut yliopistolla tutkimusta tehdessäni. Kerronta on rakentunut 

organisaatiomuutoksessa, jota on johdettu taloudellisten säästöjen ja tieteellisten 

tavoitteiden ristipaineessa. Kaikkia kertojia on yhdistänyt yksi piirre: toive, että 

joku kuuntelisi, katsoisi ymmärtävin silmin samaan suuntaan. 

Tutkijaidentiteettini on rakentunut pienin askelin: työhuoneessa ja sen 

ulkopuolella, suhteessa toisiin jatko-opiskelijoihin ja kokeneempiin tutkijoihin. 

Ennen kaikkea se on kuitenkin rakentunut suhteessa niihin teksteihin, joita olen 

lukenut ja tuottanut. Jokin, josta en ole ollut aiemmin tietoinen, on saanut 

merkityksen. Jotain, jonka luulin ymmärtäneeni, olen ymmärtänyt toisin. Omat 

kokemukseni ja niille antamani merkitykset sekä minulle kerrotut lukemattomat 

tarinat eivät ole irrallaan siitä, minkä olen valinnut tutkimukseni kohteeksi ja miten 

olen tutkimuksessani edennyt.  

1.5 Tutkimuksen kontribuutiosta, sitoumuksista ja tutkimuksen 

rakenteesta 

Osallistun tutkimuksellani organisaatiotutkimuksen identiteettien rakentumisesta 

käytävään tieteelliseen keskusteluun. Kontribuoin erityisesti, miten yksilö kertoo 

identiteettiään organisaatiomuutoksen kontekstissa. Kerronta ei ole suoraa 

heijastusta kertojien kertomista organisaatioista, organisaatiomuutoksista eikä 

suhteista, vaan kokemuksista tehty kielellinen konstruktio (ks. Bruner 1987, Vilkko 

1990). Liityn kerronnallisella tutkimuksellani niiden tutkijoiden joukkoon, jotka 

jakavat näkemyksen kielen keskeisestä merkityksestä sosiaalisen todellisuuden ja 

ihmisen itseymmärryksen muotoutumiselle.  

Lähden tutkimuksessani siitä, että kussakin sosiaalisessa kontekstissa esille 

tulevat todellisuuden ja identiteettien konstruktiot rakentuvat aiempien 

konstruktioiden päälle. Tällaisen rakentumisen mahdollistaa kykymme painottaa, 

täydentää, korostaa, poistaa ja lisätä aikaisempiin konstruktioihin joitakin piirteitä 

luodessamme uusia (Bruner 1986: 102). Näin kerronnassa esille tulevat 

merkitykset tuovat esiin sitä, millaiseksi kertojan kulttuurisesti rakentuneet 
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tiedolliset kehykset ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa aikojen kuluessa 

rakentuneet. Ajattelen kerrotut identiteetit tässä tutkimuksessa sekä kognitiivisen 

että sosiaalisen prosessin tuotoksiksi. Herkästi muuttuvan luonteensa vuoksi en 

kuitenkaan ajattele identiteettejä niinkään olemuksellisina. Mielenkiinto on 

identiteettityön tekemisessä ja sen ymmärtämisessä, miksi identiteetit tuottaantuvat 

kerronnan hetkessä ja organisaatiomuutoksen kontekstissa kerrotunlaisiksi.  

Kerronnassa rakentuvat identiteetit eivät avaudu tutkijan eteen selkeinä ja 

helposti havaittavaina (Hänninen 1999, Lehtonen 1996). Identiteettejä rakentava 

kerronta saattaa jäädä huomiotta ilman tarkoituksenmukaisia analyysivälineitä. 

Käytän tutkimuksessani kolmea analyyttista käsitettä, positiointia, odotusta ja 

kategorisointia identiteettityön esille saamiseksi. Vuorovaikutuksen analyysin ja 

sosiaalisen identiteetin lähestymistavan yhdistäminen mahdollistaa identiteettityön 

tarkastelun yksilö- ja ryhmätasolla. Ajattelen kerrottuihin ryhmiin kuulumisen 

psykologiset ulottuvuudet merkityksellisiksi pyrkiessäni ymmärtämään, miksi 

identiteetit kerrotaan organisaatiomuutoksen kontekstissa kerrotunlaisina.  

Tutkimusraporttini poikkeaa osittain totutusta paradigmaattiseen tietämiseen 

pohjautuvasta raportointityylistä (ks. Bruner 1986). Ajattelen tutkimusraportin 

kertomukseksi tutkimuksestani (Heikkinen 2010). Tutkimusraporttini koostuu 

viidestä pääluvusta. Seuraavassa eli toisessa pääluvussa tarkastelen tutkimuksen 

teoreettis-metodologisia paikannuksia. Lähden liikkelle kerronnallisen 

tutkimuksen sekä käsillä olevan tutkimuksen kerronnallisen lähestymistavan 

tarkasteluista. Sen jälkeen tuon esiin, miten ajattelen organisaation ja 

organisaatiomuutoksen tässä tutkimuksessa. Pääluvun lopussa kerron tutkimukseni 

identiteetti-käsitteen tieteellisistä juurista ja tutkimuksen kytkeytymisestä 

organisaatiotutkimuksen alan muihin identiteettitutkimuksiin. Päätän pääluvun 

tarkastelemalla kerrottuun rakentuvia ryhmiä, sosiaalista identiteettiä ja luennassa 

käytettäviä sosiaalisen identiteetin käsitteitä.  Kolmannessa pääluvussa kerron 

tutkimuksen rakentumisesta, siitä miten etenin vaiheesta toiseen. Neljännessä 

pääluvussa esitän kolme kirjoittamaani tarinaa ja tarinan tulkintaa. Tarinat ovat 

kertomuksia kolmesta tutkimushaastattelusta. Niissä tarinoiden päähenkilöt 

käsitteellistävät suhdetta omaan itseensä ja toisiin organisaatiossa työskenteleviin 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Toisin sanoen päähenkilöt rakentavat kukin omaa 

identiteettiään. Pääluvussa viisi pohdin tutkimustuloksia sekä tutkimuksen 

teoreettis-metodologisia ja käytännöllisiä kontribuutioita. Viidennen pääluvun 

lopussa arvioin tutkimustani, pohdin tutkimukseni etiikkaa ja tuon esiin 

jatkotutkimuksen suuntia.  
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2 Tutkimuksen teoreettis-metodologisia 
paikannuksia  

Ajattelen Alasdair McIntyren (1981) tapaan, että ihmiset ovat luonnostaan 

tarinankertojia. Lapsena meille kerrotaan opettavaisia tarinoita. Me kerromme ja 

meille kerrotaan, mitä on tapahtunut, tapahtuu ja olisi suotavaa tapahtua. 

Kertomisesta on tullut maailmassa olemisen, mutta myös tietämisen muoto. 

Tulkitsemme maailmaa ja ymmärrämme itseämme tarinoiden kautta, mikä tekee 

inhimillisestä kokemustodellisuudesta perustavalla tavalla kerronnallista (Bruner 

2004, Fludernik 2005). Tuotamme merkityksiä sekä rakennamme kertomustamme 

ja omaa identiteettiämme niistä kulttuurista saatavilla olevista rakennuspalikoista 

ohi ja yli oman yksityisen kokemuksemme (Lieblich ym. 1998). Toisin sanoen 

konstruoimme omaa kuvaamme itsestämme vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

meille yhteisessä kontekstissa (van Lagenhove & Harré 1993). Tässä tutkimuksessa 

kysymys on organisaatiomuutoksen kontekstiin asettuvasta identiteetin kerronnasta. 

Käyn tässä luvussa ensin läpi kerronallista tutkimusta, sen lähtökohtia sekä 

tämän tutkimuksen tieteenfilosofisia sitoumuksia. Sen jälkeen tarkastelen lyhyesti 

organisaatiota ja organisaatiomuutosta. Luku päättyy identiteetin tarkasteluun.  

2.1 Kerronnallinen tutkimus 

Filosofiasta, kirjallisuudesta sekä kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksesta 

alkunsa saanut kerronnallinen tutkimus on viimeisten vuosikymmenten aikana 

levinnyt laajasti eri ihmistieteiden aloille (Heikkinen 2010). Ensimmäiset 

johtamisen ja organisaatioiden tutkimukset, joissa sitä yksiselitteisesti käytettiin 

metodologiana, löytyvät jo 1970-luvulta (Rhodes & Brown 2005). Kerronnallinen 

tutkimus on kuitenkin saavuttanut asteittain vakiintuneen aseman osana 

organisaatiotutkimusta parin viimeisen vuosikymmenen aikana (Czarniawska 2011, 

Rhodes & Brown 2005). 

Kerronnallinen käänne on nostanut kertomisen tietämisen tavaksi (Bamberg & 

Georgakopoulou 2008b), mutta se on paljon muutakin. Kerronnallisuus on 

metodologinen lähestymistapa (Boje 2001) ja teoreettinen linssi, jonka läpi 

organisaatiotutkija katsoo tutkittavaa ilmiötä (Pentland 1999). Toiset katsovat 

kerronnallisen tutkimuksen olevan vain menetelmä laadullisten tutkimus-

menetelmien joukossa (Eriksson & Kovalainen 2008). Jotkut ovat nähneet 

tutkimuksen lähinnä hajanaiseksi muodostelmaksi kertomuksiin liittyvää 

tutkimusta (Heikkinen 2002).  
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Kerronnallista tutkimusta on kritisoitu sille jopa haittaa aiheuttavasta 

fragmentoitumisesta (De Fina & Georgakopoulou 2012). Sen monimuotoisuus 

sekä erilaisten lähestymistapojen yhteensopimattomuus tekevät kerronnallisesta 

tutkimuksesta haasteellisen (Eriksson & Kovalainen 2008). Tutkijan on tehtävä 

valintoja monitieteisyyden ja -muotoisuuden viidakossa, jossa käsitteet saavat 

elinvoimaansa eri tieteenalojen traditioista. Samoja käsitteitä käytetään eri 

tarkoituksissa ja eri käsitteitä samaa tarkoittaen. Ilmiöille on rinnakkaisia käsitteitä, 

joiden sävyverot herättävät keskustelua. Monenkirjavien englanninkielisten 

käsitteiden rinnalle on rakentumassa suomenkielinen käsitteistö elävänä ja 

vivahderikkaana.  

Yhteistä kertomuksen tutkimukselle on, että tutkimisen kohteena ovat 

kertomukset. Kertomusten kirjo on moninainen. Kysymykseen voivat tulla 

henkilökohtaiset, kollektiiviset, kulttuuriset tai universaalit kertomukset (Spector-

Mersel 2010). Kertomus voi olla kirjoitettua tai puhuttua. Viime vuosikymmenen 

aikana laajojen elämänkerta-aineistojen rinnalle ovat tulleet pienet arkipäivän 

kertomukset ja niistä koostuva kerronnallinen aineisto (Georgakopoulou 2006, 

Bamberg 2008).  

Tarinaa ja kertomusta määritellään kerronnallisessa tutkimuksessa monin eri 

tavoin. Usein kertomusta ja tarinaa käytetään samaa tarkoittaen. Ne voidaan myös 

erottaa toisistaan. Yhdestä tarinasta voi rakentua monta, toisistaan poikkeavaa 

kertomusta (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Pelkistäen voidaan määritellä, että 

kertomus kertoo tapahtumien sarjan ajallisena sekvenssinä (Cohan & Shires 1988). 

Kertomuksella viitataan yleensä johonkin aiemmin tapahtuneeseen niin, että 

tapahtumia on pääsääntöisesti enemmän kuin yksi (Bamberg 2012). Kertomus 

voidaan ajatella sellaiseksi puhutuksi tai kirjoitetuksi tekstiksi, joka etenee 

kronologisesti selittäen jotain toimintaa tai tapahtumaa/tapahtumaketjua 

(Czarniawska-Joerges 2004). Kertomuksella on alku ja loppu, joiden välille kertoja 

luo tapahtumien sarjalla jännitteen. Riessman (2008) korostaa kertojan 

tapahtumasarjaan liittämiä merkityksiä, joita kertoja haluaa välittää kuulijalleen. 

Käsitteiden moninaisen käytön vuoksi esiintyy huolta kertomus-käsitteen 

venymisestä liian laajaksi ja tunnistamattomaksi sekä sen liudentumisesta 

erottelukyvyttömäksi (Hyvärinen ym. 2013, Hänninen 1999, Meretoja 2009, 

Spector-Mersel 2010). Kaiken näkeminen erittelemättömästi tarinana voi johtaa 

todellisuuden eri tasojen ja ulottuvuuksien erilaisuuden hämärtymiseen (Hänninen 

1999). Matti Hyvärinen (2007) on pitänyt esillä kertomuksen rajojen ja 

minimikriteerien etsimisen tärkeyttä. Vaikka kertomus itsessään olemuksellaan 

vastustaakin suoraviivaista, yhtenevää käsitteellistämistä (De Fina & 
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Georgakopoulou 2012), kertomus-käsitteen määrittely auttaa tutkijoita tietämään 

kertomuksesta puhuttaessa, mistä tarkalleen ottaen keskustellaan (Koski 2007). 

Toisaalta jyrkkä rajaaminen tekee kertomuksen määritelmästä jäykän kaventaen 

sen käyttömahdollisuuksia tarpeettomasti (Ryan 2006). 

Tarkoituksenani ei ole sinänsä osallistua kertomuksen käsitteen 

uudelleenmäärittelyyn tai täsmentämiseen. Yhdyn kuitenkin Hyvärisen ja 

kumppaneiden (2013), Kosken (2007) sekä Spector-Merselin (2010) näkemyksiin, 

että kertomuksen käsitteen määrittely ja tutkimuksen keskeisten filosofisten 

lähtökohtien sekä tutkimuksen sitoumusten kirkastaminen lisäävät lukijoiden 

mahdollisuuksia ymmärtää tutkimuksesta syntyvää kerrontaa. Tämä taas edistää 

tieteellistä keskustelua ja luo paremmat mahdollisuudet tutkimustulosten 

tarkastelulle ja mahdollisille jatkotutkimuksille.  

2.1.1 Kertomuksen ja elämän suhde 

Kerronnallisen lähentymistavan tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kerronta on 

ymmärtämisen prosessi, jossa näkemyksemme todellisuudesta saa kertomuksen 

muodon (Meretoja 2009). 

Kertomus jollakin tavoin luo järjestystä ja jäsentää inhimillistä todellisuutta 

(Meretoja 2009: 207). 

Jäsentämistoiminnan tarkemmasta luonteesta tieteenalojen ja koulukuntien välillä 

on kuitenkin merkittäviä eroja, jopa erimielisyyksiä (Heikkinen 2000, Meretoja 

2009, Sparkes & Smith 2008). Yksi keskeisimmistä kiistoista koskee kertomuksen 

suhdetta todellisuuteen, sitä mikä on kertomuksen merkitys ihmisen maailmassa 

olemiselle, todellisuuden hahmottamiselle sekä yksilöiden ja yhteisöjen 

identiteetin rakentumiselle (Meretoja 2009). Kiista on innoittanut kerronnan 

tutkijoita tarkastelemaan ja vertailemaan eri tieteenalojen keskeisten kirjoittajien 

käsityksiä kertomuksen suhteesta todellisuuteen sekä kertomuksen merkityksestä 

ihmisenä olemiselle. Tästä vertailusta ja vertailuista poikineista uusista 

tieteenfilosofisista määrityksistä näyttää syntyneen oma tutkimusalueensa 

kerronnallisen tutkimuskentän sisälle. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävän 

eteenpäinviemisen kannalta ei ole keskeistä uppoutua eri tieteenalojen sinänsä 

merkittävien tutkijoiden kertomuksen ja elämän suhdetta koskeviin pohdintoihin. 

Niinpä tukeudun monelta osin kertomuksen ja elämän suhteen tarkastelussa siihen 

ansiokkaasti paneutuneiden Matti Hyvärisen ja Hanna Meretojan kirjoituksiin. 
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Tällaisena tarkastelu antaa riittävän pohjan tämän tutkimuksen tieteenfilosofisten 

lähtökohtien esiin tuomiselle. 

Useissa kirjoituksissa tutkijat jaetaan kahteen luokkaan sen mukaan, näkevätkö 

he kertomuksen ontologisena vai epistemologisena kategoriana (Hyvärinen 2007, 

Koski 2007, Meretoja 2009, Sparkes & Smith 2008). Jako sai alkunsa 1970-luvun 

lopussa historioitsija Louis O. Minkin (1978) julkaistessa kirjoituksensa Narrative 

for as a Cognitive Instrument. Mink määritti kirjoituksessaan kertomuksen 

kognition aspektiksi. (Hyvärinen 2004b.) Muutamia vuosia myöhemmin 

moraalifilosofi Alasdair MacIntyre (1981) kirjoitti modernin ajan individualismista 

ja siitä puuttuvasta eettisestä perustasta. MacIntyre määrittelee ihmisen reaaliseksi 

toimijaksi, yhtenäiseksi ja jakamattomaksi olennoksi, jonka elämä ulottuu 

syntymästä kuolemaan. MacIntyre näkee modernin ajan ongelmana sen, miten 

voidaan tarkastella inhimillistä elämää ehjänä kokonaisuutena.  Yksi hänen 

ratkaisuistaan eheyden ongelmaan on syntymästä kuolemaan ulottuva kertomus, 

kertomuksen eläminen. Usein lainattu McIntyren (1981: 197) lause 

tarinat eletään ennen kuin ne kerrotaan  

määrittää kertomusta ontologiseksi, keskeiseksi ihmisen olemista luonnehtivaksi 

määreeksi (Meretoja 2009). MacIntyre (1981) korostaa elämämme kytkeytyvän 

yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja konventioihin. Meille kerrotut tarinat välittävät 

yhteisömme arvoja ohjaten meitä toimimaan niissä rooleissa, joita kullakin 

yhteisöllä on tarjottavana. Toiminnan MacIntyre (1981) liittää kertomukseen 

tavoitteellisuuden eli teleologian kautta. Hänen mukaansa ei ole olemassa 

nykyhetkeä, jota ei värittäisi tavoiteltava tulevaisuuden kuva. Tavoitteellisuus ei 

kuitenkaan tarkoita MacIntyrelle sitä, että tulevaisuus olisi ennakolta 

määriteltävissä. Hän hyväksyy elämän sattumanvaraisuuden tuoden tavoitteel-

lisuuden mukaan rinnakkaisena elementtinä. (Hyvärinen 2004a.) 

Kerronnallisen tutkimuksen todellisuuskäsitykseen liitetään toinenkin idiomi: 

ihmiset ovat itseään tulkitsevia eläimiä (Sparkes & Smith 2008). Lauseen taustalla 

on fenomenologis-hermeneuttinen ajatteluperinne, jonka ranskalainen filosofi Paul 

Ricoeur toi kerronnalliseen tutkimukseen. Kokemusten merkityksellistäminen ja 

tulkinta rakentavat inhimillistä olemassaoloamme ja identiteettiämme. Ei ole 

olemassa mitään tulkinnasta riippumatonta, puhdasta elämää tuolla jossain ihmisen 

tulkinnan ulkopuolella. (Meretoja 2009.) Lähtökohtana on tietoinen subjekti. Tämä 

tietoinen yksilö katsoo toimintaa ja maailmaa niin, että kerronnallinen rakenne 

läpäisee kokemuksen ja sosiaalisen olemassaolon. Kertomus syntyy kokemuksesta 
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ja on jo sulautuneena siihen. (Hyvärinen 2004b, Meretoja 2009.) Meretoja (2009: 

218) siteeraa Carria (1986): 

olen subjekti elämäntarinassa, joka jatkuvasti kerrotaan ja uudelleen 

kerrotaan samassa prosessissa, jossa se eletään. 

Juuri kertomuksessa kokemukset ja muistot rakentuvat elämänhistorialliseksi 

kokonaisuudeksi. Carr näkee tämän yhtenäisyyden rakentamisen ihmisen 

tehtäväksi. Hän korostaa kertomusten ja elämän yhteen kietoutumista 

toteamuksellaan, että tarinat kerrotaan elettäviksi ja niitä eletään kerrottaviksi. 

Kertomus on muoto, joka kasvaa elämän mukana tavoitteiden asettamisen ja 

maailman hallinnan kautta. Myös useimmat yhteisöt ovat olemassa kertomalla 

itsestään. (Hyvärinen 2004a.) 

Kertomuksen käyttämistä ontologisena kategoriana on kritisoitu. Sen nähdään 

hämärtävän kertomuksen käsitettä sekä vaikeuttavan elämän ja kertomuksen 

välisen suhteen tarkastelua (Meretoja 2009). Historiankirjoituksen kriitikkona 

tunnetuksi tulleen ja kirjallisuustieteen professorin tehtävästä eläköityneen Hayden 

Whiten (1980) mukaan kertomuksen eläminen ei voi olla muuta kuin ideologinen, 

moralisoiva harha. Kertomus 

paljastaa meille maailman, joka esitetään olevan ’valmis’, ’suljettu’ 

siteraa Mertoja (2009: 209) Whitea ja jatkaa 

narratiivisuuteen liitetty arvo todellisten tapahtumien representaatiosta 

nousee toiveesta, että todelliset tapahtumat edustaisivat sellaista kuvaa 

elämästä koherenttina, kokonaisena, täytenä ja sulkeutuneena, joka voi olla 

vain kuvitteellinen (Meretoja 2009: 209). 

Elämä ei itsessään sisällä alkuja, keskikohtia ja loppuja. Ne projisoidaan 

kertomukseen jälkikäteen. Kertomuksellistaminen onkin nähty retroaktiiviseksi 

toiminnaksi, jossa kertomus määrittyy kognitiiviseksi tiedon rakentamisen 

välineeksi. (Hyvärinen 2004a, Meretoja 2009.) 

Fenomenologis-hermeneuttisen ajatteluperinteen kerronnalliseen 

tutkimukseen tuonut Paul Ricoeur on onnistunut tasapainottelemaan keskustelussa 

erottuen MacIntyren, mutta myös Minkin ja Whiten ajattelusta (Hyvärinen 2004a). 

Hänen tuotannossaan ovat keskeisesti esillä elämän ja kertomuksen sekä historian 

ja kertomuksen välinen suhde. Ricoeurin näkemyksen mukaan kertomus on 

olemassa ennen sen kertomista. Kertomuksellistaminen on konstruktivistista 

toimintaa, jossa kokemuksiin luodaan merkityksellistä järjestystä juonentamalla 
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(emplotment) tapahtumat. Juoni sitoo ristiriitaiset tapahtumat henkilöineen ja 

tavoitteineen yhteen. (Hyvärinen 2004a, Meretoja 2009.) Esikerronnallisuus ja 

juonentaminen liittävät aika-käsitteen keskeiseksi Ricoeurin tuotannossa. 

Hyvärinen (2004a: 304) on kääntänyt Ricoeurin tunnetun teesin seuraavasti: 

aika tulee inhimilliseksi siinä määrin, kun se tulee artikuloiduksi kertomuksena, 

ja kertomus saa täyden merkityksensä, kun siitä tulee ajallisen olemisen ehto. 

Kertomuksen aika ei ole kuitenkaan yksinkertaisen lineaarista. Ajallinen ristiriita 

vallitsee siinä, että kertomus tavoittelee nykyhetkessä jotain mennyttä aavistellen 

samalla tulevaa. Idiomi aika tulee inhimilliseksi viittaa johonkin kerrontaa 

edeltävään, kaoottiseen tai epäjärjestyneeseen kokemukseen. (Hyvärinen 2004a.) 

Tätä kokemusta me yritämme ymmärtää kertomisen prosessissa tulkitsemalla 

elämää symbolien, tekstien ja kerrottujen tarinoiden välityksellä. Tarinoissa ovat 

aina sisällä ne kulttuuriset konventiot, joihin me olemme kasvaneet. Tulevan 

aavistelu sisältää sen odotuksen, jonka kertomus sisältää ja jonka me kertojina 

haluamme tuoda esiin ja kuulijana tunnistamme. Odotuksessa on kertomuksen 

yhteisöllinen, kulttuurinen ulottuvuus. Olemme kiinni tarinoissa, ennen kuin 

ensimmäistäkään on kerrottu. Toiminnan ja kertomisen välillä vallitsee 

mimeettinen kehä, jossa alku viittaa loppuu. Mimeettinen ei kuitenkaan viittaa 

suoraan peilimäiseen jäljittelevään toistoon vaan aina esteettisesti välittyneeseen 

kaltaisuuteen. (Hyvärinen 2004a.) Inhimillinen toiminta ja kokemuksen ajallisuus 

luovat tarinalle sen peruskoordinaatit. Kertomus jäsentää elämää merkitykselliseksi 

kokonaisuudeksi. Kertomus ei ole kuitenkaan kertomus ilman kuulijaansa. Kun 

tarina muodostuu sen kuulijan omaan elämään soveltamaksi ymmärrysvälineeksi, 

tarina muotoilee uudelleen elämää (Hänninen 1999). Toiminnasta kertova tarina 

tulee malliksi kertomusta seuraavalle tarinalle, mikä tuo esille mahdollisuuden elää 

kertomusta, Matti Hyvärinen (2004a) selventää.  

Kertomusten todistusvoimaa todellisuudesta on vähätelty pitäen niitä jopa 

faabeleina. Edellä esiteltyjä ajattelijoita yhdistää kuitenkin yhteinen näkemys siitä, että 

ihmiselämä on sitoutunut niin historiaan kuin kulttuuriinkin. Kerronta ja kertomukset 

ovat olennainen osa sitä, miten ymmärrämme elämän kulkua ja kokemuksiamme. 

Kerronta ja kerronnassa käytetty kieli vaikuttavat siihen, mitä me kulloinkin 

näemme ja mitä me ajattelemme (Bruner 1986, 1987). Ajatellessamme, 

puhuessamme tai kirjoittaessamme, toisin sanoen käyttäessämme kieltä, 

merkityksellistämme eli konstruoimme kielenkäytön kohteita. Merkityksen annot 

ovat kielijärjestelmiä ja kuvaamisen välineitä, mutta myös sosiaalisen 

todellisuuden rakennuspalikoita. Hyväksymällä merkityssuhteen hyväksymme 
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perusoletuksen kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta. 

(Sintonen 2008.) 

Organisaatioita ja niiden johtamista tutkiva liiketaloustietelijä Teppo Sintonen 

(2008) on kiteyttänyt Paul Ricoeurin (1991) näkemyksen siitä, miten kertomukset 

toimivat kolmen merkityssuhteen välittäjänä: Ensinnäkin kertomukset välittävät 

tietoa ihmisen ja hänen itsensä välillä6. Sintonen alleviivaa, että silloin on kysymys 

itseymmärryksen synnystä ja prosessoinnista. Toiseksi ne välittävät tietoa ihmisen 

ja toisen ihmisen välillä. Silloin kysymys on kommunikaatiosta. Kolmanneksi 

kertomukset välittävät tietoa ihmisen ja maailman välillä synnyttäen 

maailmankuvia. (Sintonen 2008.) Hyväksymällä nämä merkityssuhteet ja niistä 

kertomisen hyväksymme sen, että ihmistä koskevan tutkimuksen perustaksi 

substanssien ontologian sijaan tulee vuorovaikutus sosiaalisena toimintana (Harré 

& Gillett 1994).  

2.1.2 Kerronnallinen lähestymistapa tässä tutkimuksessa 

Tutkimustehtävänä tässä kerronnallisessa tutkimuksessa on lisätä ymmärrystä 

identiteettien rakentumisesta organisaatiomuutoksen kontekstissa. Kerronnallisuus 

määrittää tutkimusta monin tavoin. Se kytkeytyy käsitykseen ihmisestä sekä ihmisen ja 

maailman välisestä suhteesta. Kerronnallisuus on niin ikään tutkimuksen 

epistemologinen lähtökohta. Tieteenfilosofisten sitoumusten vuoksi kerronnallisuus on 

myös metodologinen valinta, joka näkyy tämän tutkimuksen tutkimusaineiston 

rakentumisessa, luennassa7, tulkinnassa ja tutkimuksen raportoinnissa. Käyn seuraa-

vaksi läpi kerronnallisuutta tutkimukseni ontologisena, epistemologisena ja 

metodologisena lähtökohtana. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa ihminen ajatellaan aktiiviseksi toimijaksi, joka 

kielen avulla jäsentää ja ymmärtää kokemaansa, suhdetta itseen, suhdetta toisiin ja 

suhdetta maailmaan. Kerronta ja kerronnassa käytetty kieli vaikuttavat siihen, mitä 

me kulloinkin näemme ja mitä me ajattelemme. Kerrottu voi olla kerrottua jollekin 

toiselle tai toisille. Se voi olla myös sisäistä tarinaa (ks. Hänninen 1999). Sisäisen 

tarinan kertomisen mahdollistaa kykymme erottaa se, miten toiset ihmiset meidät 

näkevät siitä, miten itse koemme itsemme. Kertominen ajatellaan tässä 

tutkimuksessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaksi kognitiiviseksi ja 

                                                        
6 Tähän merkityksen antoon ajattelen Vilma Hännisen (1999) viittaavan sisäisen tarinan kerronnan 
käsitteellään.  
7 Käytän tässä tutkimuksessa kerronnallisen aineiston analyysista samaa tarkoittaen luennan käsitettä. 



32 

kielelliseksi prosessiksi. Ihminen ymmärtää ja jäsentää kokemaansa kielen avulla 

ja kieltä käyttäen.  Kertominen myös rakentaa sitä, millaiseksi käsitämme itsemme 

ja millaiseksi meidän on mahdollista tulla. Samalla kun kerromme itseämme, 

tuomme esiin ja rakennamme sosiaalista todellisuuttamme ja kulttuuriamme. Näin 

kertomisella on ajallinen ulottuvuutensa menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaan. 

Lähden tutkimuksessani siitä, että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kerrotut 

todellisuuksien konstruktiot eivät synny tyhjästä. Ne rakentuvat aiemmin kerrotun 

päälle. Uudet versiot todellisuuksista rakentuvat muokkaamalla, korostamalla tai 

poistamalla joitakin piirteitä aikaisemmista todellisuuksien versioista. Koska 

merkityksenannot ovat kerronnan hetkessä rakentuvia, henkilökohtaisia sekä 

kulttuuri- että kontekstisidonnaisia, ne eivät voi kuvata maailmaa yleisesti. 

Kerrotussa on kysymys osallistujien henkilökohtaisesta merkityssuhteesta 

maailmaan. Kertomukset toimivat tämän merkityssuhteen välittäjänä.   

Jerome Burner (1986) esittää ihmisen ajattelevan kahdella, perustavan-

laatuisesti erilaisella tavalla: paradigmaattisesti ja kerronnallisesti. Molemmilla 

ajattelun tavoilla annamme merkityksiä inhimillisille kokemuksille, järjestämme 

niitä ja käsittelemme havaitsemaamme todellisuutta. Tässä tutkimuksessa kysymys 

on kerronnallisesta tietämisestä. Kerronnallinen tieto liittyy kertojan sen hetkiseen 

tilanteeseen ja kiinnittyy kerronnan kontekstiin. Sen kautta on mahdollista päästä 

kiinni organisaatiomuutoksen kontekstissa tehtävään identiteettityöhön.  

Kertojat eivät ole kerronnan tilanteessa täysin vapaita valitsemaan 

kertomaansa. Yksilöllisyydestään ja ainutlaatuisuudestaan huolimatta he ovat 

useiden yhteisöjen jäseniä. Keskusteltaessa organisaatiomuutoksesta yksi 

merkittävimmistä on muutoksen kohteena oleva organisaatio. Lähden 

tutkimuksessani siitä, että työantajaorganisaation kulttuuriset konventiot 

määrittävät tutkimukseen osallistuvien kertomisen tapaa ja kerrotun sisältöä. 

Kertomisen tavalla viittaan siihen, miten asioista puhutaan. Havainnollistaakseni 

tätä otan esimerkin organisaatioiden muuttuvista puhetavoista. Aiemmin puhuttiin, 

että joku henkilö sai vakituisen työpaikan. Nyt samaa tarkoittaen puhutaan 

toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta. Puhumisen tapaan ovat 

vaikuttaneet ne kokemukset, joita kullekin puhujalle on viime vuosikymmeniltä 

kertynyt. Esimerkissä puhumisen tapa tuo esiin, miten ihmiset ovat kokeneet, että 

pysyviä työpaikkoja ei enää ole. Kerrotun sisällöllä tarkoitan sitä, mitä aihealueita 

kertoja käsittelee kertomuksissaan ja mitä tapahtumia ja henkilöitä hän valitsee 

kerrottavakseen. Puhumisen tapa ja kerrotun sisältö vaikuttavat siihen, millaiseksi 

organisaatiomuutoksen kontekstiin kerrotut identiteetit rakentuvat kerronnan 

hetkessä. Kertoja voi tietoisesti valita, mitä kertoo ja miten. Ajattelen kuitenkin, 
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että kertoessamme tulemme niin ikään huomaamattamme valinneeksi sanoja ja 

sanomisen tapoja. 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan kertomuksilla tutkimushaastatteluista 

koostuvista litteroiduista aineistosta löytyviä pieniä kertomuksia. Löytämisellä en 

viittaa siihen, että havahtuisin tutkijana niiden huomaamiseen sattumanvaraisesti. 

Tarkoitan niitä kertomuksia, jotka tutkija löytää analysoimalla koko haastatteluissa 

kertynyttä tekstimassaa. Lähden tutkimuksessani siitä, että nämä kertomukset 

antavat viitteitä ja vastauksia, keitä tutkimukseen osallistuvat ovat (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005) ja millaisena he haluavat itsensä nähtävän (Bamberg 2012). 

Osallistujat tekevät identiteettityötään kerronnan hetkessä organisaatiomuutoksen 

kontekstiin asettuvien kertomusten avulla. 

2.2 Organisaatio ja organisaatiomuutos kerronnallisina 

rakennelmina 

Organisaatio on tyypillisesti tutkimuksessa kuvattu itsenäiseksi kokonaisuudeksi, 

jolla on tietyt annetut ominaisuudet kuten rakenne, strategia ja teknologia 

(Kärreman & Alvesson 2004). Usein organisaatio nähdään systeeminä, jota 

kuvataan joko mekanistisella tai biologisella metaforalla (Morgan 1998). 

Organisaatiot voidaan nähdä myös kerrottuina systeemeinä (Rhodes & Brown 

2005). Kerrotuissa systeemeissä kertomukset konstituoivat organisaation 

todellisuutta (Boje 1995). Organisaation sosiaalinen todellisuus syntyy ja todentuu 

kerronnan performatiivisissa puheakteissa (Ford & Ford 1995). Tässä 

tutkimuksessa lähden siitä, että organisaatio rakentuu niissä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tilanteissa, joissa tutkimukseen osallistuvat merkityksellistävät 

kokemaansa kielen avulla.  

Organisaatioita tutkittaessa kerrottu organisaatio ei järjestäydy tutkijansa eteen 

seesteisenä maisemakuvana tai selkeänä tarinana (Hänninen 1999, Lehtonen 1996). 

Tutkijan on rakennettava omaa kerrontaansa episodi episodilta. Tutkijan 

tuottamasta kertomuksesta tulee pitkälle niiden ajatuksellisten ja käsitteellisten 

kehysten näköinen, joiden avulla se on tuotettu. Tässä mielessä merkitysten 

tutkiminen on merkitysten tuottamista. (Lehtonen 1996: 9). Organisaatio-

tutkimuksesta tulee tarinan kerronnan käytäntö (Rhodes & Brown 2005). 

Tutkimuksen resurssina ovat kertomukset tulkittuina merkityksinä ja merkitysten 

läpitunkemina tapahtumina (Gabriel 2000). Czarniawska (2011) on todennut, että 

tutkija voi elää kahdessa erilaisessa maailmassa: maailmassa, joka on loogis-

analyyttisen paradigman mukaisesti hyvin määritelty ja koruton tai maailmassa, 
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joka näyttäytyy tutkijalle haastavan verhottuna ja monimuotoisena. Minä olen 

valinnut jälkimmäisen tietäen, että ei ole olemassa mitään yksittäistä kaiken alla 

olevaa perustarinaa (Rhodes & Brown 2005). Kerrotun tarinan vastineeksi on 

rajaton määrä kerrottavia tarinoita tai jo kerrottuun liittyvää kerrontaa. Painotan 

tutkimuksessani organisaatiotutkimuksen perinteisissä lähestymistavoissa 

vähäteltyjä näkökulmia, kuten monilukuisuutta, joustavuutta, subjektivisuutta ja 

ajallisuutta. (Rhodes & Brown 2005.) 

Kerronnallisen lähestymistavan ominaisuus on siinä, miten kerrotut tarinat 

voivat tuottaa erilaisia, yhtäaikaisesti olemassa olevia organisaation todellisuuksia 

(Boje ym. 1999). Objektiivisena pidettävän totuuden sijaan kysymys on siitä 

tiedosta, jonka kukin yksilö subjektiivisesti kokee. Tästä tiedosta rakentuu kunkin 

kertojan subjektiivinen organisaatiotodellisuus. Esiin tuotu ei välttämättä ole oikein, 

totta tai täsmällistä vaan pikemminkin tarinoita on yhtä paljon kuin toimijoita 

(Cooren 1999). Sen sijaan, että organisaatiot nähtäisiin yhtenevinä ja 

homogeenisina, organisaatiot kerronnallisina konstruktioina ovat enempikin 

diskursiivisesti moniäänisiä (Brown 2006) ja epävakaita (Czarniawska-Joerges 

2004). Tarinan juonen olemassaolo rakentaa matkaa tilanteesta toiseen niin, että 

kerronnan kautta ymmärtäminen on aina enemmän ajallista kuin staattista 

(Czarniawska-Joerges 2004). Me pyrimme kerronnassa liittämään toisiinsa yhtäältä 

yksilölliset elämäntilanteemme ja olosuhteemme sekä toisaalta ne jaetut käsitykset 

ja odotukset, jotka olemme oppineet sosiaalistumalla tiettyyn kulttuuriin 

(Mattingly & Garro 2000). Käsityksemme ja odotuksemme syntyvät niissä 

tiedollisissa prosesseissa, joissa arvioimme kokemamme perusteella 

kohtaamamme tai tulevaa tapahtumaa (Tannen 1979). Odotukset perustuvat 

käsitykseen siitä, miten asiat normaalisti etenevät ja tavallisesti ovat (Siikala 1984). 

Tässä tutkimuksessa on kysymys siitä, miten identiteetit rakentuvat 

organisaatiomuutoksen kontekstissa, joka lähtökohtaisesti jo tarkoittaa odotusten 

muuttumista, muutosta tavanomaistuneeseen.  

Tutkimuksessani sekä organisaatio että organisaatiomuutos käsitetään 

kerronnalliseksi rakennelmaksi. Tässä tutkimuksessa kerrotut organisaatiot ja 

muutokset syntyvät uusien merkitysten ja tulkintojen rakentamisen ja jakamisen 

prosessin tuloksena (ks. Anderson 2005). Tutkimukseen osallistuvat kertovat 

yksiköistä, toimipaikoista, yhtiöistä, divisioonista, konserneista ja yhtymistä. 

Kulloinenkin kerronta tuo kertojalle merkityksellisen organisaation esiin. 

Tutkimukseen osallistuvat kertovat organisaatiomuutoksesta: muuttuneista 

organisaation rakenteista, käytännöistä sekä valta- ja vastuusuhteista. Kerronnassa 

rakentuu sillä hetkellä merkityksellinen organisaatiomuutos, se konteksti, johon 
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kerronta siinä hetkessä ja tutkimushaastattelussa paikkana sijoittuu. Sitoudun 

tutkimuksessani kuitenkin siihen, että organisaatioilla ja organisaatiomuutoksilla 

on myös materiaalinen todellisuutensa. Materiaalisessa todellisuudessa 

organisaatiomuutokset ovat näkyneet monimuotoisesti yhtiön myyntiin liittyvinä 

sopimusasiakirjoina, yhdistymissopimuksina, irtisanomisilmoituksina ja muina 

tekoina, joilla on silmin nähtävät seurauksensa. Tutkimukseen osallistuvien 

organisaatioissa tapahtuneet organisaatiomuutokset ovat olleet ylimmän johdon 

suunnittelemia ja käynnistämiä. Päätäntävalta materiaalisen todellisuuden 

muotoutumisesta on ollut eri organisaatioiden ylimmällä johdolla. Materiaalisen 

todellisuuden rinnalla ja sisällä elävät kertojien kerrotut rakennelmat omina 

sosiaalisina todellisuuksina (Hänninen 1999). Materiaalisen todellisuuden ja 

sosiaalisen todellisuuden rajan veto on häilyvä. Kuten Bauman (1997: 222) toteaa, 

ei yksikään raja, nähtiinpä sen vetämisessä kuinka paljon vaivaa tahansa, 

heijasta ”objektiivista totuutta”. 

Olen edellä määritellyt sen millaiseksi käsitän organisaation ja 

organisaatiomuutoksen tässä tutkimuksessa. Olen tuonut myös esiin niitä 

sitoumuksia, jotka on hyvä huomioida tutkimusraporttia lukiessa. Kerrottu on aina 

kertomusta jostakin, jossain tietyssä kontekstissa ja tiettynä ajankohtana. 

Merkityksellistämällä tuotamme maailmaamme tuottamalla kertomuksia 

kerrottaviksi toisille. Näihin kertomuksiin kerromme myös itsemme ja suhteemme. 

Tutkiessani kerrottuja identiteettejä, ja sitä miksi ne kerrotaan kerrotunlaisiksi, 

pyrkimyksenäni ei ole tuoda esiin yhtä totuutta. Tavoitteenani on ymmärtää, miksi 

identiteetit kerrotaan organisaatiomuutoksen kontekstissa kerrotunlaisina. 

2.3 Lähtökohtia identiteetin tarkasteluun  

Mitä enemmän tästä aiheesta [identiteetistä] kirjoitetaan sitä enemmän sanat 

määrittävät sellaista, mitä on mahdoton määrittää sen kaiken läpäisevän 

luonteen vuoksi. Sitä [identiteettiä] voi vain tutkia ymmärtämällä sen 

välttämättömyyden erilaisissa konteksteissa (Erikson 1983: 9).  

Saksalaissyntyinen ja Yhdysvalloissa psykoanalyytikkona toiminut Erik H. 

Erikson (1902–94) mainitaan usein identiteetti-käsitteen isäksi. Erikson kuvasi 

identiteetin kehittymistä koskevan psykologisen teoriansa vuonna 1950 

ilmestyneessä Childhood and Society -teoksessa. Kirja julkaistiin suomeksi vuonna 
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1962 ja toinen tarkistettu painos 1982. Vuoden 1982 painoksen selite-osaan on 

liitetty toimituksellisena työnä seuraava kuvaus: 

Identiteetti - Samaisuus, yhtäisyys, yksilön ominaisuuden säilyminen 

muuttumattomana ajan kuluessa (Erikson & Huttunen 1982: 440). 

Selostus ei siis ole teoksen kirjoittajan. Erikson (1983) itse korostaa identiteetti-

käsitteen tarkan määrittelyn sijaan halunneensa tarjota lukijoilleen mahdollisuuden 

luonnehtia sitä hänen kirjoituksissaan käyttämiensä käsitteiden avulla. 

Eriksonin identiteettiin liittämät käsitteet ja niistä rakentuvan teorian voi 

yksinkertaistaa seuraavasti: Identiteetti kytkeytyy ihmisen kehitysvaiheisiin, 

geneettiseen perimään ja yksilön kyvykkyyteen kuitenkin niin, että jokaisessa 

kehitysvaiheessa ihminen on vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön ja siihen 

sisältyvän kulttuurin kanssa. Identiteetin kehittymiseen vaikuttavat eri 

kehitysvaiheissa yksilön omat arviot suhteessa toisiin, mutta myös sosiaalisen 

järjestelmän tarjoamat sosiaaliset roolit ja yksilöön kohdistamat odotukset. Erikson 

tuo kuitenkin esiin yksilön oman tahdon. Hänen mukaansa olisi väärin käsittää 

yksilön alistuvan täydellisesti annettuihin sosiaalisiin rooleihin tai sopeutuvan 

loputtomasti sosiaalisiin vaatimuksiin. Eriksonin kehitysteoriassa identiteettiin 

kytkeytyy ajatus eheydestä, yksilön kokemus itsestä samana ja jatkuvana. (Erikson 

& Huttunen 1982.) 

Tunnistan tutkimukseni identiteettikäsityksessä samuutta Eriksonin 

kirjoituksiin. Toki Eriksonin identiteetin kehittymisen tarkastelu ja hänen 

käyttämänsä käsitteet perustuvat freudilaiseen psykoanalyysiin8 , kun taas tässä 

tutkimuksessa tarkastelen identiteettiä ja sosiaalista ympäristöä kielellisinä 

konstruktioina. Yhtäläisyys ei kuitenkaan ole täysin vailla perustaa. Ymmärrän 

Eriksonin tapaan identiteetin liittyvän sosiaalisiin suhteisiin, vuorovaikutukseen ja 

erilaisiin konteksteihin. Ja vaikka en jaakaan Eriksonin esittämää yksilön eheyden 

kokemuksen ajatusta sellaisenaan, ajattelen ihmisillä kuitenkin olevan tarpeen 

kertoa identiteettinsä jatkuvuutta (ks. Hall ym. 1999, Linstead & Thomas 2002). 

Ajattelen, että tämä tarve saattaa epävakaissa sosiaalisissa ympäristöissä jopa 

korostua. Ymmärrän organisaatiomuutoksen tällaiseksi kontekstiksi.  

                                                        
8 Erikson poikkesi 1950-luvun psykoanalyytikoista siinä, että hän painotti kontekstin merkitystä ja 
määritteli yksilön psyykkisen perustansa lisäksi sosiaaliseksi olennoksi (Ollila 2008). 



37 

2.3.1 Tutkimuksen identiteettikäsityksen tieteellisistä juurista 

Valottaakseni tarkemmin tämän tutkimukseni identiteettikäsityksen tieteellisiä 

juuria tarkastelen seuraavaksi Stuart Hallin esitystä eri aikakausien identiteetti-

käsityksistä. Hall (1932–2014) jakaa identiteettikäsityksen seuraavasti: valistuksen 

subjekti, sosiologinen subjekti ja postmoderni subjekti. Hallin esitys on pelkistys, 

jossa erilaiset identiteetin määrittelyt järjestäytyvät historiallisten aikakausien 

mukaan. Yksinkertaistuksenakin Hallin kolmijako auttaa tuomaan esiin niitä 

lähtökohtia, joita tämän tutkimuksen identiteettikäsitteellä on. 

Valistuksen ajan käsitys ihmisestä kiteytyy ranskalaisen filosofi René 

Descartesin tunnuslauseeseen ”Cogito, ergo sum”. Ajattelen, siis olen. Lause 

perustuu filosofiseen näkemykseen, jonka mukaan ihmisen sielu ja ruumis ovat 

kaksi erilaista pysyvää, itsenäistä oliota eli substanssia. Ruumis on ainetta ja sielu 

on ajattelua. Valistusajattelijat uskoivat tieteellisen tiedon ja rationaalisen ajattelun 

vapauttavan ihmisen uskonnollisista opeista ja uskonnollisten johtajien valmiiksi 

tarjoilemista totuuksista. He käsittivät ihmisen rationaaliseksi, ajattelevaksi ja 

tietoiseksi olennoksi, joka sai syntymässä tietynlaisen ”sisäisen ytimen”. Hall 

käyttää tarkastelussaan tästä sisäisestä ytimestä identiteetin käsitettä 

alleviivatakseen valistuksen ajan käsitystä siitä, että ihminen on koko elämänsä 

ajan identtinen itsensä kanssa (Hall ym. 1999: 21).  

Subjektikäsitys kuitenkin muuttui modernin maailman ja teollistumisen myötä. 

Karl Marxin 1800-luvun kapitalistista tuotantotapaa käsittelevät kirjoitukset saivat 

uuden lukijakunnan ja uuden tulkinnan tultaessa 1900-luvulle. Marxilaiset 

poststrukturalistit näkivät kapitalistisen tuotantojärjestelmän keskeisenä yksilön 

määrittäjänä. Tästä seurasi, että he eivät enää allekirjoittaneet valistusajattelijoiden 

käsitystä universaalista, samana ja muuttumattomana pysyvästä ihmisolemuksesta. 

(Hall ym. 1999.) 

Subjektikäsityksen muutos ei kuitenkaan edennyt symmetrisesti kaikilla 

tieteen aloilla (Hall ym. 1999). Kartesiolainen subjektikäsitys ja siihen sisältyvä 

dualismi olivat luoneet pohjan sille, että ihmisen mielen tutkimus erotettiin muusta 

yhteiskuntatutkimuksesta. Hall (1999) toteaa, että yksilöstä ja tämän mentaalisista 

prosesseista tuli psykologian etuoikeutettu tutkimuskohde. Sosiologien piirissä 

tämä dualistinen yksilön mielen ja sosiaalisen ympäristön erottaminen herätti 

kuitenkin kritiikkiä. Sosiologi painottivat sitä, miten 

yksilöt muodostuvat subjektiivisesti sitä kautta, että he ovat osallisia 

laajemmissa sosiaalisissa suhteissa ja rakenteissa, samoin kuin siitä, kuinka 
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yksilöiden prosesseissa ja rakenteissa esittämät rooli pitävät näitä prosesseja 

ja rakenteita yllä (Hall ym. 1999: 34). 

Sosiologinen subjektikäsitys sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella niin kutsutusta 

Chigagon koulukunnasta. Sosiologien piirissä koulukunnan keskeisiä hahmoja 

olivat muun muassa sosiaalipsykologit Charles S. Peirce, William James, Charles 

Cooley ja George Herbert Mead. Psykologian erottua omaksi tieteenalakseen osa 

sosiologeista liittyi heidän joukkoonsa.  Mead kuitenkin jatkoi työtään filosofian 

alan tutkimusryhmässä, jota johti kasvatusfilosofi John Dewey. Chigagon 

sosiologisen ja filosofisen koulukunnan ihmisen minuuteen liittyvä työ kiteytyi 

Meadin pitämissä luennoissa, joita hänen oppilaansa myöhemmin julkaisivat. (Burr 

& Vainonen 2004.) Keskeistä Meadin ajattelussa oli hänen käsityksensä yksilön 

minän kaksijakoisuudesta: minän jakautumisesta aktiiviseen, spontaaniin ja 

toimivaan minään sekä vuorovaikutussuhteissa syntyvään sosiaaliseen minään 

(Mead & Miller 1982). Mead korosti, että sosiaalinen minä rakentuu yksilön 

oppiessa sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa objektivoimaan itsensä, toisin 

sanoen tarkastelemaan itseään toisten silmin. Koska toisia on periaatteessa loputon 

määrä, voi myös sosiaalisia ”miniä” olla loputtomasti (Mead & Miller 1982: 71.) 

Ilman suhteita merkittäviin toisiin ei yksilöä Meadin näkemyksen mukaan ole 

olemassa, sellaisena kuin me ihmisen ajattelemme. Näin Mead vastusti 

psykologisessa tutkimuksessa vallalla ollutta näkemystä siitä, että yksilö olisi 

olemassa ennen yhteisöä. 

Meadiläisessä ihmiskäsityksessä keskeistä on, että yksilö ja yhteiskunta 

juontuvat ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta (Burr 2004). Sosiaaliset suhteet 

tarjoavat perustan yksilön minän kehitykselle. Toisin sanoen tietoisuus ja mieli, 

kykymme reflektoida omia ja toisten tekoja, ovat seurausta sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta. Avain mielen kehittymiseen on kykymme käyttää erilaisia 

symboleja ja erityisesti kieltä asioiden sekä tapahtumien esille tuomiseen. Meadin 

tarkastelussa juuri kieli sallii meidän sisäistää sosiaalisen vuorovaikutuksen, 

representoida sen itsellemme ja reflektoida sitä. Meadin mukaan tämä kaikki on 

mielen toimintaa. Erilaiset symbolit, kuten sanat, kantavat yhteisiä, yhteisölle 

tärkeitä yhteisiä merkityksiä. Symbolien ja niihin sisältyvien merkitysten kautta 

rakentuvat sekä yksilön sosiaalinen minuus että yhteisö. (Burr 2004.) 

Meadiläisessä lähestymistavassa symbolien merkityksellisyys korostuu 

kolmesta syystä: Ensinnäkin käyttäytymisemme ei ole seurausta objektiivisesta 

tapahtumasta vaan niistä merkityksistä, joita annamme tapahtumille. Toiseksi 

symbolit eli merkitykset ovat kulttuurisidonnaisia. Tapamme ymmärtää 
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käyttäytymistä jossain sosiaalisessa ympäristössä ei tarkoita, että ymmärtämisen 

tavan voisi siirtää suoraan toiseen kulttuuriseen ympäristöön. Kolmas merkityksiin 

liittyvä tärkeä ominaisuus on, että niiden avulla meidän on mahdollista ottaa 

huomioon toisten tarkoitusperät, tuntemukset ja reaktiot. Kysymys on siitä, mistä 

Mead puhuu toisen roolin omaksumisena. Me kykenemme kuvittelemaan, mikä 

merkitys sanoilla ja tapahtumilla on toisille ihmisille. Niinpä muodostaessamme 

omaa käsitystämme kykenemme asettumaan toisen rooliin, ymmärtämään 

merkityksiä siitä käsin ja palaamaan omaan rooliimme. Näin syntyvät ne sosiaaliset 

minät, joissa sisäistämme toisen käsityksen itsestämme. (Burr 2004.) Meadin 

esittämistä käsityksistä ja niiden laajennuksista rakentui minäteoria, joka on 

myöhemmin nimetty symboliseksi interaktionismiksi (Blumer 1969.)  

Käsillä oleva tutkimus on versonut meadilaisesta sosiologisesta 

identiteettikäsityksestä, jonka Hall (1999: 22) summaa seuraavasti: 

Sosiologisessa käsityksessä identiteetti silloittaa ”sisäpuolen” ja ”ulkopuolen” 

– henkilökohtaisten ja julkisten maailmojen välistä kuilua. Se, että 

projisoimme ”itsemme” näihin kulttuurisiin identiteetteihin ja samalla 

sisäistämme niiden merkitykset ja arvot, kun teemme niistä ”osan itseämme”, 

auttaa meitä liittämään subjektiiviset tunteemme niihin objektiivisiin 

paikkoihin, joita asutamme sosiaalisessa ja kulttuurisessa maailmassa. Näin 

identiteetti kursii subjektin rakenteeseen.  

Kerronnallinen tutkimukseni perustuu sosiokulttuuriseen käsitykseen ihmisestä. 

Tutkimukseni lähtökohtana on, että sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa 

rakentuvat sosiaaliset minät muuttuvat kertomisessa tapahtuvan määrittelyn ja 

arvottamisen kautta kohteiksi, joista voidaan käyttää käsitettä identiteetti (ks. myös 

Saastamoinen 2006a). Näin identiteetin perusmuodoksi määrittyy minän 

kertominen. Kertominen voi olla elämänkerrallista, minän ideaalia rakentavaa 

jäsentynyttä identiteettikerrontaa (ks. Hänninen 1999) tai tämän tutkimuksen 

tapaan keskustelutilanteessa kerrottua. Kerrottu ei ole vain minän kertomista vaan 

kerrotuksi tulevat ne sosiaaliset ympäristöt, joissa tutkimukseen osallistuvien 

identiteetit ovat rakentuneet ja rakentuvat. Hall (1999: 22) tuo esiin sen, miten 

sosiokulttuurisen ihmiskäsityksen mukaan ajatellaan, että 

Se [identiteetti] vakauttaa sekä subjektit että niiden asuttamat kulttuuriset 

maailmat ja tekee kummastakin vastavuoroisesti yhtenäisempiä ja 

ennustettavampia.  
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Kulttuuristen maailmojen ja identiteettien ennustettavuus ja yhtenäisyys on 

kuitenkin viime vuosina vähentynyt (Hall ym. 1999). Globalisaatio, digitalisaatio, 

automatisaatio, yksilöllistyminen ja lukuisat muut megatrendit ovat muuttaneet 

niitä sosiaalisia ympäristöjä, joissa elämme (ks. Giddens 1991, Mannermaa 2004). 

Liiketoimintaa harjoittavat organisaatiot siirtävät pääomaa, tietoa, työtä ja 

asiantuntijoita maasta ja maapallon osasta toiseen. Siirtämisen frekvenssiä ohjaavat 

pääoman tuottoon kohdistuvat odotukset. Megatrendien myötä myös työn 

tekemisen ja työn johtamisen tavat ovat muuttuneet. Rutiinityötä on pyritty 

automatisoimaan, ja ajatus itseohjautuvista, työtään kehittävistä ammattilaisista on 

tullut osaksi arkipäiväistä organisaatiodiskurssia 9 . Organisatoriset rajat eivät 

aiempien vuosikymmenten tapaan hahmotu selkeiksi osastoiksi, yksiköiksi ja 

toimenkuviksi. Nykyihmiset työskentelevät tiimeissä, projekteissa, virtuaalisissa 

ympäristöissä ja erilaisissa verkostoissa, jotka voivat sijaita eri paikoissa, jopa eri 

maissa ja maapallon osissa. Organisaatioista löytyy kirjava joukko erilaisia ryhmiä, 

kuten tiimit, linjaesimiehet, projektin resurssit, tukitoiminnot ja sisäiset palvelut 

vain joitakin mainitakseni. Keskusteluissa vilahtelee x-, y- ja z-sukupolvea, 

diginatiiveja, mentoreita, muutosagentteja, fasilitaattoreita ja monia muita 

organisaation toimijoihin viittavia määrittelyjä. Tässä moninaisuuden kirjossa tulee 

hyvin esiin se maailman muuttuminen, jota Giddens (1991) ja Hall (1999) ovat 

korostaneet kirjoittaessaan postmodernista subjektista. Postmoderneissa 

organisaatioissa10 kysymys ei ole vain niistä moninaisista mahdollisista suhteista, 

joissa yksilö rakentaa identiteettiään. Olennaista on tarkastella ja yrittää ymmärtää 

sitä identifikaation vaihtelua, joka syntyy osin ristiriitojakin herättävänä joustavissa 

organisaatioissa ja niiden tarjoamissa sosiaalisissa suhteissa. 

Lähden tutkimuksessani siitä, että yhdistettäessä organisaatiomuutos jo 

muutoinkin maantieteellisesti ja sosiaalisesti joustaviin organisaatioihin yksilön 

tarve identiteettityön tekemiseen kasvaa. Tässä tutkimuksessa ajattelen kerrotut 

organisaatiot, suhteet ja identiteetit sekä niille annetut merkitykset sosiaalisiksi 

konstruktioiksi, joilla on historialliset sekä kulttuuriset kytkentänsä ja ajallinen 

ulottuvuutensa (ks. Burr 1995). Kerrotussa identiteetissä ei ole kysymys minuuden 

                                                        
9  Organisaatiodiskurssilla viittaan siihen, miten kieli käytettynä liittää erilaiset lausumat ja 
tekstikatkelmat kunkin organisaation kielenkäytön sosiaaliseen ympäristöön. Tämän diskurssin kautta 
organisaatiossa toimivat asemoituvat organisaation arjessa (ks. Juuti 2006). 
10 Postmodernista organisaatiosta on monia määritelmiä. Tässä tutkimuksessa viittaan postmodernilla 
organisaatioilla siihen diskurssiin, jossa organisaatiot Cleggin (1990) tapaan kuvataan pysyvyyden, 
hierarkisuuden ja standardiprosessien sijaan globaaleiksi, virtuaalisiksi, verkottuneiksi, mataliksi ja 
joustaviksi. Organisaatioissa toimivat asemoituvat oman työnsä arjessa postmodernin 
organisaatiodiskurssin kautta. 
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representaatiosta, vaan identiteetin konstruoinnin perustana on minän kertominen 

esittämisenä (Bamberg 2012, Beech 2008).  Esittämisessä kysymys on 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielellisenä tekona rakentuvista identiteeteistä. 

Keskeistä tutkimuksessani on ymmärtää identiteettityön tekemistä 

organisaatiomuutoksen kontekstissa, ei identiteettiä pysyvänä rakennelmana. 

Tekemisen eli kertomisen kautta sosiaalinen maailma ja oma minä suhteessa toisiin 

tulevat ymmärrettäviksi. Toki identiteetit rakentuvat visuaalisena esittämisenä 

muutoinkin kuin kertomalla. Identiteettien rakentamisessa käytetään eleitä, ilmeitä, 

kehon asentoja ja erilaisia ulkoisia symboleja (ks. Beech 2008). Organisaatioissa 

nämä visuaaliset symbolit näkyvät työhuoneissa, työsuhdeautojen 

merkkivalinnoissa, työvaatetuksessa vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. 

Tarkastelen kuitenkin tutkimuksessani organisaatiomuutoksen kontekstiin 

kerrottuja identiteettejä kielellisinä konstruktioina. 

2.3.2 Tutkimuksen kytkeytyminen organisaatiotutkimuksen alan 

identiteettitutkimusten tutkimussuuntiin 

Viimeisten vuosikymmenten aikana postmoderni subjektikäsitys on saanut yhä 

kasvavan joukon organisaatiotutkijoita tarttumaan identiteettien tutkimiseen 

(Alvesson ym. 2008). Identiteettitutkijoita ja heidän työtään ohjaavat erilaiset 

tiedonintressit, mutta myös erilaiset käsitykset ihmisestä, todellisuudesta ja tiedon 

luonteesta. Käyn seuraavaksi läpi lyhyesti organisaatiotutkimuksen alan viime 

vuosikymmenten identiteettitutkimusten suuntia. Käytän tarkastelussani hyväksi 

Nic Beechin ja Peter McInnesin (2005) tekemää jaottelua. Beech ja McInnes 

jakavat organisaatiotutkimuksen alan identiteettitutkimukset kolmeen 

tutkimustraditioon sen mukaan, millaiseksi identiteetti kussakin tutkimuksessa 

käsitetään. Tarkennan tämän kolmijaon kautta, mihin kohti 

organisaatiotutkimuksen kenttää identiteettitutkimukseni asettuu.  

Ensimmäisessä Beechin ja McInnes (2005) esittelemässä tutkimussuunnassa 

identiteettikäsitys perustuu siihen, että ihmisen ajatellaan omaavan koko hänen 

elämänikänsä samat, muuttumattomat luonteenpiirteet ja ominaisuudet. Toisin 

sanoen identiteettiä pidetään yhtenäisenä ja kullekin yksilölle ominaisena. Näin 

määriteltynä identiteettikäsitys on lähellä aiemmin esiteltyä Eriksonin (1982) kirjan 

suomennoksen selitysosion identiteettimäärittelyä. Tähän identiteetti-käsitykseen 

tukeutuvat organisaatiotutkijat pyrkivät löytämään syy-seuraus-suhteita, joiden 

avulla sekä organisaatiot että yksilöt kykenisivät toimimaan menestyksekkäästi. 

Kyseisen tutkimussuunnan identiteettikäsityksellä ja tutkimustuloksilla on ollut 
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vahva vaikutus organisaatioiden ja niiden johtamisen käytäntöihin. 

Identiteettikäsitys näkyy muun muassa työpaikanhakuilmoituksissa. Niissä 

määritellään usein ammatillisen osaamisen lisäksi niitä luonteenpiirteitä ja 

ominaisuuksia, joita tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan. (Beech 

& McInnes 2005.) Myös testeissä, joissa arvioidaan ihmisen sopivuutta 

organisaatiossa avoinna olevaan työtehtävään, testataan psykologisin testein 

pysyväksi ajateltuja ominaispiirteitä. Ihmisen ominaispiirteiden pysyvyyttä 

korostava identiteettikäsitys on ulottunut niin ikään muutosjohtamisen käytäntöihin. 

Jokseenkin tavanomainen on käsitys, että tietyntyyppiset ihmiset sopivat 

muutosagenteiksi edistämään muutosta ylimmän johdon tavoitteiden mukaisesti. 

Heillä ajatelleen olevan ominaisuuksia, jotka pysyvät muuttumattomina myös 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. (Ks. myös Demers 2007). 

Toinen tutkimussuunta koostuu niistä tutkimuksista, joissa tutkijoiden 

mielenkiinto on identiteetin rakentumisen ja vallan välisessä suhteessa. Beech ja 

McInnes jakavat tutkimustradition tutkijat heikon (weak) suuntauksen ja 

vahvempien (stronger) suuntausten edustajiin. Myös käsitteitä vaalea (light) ja 

tumma (dark) käytetään samassa tarkoituksessa (ks. Johnson ym. 2006). Näillä 

käsitteillä viitataan tutkimussuunnan sisällä oleviin eroihin siitä, mikä on yksilön 

mahdollisuus vaikuttaa identiteetin rakentumiseen. Mitä vahvemmasta 

suuntauksesta puhutaan, sitä vähemmän tutkijat näkevät yksilöllä olevan 

osallisuutta oman identiteettinsä rakentumiseen. Äärilaidassa ovat ne 

poststrukturalistit, joiden mielenkiinto kohdistuu subjektin historialliseen 

rakentumiseen vallan, tiedon ja etiikan välisissä suhteissa. Beech ja McInnes (2005) 

havainnollistavat kirjoituksessaan poststrukturalistista ajatusta identiteetistä peili-

metaforalla. Äärilaidan poststrukturalisteille yksilö on vain peili, joka heijastaa 

toisia peilejä. Tämän tutkimussuunnan sisälle asettuvat myös kriittistä 

organisaatiotutkimusta tekevät identiteettitutkijat, jotka näkevät yksilön 

identiteetin rakentuvan vallankäytön ja sen vastustamisen välisessä jännitteessä. 

Kriittisen organisaatiotutkimuksen tekijät ymmärtävät vallankäytöksi suoran, 

toiseen ihmiseen kohdistuvan vallankäytön, mutta myös normatiivisen kontrollin 

sekä kontrollin vastustamisen.  Heidän tutkimuksellisena tavoitteenaan on tuoda 

esiin erilaisia vallankäytön muotoja vapauttaakseen toimijoita alisteisista suhteista.  

Poststrukturalistisen ja kriittistä suuntaa edustavien identiteettitukijoiden 

tutkimusten tulosten vaikuttavuus ei niinkään ole suoraan nähtävissä 

organisaatioiden käytännöissä. Vallan olemuksesta, vallankäytön muodoista ja 

vallankäytön oikeutuksesta keskustellaan tällä hetkellä määriteltäessä hyvän 

johtamisen käytäntöjä ja yksilön oikeutta määritellä itseään erilaisissa 



43 

organisaatioissa rakentuvissa suhteissa. Christiane Demers (2007) korostaa, että 

tämän tutkimussuunnan tutkijat ovat rikastuttaneet erityisesti organisaatioissa 

käytäviä yksilön toimijuuteen ja vallankäyttöön liittyviä keskusteluja.  

Kolmannessa Beechin ja McInnesin (2005) esittelemässä identiteetti-

tutkimuksen suunnassa mielenkiinto kohdistuu yksilön rooleihin erilaisissa 

sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutkijat näkevät identiteetin sosiaalisten 

roolien taustalla olevaksi yksilön määrittäjäksi. Tosin identiteetin 

olemuksellisuudesta, sen pysyvyydestä tai kiinteydestä on monia näkemyksiä (ks. 

Alvesson ym. 2008, Hall ym. 1999, McInnes & Colett 2012). Beech ja McInnes 

(2005) jakavat tämän tutkimussuunnan kahteen eri traditioon.  

Ensinnäkin identiteetin rakentumista voidaan tutkia tarkastelemalla 

vuorovaikutustilanteita. Tutkimustraditio on saanut alkunsa sosiologi Erwin 

Goffmanin (1922–82) sosiaalisia rooleja11  käsittelevistä tutkimuksista. Goffman 

(1959) toi esiin, miten me ihmiset haluamme sosiaalisissa tilanteissa vaivihkaa 

viestittää sitä, minkä kaltaisia ihmisiä me kukin olemme. Toisin sanoen me 

keskitymme sosiaalisessa kanssakäymisessä esittämään itseämme. Goffmanin 

mukaan nämä esittämistilanteet eli esittämämme sosiaaliset roolit muodostavat 

valtaosan arkisista teoistamme. Sosiaalisten roolien toteuttamisessa meitä ohjaa 

halu säilyttää kasvomme ja välttää ristiriitatilanteita. Niinpä toimimme arkisissa 

vuorovaikutustilanteissa sosiaalisiin rooleihin liittyvien kulttuuristen odotusten 

mukaisesti. Goffmanin ajattelusta alkunsa saaneessa identiteettien tutkimisen 

suuntauksessa tutkijat ajattelevat kulttuuristen konventioiden yhtä aikaa 

määrittävän ja vahvistavan kunkin osallistujan sosiaalista roolia kussakin 

vuorovaikutustilanteessa. Yksilö ei ole kuitenkaan täysin sosiaalisen ympäristönsä 

armoilla. Vapaina tahdonvaltaisina olentoina meillä on ainakin jossain määrin 

mahdollisuus niin halutessamme vastustaa kuhunkin arkipäivän tilanteeseen 

liittyviä kulttuurisia konventioita. (Burr & Vainonen 2004.) 

Toiseksi Beech ja McInnes (2005) liittävät tutkimussuuntaan sosiaalisen 

identiteetin teoriaan kytkeytyvät tutkimukset. Henri Tajfelin ja John Turnerin (1979) 

sosiaalisen identiteetin teoriassa sekä Turnerin kumppaneineen (Turner 1987) 

muotoilemassa itsekategorisoinnin teoriassa mielenkiinto kohdistuu sosiaalisten 

identiteettien rakentumiseen erilaisissa konteksteissa. Sosiaalisen identiteetin 

teoriasta ponnistavat tutkijat kiinnittävät huomiota siihen, millaiset kontekstit 

saavat aikaan ryhmäperusteisen identifikaation. (Ks. myös Brewer 2003). 

                                                        
11 Sosiaalinen rooli tarkoittaa tiettyä sosiaalista asemaa, johon yhteisö kohdistaa tiettyjä odotuksia ja 
sosiaalisia käyttäytymissääntöjä (ks. Sulkunen P, 1998, Johdatus sosiologiaan).  
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Tarkastelussa mielenkiinto kohdistuu enempikin identifioitumiseen prosessina kuin 

identiteetin olemukseen (Billig 1976). Sosiaalisen identiteetin ja 

itsekategorisoinnin teorioista sekä niiden laajennuksista käytetään nykyisin 

yhteisnimitystä sosiaalisen identiteetin lähestymistapa (Hornsey 2008). 

Organisaatiotutkimuksen alalla identiteettitutkijat ovat hyödyntäneet 

sosiaalisen identiteetin lähestymistapaa tutkiessaan niitä moninaisia suhteita ja 

odotuksia, joita yksilö kohtaa postmodernissa organisaatiossa. Lähtökohtana on 

ollut, että sosiaalinen identiteetti vähentää sosiaalisen ympäristön tuottamia 

paineita antamalla ryhmätasoisia normituksia ja ohjeita monimutkaisissa ja 

joustavissa organisaatioissa (Kärreman & Alvesson 2001, 2004).  

Tutkimukseni asettuu Beechin ja McInnesin (2005) jaottelussa kolmantena 

esittelemääni tutkimussuuntaan. Kysymys on aineistolähtöisestä tutkimuksesta, 

jossa mielenkiinto kohdistuu tutkimushaastatteluissa organisaatiomuutoksen 

kontekstiin kerrotuista identiteeteistä. Tutkimustehtävänäni on pyrkiä 

ymmärtämään, miksi identiteetit kerrotaan organisaatiomuutoksen kontekstissa 

niin kuin ne kerrotaan. Tutkimustehtävääni ohjaa kysymys, miten tutkimukseen 

osallistuvat kertovat itseään organisaatiomuutoksen kontekstisssa. 

Tutkimuskysymystäni tukee kaksi apukysymystä: miten osallistujat kertovat 

suhdetta itseensä ja miten he kertovat suhteensa toisiin organisaatiomuutoksen 

kontekstissa. Lähden tutkimuksessani siitä, että tutkimukseen osallistuvat ovat 

aktiivisia ja tahdonvaltaisia toimijoita. He eivät kuitenkaan ole 

vuorovaikutuksessaan täysin vapaita. Osallistujien kertomat organisaatiot 

normeineen ja rooliodotuksineen määrittävät sitä, miten he kertovat identiteettiään. 

Niin ikään osallistujia rajoittavat ne kulttuuriset konventiot, joita kulttuurisesti 

liitetään tieteellisen tutkimuksen haastattelutilanteeseen.  

Tutkimukseni jatkaa näin omalta osaltaan goffmanilaista vuorovaikutuksen 

tutkimusta. Tutkimustraditioon on kohdistunut kritiikkiä kahdestakin syystä: 

Ensinnäkin kriittisiä äänenpainoja on synnyttänyt tutkimussuuntaan liitetty 

pinnallisuuden ajatus (Burr & Vainonen 2004). Kriitikkojen mukaan 

vuorovaikutusta tutkimalla ei tavoitettaisi yksilön todellista identiteetin olemusta. 

Ajattelen Burrin (2004) tavoin, että vuorovaikutusta tarkasteltaessa on hylättävä 

pinta/syvyys- ja yksilö/yhteisö-vastakkainasettelut. Tutkimukseni identiteetin 

lähtökohtana ei myöskään ole olettamus todellisesta identiteetistä vaan identiteetin 

tuottaminen esittämällä. Lähden tutkimuksessani siitä, että yksilö ja yhteisö eivät 

ole irrotettavissa toisistaan. Sekä identiteetit että organisaatiot ovat kerronnan 

hetkessä rakentuvia kielellisiä konstruktioita. Ne kytkeytyvät kerronnan hetkessä 

toisiinsa niin, että ilman toista ei olisi toista.  Pysyvyyden ja yhtenäisyyden sijaan 
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tässä tutkimuksessa korostuvat organisaatiomuutoksessa rakentuvat identiteetit 

kontekstisidonnaisina ja joustavina. Kriittinen äänenpaino on kohdistunut niin 

ikään siihen, että goffmanilaiseen traditioon perustuvassa tutkimuksessa yksilö 

nähtäisiin ainoastaan mekaanisena erilaisten sosiaalisten roolien toteuttajana (Burr 

& Vainonen 2004). Tutkimuksessa on perusolettamus, että kulttuurisista 

konventioista huolimatta osallistujilla on mahdollisuus ainakin jossain määrin 

valita kertomiaan suhteita ja identiteettejä. Ymmärrän identiteettien rakentuvan 

vapaan tahdon ja kulttuuristen konventioiden jännitteessä. 

Tutkimukseni poikkeaa edellä esittämästäni Beechin ja McInnesin jaottelusta 

siltä osin, kun he erottavat saman tutkimussuunnan sisällä vuorovaikutuksen 

tutkimisen ja sosiaalisen identiteetin lähestymistapaan perustuvan tutkimuksen. 

Yhdistän tutkimukseeni molempia tutkimustraditioita. Olen lähtenyt aineisto-

lähtöisessä tutkimuksessani liikkeelle vuorovaikutuksen tutkimisesta.  Luettuani 

aineistoa useampaan kertaan tutkimukseen on tullut kytkentä sosiaalisen 

identiteetin lähestymistapaan. Tutkimusaineistossa on näkyvillä se, miten kertoja 

ei kerro ryhmästä vain tuodakseen esiin kerrotun minän samuutta suhteessa 

ryhmään tai tehdäkseen ryhmään liittyviä erontekoja. Kerrotussa rakentuu 

sisäryhmiä (ingroup) ja ulkoryhmiä (outgroup), niin kuin ne kuvataan sosiaalisen 

identiteetin lähestymistavassa.12 Tutkimukseen osallistuvat identifioivat kerronnan 

hetkessä itseään sisäryhmään antaen omalle ryhmälleen positiivisia merkityksiä 

samaan aikaan, kun he korostavat kertomansa ulkoryhmän negatiivisia 

ominaisuuksia. Ajattelen Arnulf Deppermanin 13  (2007) tapaan, että sosiaalisen 

identiteetin lähestymistapa on yhdistettävissä vuorovaikutuksen analyysiin sen 

vuoksi, että molemmat tutkimustraditiot jakavat ajatuksen siitä, että sosiaalisten 

                                                        
12 Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselta väitellyt ja Aalto-yliopiston johtamisen 
laitoksen tutkijana toimiva Pekka Pälli (2003) on ihmisryhmää diskurssina ja diskurssissa käsittelevässä 
tutkimuksessaan tarkastellut yksilön minä- ja me-muotoista puhetta. Pällin (2003) analyysi kohdistuu 
yhtä aikaa sekä kielen keinoihin tuottaa ryhmä että sosiaalipsykologisiin ryhmän ominaisuuksiin. Pälli 
toteaa tutkimuksessaan, että samalla tavoin ja usein yhtä aikaa, kun kieli mahdollistaa asettumisen 
yksilöksi, se mahdollistaa myös asettumisen ryhmän jäseneksi. Tässä asettumisessa yksilölle keskeinen 
kielellinen keino on sanoa me, tuottaa puheessaan itsensä osana ryhmää. (Pälli 2003: 95). Tällöin yksilö 
voi puhua joko  ’meinä’ tai ’meistä’. Pälli korostaa, että puhu-minen ’meinä’ tai puhuminen ’meistä’ 
ovat eri asioita. Tämän vuoksi ’meistä’ puhumista ja ’meinä’ puhumista ei voida samastaa. Meistä 
puhuminen on puhumista mistä tahansa sellaisesta ryhmästä, jonka osaksi yksilö on liitettävissä. Me-
ryhmänä puhumisessa on kyse sisäryhmän rakentamisesta puheessa. Pälli toteaa, että viittaus puhujan 
ryhmään ei rakenna mekaanisesti sisäryhmää. Ryhmän tulkitsemisessa sisäryhmäksi on vättämätöntä 
ottaa huomioon niitä ehtoja, joiden varassa sisäryhmä merkityksellistyy. 
13  Diskurssianalyytikkona, narrativistina sekä positiointianalyysin kehittäjänä tunnettu Arnulf 
Depperman (2007) on tutkinut, miten toisen sosiaalisen ryhmän esittäminen ja määrittäminen on 
keskeinen tekijä nuorten rakentaessa aidossa vuorovaikutustilanteessa omaa ryhmäidentiteettiään.  
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ryhmien rakentaminen vaihtelee kontekstin mukaan. Sosiaalisen identiteetin 

lähestymistavan tarjoama teoreettinen linssi auttaa ymmärtämään osallistujien 

kertomia ryhmiä ja vie näin tutkimustehtävääni eteenpäin. 

2.3.3 Kerrottuun rakentuva ryhmä 

Ryhmän käsite on yksi yhteiskuntatieteiden keskustelluimpia ja kiistellyimpiä 

kysymyksiä (Pälli 2003). Ryhmän syntymisen tekee mahdolliseksi kykymme 

kielen avulla luoda rakennetta, ts. kategorisoida maailmaa ympärillämme (Billig 

1985, Burr & Vainonen 2004). Me luokittelemme kielen avulla sekä asioita että 

ihmisiä. Kerrotussa painottuvat nimenomaan ihmisten väliset suhteet. Tajfel (1981: 

114–115) on todennut, että  

sosiaalinen kategorisointi sijaitsee arkiajattelun, tietämyksen ja ymmärryksen 

sydämessä ja on siksi keskeistä sosiaaliselle elämälle.  

Aineiston luennat ovat vahvistaneet käsitystäni, että organisaatiomuutoksen 

kontekstiin kerrottujen identiteettien analysoinnissa on mielekästä keskittyä 

nimenomaan sosiaaliseen kategorisointiin. Ajattelen sosiaalisen kategorisoinnin 

sellaiseksi ymmärtämisen prosessiksi, jossa tiedämme jonkun olevan samanlaisen 

kuin jonkun toisen tai joidenkin toisten ja eroavan jostakin toisesta tai joistakin 

toisista (ks. McGarty 1999). Lähden siitä, että tällaiselle ymmärtämisen prosessille 

on erityinen tarpeensa silloin, kun organisaatioiden rakenteita päätetään muuttaa. 

Ihmiset pyrkivät ymmärtämään omaa paikkaansa muuttuvassa organisaatiossa ja 

sen muuttuvissa sosiaalisissa suhteissa. He käyttävät kategorioita kognitiivisina ja 

kielellisinä työvälineinä järjestääkseen sosiaalista maailmaa ympärillään, mutta 

myös identifioidakseen itseään suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä (ks. 

Kärreman & Alvesson 2004). 

Ymmärrän kategoriatutkimuksen pioneeri Harvey Sacksin (1972) tapaan, että 

kategoriat valitaan aina jotakin tarkoitusta varten. Sacks korostaa, miten meillä 

näyttää olevan kyky kutsua kategoriat kulttuurisesta kategoriavarannosta juuri 

oikeaan aikaan paikalle, ikään kuin näyttelijät näyttämölle rakentamaan 

haluamaamme. Meillä on myös kyky tulkita kategorioita tilannekohtaisesti 

kussakin kontekstissa huomioiden kategorioihin liittyvät kulttuuriset merkitykset 

(Deppermann 2007). Jokinen (2012) alleviivaa kulttuuristen kategoriavarantojen 

runsautta ja sitä, miten kukin kategoria rakentaa kohteensa perustavanlaatuisesti 

erilaiseksi.  
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Havainnollistan edellä esittämiäni käsityksiä kategorioiden merkityksestä 

kahdella organisaatioiden kielen käyttöön liittyvällä esimerkillä. Esimiehet 

puhuvat usein vastuualueensa työntekijöistä käyttäen käsitettä alainen. Alainen-

sanalla on oma historiallinen kytkentänsä sääty-yhteiskuntaan. Käsite juontaa 

juurensa kategoriaparista ylämainen-alamainen. Käyttämällä alainen-kategoriaa 

esimies saa korostettua hierarkista asemaansa organisaatiossa. Kategorioita 

voidaan tuottaa myös kategorioihin liittyvän toiminnon kautta, kuten 

ilmauksella ”henkilö nousi johtoryhmään”. Tällä viitataan henkilöön, joka on 

siirtynyt hierarkiassa ylöspäin ylimmän johdon kategoriaan. Nousemiseen ja 

nousijaan sisältyy kulttuurissamme positiivinen konnotaatio. On arvostettavaa, että 

yksilö etenee organisaatiossa ylempään asemaan. Esimerkin avulla havainnollistuu, 

miten kertojien käyttämät kategoriat tai kategoriasidonnaiset toiminnot eivät ole 

pelkästään luokitteluja.  Niihin sisältyy aina kulttuurisia merkityksiä ja arvostuksia, 

samalla kun niiden avulla voidaan uusinta kulttuurista tietoa (Sacks ym. 1992). 

Lähden tutkimuksessani siitä, että tutkimukseen osallistuvat kertovat sosiaalisia 

kategorioita rakentaakseen ryhmiä, joiden kautta he vahvistavat tai uusintavat 

käsitystä itsestään tai suhteestaan toisiin organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

Toisin sanoen he käyttävät ryhmiä rakentaakseen sosiaalista identiteettiään.  

2.3.4 Sosiaalinen identiteetti 

[Sosiaalinen identiteetti on] yksilön tietoisuutta siitä, että hän on kytkeytynyt 

sosiaaliseen ryhmään niin, että ryhmän jäsenyydellä on hänelle emotionaalista 

ja ryhmän arvoihin liittyvää merkitystä (Tajfel 1972: 292 teoksessa Hogg & 

Terry 2000)14 . 

Väljästi määriteltynä voidaan ajatella, että sosiaalisessa identiteetissä on kysymys 

tunnepitoisesta ja merkityksellisestä havahtumisesta siihen, että kuuluu johonkin 

sosiaaliseen ryhmään. Ymmärrän kertomisen sellaiseksi toiminnaksi, jossa 

tällainen tunnepitoinen merkitystenanto ja havahtuminen ryhmään kuulumisesta 

voi tulla esille. Mielenkiinto kohdistuu siihen, mikä saa kerronnan hetkessä aikaan 

sosiaalisen identiteetin kertomisen.  

                                                        
14 Ryhmä voidaan määritellä sosiaaliseksi, kun vähintään kaksi yksilöä jakaa yhteisen tai lähes yhteisen 
sosiaalisen identifikaation itsestään määritellen itsensä saman kategorian jäseniksi (Turner 2010). 
Määrittely mahdollistaa sen, että kyse ei ole vain pienryhmistä vaan ryhmäksi voi määrittyä myös 
laajempi sosiaalinen luokka kuten organisaatiossa ylin johto, keskijohto tai työntekijät. 
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Postmoderneissa, maantieteellisesti ja sosiaalisesti joustavissa organisaatioissa 

yksilö kokee moninaisten sosiaalisten roolien ja itseensä kohdistuvien odotusten 

vuoksi epävarmuutta. Organisaatiomuutoksessa epätietoisuutta lisää kysymys, 

mikä on kunkin yksilön paikka tai arvo muutoksen edetessä. Ymmärrän 

aineistolähtöisessä tutkimuksessani sosiaalisen identifioitumisen keskeisiksi 

motivaation lähteiksi ihmisen itsearvotuksen tarpeen ja tarpeen epävarmuuden 

vähentämiseen (Hogg 2012, ks. Tajfel & Turner 1979). Ajattelen Kärremanin ja 

Alvessonin (2004) tapaan, että postmoderneissa organisaatioissa yksilöllä on aina 

kussakin hetkessä ja kontekstissa siihen kytkeytyvä sosiaalinen identiteettinsä. 

Kukin sosiaalinen identiteetti kantaa sisällään niitä kulttuurisia konventioita, joita 

siihen sosiaaliseen ryhmään kytkeytyy. Havainnollistan tätä esimerkillä. 

Asiantuntija keskustelee kollegaryhmässä työstään siirtyäkseen seuraavaksi 

kehityskeskusteluun tiiminsä jäsenen kanssa. Tämä henkilö on oppinut 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kyseisessä organisaatiossa kumpaankin 

sosiaaliseen rooliin liittyvät kulttuuriset konventiot. Kummassakin keskustelussa 

hän on tietoinen siitä, mihin sosiaaliseen rooliin hän kulloinkin kytkeytyy. Toisin 

sanoen hänellä on ryhmään liittyvä sosiaalinen identiteetti, joka tekee kyseiseen 

hetkeen ja kontekstiin sisältyvistä sosiaalisista odotuksista ja vuorovaikutuksesta 

ymmärrettävämpää. Sosiaaliset identiteetit tuottavat ohjeita ja antavat suuntaa 

vähentäen epävarmuutta ja sosiaalisen ympäristön hajanaisuutta, kuten Kärreman 

ja Alvesson (2004) sen osuvasti toteavat. 

Postmodernit organisaatiot tarjoavat kirjavan joukon mahdollisia ryhmiä 

sosiaalisen identiteetin rakentumiseen. Kysymys ei ole vain lukuisista 

kasvokkaisista kohtaamisista, vaan myös digitaalisen sosiaalisen 

toimintaympäristön tuottamista ryhmistä ja identifioitumisen mahdollisuuksista. 

Edellistä esimerkkiä varioiden voi ajatella, että henkilö työskentelee 

asiantuntijakollegoiden kanssa heitä innostavassa huippuasiantuntijuutta 

edellyttävässä työtehtävässä. Henkilö keskeyttää hetkeksi työskentelyn lukeakseen 

sähköpostin, jonka hänen tiiminsä jäsen on lähettänyt. Kysymys on akuutista 

ongelmasta hänen johtamassaan tiimissä. Vastatessaan sähköpostiin hän on 

esimiehen roolissa palatakseen sen jälkeen osaksi asiantuntijaryhmää. Esimerkki 

havainnollistaa sosiaalisen identiteetin lähestymistavan mukaisen näkemyksen 

siitä, miten sosiaalinen identiteetti on dynaaminen ja kontekstisidonnainen.  
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2.3.5 Identifioituminen sisäryhmään 

Olen tähän mennessä tarkastellut identiteetin rakentumista enempikin sosiaalisena 

ja yksilöllisenä. Sosiaalisen identiteetin lähestymistavassa yksi keskeisistä 

tarkasteluista kohdistuu siihen, miten jokin sosiaalisista identiteeteistä saattaa 

jossain ympäristössä tulla muita merkittävämmäksi. Tällöin käytetään käsitettä 

korostuminen (salience). Korostumisen klassinen ääriesimerkki on ihmisten 

identifioituminen Hitlerin johtamaan kansallissosialistien ryhmään 1930-luvun ja 

1940-luvun alkupuolen Saksassa. Tarkastelen seuraavaksi, mitä tapahtuu 

sosiaalisen identiteetin rakentuessa korostetun jaetuksi ja yhteiseksi. 

Sosiaalisen identiteetin lähestymistavan mukaisesti identiteetin korostuminen 

saa yksilön jäsentämään sosiaalista ympäristöään luokittelemalla sitä kahteen 

kategoriaan. Ensinnäkin kategoriaan, joka edustaa hänelle kaikkea hyvää. Tästä 

sosiaalisesta kategoriasta muodostuu sisäryhmä, johon yksilö identifioituu. 

Toisesta sosiaalisesta kategoriasta muodostuu ulkoryhmä, johon yksilö liittää 

ainoastaan negatiivisia ominaisuuksia. Tällainen korostunut luokittelu saa aikaan 

sen, että sisäryhmän ja ulkoryhmän välinen kontrasti tulee esiin samaan aikaan, kun 

ryhmien väliset samankaltaisuudet ja yhteneväisyydet jäävät huomiotta tai 

ohitetaan merkityksettöminä. Sosiaalinen ympäristö jäsentyy yksinkertaistetuiksi 

mielikuviksi, stereotyyppisiksi käsityksiksi ryhmän jäsenistä (Deppermann 2007.) 

Stereotyyppisistä, subjektiivisista mielikuvista rakentuu sekä sisä- että 

ulkoryhmälle oma prototyyppinsä. Nämä prototyypit kuvaavat niitä 

ominaispiirteitä, kuten uskomuksia, asenteita ja käyttäytymistapoja, joita yksilö 

kyseiseen liittää ryhmään (Hogg ym. 1995.) Sisäryhmän prototyyppi määrittyy 

moninaisilla positiivisilla ominaispiirteillä, kun taas ulkoryhmän prototyyppiä 

kuvaa vain muutama, ylikorostunut negatiivinen ominaisuus (Deppermann 2007).  

Sosiaalisen identiteetin lähestymistavan mukaan konteksti saa aikaan 

korostuneen sosiaalisen identifioitumisen (Abrams & Hogg 2004, Brewer 2003). 

Kysymys on jonakin tiettynä hetkenä sosiaalisesta ympäristöstä yksilöön 

kohdistuvista vaatimuksista ja odotuksista (Brewer 2001). Ymmärrän 

aineistolähtöisessä tutkimuksessani, että organisaatiomuutos sosiaalisena 

ympäristönä saattaa olla sen tyyppinen, että ryhmäperusteinen korostunut 

identifioituminen on hetkittäin mahdollinen. 

Prosessia, jossa ihminen yksilöllisyyden ja moniulotteisuuden sijaan nähdään 

jonkun sisäryhmän tai ulkoryhmän prototyyppinä, kutsutaan sosiaalisen 

identiteetin lähestymistavassa depersonalisaatioksi (Hogg 2001). 

Depersonalisaatioon ei pidä liittää epäinhimillistämiseen tai deindividualisaatioon 
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liittyvää negatiivista konnotaatiota. Käsite viittaa yksinkertaisesti identiteetin tason 

muutokseen henkilökohtaisesta sosiaalisesta identiteetistä ryhmätasoiseen 

sosiaaliseen identiteettiin (Hogg ym. 1995.) Sosiaalisen identiteetin lähestymis-

tavan mukaan oman itsen depersonalisointi ei vain luokittele, vaan tosiasiallisesti 

muuttaa yksilön minäkäsitystä, asenteita, tunteita ja käyttäytymistä (Hogg 2001). 

Minän depersonalisointi saa yksilön toimimaan ryhmän jäsenenä, jakamaan 

ryhmän tavoitteet, huolenaiheet, ajatukset ja tunteet. Kyse ei ole identiteetin 

menettämisestä vaan identiteetin tason muuttumisesta (Abrams & Hogg 2004.) 

Sosiaalisen identiteetin lähestymistavan mukaan itsen depersonointi ei edellytä 

kasvokkaista vuorovaikutusta (Turner 1987). Pelkkä sosio-kognitiivinen 

havainnointi, prototyyppien ja representaatioiden ominaispiirteet sekä 

ryhmäperusteisen identifioitumisen korostuminen saavat yksilön luokittelemaan 

yksilöitä ja toimimaan eri tavoin sisä- ja ulkoryhmän jäseniä kohtaan (Lau 1989). 

Käsillä olevan tutkimuksen aineistossa näkyy, miten organisaatiomuutos 

kontekstina näyttää tuottavan kerrontaa, jossa tutkimukseen osallistuvat 

merkityksellistävät kertomaansa liittäen ne uskomuksiin sisäryhmän käsityksistä. 

Kerrottua voi tulkita depersonalisaatioksi henkilökohtaisesta sosiaalisesta 

identiteetistä ryhmätasoiseen sosiaaliseen identiteettiin. 

Sosiaalisen identiteetin lähestymistavan perustana olevia sosiaalisen 

identiteetin ja itsekategorisoinnin teorioita on kritisoitu jossain määrin jäykiksi ja 

deterministisiksi yksilön kognitiivista rakennetta kuvaaviksi teorioiksi. Kritiikissä 

on kuitenkin ohitettu kaksi seikkaa: Ensinnäkin huomiotta jää Tajfelin ja 

kumppaneiden keskeinen ajatus, jonka mukaan yksilön identiteetti voi vaihdella 

hetkessä jopa kahden ääripään välillä äärimmäisen henkilökohtaisesta ja 

ainutlaatuisesta jaettuun ja yhteiseen (Abrams & Hogg 2004). Ajattelen, että tämän 

sosiaalisten identiteettien vaihtelun tässä tutkimuksessa kytkeytyvän siihen, josta 

Alvesson kumppaneineen (2008) kirjoittaa tulemisen ja Hall (1999) tuottamisen 

prosessina. Hallin (1999: 223) sanoja lainatakseni ymmärrän identiteetin  

’tuotannoksi’, joka ei ole koskaan valmis, vaan aina prosessissa ja muotoutuu 

aina pikemminkin esittämisessä kun sen ulkopuolella. 

Toiseksi sosiaalisen identiteetin lähestymistapaa tarkasteltaessa on hyvä muistaa, 

että identifioitumisen prosessissa on goffmanilaisen vuorovaikutustukimuksen 

tutkimussuunnan tapaan keskeistä nimenomaan se konteksti, jossa identiteetti 

rakentuu (Depperman 2007, ks. myös Suoninen 2014). Tutkimustehtäväni tässä 

tutkimuksessa on yrittää ymmärtää, miksi identiteetit tulevat 

organisaatiomuutoksen kontekstissa kerrotuiksi niin kuin tulevat. Kerrottujen 
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ryhmien ja niiden arvottamisen tarkastelu edellyttää teoreettista kehystä, jonka 

avulla kerrottuja identiteetteujä on mahdollista ymmärtää. Sosiaalisen identiteetin 

lähestymistavan tuominen vuorovaikutuksen analyysin rinnalle mahdollistaa 

identiteetin rakentumisen tarkastelun muuttuvassa kontekstissa niin, että 

ryhmätasoista identifioitumista ei suljeta pois. Ajattelen kerrottuihin ryhmiin 

kuulumisen psykologiset ulottuvuudet merkityksellisiksi pyrkiessäni 

ymmärtämään, miksi identiteetit kerrotaan organisaatiomuutoksen kontekstissa 

niin kuin ne kerrotaan.  

2.3.6 Luennassa käytettävät sosiaalisen identiteetin käsitteet 

Ymmärtääkseni organisaatiomuutoksen kontekstiin asettuvaa identiteetin 

kerrontaa olen määritellyt tutkimustyötäni ohjaamaan kaksi kysymystä: miten 

osallistujat kertovat suhteen itseensä ja suhteen merkityksellisiin toisiin. Jaan 

Abramsin ja Hoggin (2004) näkemyksen, että organisaatioiden tarkastelussa on 

huomioitava sekä sosiaalisesti rakentuvan yksilön tietoisuus, yksilöiden välinen 

sosiaalinen vuorovaikutus että sosiaalinen prosessi. Kerrottujen identiteettien 

tulkinta niin, että saan tuotua esiin identiteettityön tekemisen sekä identiteettien ja 

kontekstien väliset suhteet, edellyttää sosiaalisen identiteetin yläkäsitteen 

käyttämisen sijasta hienojakoisempien käsitteiden käyttöä. Käytän 

tutkimusaineiston tulkinnassa neljää sosiaalisen identiteetin käsitettä: 

henkilöperusteinen, relationaalinen ja ryhmäperusteinen sosiaalinen identiteetti 

sekä kollektiivinen identiteetti. Sosiaalisen identiteetin käsitteen käyttäminen 

viittamassa minän henkilökohtaiseen persoonalliseen määrittelyyn tai 

relationaaliseen sosiaaliseen identiteettiin voi auttaa yksilöiden välisten 

vuorovaikutussuhteiden ja niiden vaikutusten tarkastelussa. Identifikaatio-

prosessin tarkastelun avulla taas päästään tarkastelemaan ryhmien välisiä suhteita 

ja identiteetin kehittymisen dynamiikan sosiokognitiivista ulottuvuutta. (Hogg ym. 

1995.) 

Toki tunnistan, että käyttämäni käsitteet ovat jokseenkin staattisia, eivätkä tee 

oikeutta osallistujien hienoviritteiselle identiteettien esittämiselle. Tässä kohden on 

kuitenkin hyvä edelleen korostaa, että kysymys ei ole niinkään identiteeteistä 

olemuksellisina vaan kerronnan hetkessä rakentuvina ja joustavina. Käsitteet 

auttavat tutkimustehtäväni eteenpäin viemisessä. Niiden avulla saan tuotua esiin 

kuhunkin sosiaaliseen ryhmään kuulumiseen liittyviä merkityksiä siinä 

kontekstissa, jossa ne esitetään. Näin minun on mahdollisuus syvällisemmin 

ymmärtää, miksi kerrotut identiteetit kerrotaan kerrotunlaisina.  
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Sosiaalisen identiteetin lähestymistavan mukaan henkilöperusteista ja 

ryhmäperusteista sosiaalista identiteettiä eivät erota niinkään niiden vertailtavissa 

olevat ominaispiirteet. Kysymys on minuuden eri tasojen sisällä tapahtuvasta 

vertailusta. Henkilöperusteiset kerrotut minäkäsitykset eli identiteetit ovat 

yksilöllisiä. Kertoja konstruoi ryhmän kertoakseen omaa identiteettiään. Toisaalta 

kertoja voi konstruoida ryhmän esittääkseen ryhmän jäsenyyttä. Kuvaan 

seuraavaksi tarkemmin ja havainnollistan muutamalla esimerkillä henkilö-

perusteisia ja ryhmäperusteisia sosiaalisia identiteettejä. 

Henkilöperusteisessa sosiaalisessa identiteetissä korostuu yksilöllisen 

minuuden (self concept) määrittely. Merkitykselliseksi tulee, miten jonkin ryhmän 

jäsenyys tai kategoria ja niihin kuuluvat jaetut kokemukset rakentavat yksilön 

identiteettiä. Henkilöperusteinen sosiaalinen identiteetti vastaa kysymyksiin, 

millainen minä olen tai millainen minä olen jonkin ryhmän jäsenenä. Minuuteen 

liittyvien odotuksien, tapojen, arvojen ja ideologioiden ajatellaan liittyvän siihen, 

minkä sosiaalisten ryhmien tai kategorioiden jäsen kertoja on. (Brewer 2001.) Kyse 

on sosialisaatiosta, joten olemme lähellä klassista sosiologista subjektikäsitystä. 

Otan kuvitteellisen esimerkin henkilöperusteisesta sosiaalisesta identiteetistä. 

Ajatellaan ylimmässä johdossa toimivan kertomassa itseään suhteessa siihen 

johtoryhmään, jonka jäsen hän on. Kertoja painottaa, että hän on ollut aina 

johtoryhmässä se, jolla on visio ja kyky luoda strategiset askelmerkit tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Hän korostaa saaneensa muut johtoryhmän jäsenet uskomaan 

omiin näkemyksiinsä. Kuvitteellinen esimerkki tuo esille, miten kertoja on 

sosiaalistunut ajatukseen, että johtoryhmän jäseniltä odotetaan strategista 

kyvykkyyttä. Kertomalla omasta kyvykkyydestään kertoja rakentaa 

henkilöperusteista sosiaalista identiteettiään, kuvausta itsestään johtoryhmän 

jäsenenä. Yhtä aikaa hän tekee kuitenkin eron ryhmään siinä, että hän johtaa 

ryhmää ja muut seuraavat häntä. Kuvitteellinen esimerkki tuo esiin, miten meidän 

on mahdollista yhtä aikaa ilmaista samuutta johonkin ryhmään ja tuoda esiin 

erilaisuutemme suhteessa ryhmän jäseniin (ks. Kärreman & Alvesson 2004).  

Toinen yksilöllinen minän määrittelystä rakentuva sosiaalinen identiteetti 

perustuu henkilöiden välisiin suhteisiin (Brewer & Gardner 1996). Relationaalinen 

sosiaalinen identiteetti on edellisen henkilöperusteisen sosiaalisen identiteetin 

tapaan henkilökohtainen. Se kytkeytyy tavanomaisesti johonkin rooliin 

kytkeytyvään vastarooliin (Brewer & Gardner 1996) kuten esimies-työntekijä tai 

ylin ja keskijohto. Tämän vuoksi relationaalisesta sosiaalisesta identiteetistä 

käytetään myös rooli-identiteetin käsitettä. Relationaalinen sosiaalinen identiteetti 

on suhderoolina riippuvainen vastaroolistaan. Riippuvaisuus tarkoittaa sitä, että me 
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otamme suhteessamme huomioon sekä toisen osapuolen käyttäytymisen että 

hyväksynnän. Näin identiteetti heijastaa sitä, miten rooliin tai sosiaaliseen 

positioon liittyvät sosiaaliset normit ja odotukset vaikuttavat roolin omaavan tai 

positiossa olevan minäkäsitykseen. (Brewer 2001.) Voimme edelleen jatkaa 

aiempaa kuvitteellista esimerkkiä. Nyt ylimmässä johdossa toimiva kertoo, miten 

hän on aina ottanut johtamisessaan huomioon keskijohdon näkemykset. Kerronta 

tuo esiin kulttuurisen odotuksen, jonka mukaan hyvää johtamista on huomioida 

johtamiensa henkilöiden näkemykset. Kerrotussa relationaalinen sosiaalinen 

identiteetti rakentuu suhteessa keskijohtoon ja heijastaa kertojan käsitystä itsestään 

hyvänä johtajana. 

Kolmannesta sosiaalisen identiteetin variaatiosta käytetään ryhmäperusteisen 

sosiaalisen identiteetin käsitettä. Brewer (2001) korostaa relationaalisen ja 

ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteetin eroa sillä, että relationaalisessa 

sosiaalisessa identiteetissä sosiaalinen ryhmä koostuu yksilöistä. Yksilöillä on 

erilaisia sosiaalisia identiteettejä. Ne ovat riippuvaisia yksilön hallitsemista 

rooleista tai positioista, kuten aiemmassa esimerkissä esitin. Ryhmäperusteisessa 

sosiaalisessa identiteetissä korostuu, miten sisäryhmän jäsenet jakavat yhteisiä 

tunnuspiirteitä tai sosiaalisia kokemuksia. Tässä on kyse siitä korostuneesta 

identifioitumisesta ja depersonalisaatiosta, jota käsittelin aiemmin. 

Ryhmäperusteista sosiaalista identifioitumista tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että 

ryhmäperusteisesta sosiaalisesta identiteetistä huolimatta yksilö ajatellaan 

sosiaalisen identiteetin lähestymistavassa sosiaalisen roolin toteuttajaksi. 

Sosiaalisista identiteeteistä kollektiivinen 
identiteetti perustuu yhteisiin mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin. 

Kollektiivinen identiteetti rakentuu yhteisistä arvoista, normeista ja ideologioista. 

Kollektiivisen identiteetin käsitteeseen liitetään ajatus, että ryhmä työskentelee 

imagon luomiseksi tehden töitä sen puolesta, mitä he edustavat. Tällaista toimintaa 

voi olla esimerkiksi yhteinen tekeminen jonkin organisaation brändin 

kirkastamiseksi tai jonkun yksikön jäsenten tekemä yhteisponnistus 

organisaatiomuutoksen kontekstissa kohottaakseen yksikön imagoa ylimmän 

johdon silmissä. Kollektiivinen identiteetti edustaa yhteistä, kollektiivista 

tekemistä. (Brewer 2001.) 
Ryhmäperusteisia sosiaalisia identiteettejä tarkasteltaessa on hyvä kiinnittää 

huomiota ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteetin ja kollektiivisen identiteetin 

eroon. Ryhmäperusteisessa sosiaalisessa identiteetissä kyse on nimenomaan 

sosiaalisen identiteetin identifioitumisen prosessista. Kollektiivisessa identiteetissä 

taas on kyse ryhmäperusteisen identifioitumisen prosessin lopputulemana 
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syntyvästä sosiaalisesta identiteetistä. Olen Brewerin (2001) tapaan vakuuttunut, 

että pitämällä nämä kaksi sosiaalista identiteettiä erillään, voidaan paremmin 

ymmärtämään kussakin hetkessä ja kontekstissa rakentuvaa identiteettiä. Tässä 

tutkimuksessa eronteko auttaa syvällisemmin ymmärtämään kerrottuja 

identiteettejä organisaatiomuutoksen kontekstissa. Sosiaalisen identiteetin 

lähestymistavan mukaisesti erotan tutkimuksessani ryhmäperusteisessa identiteetin 

tarkastelussa ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteetin ja kollektiivisen 

identiteetin. Ajattelen, että yksilön on mahdollista omata kaikki nämä minuuden 

sosiaaliset konstruktiot (ks. Sedikides & Brewer 2001). Kysymys on vain siitä, 

mikä aktivoituu minäkin ajankohtana ja missäkin kontekstissa (Brewer & Gardner 

1996). Kun edelleen muistetaan, että organisaatiot tarjoavat monimutkaisuutensa 

vuoksi monia mahdollisia identiteettejä kerrottaviksi (Ashforth & Johnson 2001), 

sosiaalisen identiteetin käsitteen pitäminen mahdollisimman avoimena vie 

tutkimustehtävää parhaiten eteenpäin.  

Tiivistän loppuun tutkimukseni näkökulmasta toisen luvun ytimen. Me 

tulkitsemme maailmaa ja ymmärrämme itseämme kertomisen kautta. Kertomisella 

tarkoitan niitä sosiokognitiivisia kielellisiä merkityksenantoja, joilla kukin 

tutkimukseen osallistuva jäsentää suhdetta maailmaan, suhdetta itseensä ja suhdetta 

toisiin. Kysymys ei ole vain subjektiivisista määrittelyistä. Merkitysten antojen 

kautta näkyväksi tulee myös se laajempi sosiaalinen järjestelmä, johon tähän 

tutkimukseen osallistuvina olemme kytkeytyneet. Kerrottu identiteetti on suhteissa 

rakentuva ja kontekstisidonnainen kuitenkin niin, että meillä on jossain määrin 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kerromme itseämme. Käsitän organisaation ja 

organisaatiomuutoksen tutkimuksessani kerronnallisina konstruktioina kuitenkin 

niin, että organisaatioilla ja organisaatiomuutoksilla on myös materiaalinen 

todellisuutensa. Lähden tukimuksessani siitä, että meillä on mahdollisuus 

määritellä itseämme neljällä eri tavalla: tuoda esiin sosiaalista identiteettiämme 

joko henkilöperusteisesti, relationaalisesti, korostetun ryhmäperusteisena tai 

kollektiivisena. Tässä tutkimuksessa sosiaalisten identiteettien esittämiseen 

vaikuttavat keskeisesti ne sosiaaliset roolit ja odotukset, joita organisaatiomuutos 

kontekstina tarjoaa.  
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3 Kertomus tutkimusprosessin etenemisestä 

Olen valinnut tutkimusraporttiini muodon, jolla haluan näyttää lukijalle, miten 

aineisto rakentui, tutkimus eteni ja luenta kulki käsi kädessä erinäisten teoreettisten 

tarkastelujen kanssa. Tuon tässä luvussa esille sen, mihin teoreettisiin pohdintoihin 

aineiston tarkastelu ja kerronnallinen lähestymistapa minua johdattivat. Lukuun 

sisältyvät teoreettiset tarkastelut ovat yhtä keskeisiä tämän tutkimuksen kannalta 

kuin edellisessä luvussa esittämäni teoreettiset paikannukset. 

Lähden tutkimusprosessin kuvauksessa liikkeelle erään aineiston saamisesta 

sekä toisen hankkimisen suunnittelusta. Kerron haastatteluista, aineiston 

litteroinnista sekä siitä, miten paikannan kertovan tekstin. Teen selkoa, miten 

tarkastelen kerronnan rakennetta ja käytän erilaisia analyysivälineitä pyrkiessäni 

ymmärtämän miten identiteetit rakentuvat organisaatiomuutoksen kontekstissa.  

3.1 Eräs tutkimusaineisto 

Mielenkiintoni organisaatiomuutoksen ja yksilön väliseen suhteeseen sai alkunsa 

käytännön havaintojeni kautta. Kuulin työssäni lukuisia kerrottuja kokemuksia eri 

organisaatioiden muutoksista ja kertojien suhteesta muutokseen.   Kiinnostukseni 

herättyä menin kuuntelemaan erään organisaatiomuutoksen ja oppimisen suhdetta 

käsittelevän tutkimuksen esittelyä. Tilaisuuden jälkeen otin yhteyttä tutkimuksen 

tekijään keskustellakseni hänen tutkimuksestaan. Yllätyksekseni tutkija tarjosi 

aineistoaan käyttööni sillä ehdolla, että hankkisin siihen käyttöluvan. Niinpä 

neuvottelin tutkimuksen kohteena olleen organisaation toimitusjohtajan kanssa 

kirjallisen sopimuksen aineiston käytöstä. Sopimuksessa sitouduin olemaan 

paljastamatta organisaation nimeä ja olemaan kertomatta kenellekään aineiston 

olevan hallussani. 

Saamani tutkimusaineisto koostui ylimmän johdon ja keskijohdon 

haastatteluista. Haastatteluissa tutkija oli kohdistanut kysymyksensä organisaation 

muutosprosessiin, sen taustoihin, toteutukseen ja johtamiseen. Kunkin osallistujan 

haastattelu oli litteroitu omaksi tiedostokseen. Luin aineistoa syksyn 2011 aikana. 

Järjestelin aineistoa saadakseni siihen paremman tuntuman. Tutkimuspäivä-

kirjaani kirjasin ärtymykseni siitä, että en kokenut saavani otetta aineistosta.  

Luin aineiston rinnalla sekä yksilön minuutta käsitteleviä että 

organisaatiomuutoksista tehtyjä tutkimuksia. Molempia tuntui olevan loputon 

määrä. Ymmärsin, että kyetäkseni rajaamaan edessä olevaa urakkaa minun oli 

tehtävä päätöksiä tutkimukseni tieteenfilosofisista sitoumuksista. Niinpä tartuin 
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erilaisiin tutkimusmetodologisiin teoksiin (mm. Aaltola & Valli 2010, Denzin ym. 

2005, Eriksson & Kovalainen 2008, Holstein & Gubrium 2008, Seale ym. 2006). 

Eri lähestymistavoista kerronnallinen lähestymistapa veti tuttuutensa vuoksi minua 

puoleensa. Olin käyttänyt kerronnallista otetta työnohjaajan työssäni.  

Loppusyksystä 2011 osallistuin kertomuksen tutkimuksen verkoston (Kertonet) 

järjestämään konferenssiin. Organisaatiotutkijoille suunnatun workshopin anti jäi 

osaltani laihaksi. Sen sijaan vaikutuksen teki kaksi esitystä. Ensimmäinen oli 

Margareta Hydénin puheenvuoro. Hydén kertoi, miten hän oli kumppaneidensa 

kanssa jo pitkään tutkinut pahoinpideltyjä naisia. Hän alleviivasi, miten heidän 

tutkimuksensa fokus oli muuttunut kerronnallisen tutkimusotteen myötä. Aiemmin 

he olivat kysyneet, miksi pahoinpidelty nainen ei lähde huonosta suhteestaan. Nyt 

mielenkiinto kohdistui lähtemisen prosessiin, siihen mitä ja miten naiset kertovat 

suhteistaan toisiin ihmisiin. Olin merkinnyt korostuskynällä muistiinpanoihini 

sanat suhde, mitä ja miten. Toinen puhutteleva esitys oli konferenssin 

päätöspuheenvuoro, joka rakentui Matti Hyvärisen ja Leena Syrjälän 

vuoropuhelusta. He keskustelivat siitä, milloin ja miten heistä tuli kertomuksen 

tutkijoita. Valittu esittämistapa oli harkittu ja liittyi heidän näkemykseensä 

kertomuksen rakentumisesta. Kuunnellessani heitä ymmärsin, että saamastani 

aineistosta puuttui se vuorovaikutus, jolla Hyvärinen ja Syrjälä etenivät 

kerronnassaan 15 . Tunnistin myös oman ulkopuolisuuteni suhteessa aineistoon. 

Havaintojeni johdattamana syvennyin siihen, miten tiedon ajatellaan rakentuvan 

tutkimushaastattelussa (Holstein & Gubrium 2003, Holstein & Gubrium 2011, 

Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, Hänninen 2010, Miller & Glassner 2011, 

Ruusuvuori ym. 2005, Seale ym. 2006, Silverman 2011). 

Haastattelussa syntyvän kerronnan luonteesta on esitetty kahta erilaista 

tulkintaa: Yhtäältä voidaan ajatella, että haastatteluun osallistuvalla on oma 

kertomuksensa jo valmiina kerrottavaksi. Toisaalta voidaan ajatella, että kerronta 

rakentuu kerronnan hetkessä. (Holstein & Gubrium 2011, Hänninen 2010.) 

Haastatteluun osallistuvat käsittelevät haastattelun aikana omia kokemuksiaan 

antaen niille merkityksiä. Näistä merkityksistä rakentuu kertomuksia, joissa on 

tarjolla henkilöitä, tapahtumia ja mielipiteitä. (Holstein & Gubrium 2011.) Edellä 

esitetyn kahden näkökulman ero perustuu erilaiselle käsitykselle kielen 

merkityksestä tiedon tuottamisessa (Tiittula & Ruusuvuori 2005: 10). Aiemmin 

ajateltiin, että todellisuus on olemassa riippumatta sen kuvaamiseen käytetyistä 

                                                        
15  Saamaani aineistoon oli litteroitu ainoastaan haastateltavien puhe kirjakielisenä pilkkuineen ja 
pisteineen. 
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keinoista. Kielellisen käänteen myötä tutkijat sitoutuvat yhä enemmän 

näkemykseen, että todellisuus tuotetaan ja uusinnetaan kielen avulla ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa, teksteissä ja diskursseissa. (Tiittula & Ruusuvuori 

2005.) Tämän ymmärrettyäni koin työskentelyn saamani aineiston kanssa 

mahdottomaksi. Päätökseni valita kerronnallinen lähestymistapa kytki 

tutkimukseni sosiaalisen konstruktionismin mukaiseen näkemykseen, jonka 

mukaan tieto saa sekä muodon että sisällön haastattelussa haastatteluun 

osallistuvien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Päätin hankkia aineiston, jonka 

rakentumisessa olisin itse mukana.  

3.2 Uuden aineiston hankkiminen aiheuttaa päänvaivaa  

Olin päässyt saamani aineiston avulla ohittamaan eräitä kysymyksiä, jotka tulivat 

nyt pohdittavakseni. Mistä hankkisin aineiston ja millaisesta organisaatio-

muutoksesta tutkimuksessani loppujen lopuksi olisi kyse. Tutkimuspäiväkirjassani 

on merkintöjä, miten harkitsin työnantajayritykseni sisäiseen verkkoympäristöön 

rakentuneen aineiston käyttämistä. Aineiston käyttäminen olisi edellyttänyt yhtiön 

johdon suostumusta. Koin luvan kysymisen kiusallisena, sillä en ollut lainkaan 

varma sen saamisesta. Mys ajatus etnografisen aineiston kanssa työskentelystä 

askarrutti. Pelkäsin voivani ajautua tilanteeseen, jossa tekemistäni ohjaisivat muut 

kuin tieteelliset perusteet. Tarkoitan muilla perusteilla mahdollista haluani säilyttää 

hyvät suhteet yhtiön johtoon tai kollegoihini. Hylkäsin ajatuksen etnografisesta 

tutkimuksesta, ja päätin kerätä aineiston haastattelemalla. 

Haastatteluaineiston kerääminen edellytti päätöksiä tutkimusasetelmasta. 

Christiane Demersin (2007) mukaan organisaatiomuutokseen liittyvissä 

kerronnallisissa tutkimuksissa näyttäytyy kaksi päälinjaa: Osa tutkijoista 

kohdentaa tutkimuksensa organisaatiomuutosta johtavien ihmisten kertomuksiin. 

Tällöin kerrotuksi tulee useimmiten yksiääninen, organisaation johdon tarina. 

Toista suuntaa edustavien tutkijoiden mielenkiinto kohdistuu siihen, miten 

organisaatiomuutoksesta kertovat sen kokeneet (Demers 2007.) Näissä 

tutkimuksissa pääpaino on kerronnan moniäänisyydellä (Buchanan & Dawson 

2007, Demers 2007, Gergen & Gergen 2000). Käytännön kokemusteni ohjaamana 

liityin jälkimmäiseen tutkijaleiriin. Päätin hakea haastateltavia eri organisaatioista 

ja organisaatioiden eri tasoilta. Tasolla viittaan niihin organisaation kuvaajiin, joilla 

määritellään, miten valta, vastuu ja työt organisaatiossa jakautuvat eri toimijoille. 

Tasoiksi valitsin ylimmän johdon, keskijohdon ja luottamushenkilöstön. Ylimpään 

johtoon kuuluvalla haastateltavalla tarkoitan henkilöä, joka on asemansa 
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perusteella oikeutettu tekemään päätöksiä organisaation rakenteesta, strategiasta ja 

resursseista. Keskijohtoon kuuluvalla tarkoitan esimiestä, joka johtaa 

työntekijöiden työtä ylimmän johdon antamin valtuuksin. Luottamushenkilöllä 

viittaan tutkimuksessani haastateltavaan, jonka organisaation jäsenet ovat 

äänestäneet omaksi edustajakseen. Tästä eteenpäin käytän tällaisesta henkilöstä 

kulttuurisen käytännön mukaisesti käsitettä luottamusmies. 

Luottamusmiesten sijaan harkitsin myös työntekijöiden haastatteluja, mikä 

olisi ollut tähän tutkimukseen luonteva valinta. Päätökseni haastatella 

luottamusmiehiä juontui pohdinnastani, jota kävin organisaatiomuutoksen 

luonteesta. Käytännön kokemukseni vastasivat muun muassa Poijulan ja Ahosen 

(2007) käsitystä siitä, että 2000-luvun organisaatiomuutokset kohdentuivat usein 

organisaation rakenteeseen, henkilöstöresurssien määrään ja kohdentumiseen. 

Muistan erään esimiehen kuvanneen toistuvia muutoksia humoristisesti käsitteillä 

kevät- ja syysorganisaatio. Näihin näkemyksiin ja kokemuksiin perustuen rajasin 

organisaatiomuutoksen tässä tutkimuksessa tarkoittamaan tapahtumien sarjaa, 

jonka käynnistymisestä päättää ylin johto, johon liittyy henkilöstövaikutuksia ja 

joka edellyttää yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja. Kun organisaatiomuutos 

toteutuu sen tyyppisenä kuin organisaatiomuutos tässä tutkimuksessa ajatellaan, 

luottamusmies on muutoksessa keskeinen toimija.  

Pohdin eräänä vaihtoehtona tutkimuksen rakentamista ainoastaan 

luottamusmiesten haastattelujen ympärille. Sekin olisi ollut tieteellisesti 

perusteltua, sillä heidän äänensä näyttää jääneen organisaatiotutkimuksessa 

vähäisemmälle huomiolle. Tunnistin vaihtoehdossa kuitenkin saman 

yksiäänisyyden vaaran, johon aiemmin viittasin ylimmän johdon haastatteluissa. 

Niinpä valitsin haastateltavia, jotka toimivat organisaatioiden eri tasoilta. 

Luottamusmiehet valitsin niin, että heillä oli kaksoisrooli organisaatiossaan. 

Kaksoisroolilla viittaan siihen, että luottamusmies toimii myös ammatillisessa 

roolissa organisaatiossa. Tämä valinta liittyi luottamuksellisuuden varmistamiseen.  

Luottamuksellisuudella (confidentiality) tarkoitan sekä haastateltavan 

henkilökohtaisen tason (personal level) että organisaatiotason (organizational level) 

luottamuksellisuutta (ks. Fletcher & Watson 2007). Luottamuksellisuudessa 

pohdintani kiinnittyi kolmeen näkökulmaan: Ensinnäkin valitsemalla 

kaksoisroolissa toimivia luottamusmiehiä sain laajennettua potentiaalisten 

tutkimukseen osallistuvien joukkoa. Näin sain vahvistettua sekä organisaatiotason 

että haastatteluun osallistuvien henkilökohtaisen tason luottamuksellisuutta. 

Toiseksi tunnistin, että tässä tutkimuksessa määritellyn organisaatiomuutoksen 

luonne saattaisi vaikeuttaa case-organisaation löytämistä. Minulla ei ollut 
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kokeneiden organisaatiotutkijoiden uskottavuutta ja referenssejä esitettävänäni (ks. 

Tienari ym. 2005). Uskottavuuttakin painavampi seikka oli käytännön 

kokemukseni, jota organisaatiomuutostutkimusten (ks. Collin 1996, McInnes ym. 

2006, Reissner 2010, Vaara ym. 2003) tulokset vahvistivat. Organisaatio-

muutoksessa elävä yksilö on herkässä vaiheessa. Hän yrittää ymmärtää, miten 

muutos vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa. Ymmärtäminen tapahtuu kertomalla 

(Bruner 1986), toisin sanoen jakamalla merkityksiä joko oman sisäisen minän tai 

jonkun toisen kanssa. Merkitysten jakaminen toiselle edellyttää kertojan ja kuulijan 

välistä luottamuksellista suhdetta (ks. Ruusuvuori ym. 2005). Luottamuksellisuus 

vahvistuu, kun kertoja voi olla varma, että hän ei ole keskustelun ulkopuolisten 

tunnistettavissa. Valitsemalla haastatteluihin osallistuvat eri organisaatioista sain 

vahvistettua henkilökohtaisen tason luottamuksellisuutta. Pidin sitä edellytyksenä 

tutkimuksen onnistumiselle.  

Kartoittaessani mahdollisia tutkimukseen osallistuvia tiedostin kerronnallisen 

tutkimuksen haasteet. Tutkijalla on oltava kohtuullisen paljon tietoa osallistujista, 

vahva ymmärrys tutkimukseen osallistuvien kerronnan konteksteista ja 

mahdollisuus hyvään vuorovaikutukseen (Creswell 2007, Rastas 2005). 

Organisaatiotutkija Janne Tienari (2005) kumppaneineen puhuu yhteisyyden 

rakentumisesta ja Holstein ja Gubrium (2011) käsitteestä haastattelunprosessin 

rajat. Hieman yksinkertaistaen voi ajatella, että edellä mainittuja tarkasteluja 

yhdistää seuraava ajatus. Haastatteluun osallistuvalla ja tutkijalla on mahdollisuus 

mennä yhteisten merkitysten rakentamisessa vain niin pitkälle, kun heillä on 

ymmärrys toistensa käyttämästä kielestä ja sanoille annetuista merkityksistä. 

Pitääkseni haastattelujen rajat mahdollisimman laveina päätin etsiä haastateltavat 

ammatillisesta verkostostani. Tunnistin tämän valinnan johtavan siihen, että kaikki 

potentiaaliset haastateltavat olisivat kokeneita ammattilaisia. Pidin tätä 

tutkimuksen onnistumisen kannalta vahvuutena.  

3.3 Osallistujat 

Potentiaalisia osallistujia miettiessäni kiinnitin erityistä huomiota organisaatioihin, 

joissa he työskentelivät. Valintakriteerinä oli, että osallistujan työorganisaatiossa 

olisi oltava organisaatiomuutos, josta oli kerrottu tai kerrottiin parhaillaan mediassa. 

Uutisesta oli käytävä ilmi tutkimukseen soveltuva organisaatiomuutoksen luonne. 

Sitouduin kuitenkin edelleen ajatukseen, että muutosten sosiaalinen todellisuus 

konstruoituisi erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä 

organisaatioissa että niiden ulkopuolella.  
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Esitin haastattelupyyntöni mahdollisille haastateltaville sähköpostilla. 

Haastattelupyyntöä esittäessäni painotin, että en ollut kiinnostunut organisaation 

muutosprosessin kuvauksesta vaan sähköpostin saaneen vastaanottajan 

kokemuksista. Korostin viestissäni keskustelumme luottamuksellisuutta, minkä 

vuoksi kerroin haastattelevani ihmisiä eri organisaatioista. Yhtä lukuun ottamatta 

kaikki vastasivat haastattelupyyntööni myöntävästi. Poikkeuksen tehnyt ei 

vastannut sähköpostiini. Oletin, että valtaosan positiivinen suhtautuminen johtui 

siitä, että he olivat osa ammatillista verkostoani. Jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että 

kysymys oli myös kertomisen tarpeesta. 

Tutkimukseen osallistui kaksitoista henkilöä, jotka työskentelivät 

tutkimusaineiston keräämisen hetkellä kahdessatoista eri organisaatiossa 16 . 

Kolmen osallistujan työnantajaorganisaatiot olivat globaalisti toimivia yhtiöitä. 

Yhden osallistujan työnantajayhtiö toimi Pohjoismaissa. Kaikki neljä 

kansainvälisillä markkinoilla toimivaa yhtiötä olivat pörssiyhtiöitä. Loput 

kahdeksan työnantajayhtiötä olivat kansallisia organisaatioita. Niissä oli sekä 

julkisoikeudellisiksi että yksityisoikeudellisiksi oikeushenkilöiksi luokiteltavia 

yhteisöjä. Julkisoikeudelliset yhteisöt olivat kuntia ja kuntayhtymiä. 

Yksityisoikeudelliset olivat osakeyhtiöitä. Kaikki organisaatiot olivat 

henkilöstömäärältään luokiteltavissa suuryrityksiksi (Yrittäjät 2015).  

Kahdentoista tutkimukseen osallistuvan ryhmä koostui miehistä ja naisista 

kolmesta eri hierarkian tasosta. Hierarkian tasolla viittaan siihen organisaation 

rakenteeseen, jossa on sovittuna tietyt tasot ja niille määritellyt vastuun-, vallan- 

sekä työnjaot. Neljä osallistujaa toimi työnantajaorganisaationsa ylimmässä 

johdossa, neljä keskijohdossa ja neljä työnantajaorganisaationsa 

luottamustehtävissä. Tutkimukseen osallistuneet luottamusmiehet toimivat myös 

oman subtanssialan työtehtävissä kukin omassa työnantajaorganisaatiossaan. Niin 

ylimmän johdon, keskijohdon kuin luottamusmiesten ryhmässä oli ainakin yksi 

osallistuja, jonka työnantajaorganisaatio toimi kansainvälisillä markkinoilla. 

Samoin kaikissa kolmessa ryhmässä oli ainakin yksi osallistuja, jonka 

työnantajaorganisaatio luokitellaan julkisoikeudelliseksi oikeushenkilöksi. 

Vähintään yksi jokaisen kategorian osallistujista työskenteli kansallisessa 

yksityisoikeudelliseksi oikeushenkilöksi luokiteltavassa organisaatiossa. 

                                                        
16 Ennakkotarkasteluistani huolimatta kolmen haastatellun kanssa kävi niin, että organisaation tasoon 
liittyvät määritykseni tai organisaatiomuutokselle asettamani ennakkoehdot eivät toteutuneet. En 
käyttänyt haastatteluaineistoa, vaan hankin heidän tilalleen uudet osallistujat. 
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Tutkimukseen osallistuneet suostuivat haastatteluihin yksityishenkilöinä. 

Keskijohdon ja luottamusmiesten osallistumisesta ei tietämäni mukaan keskusteltu 

ylimmän johdon kanssa. Ennen haastattelujen toteuttamista sovimme 

haastattelujen luottamuksellisuudesta minun puoleltani. Haastatteluun osallistu-

villa oli oikeus kertoa osallistumisestaan kenelle kukin heistä haluaa.   

3.4 Valmistautuminen haastatteluun 

Ennen ensimmäistä haastatteluani elokuussa 2012 oli valittava 

haastattelumenetelmä, jolla edetä. Mietin erilaisten teemojen tarjoamista 

keskusteltaviksi. Näitä teemoja olivat muun muassa strategian ja muutoksen 

välinen suhde, työroolit ennen ja jälkeen muutoksen, muutos ja johtaminen sekä 

tunteet ja muutos. 17 Työnohjaustyötä tehneenä tunnistin kuitenkin, että 

teemoittamisella vahvistaisin omaa ääntäni haastatteluun osallistuvan 

kustannuksella. Sain näkemykselleni tukea kerronnallisten tutkijoiden teksteistä 

(Heikkinen 2010, Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, Hyvärinen 1994). Strukturoitu 

haastattelu ei tullut kysymykseen, koska struktuuri pikemminkin estäisi kuin 

edistäisi kokemuksista kertomista (Heikkinen 2010, Hyvärinen 1994).  

Kerronnallinen haastattelu sopi parhaiten tutkimuksellisiin tavoitteisiini. 

Kerronnallista haastattelua ei pidä niinkään ajatella metodina. Kyse on 

enempikin kahdesta kerronnallisia haastatteluja yhdistävästä tekijästä, haastattelun 

tavoitteesta ja kuuntelemisen metaforasta (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). 

Kerronnallisessa haastattelussa tutkijan tavoitteena on kerätä kertomuksia 

(Hyvärinen & Löyttyniemi 2005), jotka rakentuvat kokemuksille annetuista 

merkityksistä (Riessman 2008). Annetut merkitykset heijastelevat kertojan itsensä 

tiedostamia asenteita, mutta myös suhteellisen tiedostamattomia kulttuurisia, 

sosiaalisia tai yksilöllisiä uskomuksia (Eriksson & Kovalainen 2008, Riessman 

2002).  Merkityksellistämällä kertoja jäsentää ja hallitsee ajan, tapahtumisen ja 

muutoksen ilmiöitä (ks. Herman 2009) tutkijan asettuessa kuuntelijan rooliin 

(Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Kuunteleminen ei kuitenkaan yksin riitä. 

Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005) korostavat tutkijan kykyä tehdä kerronnallisia 

kysymyksiä ja jatkokysymyksiä, jotka raporttien ja selostusten sijaan tuottavat 

kertomuksia. Vaikka olin työnohjaajaksi kouluttautuessani ja työnohjaajana 

                                                        
17 On hyvä muistaa, että tutkimukseni on aineistolähtöinen tutkimus. Tässä vaiheessa tutkimustehtäväni 
ei ollut vielä tarkentunut. Olin kiinnostunut yksilön kokemuksista silloin, kun organisaatiomuutos on 
ylimmän johdon päättämä, siihen kohdistuu henkilöstövaikutuksia ja muutos edellyttää 
yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja.  
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työskennellessäni harjoittanut kuuntelemisen ja oikeiden kysymysten tekemisen 

kykyä, tiedostin kykyjen käyttöön saamisen edellyttävän kussakin haastattelussa 

tietoista pyrkimystä kykyjeni käyttöönsaamiseen. 

Valmistauduin ensimmäiseen haastatteluun samalla tavoin, kuin olisin 

valmistautunut työnohjausistuntoon. Päätin, että haastatteluun osallistuva valitsee 

paikan, jonka kokee itselleen mieluisaksi. Haastattelun ajallisen keston päätin 

määritellä itse, jotta voisin olla edes joltain osin varma ajan riittävyydestä. Pyysin 

haastattelun ajankohtaa sopiessamme varaamaan siihen aikaa kaksi tuntia. 

Jälkeenpäin tosin totesin, että määrittelmäni ajalliset kestot eivät pitäneet paikkansa. 

Kahta haastattelua lukuun ottamatta keskustelumme kestivät yli kaksi tuntia. (Ks. 

liite 1).  

Valmistautuessani haastatteluun pohdin erityisesti haastatteluun osallistuvan 

mahdollisuutta siirtymään. Siirtymällä en tarkoita kronologista aikaa, vaan mielen 

siirtymistä kontekstista toiseen. Siirtymistä miettiessäni kirjoitin tutkimuspäivä-

kirjaani kielitieteilijä Charlotte Linden (1993) sanoja siitä, miten tutkijan tehtävä 

on avata kerronnan tila myötäilemällä ilmein, elein ja ääntein kertojan puhetta. 

Ruusuvuori ja Tiittula (2005) käyttävät käsitettä minimipalaute kuvatessaan niitä 

ynähdyksiä (ymm) ja erilaisia pieniä sanoja (niin, joo), joilla tutkija voi tukea 

tutkimukseen osallistuvan puhetta. Kirjasin tutkimuspäiväkirjaan ajatuksia siitä, 

että en saisi kiirehtiä tai puuttua haastattelun kuluessa haastatteluun osallistuvan 

puheeseen. En saisi myöskään suistaa haastatteluun osallistuvaa pois kerronnasta, 

joka on hänelle sillä hetkellä totta. Ronkaista (1999) lainatakseni me olemme ajan 

ja paikan merkitsemiä. Minun vastuullani olisi tutkimushaastattelun eteneminen 

niin, että tutkimukseen osallistuva voisi jatkaa eteenpäin ilman haastattelun 

jättämää negatiivista kokemusta.  

3.5 Haastattelut ja ensimmäinen luenta 

Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla kahtatoista ihmistä: neljää ylimmässä 

johdossa toimivaa, neljää keskijohdossa toimivaa ja neljää luottamusmiehenä 

työskentelevää. Luottamusmiehillä oli kaksoisrooli, joten jokainen heistä toimi 

myös ammattialansa työtehtävissä. Jokaisessa neljän ryhmässä oli sekä miehiä että 

naisia.  

Haastattelin osallistujia pääsääntöisesti yhden kerran. Kahta henkilöä 

haastattelin kahdesti. Toinen heistä oli kokenut haastattelun jälkeen, että hänellä oli 

jäänyt jotain olennaista kertomatta. Hän laittoi tunteestaan sähköpostia vielä 

samana iltana. Seuraavana päivänä sovimme toisesta haastattelukerrasta. Toinen 
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tutkimukseen osallistuva kysyi mahdollisuutta jatkaa toisella kertaa, jos sovittu 

aika ei riittäisi. Totesin niin voitavan tehdä. Perustelut toimintatavalleni olivat 

eettiset. Ajattelen, että minun on kunnioitettava kunkin osallistujan yksilöllistä 

tarvetta sen suhteen, missä ajassa ja hetkessä hän kokee kokemustensa tulleen 

kerrotuiksi. Lähdin oletuksesta, että kertojen määrä ei yksin ratkaise 

vuorovaikutuksen laatua eikä kerronnan sisältöä.  

Haastattelujen ajankohdat ja paikat 

Tein haastatteluita elokuusta 2012 lokakuuhun 2013. Haastatteluajanjakso venyi 

pitkäksi sen vuoksi, että en ollut etukäteen varmistanut kaikkia osallistujia. Tätä 

ratkaisevampi syy oli kuitenkin henkinen vastustukseni. Minulla oli tunne, että 

minun olisi päästävä omassa ajattelussani eteenpäin, ennen kuin haastattelut 

päättyvät. Tunne oli epärationaalinen, koska en pyrkinyt haastatteluajanjakson 

aikana etsimään mitään tiettyjä asioita otettaviksi esiin haastatteluissa. Olin 

sitoutunut haastattelupyynnössäni esittämääni ajatukseen. Jokainen haastatteluun 

tuleva oli kutsuttu kertomaan omista organisaatiomuutoskokemuksistaan. Yritin 

pitää jokaisen haastattelun niin avoimena kuin vain kykenin. En halunnut, että 

aiemmin kerrottu tai teoria ohjaavat haastattelun vuorovaikutusta.  

Kukin osallistuja valitsi itse haastattelupaikan. Ylimmän johdon edustajat 

valitsivat poikkeuksetta oman työpaikkansa. Keskijohdossa toimivat ja 

luottamusmiehet halusivat haastattelunsa oman työpaikkansa ulkopuolelle. Niitä 

haastatteluja tein yliopistolla, ravintolassa, työpaikallani ja kotiolosuhteissa – sekä 

muualla että omassa kotonani. Ensimmäinen ajatukseni oli, että paikan valinta 

kertoo ylimmässä johdossa toimivien kokevan olevansa oikeutettuja kertomaan 

organisaatiomuutoskokemuksistaan toisin kuin keskijohdossa ja luottamus-

miehinä toimivat. Heidän oletin haluavan pitää haastattelut omana tietonaan. 

Myöhemmin olen tullut siihen tulokseen, että oman työpaikan valitseminen ei 

ylimmässä johdossa toimivan osaltakaan tarkoita, että hän haluaisi kertoa 

haastattelusta muille. Kysymys voi olla siitä, että hän tapaa työyhteisössään niin 

monia ihmisiä vuoden aikana, että tutkimushaastattelu ei erotu organisaatiossa 

työskenteleville näistä muista tapaamisista. Kulttuurisesti ei ole tapana kysyä 

ylimmässä johdossa toimivalta, kuka hänen vieraansa on ja millä asialla liikkuu.  
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Haastattelujen eteneminen hämmästyttää minua 

Ensimmäisen haastattelun sisältö ei ollut lähellekään sitä, mitä olin odottanut. 

Haastattelun jälkeen kirjasin tutkimuspäiväkirjaani:  

Reilu kolmituntinen meni todella nopeasti. Yllättävää, miten paljon hän kykeni 

puhumaan itsestään puhumatta juurikaan organisaatiomuutoksesta tai 

yhtiöstä. Kuuntelin tallenteen tultuani kotiin. Pääosin vain myöntelin ja 

hymistelin. En oikein saanut kiinni mistään. 

Ihmettelyäni jatkui vielä seuraavassa haastattelussa. Kirjasin tutkimuspäivä-

kirjaani merkintöjä, joista kävi selville tunnetilani muuttuminen jopa 

turhautumiseksi miltei kaoottiselta tuntuvan puhetulvan edessä. Jouduin 

pidättelemään itseäni, etten olisi alkanut ohjailla keskustelun kulkua. 

Tutkimuspäiväkirjamerkinnöistä paljastuu epäilykseni, että olin hypännyt ojasta 

allikkoon hylätessäni saamani aineiston ja päättäessäni hankkia uuden. Noilla 

tuntemuksilla etenin haastattelusta toiseen. Vasta paljon myöhemmin ymmärsin, 

että orientaationi oli ohjannut minua harhaan. Metodologisista ja teoreettisista 

tarkasteluista sekä haastattelumenetelmän valintaan liittyvistä pohdinnoistani 

huolimatta olin noviisitutkijana odottanut järkiperäistä keskustelua haastatteluun 

osallistuvien työstä ja kokemuksista organisaatiomuutoksessa. Kullekin 

haastatteluun osallistuvalle keskustelumme näytti synnyttäneen paikan kertoa 

omista kokemuksistaan ja suhteesta toisiin ihmisiin ilman työn kehykseen 

sisältyvää käytännöllistä tavoitetta.   

Lääkärien identiteettejä tutkinut Varpu Löyttyniemi (2004) on todennut, että 

elämäämme kannattelevien itsestäänselvyyksien muuttuessa tai haurastuessa 

jokainen meistä joutuu pohtimaan omaan itseen liittyviä kysymyksiä. Eittämättä 

organisaatiomuutos on murrosvaihe, jonka kokiessamme jokainen meistä kysyy, 

kuka minä olen, miten olen tullut tähän ja mihin olen menossa. Tästä kerronnasta 

kielitieteilijä Charlotte Linde (1993) käyttää käsitteitä elämänkerta ja elämäntarina 

(life story). Elämänkerta määrittää, kuka minä olen ja miten tulin sellaiseksi. 

Elämäntarina on prosessi, jossa kertoja arvioi itseään ja kuulumistaan tiettyihin 

ryhmiin samalla käsitellessään omia elämäntapahtumiaan. (Linde 1993.) Olin 

työnohjaajana jo vuosia ymmärtänyt kaiken tämän. Kuitenkin istuessani 

haastatteluissa jännittyneenä siitä, millaista aineistoa saisin tutkimukseeni, unohdin 

tietäväni. Ajattelen, että merkittävin hetki tutkimuksessani oli, kun haastattelujen 

edetessä aloin kuulla osallistujien kertovan identiteettiään organisaatiomuutoksen 

kontekstissa.  
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Kokemuksiani kentällä olosta 

Aineiston hankintaan, kentällä oloon, on usein liitetty ajatus, että haastattelija ja 

haastateltava ovat kentällä vastakkain. Työpaikkakulttuureja tutkinut Jyrki Pöysä 

(2010b) korostaa, että kentällä olon olisi oltava vastakkaisten asemien 

purkautumista ja sulamista toisiinsa. Haastattelujen aikana sain taas muistutuksen, 

miten henkisestä prosessista huolehtiminen edellyttää myös fyysisen tilan 

huomioimista. Ehdin kahdessa haastattelussa istahtaa niin, että tutkimukseen 

osallistuva asettuikin minua vastapäätä pöydän jäädessä väliimme. Pelkäsin 

pöydän toimivan erottavana tekijänä. Organisaatioissa pöydän toisella puolella on 

usein hierarkiassa seuraavan tason edustaja, joko oma esimies tai esimiestehtävissä 

toimivilla työntekijä. Näihin tilanteisiin liittyy usein jännite, jonka en halunnut 

rakentuvan haastattelussa. Niinpä muutin paikkaa niin, että saimme suoran fyysisen 

kontaktin ilman erottavaa pöytää. Tallenteella kuuluu, miten ensimmäisen kerran 

näin tapahtuessa selitän jotain ulkoa kuuluvista äänistä siirtyessäni pöydän toiselle 

puolelle lähelle osallistujaa. En saa suoraan sanotuksi siirtymiseni syytä. Seuraavan 

kerran näin tapahtuessa olin jo ehtinyt pohtia kokemusta. Kerroin reippaasti 

tutkimukseen osallistuvalle, että koen välillämme olevan pöydän häiritseväksi, 

minkä vuoksi siirryn hänen viereensä.  

Haastattelut käynnistyivät aina jokseenkin samalla tavalla. Pienen 

vapaamuotoisen jutustelun jälkeen kertasin lyhyesti, että olen tekemässä 

kerronnallista tutkimusta. Toin esille, että mielenkiinnon kohteenani ovat 

haastatteluun osallistuvan kokemukset organisaatiomuutoksessa. 18  Kerroin 

haastattelun luonteesta ja siitä, että tallennan keskustelumme litteroidakseni ne 

myöhemmin. Kerroin, että minulla ei ole haastattelukysymyksiä. Korostin 

luottavani siihen, että haastatteluun osallistuva tuo esille itselleen merkitykselliset 

kokemukset. Yhtä tutkimukseen osallistuvaa lukuun ottamatta kukaan ei kertonut 

lähestymistavan tuntuvan hankalalta.  

Alla oleva katkelma on hetkestä, jossa lähestymistavan epämukavaksi kokenut 

tuo tuntemuksensa esiin. Olen merkinnyt katkelmaan (.)-merkillä pienen tauon, 

jonka haastateltava pitää puheessaan. 

haastateltava: onpa ahdistava (.) pitäs olla semmonen teemarunko (..) eikö 

sinusta itestä tunnu että pitäs olla 

                                                        
18 En muuttanut haastattelujen aloitustapaa siitä huolimatta, että tutkimustehtäväni alkoi haastattelu-
ajanjakson kuluessa kohdentua identiteetin tutkimiseen. 
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minä: tänä aamuna viimeksi aattelin että oisko pitäny ees puolistrukturoitu  

haastateltava: no niin (.) että jotakin ees semmosia keskustelun aiheita 

Olin etukäteen sitoutunut haastatteluun, jossa ei ole etukäteen mietittyjä 

kysymyksiä tai teemoja. Katkelmassa kuitenkin näkyy, miten osallistuja sai minut 

epäilemään menetelmääni. Epämiellyttävistä tuntemuksista ja epäilyistä huolimatta 

etenimme haastattelussa kerronnallisen haastattelun tapaan. Haastattelu kesti miltei 

kaksi ja puoli tuntia.  

Pohdin jälkeenpäin haastattelun luonnetta ja keskustelumme etenemistä. 

Johtuiko teemarungon puutteesta syntynyt ahdistava tunne siitä, että haastatteluun 

osallistuva olisi halunnut keskusteluumme selkeän työnjaon, minä olisin kysynyt 

ja hän vastannut? Toisaalta filosofi Galen Strawson (2004) on esittänyt, että me 

ihmiset jakaudumme kahteen kategoriaan: Toiset ovat syvästi kerronnallisia, 

ajallisuutta ja kerrontaa korostavia. Toiset ovat taas hetken ja tilanteen ihmisiä, 

mieltyneempiä ei-kerronnallisiin esittämistapoihin, kuten taulukot, listat ja 

luokittelut (Czarniawska 2011: 342). Ehkä olin kohdannut jälkimmäisen, tai ehkä 

haastatteluun osallistuva yksinkertaisesti vain halusi viestittää tuntevansa 

akateemista haastatteluperinnettä. En usko haastattelutavan aiheuttaneen 

seurauksia, joista minun pitäisi olla pahoillani. Haastattelun lopussa osallistuja 

totesi kokemuksen olleen mielenkiintoisen. Sävy tosin oli ironinen hänen 

todetessaan, että eipähän hänen tarvitse näistä asioista puolison kanssa illalla 

keskustella. 

Yksittäiset haastattelut olivat toisaalta hyvin samanlaisia, toisaalta ne 

poikkesivat toisistaan. Samanlaisuus syntyi siitä, että kukin osallistuja kertoi vähän 

itse organisaatiomuutoksesta ja paljon suhteesta itseensä ja suhteesta toisiin. 

Erilaisuus tuli siitä, että osa haastatteluista tuntui etenevän kronologisesti, osassa 

keskustelu avautui sen päiväisestä tapahtumasta. Joissain haastatteluissa puhe 

tuntui hypähtelevän tilanteesta toiseen miltei näytelmällisinä episodeina 

vuorosanoja myöten. Vaikka pääosin maltoin mieleni puheen tulviessa eteenpäin, 

silloin tällöin tallenteista kuuluu voimakkaita ja nopeita ymm ymm -äänteitä. 

Päästelin niitä yrittääkseni siirtää kerrontaa pois siitä, minkä koin turhauttavaksi. 

Helpotuksekseni olen kuitenkin voinut jälkeenpäin todeta Riessmanin (2002) 

tapaan, että ihmiset näyttävät vastustavan yrityksiämme palastella heidän 

elämänkokemustaan temaattisiksi kategorioiksi. Haastatteluun osallistuneet pitivät 

pääsääntöisesti kiinni omasta kerronnastaan. Tallenteilta kuuluu myös, miten 

silloin tällöin innostuin selostamaan jotain organisaatiomuutosteoriaa. Niissä 
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tilanteissa kävi joka kerta samalla tavalla: Kertoja palautti minut pitkästyneen 

oloisena kuuntelemaan omaa puhettaan.  

Esiymmärrykseni oli, että haastatteluun osallistuvien tuttuus auttaisi 

nopeammin pääsemään erilaisista selostuksista ja demografisten asioiden 

toteamisesta omien kokemuksiensa kerrontaan. Tämä pitikin paikkansa. 

Ainoastaan yksi tutkimukseen osallistuneista ei ollut minulle entuudestaan tuttu. 

Sain hänen yhteystietonsa tutkijakollegani kautta. Haastatteluun osallistuva toimi 

rahoitusalalla, joten luotin useiden vuosien rahoitusalan työkokemukseni 

tuottaneen minulle ymmärryksen hänen kerrontansa kontekstista (ks. Creswell 

2007, Frank 2012). Tallenteelta välittyy, miten kaukaa tuntemattomalle kuulijalle 

on lähdettävä puhumaan. Haastatteluun osallistunut joutui varmistelemaan 

kiinnostustani, ymmärtämisen kykyäni ja kykyäni kuunnella häntä arvostavasti. 

Varmuuden saatuaan hän vapautui kertomaan.  

Kahden toisilleen vieraan ihmisen kohtaaminen voi olla myös mahdollisuus 

tuoda esiin ahdistavia kokemuksia. Seuraava katkelma on haastattelun kohdasta, 

jossa tutkimukseen osallistuva on puhunut siitä, minkä hän kokee palkitsevana 

omassa työssään.  

haastateltava: [kirkkaalla korkealla äänellä] ett ne on sellasia palkitsevia 

asioita (.) ja sitte [vahvalla äänellä] seki palkitsee silleen että jos jaksais (..) 

ett ei aina ois semmonen niin ku just se semmonen kuoleman väsyny olotila ku 

lähtee töistä  

minä: onko se  

haastateltava: [kuiskaa matalalla äänellä] on aika usein 

minä: onko se vähän niin ku koko yhteisön  

haastateltava: [kuiskaten] kaikilla 

minä: taakka (.) teillä on rankka vaihe töissä [pitkä tauko, jonka aikana 

tutkimukseen osallistuva itkee] saattako te apua siihen [tutkimukseen 

osallistuva itkee edelleen, pitkä tauko]  

haastateltava: [kuiskaa hyvin hennolla äänellä ] saadaan  

minä: onko se apu riittävää  

haastateltava: [ääneen palaa aavistus voimaa] jos pyydät niin kyllä meidän 

työterveys antaa apua [itkee edelleen] 



68 

minä: ootko sä huolissaan niin ku koko työyhteisön jaksamisesta  

haastateltava: [hyvin pienellä ja apealla äänellä] ymm 

minä: omasta terveydestä 

haastateltava: [purskahtaa uudestaan itkuun] no oon mä joo (..) kaikki on vaan 

siellä silleen väsyny (..) [itkee] mä oon hirveen herkillä 

Haastattelu jäi mieleeni kaikista haastatteluista tunnepitoisimpana. Haastateltavan 

luja halaus, kiitokset kuuntelusta sekä koko illan kantamani raskas olotila antoivat 

minulle varmuuden, että olimme puhuneet hänelle merkityksellisistä kokemuksista.  

Kerronnan luonne ja kuulijan rooli 

Haastatteluissa konstruoitunut kerronta ei syntynyt ainoastaan haastatteluhetkissä. 

Keskustelua oli käyty jo aiemmin, mikä näkyi seuraavan tyyppisissä 

lausahduksissa: 

joo kollegan kans kollegan kanshan me kovinki paljo soiteltiin 

mutta tuota niin niin nähtiin se ja siitä puhuttiin ja miten vaikee se oli 

esimiehille. 

Puhuttu kytkeytyi ja välitti kerronnan kohteena olleiden organisaatioiden 

toimintatapoja ja arvostuksia:  

siitähän me päälliköt keskenämme tapellaan että kenen yksikköön saadaan 

sä et voi tehdä asialle mitään miten sä motivoit sun porukoita ett semmost 

semmosta niin ku puun ja kuoren välissä olemista 

kyllähän se tietysti kun menee koneelle niin (.) ja huomaa että siellä kenellä on 

vihreenä (.) sehän on paljastava nyt tuo kone kun se näyttää lyncin kautta ett 

kuka siellä on äärellä (.) äärellä niin (..) kyllähän siellä hirveen paljon ihmiset 

töitä tekee illalla (..) ja tota sitä keskustelua vielä niin ku käyvään ja jatketaan 

ja joskus me muistutellaan toisiamme että nyt nukkumaan sieltä (.) että nyt ei 

enää saa olla konneella ja sillälailla (...) ett ett kyllä se aika yleistä on se iltatyö. 

Kerrottu heijastaa sitä toimintaa, jossa kertojat ovat olleet mukana (Hosking & 

Morley 1991). Haastattelujen aikana tunnistin, miten minun osallisuudellani oli 

merkitystä.  
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Kertojalla on aina monia vaihtoehtoja näkökulmiksi elettyyn. Valinnallaan hän 

tavoittaa kulloistakin kuulijaa tai mielikuvaansa tästä kuulijasta (Löyttyniemi 

2004: 21). 

Mielikuva näkyi siinä, miten henkilökohtaisten elämänkokemusten jakamisen 

osuus jäi vähäiseksi haastatatteluissa. Oletan tämän johtuneen siitä, että yhtä 

lukuun ottamatta olimme kaikkien kanssa tehneet vuosien saatossa ammatillista 

yhteistyötä. Valtaosa oli aiemmissa kohtaamisissamme tottunut keskittymään 

ammatilliseen toimintaan. Minulle ennalta vieraan osallistujan tallenteessa oli 

muita tallenteita enemmän henkilökohtaista selontekoa. Tallenteelta välittyi, miten 

kyseinen henkilö halusi laajemmin tuoda esiin itseään, suhdetta perheenjäseniinsä 

ja harrastuksiinsa. Käsitän, että hän halusi niistä puhumalla varmistaa tarkemmin 

ja monessa kohdin, että ymmärtäisin hänet orgnisaatiomuutoksen kontekstissa 

sellaisena, kuin hän halusi tulla ymmärretyksi. Muiden osallistujien kanssa sain 

käsityksen, että he luottivat minun ymmärtävän heidän merkityksenantojaan ja 

tarkoitusperiään.  

Samaan tapaan kuin ajattelen haastatteluihin osallistuvilla olleen mielikuvia 

minusta, myös minulla oli ennakkokäsityksiä osallistujien ajattelutavasta ja 

tietotaustasta. Pidin heitä kaikkia pitkän linjan ammattilaisina. Tämän 

ennakkokäsitykseni yhdistin siihen, mitä Holstein ja Gubrium (1995) painottavat 

kirjoittaessaan haastatteluista. Keskeistä heidän mukaansa on haastatteluun 

osallistuvien kyky kertomusten esittämiseen. Ajattelin, että kullakin osallistujalla 

oli ammattitaitonsa vuoksi kyky kertoa kokemuksistaan organisaatiomuutoksen 

kontekstissa. Ennakkokäsitykseni välittyi sanavalinnoissani haastatteluun 

osallistuville arvostavina kommentteina, mikä taas rohkaisi haastatteluun 

osallistuvia vapaaseen kerrontaan. 

Jo aiemmin toin esille pyrkiväni haastattelutilanteessa vuorovaikutukseen, 

jossa keskittyisin aktiivisesti tukemaan haastatteluun osallistuvan kerrontaa 

(Ruusuvuori ym. 2005). Joissain haastatteluissa se oli helpompaa kuin toisissa. 

Erityisen vaikeiksi tunnistin kohdat, joissa koin kertojan arvojen ja omien arvojeni 

olevan ristiriitaisia. Nämä kohdat liittyivät poikkeuksetta keskusteluihin ylimmässä 

johdossa työskentelevien kanssa. Arvoristiriita syntyi puheesta, jossa haastatteluun 

osallistuva korosti asemaansa kuuluvaa vallankäytön oikeutta. Sanavalinnat, joissa 

vallankäytön oikeus korostui, asettuivat vastahankaan minun johtamisnäkemysteni 

kanssa. Toki mahdollista on myös, että vallankäytön oikeuden korostaminen 

kosketti työntekijää minussa ja tuntui siksi hankalalta. Toinen ristiriidan tunnetta 

herättävä ajatus oli eräässä haastattelussa esille tullut ihmiskäsitys. Eräs ylimmässä 
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johdossa toimivista toi esiin sen, ettei hän uskonut ihmisten kehittymisen 

mahdollisuuksiin. Minulle ihmisen kyky kehittyä on olettamus, johon perustan 

kehittämispäällikön työni. Kuten Pöysä kumppaneineen (2010) määrittelee, tutkija 

on aina mukana tutkimuksessaan ja sidoksissa omaan paikkaansa. Tutkimukseen 

osallistuvien tapaan myös minä olen paikantunut erinäisiin sosiaalisiin yhteisöihin 

ja ammattiini. Edelliset esimerkit havainnollistavat, miten olin tästä 

paikantuneisuudesta ristiriidan havaitessani erityisen tietoinen. Niinä hetkinä yritin 

rauhoittua kuuntelemaan. 

Seuraavan sävyinen keskustelu toistui miltei kaikkien haastattelujen lopussa: 

minä: mutta kiitoksia  

haastateltava: joo kiitoksia sulle (.) ittelles toivottavasti tästä oli apua sulle 

minä: en yhtään (.) minä en eppäile enkä kanna huolta  

(yhteistä naurua) (..) tässä on ihan runsain mitoin aineistoa kunhan mää vain 

litt (haastatteluun osallistuva keskeyttää) 

haastateltava: muutosta muutoksen perään  

minä: perrään joo 

Sanavalintojen erilaisuudesta huolimatta keskustelun sisältö näytti toistuvan miltei 

kaikissa haastatteluissa. Se sai minut pohtimaan sanotun merkitystä. Varpu 

Löyttyniemi (2004) pohtii lääkärien identiteettejä käsittelevässä tutkimuksessaan 

samantyyppistä kommentointia. Hän tulkitsee sen uteliaisuudeksi. Minun 

kuulemani puheen sävy ei kuitenkaan ollut sen tyyppinen, että haastatteluun 

osallistuva olisi odottanut tutkimustuloksia. Koin, että osallistuja oli innostuneena 

kertonut organisaation tapahtumista, henkilöistä ja omista kokemuksistaan. 

Lopussa hän näytti kuitenkin alkavan epäillä oman kerrontansa merkityksellisyyttä. 

Oliko kuitenkin kysymys siitä, että hän siinä vaiheessa koki suorittavansa 

haastattelua minulle (Rapley 2006)? Halusiko hän varmistua, että oli suoriutunut 

siitä minun toivomallani tavalla? Tämän tyyppisiä ilmaisuja ei kuitenkaan tullut 

esiin muulloin kuin lopussa. Vaikutelmani oli, että keskustelun päästyä alun 

kankeudesta vauhtiin osallistujat unohtivat suorittamisen, kunnes haastattelu alkoi 

olla lopuillaan. 

Haastattelussa kerrontaa ei suunnattu yksin minulle. Hyvärinen ja Löyttyniemi 

(2005) käyttävät superkuulija-käsitettä siitä ns. kolmannesta yleisöstä, joka heidän 

mielestään on jokaisella lausumalla. Haastattelu asettaa haastattelijan välittäjäksi. 

Hänen tehtävänään on viedä kertomusta ja sen asiaa eteenpäin. (Hyvärinen & 
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Löyttyniemi 2005.) Sanoitetuksi tuli tutkimustiedon tärkeys alla olevan tyyppisinä 

lausahduksina: 

tutkijan varmaan näkökulmasta niin ku varmaan sillä lailla arvokasta tietoa  

kyllä sitä mielellään käyttää aikaa tällaiseen tutkimusjuttuun 

tämä sun aihe on kyllä sillä lailla tärkeä ja mielenkiintoinen. 

Käsitin, että puhujat kokivat tärkeäksi osallistumisen organisaatiomuutos-

tutkimukseen. Keskusteluissa osallistujat kertoivat niin ikään, miksi he eivät 

voineet jakaa kokemuksiaan organisaation sisällä:  

mä en oo puhunu kenellekään (.) ku mullahan on uhkasakko päällä että mä en 

saa puhua 

ett ku ne lähti siitä pois niin niin jotenkin tuntu niin ku ett hohhoi että että (.) 

niin ku se meni se viimenenkin jonka kanssa pystyi jakamaan näitä kokemuksia. 

Keskijohdon ja luottamusmiesten puheissa tuli esille tuli kertomisen 

luottamuksellisuus. Joku varmisti vielä suoraan, että pysyvätkö keskustelut kahden 

keskisinä:  

että näitä ei sitten kenellekään. 

Toinen alleviivasi puhumisen rohkeutta: 

että harva näistä varmaan uskaltaa tulla puhumaankaan. 

Ymmärsin, että oman työnantajaorganisaation asioista puhumista ei koettu 

suotavaksi. 

Tarvitsen työssäni kehittämispäällikkönä ja työnohjaajana taitoa kuunnella eri 

ammattialoilla työskentelevien puhetta heidän työstään ja rooleistaan 

organisaatiossa niin, että muistan kerrotun pitkään. Pystyin säilyttämään kunkin 

haastattelun antia mielessäni sekä jäsentämään kuulemaani ja tuntemuksiani 

työhuoneessani, mutta myös sen ulkopuolella. Edellä esittämäni on 

tutkimuspäiväkirjaan tekemääni koostetta noista jäsennyksistä. 

Tutkimustehtävänäni rakentui haastattelujen aikana. Se sai alkunsa 

ensimmäisten haastattelujen hämmennyksestä. Pikkuhiljaa haastattelujen edetessä 

aloin ymmärtää keskustelukumppaneiden tekevän omaa identiteettityötään. 

Tutkimustehtäväni rakentui tästä ymmärryksestä. Minun oli pyrittävä 

ymmärtämään, miksi identiteetit kerrotaan organisaatiomuutoksen kontekstissa 

kerrotunlaisina (Riessman 2002). Näin identiteetin käsite tuli mukaan 
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tutkimukseen. Sitä myöten aukesi iso teoreettinen keskustelu, mutta myös 

empiirisen tutkimuksen alue perehdyttäväksi.  

Ymmärsin haastatteluja tehdessäni, että haastatteluissa ei ollut kyse vain 

aineiston hankkimisesta. Haastatteluissa käynnistyi analyysi, joka jatkui 

tutkimuksen valmistumiseen saakka. Analyysi ei ole vain yksittäinen vaihe 

tutkimusprosessin aikana. Ymmärrän analyysi-sanan tutkimuksessani Ronkaisen 

(2004) tapaan kahdessa merkityksessä: se kuvaa koko tutkimuksen analyyttista 

tekemistä, mutta myös yhtä osa-aluetta analyyttisesta prosessista. Analyysi on 

jatkuvaa pohdintaa, liikkumista aineiston, metodologian ja teoreettisten 

käsitemäärittelyjen välillä. Käytän analyyttisen prosessin osa-alueista analyysin 

rinnalla samaa tarkoittaen luennan käsitettä. 

Eräs merkityksellinen tapahtuma liittyi haastatteluajanjaksoon. Syksyn 2012 

alkupuolella tutkijakollegani kertoi esittelevänsä tutkimustaan kasvatustieteiden 

tiedekunnan Elävä kertomus -jatko-opiskelijaryhmässä. Ryhmää ohjasi professori 

Leena Syrjälä. Tutkijakollegani pyysi minut seuraamaan esitystään. Päästyäni 

ryhmään olen pysynyt siinä tutkimusprosessini loppuun saakka. Ryhmässä käydyt 

keskustelut ja kerronta ovat vaikuttaneet siihen, miten luenta tästä eteenpäin on 

edennyt. 

3.6 Aineiston litterointi ja toinen luenta 

Koin kentällä olon jatkuvan edelleen, kun litteroin aineistoa. Oletan tämän 

johtuneen siitä, että työnohjaajan työssä olin tottunut miettimään puhutun sisältöä, 

keskustelun sävyä ja sitä, miten jatkamme tavatessamme seuraavan kerran. 

Tutkimuspäiväkirjastani löytyy merkintä: 

tuntuu hölmöltä, että tämä oli tässä ja me ei enää jatketa. 

Litteroinnin edetessä minulle alkoi selvitä, miten laaja tekstimassa haastatteluista 

oli koostumassa. Lyhin haastattelu oli kestänyt tunnin ja 18 minuuttia ja pisin neljä 

tuntia 25 minuuttia (ks. liite 1). Kaiken kaikkiaan haastatteluihin oli kulunut 33 

tuntia 54 minuuttia. Kirjasin litteraatteihin sanojen lisäksi äänensävyjä, sen nousuja 

ja laskuja, naurua, itkua ja äänenvoimakkuuden muutoksia. Tosin viimeisessä 

vaiheessa, liittäessäni lainauksia tutkimuskertomukseen, poistin suurimman osan 

näistä merkinnöistä. Koin, että ne eivät olisi lisänneet tutkimusraportin antia, vaan 

päinvastoin heikentäneet luettavuutta. Olen kuitenkin jokaisessa luentavaiheessa 

miettinyt niiden merkitystä yhtä aikaa kerrotun kanssa. Miettimisellä tarkoitan sitä, 

että olen analysoinut äänensävyjä, kuten iloa, vakavuutta, pirteyttä ja apeutta, 
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pyrkien ymmärtämään sävyn ja kerrotun välisen suhteen ja ottamaan sen huomioon 

tulkinnassani. Samoin havainnoin, miten ihminen ääntä korottamalla painottaa 

sanomaansa tai kiihtyessään nopeuttaa puhettaan, vain muutamia esimerkkejä 

mainitakseni. Litteroinnin päätyttyä käsissäni oli 801 sivua litteroitua tekstiä 10 

pisteen kirjasinkoolla ja rivinvälillä 1,15. 

Litterointiin liittyi paljon tulkintaa jo senkin vuoksi, minkä kaiken näin 

tärkeäksi merkitä kirjoittamaani tekstiin. Tulkinta näkyi litteraateissa alaviitteinä ja 

suluissa olevina huomautuksina. Pohdin niissä kerrotun merkityksiä. Poimin tähän 

muutaman katkelman esimerkiksi. Suluissa olevista merkinnöistä näkyy, 

minkätyyppistä tulkintani oli tässä toisessa luennassa: 

vain mentorini kanssa oon näistä voinu keskustella, mutt se on vaan nyt ettäkö 

se on lähössä (luottamus / miten ihmisiä irtisanottaessa vain yhteen voi luottaa)  

se suomalainen korpisoturi on jämy se ei vapise eikä tärise myytti niin niin 

tavallaan se myytti on nyt vaan tässä päivässä tällä alalla (sankaruuden 

rakentaminen) 

mä just rupesin sanomaan sitä että tää on hirveen paljon nyt myös sitä että mä 

ite yritän jäsentää samalla (kun puhuu minulle niin tosiasiassa yrittää itse 

ymmärtää muutoksen luonnetta). 

Toisen luentavaiheen aikana syvennyin identiteetin käsitteeseen ja 

identiteettitutkimuksiin löytääkseni vastauksia siihen, miksi identiteettejä 

kerrotaan kerrotunlaisina. Luennan tuloksena ymmärsin identiteetin ja jopa sen 

rakentumisen soveltuvan huonosti tutkimukseni analyyttiseksi käsitteeksi (ks. 

Alasuutari 2007). Pertti Alasuutari kirjoittaa, että käytettäessä identiteettiä 

substantiivina olisi ehkä parasta määritellä identiteetti päättymättömän identiteetin 

rakentamisen asymptoottiseksi tulokseksi (Alasuutari 2007: 177). Käsitän 

Alasuutarin viittaavan asymptoottisella tuloksella siihen, että parhaimmillaankin 

identiteettiä tarkasteltaessa se on vain kesken olevan rakentumisprosessin arvioitu 

tulos. Myös Stuart Hall (1996) on korostanut identiteetti-käsitteen ongelmallista 

luonnetta. Identiteettiä ei voi ajatella luonnollisena, perustavanlaatuisena 

kerrottuna minuutena, vaan poissulkemisten kautta konstruoituna minuuden 

muotona (Hall 1996).  

Saadakseni paremman otteen identiteetistä ilmiönä ymmärsin tarvitsevani 

toisen analyyttisen käsitteen, jonka avulla havainnollistaa kerrotun identiteetin 

rakentumista (Alasuutari 2007). Päätin käyttää positiointia analyyttisena välineenä 

aineiston luennassa. Positiointi tekemisenä viittaa siihen, miten otamme itsellemme 
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tai annamme jollekin toiselle jonkin kulttuurisen tavan mukaisen puhujapaikan ja -

tavan (Langenhove & Harré 1999). Kertomalla meistä tulee niitä, joita me olemme, 

joiksi meidät on asemoitu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja joiksi me 

positioimme itse itsemme (Ronkainen 1999). Tutkimuskysymykseni siitä, miten 

tutkimukseen osallistuvat kertovat itseään organisaatiomuutoksen kontekstissa, 

täsmentyi kahdella apukysymyksellä:  

– Miten tutkimukseen osallistuvat asemoivat itsensä organisaatiomuutoksen 

kontekstissa suhteessa omaan itseensä?  

– Miten tutkimukseen osallistuvat asemoivat itsensä organisaatiomuutoksen 

kontekstissa suhteessa toisiin? 

Positioinnin ulottuvuuksista ensimmäinen kuvaa yksilön suhdetta itseensä. 

Toisessa on kyse interaktiivisesta positioinnista, suhteessa olemisesta toiseen. 

Litterointi ja siihen liittyvä tulkinta sekä tähän vaiheeseen liittyneet teoreettiset 

tarkasteluni ja positioinnin valitseminen analyyttiseksi käsitteeksi olivat toinen 

luentakerta.  

3.7 Kertomus, odotus, kertovan tekstin paikantaminen ja kolmas 

luenta 

Seuraava työni yrittäessäni ymmärtää sitä, miksi identiteetit rakentuvat 

organisaatiomuutoksen kontekstissa kerrotunlaiseksi, oli erotella kertova teksti 

litteroidusta tekstimassasta. Kerron tässä luvussa, miten se tapahtui. Jotta voin 

kertoa tekemiseni ymmärrettävästi, tarkastelen vielä hetken kertomusta, kerrontaan 

liittyvää odotuksen käsitettä sekä sitä, mistä odotus ja kertomus syntyvät ja miten 

ne voi tunnistaa. Lopuksi näytän esimerkin avulla, miten paikansin litteroidusta 

aineistostani kerronnalliset kohdat.  

Kertomuksen prototyypissä on Hermanin (2009) mukaan neljä peruselementtiä:  

1. Kertomus on tilanteinen. 

2. Kertomus rohkaisee vastaanottajan tekemään päätelmiä tapahtumien ajallisesta 

järjestyksestä. 

3. Kertomuksella on kyky luoda yleisölleen maailma sekä häiriö tähän 

kertomuksen maailmaan. 

4. Kertomuksella on kyky välittää kertojan kokemusta - millaista se sitten oli. 

Ajattelen Hermanin tapaan kertomuksen sellaisena tiedon rakentamisen tapana, 

jolla hallitaan ja jäsennetään ajan, tapahtumisen ja muutoksen ilmiöitä. Mitään 
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kertomisen arvoista ei ole silloin, kun asiat etenevät kuten aina ennenkin. 

Kerrottava syntyy, kun jokin tapahtuma on ristiriidassa odotuksiemme kanssa. 

Syntyy häiriö odotettuun tai särö, kuten Riessman (1993) saman asian ilmaisee. 

Jotta kertominen olisi mielekästä ja kertomus tulisi ymmärretyksi, on kertojalla ja 

kuulijalla oltava yhteinen näkemys siitä, mikä on odottamatonta. 

Tiedonsosiologian klassikoksi muotoutuneessa teoksessaan The Social 

Construction of Reality (1967) Peter L. Berger ja Thomas Luckmann ovat esittäneet 

instituutioitumisen teorian, jonka avulla yhteistä odotusta voidaan tarkastella. 

Instituutioitumisen käsite viittaa sellaiseen prosessiin, jossa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toimivat yksilöt toimivat niin, että toiminta muodostuu ajan 

myötä rutiininomaiseksi ja suhteellisen pysyväluonteiseksi. (Berger ym. 1994). 

Tämä totunnaistuminen tarkoittaa, että sama toiminta toteutetaan tai toistetaan sille 

ominaisessa tilanteessa. Sen myötä toiminnalle syntyy ajallinen ulottuvuus: asia 

hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa, kuten se on ennenkin hoidettu. (Sintonen 2008.). 

Syntyy odotus siitä, miten asiat etenevät ja miten on tapana toimia. 

Me tarvitsemme totunnaistumista voidaksemme toimia sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Kielitieteilijä Deborah Tannen (1993) 

korostaa, että me emme voi kohdata jokaista uutta yksilöä, ilmiötä tai tapahtumaa 

erillisenä ja ainutlaatuisena. Voimme ymmärtää maailmaa ainoastaan tunnistamalla 

yhteyden aiemmin koetun ja sillä hetkellä koetun tai aiemmin kuullun ja nyt 

kuulemamme välillä. Yhteydet opimme tunnistamaan vuorovaikutuksessa 

toistemme kanssa erilaisissa kulttuurisissa, sosiaalisissa yhteisöissä. (Tannen 1979.) 

Me järjestelemme ja jäsennämme kokemuksen virtaa voidaksemme toimia 

kussakin tilanteessa mielekkäästi. Etsimme vihjeitä ja merkkejä, joilla sijoitamme 

uuden asian, ihmisen tai tapahtuman mielessämme tarkoituksenmukaiseen 

kehykseen (Goffman 1986.)  

Sosiologiassa ja funktionaalisessa kielitieteessä käytössä olevan kehyksen 

(frame) käsite tulee lähelle sosiaalipsykologian kulttuurisen käsikirjoituksen (script) 

ja kognitiotieteen skeeman (schema) käsitettä. Kaikki kolme käsitettä kytkeytyvät 

monimutkaisiin teoreettisiin rakennelmiin siitä, miten tieto ja ymmärrys 

maailmasta rakentuvat yksilön ja yhteisön välillä. Niitä yhdistää ajatus, jonka voi 

summata seuraavasti: 

Yksilö järjestelee tietoa maailmasta ja käyttää järjestelemäänsä tietoa 

ennakoidakseen uuden tiedon, tapahtumien ja kokemusten välisiä suhteita ja 

niiden tulkintaa. Tätä ennakointia yksilö tekee sen kokemuksen perusteella, 
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joka hänellä on jostain kulttuurista tai kulttuurien yhdistelmästä. (Tannen 1979: 

139.)  

Yksilön ja toisten yksilöiden, heidän kulttuurisen ympäristönsä, aiemmin koetun ja 

kuullun tiedon sekä uuden jäsentämisen ja tulkinnan väliset suhteet nähdään 

dynaamisena, relationaalisena prosessina. Aiemmat kokemuksemme vaikuttavat 

siihen, miten olemme suhteessa toisten kanssa sekä suhteessa niihin tapahtumiin ja 

ilmiöihin, joita kohtaamme. Aiemmat kokemukset ja järjestetty tieto saavat 

kussakin hetkessä odotusten muodon. Aina kun arvioimme koetun perusteella 

kohtaamaamme, olemme tekemisissä odotusten kanssa. (Tannen 1979.) 

Odotukset mahdollistavat tapahtumien ymmärtämisen ja tulkinnan samaan 

aikaan, kun odotukset muovaavat uudelleen sitä ymmärrystä, joka mahdollistaa 

tulkinnan. Tässä ymmärtämisen prosessissa syntyvät odotusten rakenteet (structure 

of expectations) tekevät tulkinnan mahdolliseksi. Tulkinnan prosessissa odotukset 

heijastuvat takaisin maailman ymmärtämiseen oikeuttaakseen juuri tehdyn 

tulkinnan. Koska maailma on kuitenkin kohtuullisen systemaattinen paikka, 

odotukset yleensä täyttyvät. Totunnaistuminen ja odotusten toteutuminen pitävät 

meidät järjissämme säästäen meitä ajattelemasta kaikkea joka hetki uudestaan. 

(Tannen 1979.) 

Kielitieteilijä Deborah Tannen havahtui 1970-luvulla siihen, miten monilla 

tieteenaloilla tarkasteltiin yksilön tulkinnan kehyksiä sekä yksilölle 

vuorovaikutuksessa muodostuvia odotusten rakenteita. Hän totesi, että kukaan ei 

kuitenkaan ollut osoittanut, mitä nämä odotusten rakenteet olivat. Niinpä Tannen 

tutki, miten odotukset vaikuttivat käytettyyn kieleen. Kysymys oli kokeellisesta 

tutkimuksesta, jossa useammassa maassa ryhmälle nuoria naisia näytettiin 

elokuva19. Nähtyään filmin kukin nainen kertoi näkemästään elokuvasta toiselle 

naiselle. Elokuvan nähneille kerrottiin etukäteen, että kuulijoista kukaan ei ollut 

nähnyt tätä filmiä aiemmin. Tämä koe toistettiin useammassa maassa. Kaikki 

tutkimukseen osallistuvat tiesivät kyseessä olevan tieteellisen tutkimuksen. 

                                                        
19  Elokuva oli Wallace Chafen johtaman tukimusryhmän valmistama kuuden minuutin mittainen, 
kaoottiseksikin luonnehdittu filminpätkä. Siinä ei ollut vuorosanoja, ainoastaan musiikkia. Elokuva 
alkoi siitä, kun mies poimi puussa päärynöitä. Mies laskeutuu puusta ja laittaa päärynät yhteen puun alla 
olevasta kolmesta korista. Poika tulee pyörällä ja varastaa korillisen päärynöitä. Kun hän on polkemassa 
pois, hän ohittaa pyöräilevän tytön, hänen hattunsa lentää pois päästä ja pyörä kaatuu. Kolme poikaa 
ilmestyy paikalle ja auttaa häntä keräämään päärynät. He löytävät hänen hattunsa ja palauttavat sen 
hänelle. Hän antaa heille päärynät. Pojat ohittavat sen jälkeen maanviljelijän, joka on juuri tullut alas 
puusta ja huomannut korillisen päärynöitä kadonneen. Hän katsoo heitä heidän kävellessään ohi syöden 
päärynöitä. (Tannen 1979.) 
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Tannen (1979) keskittyi tulosten raportoinnissa tarkastelemaan ja tulkitsemaan 

kreikkalaisten ja amerikkalaisten puhetta koetilanteessa. Hän toteaa tulosten olleen 

odotetusti sellaisia, että odotusten rakenteet olivat kulttuurisesti määrittyneitä. 

Mielenkiintoista tutkimuksen tuloksissa oli se, miten kunkin kertojan odotusten 

rakenteet vaikuttivat siihen, mitä he kertoivat elokuvan tapahtumista, henkilöistä ja 

elokuvassa näkyneistä esineistä. Koetilanteessa kerrotun ja elokuvassa 

tosiasiallisesti näkyvän välinen ero oli mahdollista todeta. Elokuvan nähneet 

kertoivat sellaista, mitä elokuvasta ei ollut mahdollista nähdä. Heidän odotuksensa 

näkyivät niin ikään siinä, miten he suhtautuivat koetilanteeseen, elokuvan 

katseluun ja kuuntelijaan. Tannen korostaakin, että esille tuleet odotukset olivat 

monentasoisia. Keskeistä tämän tutkimuksen tutkimustehtävän eteenpäinviemisen 

näkökulmasta on Tannenin (1979) tutkimustulos, jonka mukaan odotukset jättävät 

merkkejä kielen pintaan. Odotukset voidaan näin paikantaa käytetystä kielestä. 

Käytetystä kielestä löytyvistä merkeistä Tannen käyttää käsitettä odotuksen osoitin 

(evidence of expectations): 

1. Yleistys (generalization). Kertoja yleistää yhden tapahtuman tai toiminnon, 

ihan niin kuin tapahtuminen tai toiminto olisi toistuvaa. 

2. Toisto (repetition). Kertoja toistaa merkittäviä, yllättäviä asioita korostaen 

niiden odottamattomuutta. Toisto voi näkyä kerronnassa joko samana sanana 

tai sanoina tai samaa tarkoittavina sanoina tai lauseina. 

3. Korjaus (false start). Kertoja korjaa kertomaansa vaihtamalla näkökulmaa ja 

suhteuttamalla puheensa toisiin odotuksiin.  

4. Takauma (backtrack). Kertoja katkaisee kerronnan ajallisen järjestyksen ja 

palaa johonkin aiemmin tapahtuneen kerrontaan.   

5. Varaus (hedges and hedgelike words or phrases). Kertoja käyttää ilmaisuja, 

joilla hän täsmentää odotusta: todella, joka tapauksessa, selvästikin, vain, edes 

jne.  

6. Kieltoilmaisu (negatives). Kertoja käyttää kieltoilmaisua, kun on odottanut 

myönteisen vaihtoehdon toteutuvan. 

7. Kontrastoiva ilmaus (contrative connectives). Kertoja kieltää odotuksen ja 

ilmaisee uuden odotuksen aloittamalla lauseen mutta tai vaan -sanalla. Mutta-

sana aloittaa usein uuden kerronnan jakson. 

8. Modaaliverbi (modals). Kertoja käyttää modaaliverbejä verratessaan 

tapahtumaa odotuksiin. Kertoja ei kerro, mitä tapahtui vaan, mitä mahdollisesti 

olisi voinut tapahtua (voida, saattaa, taitaa, mahtaa) tai mitä tai mikä kertojan 
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mukaan olisi ollut välttämätöntä (täytyä, pitää, tarvita, joutua). Modaaliverbien 

käyttö kertomuksessa on harvinaisempaa.  

9. Arvioiva kieli (evaluative language). Kertoja käyttää adjektiiveja ja adverbejä 

kuvatakseen tilannetta, ihmisiä tai kertomuksen kohteita. Nämä, kuten 

modaaliverbitkin, ovat suhteellisen harvinaisia odotuksen osoittimia. 

10. Epämääräinen kannanotto (inexact statements). Kertoja ei tarkasti kerro, mitä 

tapahtui vaan käyttää epämääräistä ilmaisua, joka sisältää hänen odotuksensa 

tapahtumasta.  

11. Päätelmä (inference). Kertoja tekee päätelmiä jostain, jota hän ei ole voinut 

suoraan havainnoida.  

12. Poisjättö (omission). Kertojien kertoessa samasta tapahtumasarjasta toinen 

kertoja jättää pois jotain, jonka toinen kertoo. Poisjättö paljastaa, miten toiselle 

kertojalle tavanomainen tapahtuma on toiselle odottamaton.  

13. Moraalinen arviointi (moral judgements). Kertoja käyttää moraalisia 

arviointeja niin, että ne ovat hyvin tunnepitoisia. 

14. Virheellinen arviointi (incorrect statement). Kertoja kertoo totuuden-

vastaisesti tapahtuneesta sen vuoksi, että muistikuva värittää kertojan odotusta. 

15. Lisäys (addition). Kertoja voi lisätä kerrontaan jotain, jota ei tapahtunut.  

16. Tulkinta (interpretation). Kertoja tekee sellaista tulkintaa, jota kertoja ei ole 

voinut itse tapahtumasta havainnoida.  

(Hyvärinen 2010, 1994, Tannen 1977, 1979.) 

Osa Tannenin osoittimista on yhteneviä kielitieteilijä William Labovin (1972) 

määrittelemien arvioinnin välineiden kanssa. Labovin mukaan kertoja käyttää 

kieltoa, toistoa ja arvioivaa kieltä tuodakseen esiin kertomuksensa kärjen, sen miksi 

kertomus kerrotaan. Tannenia yhteneväisyys ei hämmästytä. Onhan syy 

kertomuksen kertomiselle suorassa suhteessa siihen, mitä ihmiset odottavat 

kertomukselta. (Tannen 1979.) 

Kertomus tulee kerrottavaksi, kun totunnaistuneeseen tulee jokin mutkistava, 

odottamaton tapahtuma. Kertomuksen voi paikantaa tavanomaisen ja siitä 

poikkeavan välimaastoon. Se on kohta, jossa häiriö rikkoo totunnaistunutta, kun 

odottamaton muuttaa käsikirjoituksen suunnan. Labov ja Waletzky käyttävät siitä 

nimitystä kertomuksen mutkistava toiminta. (Hyvärinen 2010). Kertomalla 

odottamattomasta kertoja muuttaa väistämättä odotusta luoden itselleen ja 

kertomuksen yleisölle uuden odotuksen. Odottamattoman lisäksi kerrottavuutta 

(tellability) määrittää kertomuksen tilanteisuus, aika ja paikka sekä se, kenelle 

kertomus suunnataan. Esimerkiksi työpaikan kahvihuoneessa jotkut 
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tapahtumaketjut ovat kerrottavia. Kertoja ei kuitenkaan voi ajatella kertovansa 

samoja tapahtumasarjoja työpaikan yhteistoimintalain mukaisessa neuvottelussa. 

Kertomus on aina neuvottelua omien, kuulijan ja kulttuurin odotusten välillä, 

painottaa Hyvärinen (2010) Laboviin viitaten.  

Jo luvun alussa totesin, että voidakseni ymmärtää identiteettien kerrontaa, 

minun olisi ensiksi löydettävä kerronnalliset kohdat haastatteluista tuottaantuneesta 

tekstimassasta. Vasta työstettyäni tekstimassasta esiin kerronnallisen 

tutkimusaineiston minun olisi mahdollista päästä tutkimustehtävässäni eteenpäin 

niin, että löytäisin vastauksia tutkimuskysymyksiini: miten kertojat asemoivat 

itsensä suhteessa itseensä ja suhteessa toisiin organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

Käytin kerronnallisesti tiheiden kohtien paikantamisessa Tannenin odotusten 

osoittimia. Osa osoittimista on sen tapaisia, että minun olisi pitänyt olla kokemassa 

samaa tapahtumasarjaa tunnistaakseni osoittimet litteroidusta tekstistä. Tämän 

vuoksi käytin niitä Hyvärisen (2010) esittämällä tavalla jättäen pois edellä 

esitetystä luettelosta osoittimet kymmenestä kuuteentoista.  

Odotusten osoittimien käyttö kerronnallisen tekstin paikantamiseksi 

Konkretisoidakseni sitä, miten olen käyttänyt osoittimia, esitän katkelman erään 

luottamusmiehen haastattelusta koodattuna. Katkelmassa luottamusmies muistelee 

kuntayhtymän tulevaisuusseminaaria. Seminaariin oli kokoontunut laaja joukko 

toimijoita: yhtymän hallinnollisten elimien puheenjohtajisto, organisaatioiden 

operatiivinen ylin johto sekä eräitä luottamusmiesorganisaation jäseniä. 

Alla olevassa katkelmassa on näkyvillä litterointivaiheen merkinnät: (.)-

merkki kuvaa puheessa ollutta taukoa, (..) hieman pidempää taukoa ja (...) vielä 

pidempää. Taukojen pituuksia ei ole tarkkaan kellotettu. Isoilla kirjaimilla 

kirjoitetuissa kohdissa luottamusmies korottaa ääntään. Saadakseni pidettyä 

kerronnallisen jakson kuvauksen kohtuullisessa mitassa olen tiivistänyt kolmella 

pisteellä tekstistä pois sellaista, jonka pois ottaminen tai lisääminen ei näkemykseni 

mukaan ole muuttanut kerrotun sisältöä. Samoin olen toiminut koko 

tutkimusaineiston kanssa. Osoittimien merkinnässä kokeilin erilaisia tapoja. 

Yksinkertaisuuden vuoksi päädyin merkitsemään kunkin odotusten osoittimen 

numeron sulkujen sisään tekstiin sen sanan tai lauseen jälkeen, jossa osoitin on. 

Käytin numeroinnissa edellä esittämääni odotusten osoittimista koostamani 
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luetteloa vastaava numerointia 20. Kukin numero viittaa siihen osoittimeen, joka 

kerronnan kohdassa esiintyy. Esimerkiksi kielto on osoitin numero kuusi. Merkitsin 

luottamusmiehen puheessa käyttämän kieltosanan jälkeen tekstiin osoittimen 

seuraavasti (6). Toisto esiintyy aineistossa sekä sanoina että useamman sanan 

yhdistelmänä. Kokeilin eri tapoja merkitä toistoa. Päädyin siihen, että merkitsin 

toistoa osoittavan koodin (2) vain ensimmäisen kerran jälkeen. En merkinnyt enää 

kohtaa, jossa kertoja toistaa asian joko toisin tai samoin sanoin.  

luottamusmies:…ne olivat ostaneet semmosen konsultin ja kun konsultti sitten 

(9) kertoo meille että (.) tää homma pitäs (8) sillä lailla saattaa yhteen 

(2)…samaan organisaatioon…ja sitten se konsultti sanoki näin että että (.) ei 

(2,6) tämmöinen malli ei (6) oo oikein tänä päivänä (9) hyvä… 

minä: ymm 

luottamusmies:…ja mää jo (9) siinä aattelin että hyvänen aika sentään että 

nythän (9) tämä kyllä myllerretään ihan (5) eri mallille (.) näin sen että mitä 

nyt (9) niin ku tapahtuu ja tuota (.) sitte (9) jotenkin se saamaan (9) aikaan 

se…tahto siitä että menoja (2) pitää (8) saada alas (9) (.) niin kuinka ne 

jokanen vuoron perrään niin ku tuli vakuuttuneeksi siitä että tää konsultti on 

nyt (9) niin ku oikialla (9) asialla että näin me saahaan ne kulut pienemmäksi  

minä: ymmm 

luottamusmies:…ja sitte (2,9) toisaalta sitte (9) samassa tilaisuudessa sitte (9) 

oikein lamppu sytty siitä että nämähän ne (2) on ne… jotka tämän homman 

päättää…ja me ei (6) voija sille MITTÄÄN (2) 

minä: ymmm 

luottamusmies:…niin ku me työntekijät (.) me ei (6) voija sille  mittään …joilla 

ei (6) oo MINKÄÄNLAISTA käsitystä siitä että miten ne hommat siellä 

käytännössä hoituu (2) tai miten ne pitäs (8) hoitua niin ne niin ku lähtee 

uskomaan (2) jotaki konsulttia aika lailla uskoen siihen että se konsultin totuus 

on ainut (5) oikea (2) 

minä: ymmm 

                                                        
20 Odotuksen osoittimet: Yleistys (1) Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) 
Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi (8) Arvioiva kieli (9). 
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luottamusmies:…siinä hetkessä (2) (.) siinä hetkessä ainut (5) oikea (.) ja 

varmaan niin ku hakevat semmosta (5) oljen kortta (2) että ku menot vaan (5) 

paisuu niin tässäkö se olikin nyt (9) se ratkasu että jippii ja että tätä lähetään 

noudattaan (.) 

minä: ymmm ymmm 

Yllä olevassa katkelmassa on toistoja (2), varauksia (5) kieltoja (6), modaaliverbejä 

(8) ja arviointia osoittavia ilmaisuja (9). Tämän tyyppistä jaksoa voi Hyvärisen 

(2010) tapaan hyvällä syyllä kutsua odotustiheäksi ydinepisodiksi. Jatkossa käytän 

tässä tutkimuksessa odotustiheistä kerronnallisista jaksoista episodin nimitystä.  

Ennen koodauksen aloittamista tein litteroidusta aineistosta tallentamalla 

jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle uuden tiedoston. Tein kuhunkin tiedostoon 

koodaukset, kuten yllä olevassa katkelmassa esitin. Koodaaminen ja tarkka 

litteroidun tekstin luenta herättivät uusia ajatuksia kerronnasta. Tein havainnoista 

merkintöjä dokumentteihin. Nämä tulkinnat olivat hyvin samantyyppisiä kuin 

litteroinnin aikana tekemäni havainnot, joista kerroin jo aiemmin tehdessäni selkoa 

toisesta luennasta. Kysymys oli spontaaneista havainnoista sellaisenaan, kun ne 

tulivat mieleeni. 

Episodi- ja lausekontekstit sekä tulkinta  

Koodatessani tekstiä sisäistin tutkimukseeni liittyvän haasteen. Vaikka minulla oli 

käytössäni ne kielen pintaan jääneet merkit, joiden avulla pystyin jäljittämään 

kerronnallisesti tiheitä kohtia, paljon jäi harkintani varaan. Minun oli ratkaistava, 

mitkä kohdat voin poistaa muuna kuin kerronnallisena tekstinä, mistä kohden 

kerronnallisesti tiheää tekstiä käsitän episodin alkavan, missä päättyvän ja missä 

kohden seuraavan episodin alkavan. Havainnollistan tätä karkealla 

aineistoesimerkillä.  

Otan esimerkin ensimmäiseen katkelmaan mukaan kolme lausetta ja toiseen 

vain kaksi. Katkelmassa esiintyvä lainaus on ajalta, jolloin tutkimukseen 

osallistunut luottamusmies työskenteli globaalissa yhtiössä tuotekehitysryhmän 

esimiehenä. Katkelma on tapahtumasarjasta, jossa kertoja ja hänen esimiehensä 

keskustelevat siitä, että työt eivät edisty yhtiön Bostonin yksikössä suunnitellulla 

tavalla. Töiden viivästyminen hermostuttaa kertojan esimiestä. Ongelman 

ratkaisemiseksi koodi päätetään siirtää Bostonin yksiköstä kertojan ryhmälle.  
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päällikkö oli vähän (5) että vittu tätä touhua (..) pikkujoulussa tuli sitte (9) 

kysymään, että kauanko menee, että saatte sen tänne (..) minä että eiköhän (6) 

se maanantaina puoleenpäivään mennessä oo siirretty 

Ensimmäinen lause tuo esiin, että päällikkö on tympeissään työn tekemisen 

etenemisestä. Seuraava lause paljastaa, että hänen tympääntymisensä ei johdu 

kertojan yksiköstä, vaan bostonilaisten työn hitaudesta. Päällikkö tukeutuu 

kertojaan ratkaistakseen ongelman. Kertojan vastauksen sävyssä välittyy ylpeys 

siitä, että heidän yksikkönsä on päällikön mielestä tehokkaampi kuin Bostonissa 

sijaitseva yksikkö. Kerrotun kärki muuttuisi aivan toiseksi, jos olisin valinnut 

episodiin vain kaksi ensimmäistä lausetta:  

päällikkö oli vähän (5) että vittu tätä touhua (..) pikkujoulussa tuli sitte (9) 

kysymään että kauanko menee että saatte sen tänne. 

Kerronnassa kuuluu vain päällikön ääni – ensin kiroilua päiväsaikaan ja sitten asian 

edelleen esille ottaminen pikkujoulussa. Katkelmassa nämä kaksi lausetta toisiinsa 

yhdistettynä viittaavat siihen, että päällikkö ei ole tyytyväinen kertojan ryhmän 

työn saattoisuuteen.  

Esimerkissä kysymys on siitä, mistä Jokinen kumppaneineen (1993: 30) 

käyttää episodikontekstin käsitettä. Näkyville tulee yksittäisen teon rakentuminen 

suhteessa episodiin. Se, miten yksittäisen teon merkityspotentiaali realisoituu, 

riippuu kulloisestakin episodikontekstista. Edellä olevassa esimerkissä päällikön 

kiroilun merkityspotentiaali realisoituu eri tavoin riippuen siitä, mitkä lauseet 

sisällytin tulkittavaan episodiin. 

Otan toisenkin esimerkin samalta kertojalta. Katkelma alkaa minun 

kysymykselläni: 

minä: onko teillä kaikki kun sä puhut aina vaan äijiä (.) onko teillä yhtään 

naista  

kertoja: mulla on niin ku se on sukupuolineutraali  

Yllä oleva esimerkki tuo esiin, miten yksittäisillä sanoilla ja niiden yhteydellä 

lauseeseen on merkityksensä. Äijän voi ymmärtää merkityssisällöltään viittaavan 

miessukupuoleen. Kertojan puheessa se saa kuitenkin uuden merkityksen, kun 

kertoja liittää sanan lauseessa käsitteeseen sukupuolineutraali. Hän jatkaa: 

vähän niin ku joulupukki…että se voi olla minkä sukupuolen tahansa se että 

äijä on duunari. 
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Nyt kertoja liittää äijän joulupukkiin, jota kulttuurisesti on pidetty miessukupuolen 

edustajana. Hän kuitenkin täsmentää ilmaisuaan edelleen liittämällä äijä-sanan 

duunariin. Esimerkissä näkyy, miten äijä-sanalle realistoituva merkityspotentiaali 

riippuu kulloisestakin lausekontekstista. Siitä, mikä on sanojen yhteys lauseeseen. 

Esimerkki havainnollistaa niin ikään, miten konteksti laajenee kehämäisesti 

suhteessa lauseiden muodostamaan kokonaisuuteen.  

Yllä olevat kaksi yksinkertaista esimerkkiä tuovat esiin vastuun, joka tutkijalla 

on aineiston järjestelemisessä. Ymmärsin tässä vaiheessa, miten tutkija joutuukin 

miettimään yksittäisten sanojen tulkintaa ja minkä tahansa lausumien merkitysten 

sosiaalista määrittymistä ja tarkentumista (Jokinen ym. 1993). Se, mitkä osat 

aineistosta analysoi ja mihin vetää rajan, on jo tulkinnallinen päätös, kuten myös 

se, miten tulkitsee sanoja ja niiden sosiaalista määrittymistä. Päätöstä ohjaavat 

tutkijan teoreettinen mielenkiinto ja tutkimuskysymykset (Riessman 2002). 

Aineiston rajaaminen ja rajatusta aineistosta tulkinnan tekeminen vaikuttavat 

olennaisesti tulkintaan tilanteesta, tapahtumasarjasta ja toimijoiden moraalista 

(Hyvärinen 2010). 

Perkatessani tekstimassasta odotusten osoittimien avulla kerronnallista 

aineistoa pidin mielessäni tutkimuskysymykseni: miten osallistujat kertovat 

suhteen itseensä ja miten he kertovat suhteen toisiin organisaatiomuutoksen 

kontekstissa. Kysymys on tekstin yhtäaikaisesta pikkutarkasta tarkastelusta ja sen 

suhteuttamisesta koko kerrottuun kokonaisuuteen. Tämän sisäistäminen vaikutti 

tekemiseeni koko tutkimusprosessin ajan.  

Aineiston rajaaminen ja pseudonyymit 

Olin tutkimuksessani vaiheessa, jossa yli 800 sivun litteroitu teksti oli supistunut 

316 sivuun. Episodeja oli kertojaa kohden 28–61:een. En ollut ymmärtänyt 

tutkimusasetelmasta päättäessäni, miten laajaksi aineisto paisuisi. Aineistoni 

laajuus oli useampaan kertaan keskustelun aiheena kertomuksen tutkimuksen 

ryhmässä. Muilla ryhmäläisillä aineistot olivat huomattavasti suppeampia.  

Kamppailtuani aikani asian kanssa päätin rajata aineistoa. Rajasin ylimmän johdon, 

keskijohdon ja luottamusmiesten kertomusteksteistä jokaisesta pois yhden kertojan 

koko episodikokoelman. Nämä kolme episodikokoelmaa valitsin sillä perusteella, 

että niiden kerrottavuus oli luennan mukaan muita vähäisempää.  Kerrottavuutta 
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tarkastelin episodien määrällä ja laajuudella.21  Näin sain aineistoni supistumaan 

yhdeksän eri kertojan kerronnalliseen episodikokoelmaan. 

Toinen tavan takaa Elävä kertomus -ryhmässä esillä ollut asia oli tutkimuksissa 

käytettävät salanimet eli pseudonyymit. Aineistoa litteroidessani olin miettinyt 

luottamuksellisuutta ja tutkimukseen osallistuvien nimeämistä uusilla nimillä. 

Tuolloin olin kokenut nimeämisen mahdottomaksi. Ajattelen, että oma nimi on 

jokaiselle tärkeä. Siihen liittyy paljon elämän kulun aikana kiinnittyneitä 

merkityksiä. Koodauksen ja siihen liittyvän intensiivisen luennan aikana 

suhtautumiseni pseudonyymien käyttöön kuitenkin muuttui. Koin Riessmanin 

(2002) tapaan ujuttavani tulkintojeni kautta itseni tekstin sisään. Samalla tunsin 

pääseväni lopullisesti pois kentältä.  

’Kenttä’ on itsessään kummallinen paikka, koska se, niin kuin aineistokin, on 

viime kädessä tutkijan päässä (Pöysä 2010b: 11).  

Haastatteluun osallistuvat eivät enää olleet omina persooninaan seurassani. Heidän 

tilalleen oli tullut kerronta, kertomusten päähenkilöt ja kerrotut toiset, joilla oli 

omat äänensä kertomuksissa. 

Lähetin niille yhdeksälle osallitujalle, joiden haastattelussa tuottamaa 

kerronnallista aineistoa sisältyy tutkimukseeni, sähköpostin. Kerroin salanimen 

tarpeesta ja pyysin heitä valitsemaan itselleen mieluisan salanimen. Osa 

osallistujista valitsi pseudonyymikseen nimen, joka kulttuurissamme on 

perinteisesti liitetty toiseen sukupuoleen tai kuulosti minun korvaani lyhenteeltä. 

En keskustellut nimivalinnoista osallistujien kanssa. Yksi osallistujista lähetti 

vastausviestin, jossa hän totesi minun saavan nimetä itsensä millä nimellä haluan. 

Yksi osallistujista ei vastannut viestiini. Heidän salanimensä syntyivät niin, että 

pyysin tutkijaystävääni antamaan sattumanvaraisesti kaksi nimeä. Näitä nimiä 

pyytäessäni määrittelin haastateltavien sukupuolen.   

Käytän tutkimuksessani osallistujista salanimiä. Ylimmässä johdossa toimivat 

kertojat ovat MiMi, Marjut ja Lumi. MiMi työskentelee tutkimuksen aikaan erään 

kaupungin ylimmässä johdossa talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Lumi 

toimii erään opetusalan kuntayhtymän ja Marjut globaalin ICT-alan pörssiyhtiön 

ylimmässä johdossa. Keskijohdossa toimivat kertojat ovat Kimmo, Maarit sekä 

Arja. Maarit kertoo itsestään ja suhteestaan toisiin erään Pohjoismaissa 

matkailualalla toimivan pörssiyhtiön organisaatiomuutoksen kontekstissa. Arja 

                                                        
21 Vasta jälkeenpäin ymmärsin, että perusteissani oli postpositivistisen tutkimusotteen sävyä.  Pidin 
kiinni kertojien määrästä kussakin tasossa sen sijaan, että olisin käyttänyt rajauksessa vain ja ainoastaan 
kerronnallisuuteen liittyviä perusteita. 
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toimii erään terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kimmo erään suuren kaupungin 

opetustoimen keskijohdossa. Kyllikki ja Juha työskentelevät molemmat globaalisti 

toimivissa pörssiyhtiöissä luottamusmiehinä. Kyllikin työnantajaorganisaatio 

toimii rahoitusalalla ja Juhan ICT-alalla. Kai kertoo suhteestaan itseensä ja 

suhteesta toisiin erään terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatiomuutoksen 

kontekstissa. 

3.8 Episodit, kertomuksen mutkistava toiminta ja neljäs luenta 

Olin tutkimuksessani vaiheessa, jossa luin tekstejä etsien vastauksia 

tutkimuskysymyksiini siitä, miten osallistujat kertovat suhteensa itseen ja 

suhteensa toisiin organisaatiomuutoksen kontekstissa. Toisin sanoen miten he 

rakentavat identiteettiään. Olin jo toisessa luennassa valinnut positioinnin 

analyyttiseksi välineeksi identiteettien tarkastelussa. Sen sijaan, että olisin kyennyt 

episodeja lukiessani tunnistamaan positiointia, en monissa kohden löytänyt edes 

minkäänlaista kerronnan kärkeä. Sain karvaasti kokea, että kertomukset eivät asetu 

lukijansa eteen selkeälukuisina eivätkä lineaarisessa järjestyksessä. Oli toki 

joitakin episodeja, joissa kerrotut asemoinnit ja niiden tulkinta tuntuivat 

yksiselitteisiltä. Murto-osassa episodeja kertomisen syy tuntui jopa itsestään 

selvältä, mutta kytkentää toisiin episodeihin ei löytynyt. Osasyynä tähän oli, että 

olin rajannut aineistoa niin, että jäljellä olivat vain kerronnallisesti tiheät episodit. 

Tämä aiheutti tavantakaisen palaamisen koko aineiston luentaan.  

Koin, että minun oli saatava selvyys, mistä episodeissa oli kyse voidakseni 

ymmärtää niitä puhujapaikkoja ja -tapoja, joita kertoja rakensi kerronnassaan. Luin 

metodologisia oppaita ja tutkimuksia löytääkseni sopivan luentatavan. Kirurgien 

eläköitymistä tutkineen Elina Mäkisen (2009) käyttämä luentatapa puhutteli minua 

selkeydellään. Mäkinen oli käyttänyt kielitieteilijöiden William Labov ja Joshua 

Waletzky (1972) suullisen kertomuksen rakennemallia. Rakennemallin mukaan 

kertomuksen ajatellaan jakautuvan kuuteen osaan: tiivistelmä, orientaatio, 

mutkistava toiminta, arviointi, ratkaisu ja päätäntä. (Hyvärinen 2010). Mäkinen ei 

ollut kuitenkaan käyttänyt rakennemallia kokonaisuudessaan vaan 

funktionaalisesti kahta sen osaa: mutkistavaa toimintaa ja arviointia. Testasin 

Mäkisen käyttämää luentatapaa useisiin episodeihin. Koin saavani selkeyttä siihen, 

mistä kerrotussa voisi olla kyse. Niinpä päätin ennen positiointien analysointia 

hyödyntää Labovin ja Waletzkyn rakennemallin osia selvittääkseni, 

– mistä tapahtumasarjasta kunkin kertojan kukin erillinen episodi kertoo, 
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– mikä on odottamatonta eli mutkistaa toimintaa ja 

– mikä on kertojan arvio tapahtumaketjusta. 

Rakennemallin osien käyttö aineiston luennassa 

Havainnollistaakseni luentaani tarkastelen uudelleen sivuilla 75 esillä olevaa 

episodia. Siinä luottamusmiestehtävissä toimiva Kai kertoo tulevaisuus-seminaarin 

tapahtumista. Episodista käy ilmi muutostarve, joka johtuu organisaatioiden 

menojen hallitsemattomasta kasvusta. Kertomuksen labovilainen mutkistava 

toiminta on johdon palkkaaman konsultin näkemys organisaatiomallista. Kai 

kertoo, että 

ne jokanen vuoron perrään niin ku tuli vakuuttuneeksi.  

Lause on Kain arviointia siitä, että johto vakuuttuu seminaarin kuluessa konsultin 

ehdotuksesta. Kai jatkaa arviointiaan tuomalla esiin, miten johto takertuu konsultin 

näkemykseen kuin hukkuva oljenkorteen. Kain kerronta sisältää odotuksen 

muutoksen. Organisaatiossa oli ollut tapana ottaa työntekijöiden näkemykset 

huomioon muutoksia tehtäessä. Arvioinnissaan Kai muuttaa odotusta kertomalla, 

että työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa muutokseen katosi ylimmän johdon 

vakuuttuessa konsultin näkemyksien oikeellisuudesta. 

Kain kerronta havainnollistaa sen, miten kertomisen syy on toimijoiden ja 

heidän tekojensa arviointi – olipa toimijana kertoja itse tai joku muu. Hyvärisen 

(2006) mukaan arviointi onkin ehkä kaikkein merkittävin Labovin ja Waletzkyn 

rakennemallin osista. Siihen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Läheskään aina 

kertoja ei kuitenkaan totea arviotaan suoraan. Hän voi peittää arviointinsa ja ottaa 

etäisyyttä (Pöysä 2010a). Kulttuurisesti hyväksyttävämpää on arvioida sekä toisia 

että itseä epäsuorasti kuin kertoa suoria arviointeja (Hyvärinen 2006). Esimerkkinä 

arvioinnin peittämisestä esitän toisen episodin toiselta kertojalta. Siinä 

terveydenhuollon kuntayhtymän eräällä tulosalueella lähiesimiehenä toimiva Arja 

kertoo kollegansa esimiestaitojen kehittymisestä. Esimerkin luentaa helpottaakseni 

liitän osoittimet alla olevaan alaviitteeseen 22.  

mää oon huomannu sen että just (5) se veeteenä joka tekkee siinä (9) vieresä 

niin niin seki on varmaan (5) kasvanu siinä asiassa ihan (5) sitte (9) samalla 

                                                        
22 Odotuksen osoittimet: Yleistys (1) Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) 
Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi (8) Arvioiva kieli (9). 
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lailla (.) ehkä (5) se on jollakin lailla (5) jotenkin (5) ehkä (5) minun 

esimerkkiki ratkassu siinä (9). 

Kerronnassa näkyy, miten Arja peittää subjektiivista arviointiaan. Arja arvioi 

kielloin, varauksin ja arvioivaa kieltä käyttäen kollegansa esimiestaitoa asettuen 

ikään kuin riippumattomaksi yleisöksi. Arja paljastaa käyttämällään seki-sanalla 

arvioivansa samalla jonkun toisenkin kasvaneen ammatillisesti. Episodin lopussa 

ilmaisu minun esimerkkiki kertoo lukijalle, että tämä toinen on Arja itse. 

Luennan eteneminen 

Luenta eteni niin, että lukiessani kirjasin kuhunkin episodikokoelmaan kunkin 

episodin kohdalle otsikon Episodin nimi ja otsikon jälkeen episodin 

tapahtumasarjaa kuvaavan nimen.  Esimerkiksi Kain kuntayhtymän tulevaisuus-

seminaariin liittyvän tapahtumasarjan nimeksi annoin vaikuttajat kokoontuvat 

tulevaisuusseminaariin. Seuraavalle riville laitoin otsikon Mutkistava toiminta ja 

siihen kiteytyksen häiriöstä, joka teki tapahtumasarjasta kerrottavan. Kain 

episodissa kiteytin kertomuksen särön muotoon konsultti vakuuttaa ylimmän 

johdon. Edetessäni otsikoinnissa numeroin samalla kunkin kertojan 

episodikokoelman episodit juoksevalla numerosarjalla alkaen numerosta yksi. 

Kirjasin jokaisen episodin loppuun huomioni kertojan tekemästä arvioinnista 

sekä oman tulkintani kerronnasta. Ajattelin kaikissa episodeissa kerronnan 

päähenkilöksi kertojan, olipa hän episodissa toimijana tai vain kertojana. Kirjasin 

muistiin, keitä muita kerronnassa esiintyi päähenkilön lisäksi. Luennan edetessä 

huomioni alkoi kiinnittyä yhä enemmän siihen, miten episodeissa tuntui olevan 

lukuisa määrä erilaisia luokitteluja. Palasin Alasuutarin (2007) näkemyksiin 

analyyttisista käsitteistä, joilla identiteetin rakentumista voi tarkastella. Yksi niistä 

on ryhmätietoisuus. Alasuutari toteaa, että yleensä ne asemat, joihin ihmiset 

kuuluvat, liittävät ajan kuluessa heidät toisiin samassa asemassa oleviin synnyttäen 

ryhmätietoisuutta.  

henkilöstön vastarinta (.) siihenkin mää oon tullu vähän (9) semmoseksi niin 

ku (..) ehkä (5) välinpitämättömämmäksi (2) (.) kun tiedetään että me ollaan 

toimittu oikein (2) ja me tehdään oikee päätös (.) niin sanokoot mitä hyvänsä23 

                                                        
23 Odotuksen osoittimet: Yleistys (1) Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) 
Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi (8) Arvioiva kieli (9). 
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Edellisessä katkelmassa organisaation ylimpään johtoon kuuluva talousjohtaja 

liittää itsensä kerronnassa me-sanalla24 toisiin ylimpään johtoon kuuluviin. Ensiksi 

panin merkille vain selkeästi tunnistettavia ryhmiä, kuten edellisen katkelman 

yhtiön johto ja henkilöstö. Luennan edetessä huomasin, että tekstin sisään 

uppoutuvia kategorioita oli runsaasti. Toisissa episodeissa kertojat liittävät itsensä 

ryhmään, ja toisissa taas kertovat itsestään poissulkemisen kautta, kuten alla olevan 

katkelman luottamusmies.  

ett jos sä oot niin ku haukkalintu (2) ja räkätät joka asiasta (2) ja oot niin ku 

kauheen (9) kiivas (9) joka asiassa niin sua ei (6) kohta kuunnella ollenkaan 

(..) et kyllä mä oon niin ku sen huomannut että keskustelemalla (2) ja 

neuvottelemalla ja välillä löysäämällä jostakin (.) niin sitt (9) saa jostain 

toisesta asiasta niin ku ite 

Jossain kohden puhe ei ollutkaan puhumista ’meistä’ vaan puhumista ’meinä’ (Pälli 

2003). Kysymys ei ollut vain puhumista siitä, mihin kertoja saattoi liittyä tai sulkea 

itsensä pois. Kysymys oli sellaisesta kielen käytöstä, jossa oli ensinnäkin 

perusmerkitys ’minä ja muut yhdessä’ ja toiseksi perusmerkityksen lisäksi merkitys 

positiivisesta yhteisöllisyydestä. Oman ryhmän aktualisoituminen sosiaalisen 

identiteetin lähestymistavan mukaiseksi sisäryhmäksi kiinnittyi siihen, millaista 

ryhmää viittaus ’meihin’ kulloinkin rakensi ja millaisia ominaisuuksia ryhmään 

kerronnassa liitettiin. (Ks. Pälli 2003). 

Kategorioiden tunnistaminen ja pohtiminen johdatti minut perehtymään 

tarkemmin kategorioiden analysointiin sekä sosiaalisen identiteetin teoriaan ja 

itsekategorisoinnin teoriaan osana identiteettitutkimusta. Luenta antoi viitteitä siitä, 

että ryhmätietoisuudella saattaisi olla organisaatiomuutoksen kontekstissa erityinen 

merkityksensä. Kategoriaa käyttämällä kertoja näytti vahvistavan, kiistävän tai 

uusintavan käsitystä itsestään, mutta myös muista (ks. Välimaa 2011). 

Tunnistettuani kategorioiden runsauden ja ymmärrettyäni niiden merkityksen 

kerronnassa, päätin käyttää myös kategoriaa analyyttisena käsitteenä, jonka avulla 

tarkastelen kertojan ryhmätietoisuutta. Kategorioita hyödyntävä luenta osoitti, että 

sen avulla pystyn tarkentamaan, miten identiteettiään rakentava kertoo suhdetta 

itseensä ja suhdetta toisiin organisaatiomuutoksen kontekstissa.  

                                                        
24 Jo aiemmin tarkastellessani kerrottua ryhmää toin esiin sen, miten samalla tavoin ja usein yhtä aikaa, 
kun kieli mahdollistaa asettumisen yksilöksi, se mahdollistaa myös asettumisen ryhmän jäseneksi. Tässä 
asettumisessa yksilölle keskeinen kielellinen keino on sanoa me, tuottaa puheessaan itsensä osaksi 
ryhmää. (Pälli 2003: 95).  
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Kirjasin luennan edetessä jokaisen episodin alapuolelle myös kategoriat, joita 

kerronnassa tuli esille. Minua ohjasi luennassa kategoriatutkimuksen pioneerina 

tunnetun Harvey Sacksin (1995) näkemys, jonka mukaan kategorioita tutkittaessa 

ei ole olennaista, millaisia kategorioita tutkimukseen osallistuvilla on, vaan mitä he 

tekevät kategorisoinneilla. Tekemisellä tarkoitan esimerkiksi sitä, miten edellä 

olevassa katkelmassa päähenkilö Kyllikki kertoo itseään poissulkemalla itsensä 

pois räkättävien haukkalintujen kategoriasta. Tässä kohden on hyvä selventää, että 

vaikka otin vaarin kategorioista kirjoittaneiden Arja Jokisen ja kumppaneiden 

(2012) neuvosta yhdistää rohkeasti kategoria-analyysia ja kerronnallista tutkimusta 

toisiinsa, en varsinaisesti tee kuitenkaan kategoriatutkimusta siinä merkityksessä, 

kuin se tunnetaan erillisenä tutkimusmenetelmänä.  

Jo aiemmin totesin, että osa kertojista eteni kalenteriajassa 

järjestelmällisemmin kuin toiset. He liikkuivat kerronnan hetkestä menneisiin 

tapahtumiin rakentaen kerronnallaan aika ajoin tulevaisuuteen suuntaavaa 

odotushorisonttia. Alla olevassa katkelmassa globaalin yhtiön ylimässä johdossa 

toimiva Marjut kertoo itseään niin, että kerronnassa on mennyt, tämä hetki ja tuleva. 

monta (9) vaikeaa asiaa on kuitenkin niin ku kokenu (2) kokenu niin ku 

menetyksiä…niin ku varmaan yks vaikeimpia oli tää mun juttu [viittaa 

kerrontaan huonosta johtamisesta] niin se oli oikeesti (9) kova (9) pala mulle 

(2) (.) ja tuota sitt (9) täytyy (8) vain (5) uskoo siihen että niistä kaikista on 

selvitty (.) ja ja jollakin tavalla niin ku luottaa että tuota kyllä tää tästä niin ku 

kuvaksi muuttuu 

Koin erityisesti takaumien tuottavan sekavuutta, koska ajankulkua ja –kestoa oli 

vaikea hahmottaa ja tapahtumien liittymätkin tuntuivat epäselviltä.  Hälventääkseni 

sekavuutta tein jokaiselle kertojalle oman miellekartan. Piirsin kuhunkin 

miellekarttaan laatikoita peräkkäin vuokaavion tapaan. Etenin piirtämisessä episodi 

episodilta. Piirsin yhteen laatikkoon aina sen, mistä käsillä olevassa episodissa 

näytti olevan kysymys:  

– Mikä on se odotus, jonka kertoja muuttaa.  

– Mikä on kertomuksen mutkistava toiminta.  

– Mihin ja millaisena kertojan arviointi kohdistuu.  

Kirjasin miellekarttoihin myös ne ihmiset ja kategoriat, jotka olivat kerronnassa 

tulleet esille. Piirsin miellekarttaan viivoja ja nuolia, jos kertoja palasi takaisin 

aiemmin kertomaansa tai liitti yhteen jotain uutta aiemmin kertomaansa (ks. liite 

2). Kirjoitin jokaisesta miellekartasta erillisen kommenttipaperin. Kirjasin 
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kommenttipapereihin ajatuksiani, miten kertoja näytti juonentavan (emplotment) 

kerrontaansa (ks. liite 3). Tässä vaiheessa havahduin, että mikä aiemmin oli 

tuntunut minusta ilmeiseltä, ei uudelleen luettuna ollutkaan sitä. Kun etenin 

luennassa episodista toiseen, toisen episodin kerronta sai minut korjaamaan 

aiemman episodin luentaa. Huomasin, että aiemmin olin luennassani tehnyt 

tulkintoja, jotka kumoutuivat tarkastellessani episodeja suhteessa toisiinsa. 

Ottaakseni etäisyyttä tulkintoihini ja tarkistaakseni sekä selkiyttääkseni 

miellekartan tekemisen tuloksia koostin jokaiselle kertojalle taulukon. Taulukossa 

episodit ovat kertomisjärjestyksessä, numeroituina ja nimettyinä. Kirjasin 

taulukkoon kunkin episodin kohdalla sen odotuksen, joka kerrotusta keskeisesti 

nousi esille. Odotuksen rinnalla taulukossa oli kerronnan mutkistava toiminta 

kiteytettynä. Merkitsin taulukon niihin episodeihin, joissa kertoja palasi 

kerronnassaan menneeseen tapahtumasarjaan, nimen kohdalle vahvennettuna ja 

kursivoituna Takauma-sanan ja /-merkin. Alla oleva esimerkki on osa sitä 

taulukkoa, jonka kokosin luottamusmiehenä toimivan Juhan kerronnasta.  

Taulukko 1. Juhan kerronnan episodit  

Episodi Nimi Odotus25 Mutkistava toiminta  

1 Globaalin yhtiön 

Suomessa toimivan 

tuotekehitysyksikön 

henkilöstö irtisanotaan 

Yhtiön ilmoitettua päätöksestä 

toiminta loppuu. 

Henkilökunta odottaa, että 

joku ostaa ”heidät”. 

2 Takauma / Aiemmat 

yrityskaupat 

Omistajan vaihtuminen 

muuttaa työn tekemisen 

arkea. 

Juhan palattua 

vapaajaksoltaan töihin 

kollegat kertovat, että vain 

logo katolla on vaihtunut. 

3 Takauma / Aiemmat 

yrityskaupat 

 

Organisaatiomuutoksen 

aikana työntekijät aistivat 

herkästi pienemmätkin 

muutokset. 

Juha huomaa muutokset, 

joita muut eivät tunnu 

huomaavan. 

4 Tuotekehitysyksikköjen 

määrä ja tuotteen 

valmistuminen 

Sitoutuminen työn 

tavoitteeseen katoaa, kun 

koko henkilöstö keskijohtoa 

myöten irtisanotaan. 

Juha pohtii, minkä maiden 

yksiköt tarvitaan tuotteen 

valmiiksi saamiseen. 

                                                        
25  Tulkintani siitä odotuksesta, joka on Juhan kerronnassa. Tutkimuksessa kysymys on koko ajan 
puhutusta puheesta litteroidun kerronnallisen tekstin tulkinnasta. Odotukset ovat puheessa olevia 
odotuksia, jotka tunnistin Tannenin odotusten osoittimien avulla.  
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Neljäs luenta oli työläs ja hidas, mutta antoisa. Antoisaksi sen teki se, että 

miellekartan ja taulukon rakentaminen jokaiselle yhdeksälle episodikokoelmalle 

auttoi hahmottamaan, miten kerrotut asiat ja pienissä kertomuksissa esille tulevat 

juonen kulut liittyivät koko kerronnalliseen aineistoon. Kunkin episodikokoelman 

sisältämien yksittäisten episodien ristiinluenta miellekartan ja taulukon avulla alkoi 

aukaista sitä identiteettityötä, jota kukin kertoja näytti tekevän pala palalta.  

3.9 Odotusanalyysi, positiointi ja kategorisointi sekä viides luenta 

Viides luenta perustui positioinnin, odotusten ja kategorisoinnin käyttämiseen 

analyyttisina välineinä pyrkiessäni ymmärtämään, miten identiteetit rakentuvat 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Ennen kuin menen yksityiskohtaisesti 

aineiston viidenteen luentaan, kerron odotusanalyysista luentatapana. Sen jälkeen 

pohdin positiointiin liittyviä lähestymistapoja, teen selkoa positioinnista 

tilanteisena ja yhteistoiminnallisena tapahtumana sekä luentaan soveltuvana 

käsitteenä. Käsillä oleva luku sisältää esimerkkejä, joilla havainnollistan viidettä 

luentaa ja luentaan liittyvää käsitteistöä. Viimeisessä esimerkissä esitän, miten 

käytän positiointia, kategorisointia ja odotusanalyysia rinnakkain episodien 

luennassa.  

Odotus ja odotusanalyysi  

Olen todennut sitoutuvani tutkimuksessani ajatukseen, että yksilön ja toisten 

yksilöiden, heidän kulttuurisen ympäristönsä, aiemmin koetun ja kuullun tiedon 

sekä uuden tiedon jäsentämisen ja tulkinnan väliset suhteet ajatellaan dynaamiseksi 

relationaaliseksi prosessiksi.  Siihen, miten olemme suhteessa toisiin sekä 

suhtaudumme kohtaamiimme tapahtumiin ja ilmiöihin, vaikuttavat aiemmat 

kokemuksemme. Aiemmat kokemuksemme ja niistä muodostamamme tieto saavat 

kussakin hetkessä odotusten muodon. Koska maailma on kuitenkin suhteellisen 

järjestelmällinen paikka, odotamme aiempien kokemustemme perusteella asioiden 

tapahtuvan ja ihmisten toimivan kuten aiemmin. (Tannen 1979.) Me odotamme ja 

meiltä odotetaan asettumista tiettyihin puhujatapoihin ja -paikkoihin tai sosiaalisiin 

rooleihin, kuten identiteetin teoriaa kehittäneet Stryker ja Burke (2000) asian 

ilmaisevat26. 

                                                        
26 Ks. Katilan ja Meriläisen (2002) artikkeli jatko-opiskelijoihin kohdistuvista sosiaalisesti rakentuneista 
sukupuolittuneista odotuksista. 
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Suhteessa oleminen tuottaa odotuksia positioista, ja positioihin liittyvät 

odotukset vaikuttavat suhteessa oleviin yksilöihin.  Sitoudun tutkimuksessani 

ajatukseen, että yksilöllä on kuitenkin jossain määrin mahdollisuus valita, 

millaiseksi hän ymmärtää minuutensa ja miten kertoo itseään. Toisin sanoen me 

voimme sosiaalisissa suhteissamme osittain päättää, miten vastaamme meihin 

kohdistuviin odotuksiin, mitä odotuksia kohdistamme toisiin ja mitä merkityksiä 

annamme niille kerronnassamme. Näin voimme ajatella identiteetin rakentuvan 

niistä meihin kohdistuneista odotetuista puhujapaikoista ja -tavoista, jotka olemme 

sosiaalisissa suhteissamme sisäistäneet (ks. Stryker & Burke 2000).  

Mietin pitkään, toisiko odotus analyyttisena käsitteenä lisäarvoa tutkimukseeni. 

Olisiko positioiden tarkastelu itsessään jo riittävä analyyttinen käsite, jonka avulla 

löytäisin vastauksia tutkimuskysymyksiini, miten osallistujat kertovat suhteen 

itseensä ja suhteen toisiin organisaatiomuutoksen kontekstissa? Testasin erinäisiin 

episodeihin luentatapaa, jossa käytin rinnakkain odotusta ja positiointia 

analyyttisina käsitteinä. Käytin odotusten lukemisessa Matti Hyvärisen (1994) 

Tannenin odotusten osoittimista rakentamaa ja Katri Komulaisen (1998) sekä 

Varpu Löyttyniemen (2004) edelleen kehittämää odotusanalyysia. Odotusanalyysin 

perustana ovat Tannenin (1979) elokuvan katsomiseen ja siitä kertomiseen liittyvät 

tutkimustulokset. Tannenin mukaan kunkin kertojan odotusten rakenteet 

vaikuttivat siihen, mitä he kertoivat elokuvan tapahtumista, henkilöistä ja 

elokuvassa näkyneistä esineistä. Heidän odotuksensa näkyivät niin ikään siinä, 

miten he suhtautuivat koetilanteeseen, elokuvan katseluun ja kuuntelijaan. 

Vastaavalla tavalla voimme olettaa, että tähän tutkimukseen osallistuvien odotusten 

rakenteet vaikuttavat siihen, miten he kertovat suhteen itseensä ja suhteen toisiin 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Tutkimushaastatteluun, tieteelliseen tietoon, 

haastattelijaan ja haastateltavan rooliin liittyvien odotusten esille tulemista 

haastattelutilanteessa käsittelin jo haastattelua käsittelevässä luvussa. 

Odotusanalyysi on luentatapa, joka lähenee lingvistien kielen yksityiskohtiin 

perustuvaa kielenkäytön tulkintaa. Lähtökohtana on, että kertoessamme 

itsestämme emme kerro ainoastaan, keitä olemme vaan kerromme myös 

odotuksistamme. Kerromme, mitä odotuksia liittyy eri tilanteisin ja niistä 

kertomiseen. Kerromme, mitkä odotuksemme täyttyvät, mitkä jäävät toteutumatta, 

mitkä rikkoutuvat ja missä koemme erityisesti pettyvämme. (Löyttyniemi 2004.) 

Kerronta synnyttää uusia odotuksia. Odotukset voi tunnistaa puheessa käytetystä 
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kielestä Tannenin odotusten osoittimien avulla27. Odotusanalyysi ei kuitenkaan ole 

analyysi siinä mielessä, että se tarjoaisi suoraan vastauksen tutkimuskysymyksiin. 

Kuten Hyvärinen (2006) toteaa, vastaukset jäävät aina tutkijan tulkinnan varaan.  

Esitän esimerkin, millaiseksi koeluentani muodostui. Seuraavassa katkelmassa 

lähiesimiehenä toimiva Arja tekee selkoa työn määrästä ja aikatauluista. Katkelman 

ulkopuolelta voi todeta, että hän on aiemmin jo kertonut, miten ylimmän johdon 

antamat aikataulut ovat liian tiukkoja. 

…mutta (7) mää oon teheny (2) (.) mää oon niin ku (3) nyt (9) ite silleen aatellu 

että mää teen niin ku tehtävän kerrallaan niin jos sitä ei (2, 6) voi tehä ja jos 

ei (6) se valamistu silloin kun on (.) niin pyrin siihen että se valamistuu sillon 

ku pittää (8)… 

Kontrastoiva ilmaus alussa paljastaa Arjan vastustavan johdon odotusta, että 

muutoksia organisaatiossa tehtäisiin edelleen samalla tiiviillä tahdilla. Kertoessaan 

Arja asemoi itsensä ensiksi tekijäksi, mutta korjaa sitten itsensä ajattelijaksi. 

Korjaus korostaa Arjan harkinneen tarkkaan. Hän on pohdinnoissaan päätynyt 

vastustamaan johdon odotuksia, että monia isoja asioita vietäisiin eteenpäin 

yhtäaikaisesti.  

Koelukiessani episodeja edellä esittämälläni tavalla vakuutuin, että käsitteiden 

yhtäaikainen käyttö auttaisi minua paremmin ymmärtämään 

organisaatiomuutoksen kontekstiin kerrotun identiteetin rakentumista. Olihan 

aineisto osoittautunut varsin vaikealukuiseksi. Luetun kautta ymmärsin jotakin siitä, 

miksi Hyvärinen ajattelee odotusanalyysin olevan 

parhaimmillaan suullisten minä-kertomusten analyysissa. Se suuntaa huomion 

paitsi haastatteluiden ja kertomusten tärkeisiin ydinkohtiin, myös kertojan 

omaan, sisäiseen neuvotteluun. (Hyvärinen 2006: 22). 

Edellä olevassa katkelmassa on näkyvillä myös, miten positiointi liittyi 

luentatapaani. Positioiden luentaan liittyi kuitenkin vielä ratkaistavia asioita, joita 

käsittelen seuraavaksi. 

                                                        
27 Odotusten osoittimet: Yleistys (1) Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) 
Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi (8) Arvioiva kieli (9). 
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Positioinnin teoria vai positiointianalyysi lähestymistapana 

Olin jo aiemmassa luennan vaiheessa tehnyt päätöksen positioinnin käyttämisestä 

analyyttisena käsitteenä etsiessäni vastauksia tutkimuskysymykseeni, miten 

tutkimukseen osallistuvat kertovat itsensä organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

Nyt minun oli tehtävä päätös, edetäkö analyysissa käyttämällä sosiaalipsykologi 

Rom Harrén ja kumppaneiden positioinnin teorian viitekehystä ja käsitteistöä 

(Davies & Harré 1990, Harré & Langenhove 1999b) vai tarttuako harrélaista 

positioinnin teoriaa kritisoineen Michael Bambergin positiointianalyysiin 

(Bamberg 2004, 2011). Bambergin ja myöhemmin myös Arnulf Deppermanin 

kritiikki on kohdistunut siihen, että harrélaisessa positioinnin teoriassa yksilöt 

nähdään vain diskurssin tarjoamien positioiden valitsijana sen sijaan, että heidät 

nähtäisiin aktiivisina toimijoina (Bamberg 2004, Deppermann 2013).  

Kävin läpi Harrén ja kumppaneiden positioinnin teorian sekä Bambergin 

positiointianalyysiin liittyvien kirjoitusten eroja ja yhtäläisyyksiä. Molempien 

lähestymistapojen taustalla on malli sosiaalisesta todellisuudesta, jonka mukaan 

keskustelut muodostavat kaiken sosiaalisen vuorovaikutuksen ytimen. Molemmat 

lähestymistavat perustuvat ajatukseen identiteetistä tilanteisena ja 

fragmentaarisena. (Pöysä 2010a.) Bambergin (2004) positiointianalyysia olisi 

puoltanut hänen analyysissaan käyttämä kertomuksen ja kerronnan käsitteistö. 

Toisaalta myös harrélaisen lähestymistavan jako suorassa vuorovaikutuksessa 

tapahtuvaan positiointiin ja jälkikäteiseen kerronnalliseen positiointiin tuo esille 

positioinnin ja kerronnan välisen suhteen (Langenhove & Harré 1999). 

Ratkaisevaksi tekijäksi lähestymistavan valinnassa tuli Harrén ja kumppanien 

käyttämät käsitteet, joista yksi on moraalijärjestys (Davies & Harré 1990, Harré & 

Langenhove 1999b, Harré 2010). Moraalijärjestyksellä tarkoitetaan sitä 

vuorovaikutustilanteeseen liittyvää oikeuksien ja velvollisuuksien jakoa, jonka 

positiot määrittävät (Davies & Harré 1990). 

Koeluennassa huomioni oli kiinnittynyt siihen, miten kerronta tuntui sisältävän 

viestiä siitä, mikä kenellekin organisaatiomuutoksen kontekstissa oli sallittua ja 

mikä ei. Konkretisoidakseni havaintoani esitän katkelman Lumiksi itsensä 

nimenneen johtajan kerronnasta. Katkelmassa johtaja kertoo edeltävien johtajien 

tavasta johtaa organisaatiomuutoksia ja siitä, miten hän itse on johtanut meneillään 

olevaa organisaatiomuutosta:  
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edeltäjäni eivät (2, 6) oo…ei (6) oo lähetty niin ku vääntämään…että nyt (9) 

mä oon ehkä (5) vääntäny enemmän28  

Edeltäjistä rakentuu kerronnassa kategoria, jota vasten päähenkilö kertoo omaa 

positiotaan. Kieltosanojen käyttö ja toisto korostavat sitä, miten johtajan olisi 

kyseisessä organisaatiossa odotettu jatkavan edeltäjiensä tapaan. Kertoja liittää 

kertomaansa positioon oikeuden viedä organisaatiossa muutosta eteenpäin 

valitsemallaan tavalla. Toisena esimerkkinä on Arja-nimisen päähenkilön kerronta 

siitä, miten hän sähköpostilla ilmoittaa henkilöstöjohtajan antamaan aikatauluun 

muutoksen: 

mää tuota pistin sille [henkilöstöjohtajalle] sen (.) en (6) kysyny enkä anonu 

lisäaikaa vaan (7) ilmoitin että tehtävänkuvaukset valmistuvat silloin (2) ja 

silloin… 

Arjan kerronnasta välittyy organisaation moraalijärjestyksen mukainen odotus, että 

Arjan olisi pitänyt paikantaa itsensä pyytäjäksi tai anojaksi. Arja määrittelee 

sähköpostiviestistä kertoessaan itsensä tasaveroiseksi toimijaksi. Näin Arja kertoo 

asettuneensa vastustamaan ylimmän johdon määrittämää moraalijärjestystä. 

Lukemissani episodeissa moraalisten oikeuksien ja velvollisuuksien 

tarkasteleminen tuntui antavan lisää ymmärrystä vastata tutkimuskysymykseen.  

Niinpä valitsin tutkimukseni teoreettiseksi lähtökohdaksi Harrén ja hänen 

kumppaneidensa positioinnin teorian.  

Positiointi tilanteisena ja yhteistoiminnallisena tapahtumana 

Positiointiin kohdistuvan mielenkiinnon voi ajatella alkaneen 1960-luvulla 

etnometodologi Harold Garfinkelin ja sosiologi Erving Goffmanin 

vuorovaikutustilanteiden tutkimuksista (Harré & Langenhove 1999a). Garfinkel toi 

esiin, miten taitavasti me kykenemme tulkitsemaan erilaisia sosiaalisia tilanteita ja 

toimimaan sen mukaisesti (Garfinkel 1967). Goffamanin tutkimuksellinen 

mielenkiinto kohdistui lähinnä vuorovaikutuksen sääntöihin, kuten puheenvuoron 

vaihtumiseen ja keskeyttämiseen, fyysisen etäisyyden säätelyyn ja 

puhuttelusanojen valintaan (Peräkylä 2001).  

Vuorovaikutuksen tutkimukseen tuli kielellisen käänteen myötä 1990-luvulla 

uudenlainen tutkimusote. Ajatus kielen tuottamasta sosiaalisesta todellisuudesta 

                                                        
28 Odotusten osoittimet: Yleistys (1) Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) 
Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi (8) Arvioiva kieli (9). 
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suuntasi tutkijoiden mielenkiinnon arkisissa vuorovaikutustilanteissa tuotettuihin 

merkityksenantoihin. (Ronkainen 1999.) Identiteettitutkimuksessa mielenkiinto 

siirtyi siihen, millaiseksi henkilön kertoma minuus rakentuu tilanteittain puhutussa 

vuorovaikutuksessa ja kuinka minäkategorisointi tai minän kuvauksen retoriikka 

vaihtelevat (Ronkainen 1999: 35) Sosiaalipsykologi Rom Harrén ja 

tutkijakumppaneiden (Davies & Harré 1990, Harré & Langenhove 1999b) 

positioinnin teoria (positioning theory) on yksi kielellisen käänteen myötä 

syntyneistä teoreettisista rakennelmista. Siinä huomio suunnataan ihmisten 

väliseen vuorovaikutukseen erilaisissa arkisissa, sosiaalisissa tilanteissa. Harré ja 

van Lagenhove (1999a) käyttävät näistä vuorovaikutustilanteista sosiaalisen 

episodin (social episode) 29  käsitettä. Vuorovaikutuksessa rakentuvat sosiaaliset 

episodit muodostavat pääosan sosiaalisesta maailmastamme. Sosiaaliset episodit 

ovat kaikessa arkisuudessaan kuitenkin enemmän kuin vain käyttäytymisen esille 

tuovia, vuorosanallisia tapahtumasarjoja. Niiden kautta meille jokaiselle rakentuu 

oma yksiöllinen elämänhistoriamme, minuutemme ja identiteettimme. (Harré & 

Moghaddam 2003, Harré 2010.) Episodien kulkuun vaikuttavat mielemme sisäiset 

prosessit, kuten aikomuksemme, ajatuksemme ja tunteemme. Vaikutus on myös 

toisen suuntainen. Arkiset episodit vaikuttavat mielemme sisäisiin prosesseihin 

muokaten käsitystämme omasta minuudestamme. (Harré & Langenhove 1999a.) 

Positiot, joihin asemoimme itsemme tai tulemme asemoiduksi niissä sosiaalisissa 

yhteisöissä, joissa olemme eläneet ja elämme tällä hetkellä, vaikuttavat sekä 

käsitykseen omasta minuudestamme että minuuden toteuttamiseen sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa (Harré 2010). 

Tarinalinjan, toiminnan ja position käsitteet aineiston analyysissä 

Positioinnin teoriassa Harré & van Lagenhove kytkevät toisiinsa tarinalinjan, 

toiminnan ja position käsitteet (Harré & Langenhove 1999b, van Lagenhove & 

Harré 1993). Tarinalinjan (story line) muodostavat ne kulttuurisesti ymmärretyt ja 

hyväksytyt moraaliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka osoittavat kullekin 

puhujalle kussakin puhunnan kontekstissa hänen puhujapaikkansa ja -tapansa 

(Harré & Langenhove 1999b). Tarinalinja rakentuu niistä tyypillisistä tavoista, joilla 

                                                        
29 Huomioni kiinnittyi siihen, että käytän empiirisen aineiston kerronnallisesti tiheistä kohdista episodin 
käsitettä, jonka olin lyhentänyt Hyvärisen käyttämästä ydinepisodin käsitteestä. Koen, että episodi 
kuvaa luontevammin kerronnallisesti tiheän kohdan luonnetta. Harré ja van Langenhove käyttävät 
sosiaalisen episodin käsitettä merkityksessä, joka on hyvin lähellä episodille varaamaani merkitystä. 
Ristiriitaa ei näkemykseni mukaan ole. 
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keskustelu etenee erilaisissa sosiaalisissa episodeissa. Tarinalinjan käsitettä käytetään 

myös puhuttaessa jonkun tietyn keskustelun konkreettisesta etenemisestä. (Harré & 

Moghaddam 2003, Langenhove & Harré 1999.) Olennaista tarinalinjan käsitteessä 

on sen viittaaminen keskusteluun prosessina, ajallisena jatkumona (Pöysä 2010a). 

Tarinalinjan käsitteen rinnalla näkee käytettävän myös tarinajuonen 

(Mönkkönen 2002) ja kulttuurisen tarinamallin (Saarilammi 2007) käsitteitä. 

Kulttuurinen tarinamalli käsitteenä korostaa tärkeäksi kokemaani näkökulmaa siitä, 

että arkisella vuorovaikutuksella on taipumus seurata tiettyjä kulttuurisidonnaisia 

konventioita (Harré & Slocum 2003). Koen kuitenkin tarinamallin käsitteenä liian 

staattiseksi. Käytän tutkimuksessani jatkossa tarinalinjan käsitettä. Ajattelen 

tarinalinjan merilinjaksi. Se näyttää väylän, jota vuorovaikutus kulkee. Positiot 

ovat linjan näkyväksi tekeviä väylän merkkejä. 

Positio (position) tarkoittaa keskustelutilanteessa eri osapuolille tarinalinjan 

välityksellä rakentuvia ja sen rajaamana avautuvia identiteettipaikkoja, summaa 

työpaikkakulttuureja tutkinut Jyrki Pöysä (2010a). Harré ja van Langenhove (1999) 

korostavat, että keskustelussa tapahtuva positio on metaforinen käsite. Se viittaa 

niihin moraalisiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, joihin yksilö voi 

vuorovaikutuksessa toisen tai toisten kanssa liittää itsensä tai jonkun toisen / jotkut 

toiset. Tästä toiminnasta (act/action) käytetään positioinnin käsitettä. Positiointi on 

jonkin kulttuurisen konvention mukaisen puhujapaikan ja -tavan ottamista itselleen 

tai antamista jollekin toiselle tai toisille vuorovaikutuksen perustilanteessa eli 

keskustelussa. (Langenhove & Harré 1999.)  

Konkretisoin tarinalinjan, toiminnan ja position käsitteitä seuraavalla 

episodilla, joka on katkelma eräästä haastattelusta. Haastattelussa kansainvälisen 

rahoitusmarkkinoilla toimivan konsernin suomalaisen yhtiön erään alueen 

neuvotteleva luottamusmies Kyllikki kertoo flunssasta, joka oli vienyt häneltä 

äänen. Hän oli jo kertaalleen joutunut ilmoittamaan sairauslomastaan esimiehelleen 

tekstiviestillä. Sairaus oli uusiutunut ja ääni mennyt nyt uudemman kerran. Kyllikki 

kertoo haastattelussa, kuinka hän vaihtoi asiasta tekstiviestejä esimiehensä kanssa. 

Olen merkinnyt edellisten esimerkkien tapaan Kyllikin kertomasta poimittuun 

sitaattiin myös odotusten osoittimet30. 

niin mä sitt (9) laitoin sille niin ku vaan (7) viestin…että tuota (.)  loppuviikko 

sairaslomaa (.) niin se vastaus oli taas (9) että ok (2) (..) ja mä olin laittanu 

                                                        
30 Odotuksen osoittimet: Yleistys (1) Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) 
Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi (8) Arvioiva kieli (9). . 
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hänelle vielä (5) (.) ku mä tiesin että hän jää lomalle (.) että hyvää (9) lomaa 

(..) ok laitto. 

Kyllikki kuvaa kerronnassaan yhtä vuorovaikutuksen episodia. Unohtakaamme 

hetkeksi, että kyse on jälkeenpäin kerrotusta. Kuvitelkaamme Kyllikki 

lähettämässä viestiä ja saamassa vastausta.  

Lähtökohtaisesti viestittelyssä on kyse siitä, että Kyllikki on viestin lähettäjänä 

työntekijän positiossa ja viestin saaja esimiehen positiossa. Kyllikki asemoi 

viestissä itsensä sairaaksi. Kyllikki tiedostaa, että esimies kuulee sairaudesta 

ensimmäisen kerran. Konventionaalisen tarinalinjan mukaan sairaudesta 

ensimmäisen kerran kuulevan puhujatapa olisi pahoitella sairaan positiossa olevan 

olotilaa. Kyllikki korostaa viestissään kulttuurista odotusta kohteliaalla hyvän 

loman toivotuksella. Esimies vastustaa Kyllikin hänelle tarjoamaa puhujapaikkaa 

ja siihen liittyvää puhujatapaa lähettämällään ok-viestillä. Hän asemoi itsensä 

esimieheksi lähettämällä viestin, jossa vain kuittaa saaneensa tiedon. Samalla hän 

paikantaa Kyllikin myötätunnon kohteen sijasta työntekijän positioon.  

Kyllikki toteaa minulle painokkaasti: 

mutta (7) mä otan sen (2) (.) mulle on hirveen (9) moni käyny sanomassa sen 

henkilökunnasta niin (.)  mä otan sen luottamusmiehenä esille (.) että mä otan 

sen niin että hei (.) että mä oon nyt (9) saanu niin monta (9) valitusta siitä että 

ihmiset kokee hirveen (9) stressin soittaa sulle että ne on kipeitä. 

Kyllikin kerronta osoittaa, että hän ei hyväksy esimiehen moraalista oikeutta 

kuitata viesti pelkällä lyhyellä ok-kuittauksella. Painokkaalla kommentoinnillaan 

Kyllikki muuttaa kerronnan suuntaa. Kyllikki tuo esiin, että monet työntekijät ovat 

kertoneet hänelle heidän esimiehensä käyttäytymisen aiheuttamasta stressistä 

vastaavassa tilanteessa. Tällä puheella Kyllikki muuttaa meidän keskinäisessä 

vuorovaikutuksessamme positionsa luottamusmieheksi. Kyllikki kertoo, miten 

aikoo tulevassa keskustelussa positioida esimiehensä stressiä aiheuttavaksi 

esimieheksi. Luottamusmiehen positio antaa Kyllikille moraalisen oikeuden tähän 

positiointiin ja asettaa esimiehen moraaliseksi velvollisuudeksi keskustella asiasta 

Kyllikin kanssa.  

Kertomalla, miten aikoo toimia, Kyllikki rakentaa uuden odotushorisontin: 

Kyllikin puhuttelijaksi ja esimiehen puhuttelun kohteeksi. Kyllikin puheessa 

tarinalinja muuttuu. Ensimmäisen tarinalinjan aikana Kyllikki kertoo 

relationaalista sosiaalista identiteettiään työntekijä-esimiessuhteessa. Toisessa 
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tarinalinjassa Kyllikki rakentaa luottamusmiesrooliinsa liittyvää relationaalista 

sosiaalista identiteettiään kertomalla luottamusmiehen ja johtajan suhteesta. 

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kyse ei ole ainoastaan yksilön 

persoonallisista kyvyistä, vaan kulttuurisista käytänteistä ja niistä odotuksista, joita 

nämä käytänteet luovat (Harré 2010). Riippumatta siitä, mitä toiminnallamme 

tavoittelemme, toimintaamme arvioidaan aina kunkin kulttuurisen konvention 

mukaisesti (Harré 1983). Toiminta nähdään joko hyväksyttävänä tai 

paheksuttavana. Moraalijärjestys määrittää, mitä kussakin sosiaalisessa yhteisössä 

pidetään arvokkaana, tavoiteltava ja minkälaisten periaatteiden pohjalta toimitaan 

(Ylijoki 1998).  Persoonallisten kykyjen, odotusten ja moraalijärjestyksen lisäksi kyse 

on painoarvosta, jonka kunkin toimijan puhe saa missäkin kontekstissa (Harré 

2010). Edellisessä esimerkissä havainnollistuu, miten Kyllikin esimiehen ok-

vastausviesti sai merkittävän painoarvon, kun Kyllikki tulkitsi sitä työntekijän 

positiosta. Tärkeiden ihmisten eli merkityksellisten toisten puheaktit vaikuttavat 

meihin, oli kyse sitten vuorovaikutuksesta työssä tai työn ulkopuolella. Tästä 

voimasta Harré (2010) käyttää Austinin puheaktiteoriasta (Speech Act Theory) 

peräisin olevaa illokutionäärisen voiman (illocutionary force) käsitettä. 

Positioinnin teorian kehittäjät alleviivaavat kulttuurisia konventioita, joita 

tavanomaiset keskustelut kussakin kontekstissa näyttävät noudattavan. Tämän vuoksi 

sosiaalinen vuorovaikutustilanne ja siitä kertominen ovat molemmat sosiaalista 

järjestelmää esille tuova tekoja. Toisaalta positioinnin teoriassa korostuu muutoksen 

mahdollisuus. Konventioiden sijaan voimme vastustaa meille annettuja positioita tai 

positioida itsemme tai toiset uudella tavalla. Positioinnissa keskeistä on kielenkäytön 

kontekstisidonnaisuuden ja paikallisen moraalijärjestyksen lisäksi positioinnin 

tilanteisuus ja mahdollinen lyhytkestoisuus.  

Positioinnin erilaiset muodot 

Edellisen esimerkin avulla voi tarkastella myös positioinnin erilaisia muotoja. 

Kuvittelimme äsken olevamme läsnä Kyllikin viestitellessä esimiehensä kanssa. 

Esimerkistä voi tunnistaa kaksi ensimmäistä Harrén ja van Langenhoven (1999) 

kolmesta positioinnin tasosta. Ensimmäisen ja toisen asteen positiointi tapahtuvat 

suorassa vuorovaikutustilanteessa. Ensimmäisen asteen positiointi viittaa tapaan, 

jolla henkilö käyttää tarinalinjoja ja kategorioita sijoittaakseen itsensä ja toisen tai 

toiset vuorovaikutuksessa tiettyyn moraaliseen tilaan. Moraalisen tilan 

rakentaminen synnyttää osapuolille moraaliset oikeudet ja velvollisuudet. 

Keskustelussa asemoitu voi kyseenalaistaa tai kieltää position, johon häntä 
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asetetaan. Tästä Harré kollegoineen käyttää nimitystä toisen asteen positiointi. 

Kolmannen asteen positiointi on jälkikäteistä. Edellisessä esimerkissä Kyllikin 

kertoessa luottamusmiesrooliin liittyvistä puheaikeistaan näkyi, miten 

jälkikäteinen positiointi antaa kertojalle mahdollisuuden tehdä positioinnin uudella 

tavalla (ks. Langenhove & Harré 1999). Keskusteluun tai uudelleen kuvattuun 

keskusteluun on mahdollista liittää muitakin henkilöitä kuin läsnä olevat. 

Vuorovaikutuksen perustilanteeksi ajateltu kaksisuuntainen asemointi saa mukaan 

kolmannen, poissaolonsa kautta määrittyvän osapuolen (Pöysä 2010a: 154). Näin 

tapahtui edellisen esimerkin kerronnassa. Kyllikki asemoi kolmanneksi osapuoleksi ne 

työntekijät, jotka olivat kertoneet stressaantuvansa sairauspoissaolojen ilmoittamisesta. 

Palatkaamme siihen tosiasiaan, että Kyllikki kertoi edellisen episodin 

haastattelutilanteessa. Kyseessä on kerronta ja siinä esittäen tuotetut positiot. Kertojan 

olemassaolo tuottaa episodin kuvaukseen kertojan omakohtaisen tulkinnan 

keskustelusta. Sitä kutsutaan subjektiiviseksi perspektiiviksi. Subjektiivinen 

perspektiivi on olemassa myös silloin, kun kertoja käyttää erilaisia yleistäviä ja 

passiivisia kerronnan muotoja. Tästä näkökulmasta kerronta voidaan aina ajatella 

positioivaksi minäkerronnaksi (Pöysä 2010a), tavaksi käsitteellistää subjektin 

identiteetti (Bamberg 2004). Käsitteellistäminen voi tapahtua interaktiivisesti 

positioimalla itseä suhteessa toisiin tai positioimalla refleksiivisesti eli itseä suhteessa 

itseensä (Davies & Harré 2001).  

Keskustelun sisällä tapahtuva positiointi voi olla tietoista. Esimerkkinä tietoisesta 

positioinnista voi ajatella tutkimushaastattelujeni alun keskustelua. Positioin itseni 

tutkijaksi ja tutkimukseen osallistuvan tutkittavan ilmiön asiantuntijaksi. Haastattelun 

edetessä muutin oma positiotani tutkijan roolista kiinnostuneen kuuntelijan positioon. 

Position vaihtamisella varmistin, että haastatteluun osallistuva suorittamisen sijaan 

kertoo kokemuksistaan. Lukiessani litteroituja tekstejä huomaan, miten 

tarkoittamattani kuitenkin innostuin välillä vaihtamaan kiinnostuneen kuuntelijan 

positioni opettajan positioon. Onnekseni aineistosta käy selville, että missään kohden 

toinen osapuoli ei hyväksynyt positiointiani ja asettunut oppilaan asemaan. 

Positioitumiseni opettajaksi tuo esille sen, miten niin itsen kuin toistenkin 

positiointi on pääosin tiedostamatonta. Se voi olla myös huomaamatonta (tacit 

position) (Langenhove & Harré 1999.) Huomaamattomuuden lisäksi positioinnin 

näkyväksi saamista vaikeuttaa, että kerronta on usein hajanaista ja hypähtelevää (Pöysä 

2010a). Kuten Hyvärinen (2010) osuvasti toteaa, haastattelussa esille tulevat 

kertomusten avainkohdat ovat harvoin ns. hyviä kertomuksia: kerrontaa, joka avautuisi 

selkeänä, havainnoitavana ja vaivattomasti tulkittavana tutkijansa eteen. Miten siis 

paikantaa kerronnasta huomaamattomat positioinnit? Tässä tutkimuksessa käytin 
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odotusanalyysia hälytysmerkistönä, joka auttoi minua kiinnittämään huomioni 

kertomuksen tärkeisiin kohtiin positiointien tunnistamiseksi.  

Positioinnin ja odotusanalyysin käyttö aineiston luennassa 

Havainnollistaakseni vielä kertaalleen kategorioiden, odotusanalyysin ja 

positioinnin rinnakkaista käyttämistä luennan välineinä, esitän erään episodin 

koodattuna ja analysoituna. Esimerkillä osoitan, miten käyttämieni analyyttisten 

käsitteiden avulla on mahdollista saada näkyväksi kertojan identiteetin 

rakentuminen sekä sisäinen neuvottelu hänen itsensä kanssa, mutta myös hänen 

sosiaalisen ympäristönsä kulttuuristen käsitysten ja odotusten kanssa (Hyvärinen 

2010, Moghaddam 1999, Tan & Moghaddam 1999). 

Haastattelussa globaalin pörssiyhtiön ylimpään johtoon kuuluva Marjut kertoo 

yhtiössä reilu vuosi sitten käynnistyneen ison organisaatiomuutoksen. Yhtiötä 

saneerataan parempaan tuloskuntoon, mikä on johtanut mittaviin irtisanomisiin. 

Marjut on muutoksen alkuvaiheessa kutsuttu keskijohdosta yhtiön ylimpään 

johtoon. Aiemmassa kerronnassaan hän on puhunut siitä riittämättömyyden 

tunteesta, jota hän kokee tasapainoillessaan työnsä ja toisella paikkakunnalla 

asuvan perheensä välillä. Nyt hän palaa kertomaan nimittämisestään.  

Alla olevassa esimerkissä ovat Tannenin odotuksen osoittimet niin kuin olen 

selostanut aiemmin niiden käytön. Edellisten esimerkin tapaan luentaa 

helpottaakseni liitän osoittimet alaviitteeseen31. 

…nostetaan tavallaan sellanen (5) keskijohdon henkilö sinne niin (.) tota 

kyllähän se oli semmonen että ei (6) niitä kauheen (9) monta oo (.) niin ku 

tavallaan oo ollu semmosta (9) tässä niin ku tässä organisaatiossa (..) että on 

ollu niin ku ehkä (5) enempi (9) tutumpia (9) nimiä niin ku pitemmältä (9) 

ajalta että toki (5) mun nimi oli tuttu mutta (7) ei (6) ehkä (5) niin ku siinä (5) 

laajuudessa… 

Marjut palaa kerronnassaan takaumana reilun vuoden takaiseen hetkeen, jolloin 

hänet nostettiin keskijohdosta ylimmän johdon tehtävään. Kerronnan alussa Marjut 

rakentaa kategorian keskijohdosta. Hän rakentaa nykyistä positiotaan ylimmässä 

johdossa luomalla suhteen menneeseen positioonsa ilmaisulla sellanen keskijohdon 

henkilö. Kerronnassa Marjut tuo esiin organisaation kulttuurisen konvention ja siitä 

                                                        
31 Odotuksen osoittimet: Yleistys (1) Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) 
Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi (8) Arvioiva kieli (9).  
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syntyvän odotuksen, että organisaatiossa nostetaan hierarkian ylemmille paikoille 

tunnettuja nimiä. Ylimmän johdon ja keskijohdon välistä rajaa ei ole nähty helposti 

läpäistäväksi. Marjutin kerronnassa odotus muuttuu niin, että Marjutin tyyppisille 

kyvykkäille, keskijohdossa toimiville nousu on kuitenkin mahdollinen. 

…ja kato ku sitä ku tarjottiin niin hulluhan mää oisin ollu (9) jos mää en (6) 

ois ottanu sitä…mää olisin katunut että tavallaan sitte (9) mää koin sen että 

hullujahan ne on (.) kun ne sitä ees (5) mulle tarjoaa mutta (7) jos ne kokee (..) 

no mää niin kuin koin että no että en (6) en (6) en (6,2) jotenki ehkä (5) osannu 

odottaa (2) sitä (.) niin ku siinä mittakaavassa tavallaan sitte (9) sitä 

lisääntynyttä niin ku tavallaan vastuuta ja asemaaki (.) että se tuli vähän (5) 

tavallaan sitte (9) niin ku vähä (5) yllätyksenäki (.) no sitte (9) mää ajattelin 

että jos ne kerta mulle tommosta tarjoaa niin kyllä niillä täytyy (8) vankka (9) 

usko siihen niin niin kyllä mulla tuli semmonen tunne että tota kyllä mää teen 

virheen… 

Marjut kertoo epäilleensä päätöksentekijät hulluiksi sen vuoksi, että he tarjoavat 

hänelle ylimmän johdon paikkaa. Näin Marjut tuo kerrontaan mukaan ylimmän 

johdon äänen. Marjut korjaa kerrontaansa kontrastiivisella sidesanalla alkavalla 

mutta jos ne kokee -ilmaisulla. Näin Marjut korostaa hullu-määrittelyn humoristista 

sävyä. Hän muuttaa odotukset itsensä kannalta positiiviseen suuntaan korostamalla 

sitä, miten ylin johto positioi hänet poikkeuksellisen kyvykkääksi. Marjutin 

kyvykkyys saa mittasuhteen siitä, miten hän useilla kieltosanoilla alleviivaa 

edelleen valintansa yllättävyyttä. 

ja nyt (9) mää sitte (9) teen sitä ja nyt (9) sitte (9) surffaan tässä (9) ja koen (2) 

tätä riittämättömyyden tunnetta mutta (7) toisaalta sitte (9) koen taas että että 

tota mielettömän (9) semmonen niin ku mielekäs (9) työ ja ja upea olla mukana 

(.) nyt (9) sitte (9) pyrkimässä siihen että vielä noustaan ja sitte (9) jotenki 

kokee no ainakin olen nyt (9) kaikkeni tehny… 

Marjut palaa ja nyt mä sitten teen sitä -lausumalla episodissa menneestä 

nykyhetkeen, korostaa nykyhetken ja ylimmän johdon positionsa 

merkityksellisyyttä toistamalla arvioivan kielen nyt-adverbia. Marjutin sisäinen 

neuvottelu näkyy siinä, miten hän tuntuu kerronnassaan hetken tasapainoilevan 

perheeseen ja työhön liittyvien velvoitteiden välillä. Tasapainoiltuaan hetkisen 

Marjut kuitenkin päätyy kontrastiivista mutta-ilmaisua käyttäen tuomaan esiin 

uutta upeaa työtään ja omaa vastuuntuntoaan. Tulevaisuus on episodissa mukana. 
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Marjut korostaa arvioivaa kieltä käyttäen omaa positiotaan strategisten muutosten 

suunnittelussa ja implementoinnissa yhtiön ahdingosta nostamiseksi. 

Edellinen esimerkki osoittaa, millä tavoin käytin yhtä aikaa sekä kategorioita, 

odotusanalyysia että positiointia selvittääkseni, miten kertoja kertoo itsensä 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Itsestä kertominen tekee Marjutista kertojana 

myös kerronnan kohteen. Luentaani ja sen tulkintoja tarkasteltaessa on hyvä pitää 

mielessä, että huomion kohteenani ei ole kertoja historiallisena henkilönä tai 

kohtalona sinänsä, vaan hänen tapansa kertoa itsestään päähenkilönä ja ne suhteet, 

joiden kautta hän rakentaa käsitystä omasta itsestään.  

Luennan eteneminen  

Olin tallentanut edellisessä luennassa jokaisen tutkimukseen osallistuvan nimellä 

tiedoston, jossa oli litteroiduista aineistosta koodaamalla paikantamani 

kerronnalliset tekstit episodeina, niillä otsikoinnit sekä jokaisen episodin alla 

tulkintaani kerrotusta. Tallensin näistä tiedostoista uudet kopiot. Tein 

dokumentteihin episodeittain tarkentavaa koodausta ja tulkintaa, kuten yllä 

olevissa katkelmissa esitin. Tässä vaiheessa edellisten luentojen synnyttämät 

ajatukset ja oivallukset joltakin osin täsmentyivät. Usein tulkintani jopa muuttuivat. 

Minut yllätti odotusten, kategorioiden ja positiointien runsaus. Olin vastakkain sen 

kanssa, että odotuksia rakentui, ne muuttuivat ja saattoivat olla osittain ristiriidassa 

keskenään. Tässä vaiheessa vasta koin sisäistäväni, miten merkittävä rooli 

odotuksilla on meidän elämässämme ja miten ne vaikuttavat meidän kunkin 

kokemaan minuuteen.  

Olin edellisessä luennassa taulukoinut kerrotut episodit. Siltä osin, kun luin 

kerrotun toisin, päivitin aiemmin tekemääni taulukkoa. Kategorioita, 

odotusanalyysia ja positiointia hyödyntävä luentatapani oli yhtä aikaa holistista 

sekä tekstin muotoa tarkastelevaa (Lieblich ym. 1998). En kuitenkaan pyrkinyt 

tekstin muotoa tarkastellessani kielitieteilijöille ominaiseen lause lauseelta 

tulkintaan. Pidin mielessäni kunkin kertojan kerronnan kokonaisuuden 

tarkastellessani eri episodeja. Tavoitteenani oli ymmärtää, miten kerrottu liittyy 

kokonaisuuteen siinä kontekstissa, johon kertoja itsensä sijoittaa. Tässä kohden 

haluan korostaa, että vaikka en jokaisessa lauseessa orjallisesti tuijottanut erillisten 

lauseiden rakenteeseen, odotuksiin, positioihin tai kategorioihin, tavoittelin 

kuitenkin luennassani tarkkuutta ja vivahteiden huomioimista. Toisten kertojien 

kohdalla koin kerrotun ja kerronnan kontekstin ymmärtämisen helpommaksi. 

Toisten kohdalla luenta edellytti moninkertaista edestakaisin palaamista. Luotin 
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luennassani niihin tulkinnallisiin resursseihini, jotka ovat kehittyneet 

toistakymmenen vuoden aikana omassa työssäni. Kaiken kaikkiaan yllätyin 

kuitenkin, miten paljon merkityksiä kerrottuun sisältyy ja piiloutuu. 

Aineiston monikertainen luenta oli vakuuttanut minut identiteetin 

rakentumisen tilanteisesta ja kontekstiin sidotusta luonteesta sekä siitä, että meillä 

kaikilla on monia identiteettejä kerrottaviksi. Olin jo tutkimuksen apukysymyksiä 

määritellessäni sisäistänyt sen, että identiteetit rakentuvat sosiaalisissa suhteissa, 

joten oleellista olisi tarkastella niitä olosuhteita, joissa minäkertomukset rakentuvat 
32 . Olin lukenut kerrottuja suhteita valitsemillani analyyttisilla käsitteillä. Nyt 

tulokset olivat edessäni varsin runsaana ja sekavana kokoelmana. Epätoivoon 

saakka mietin, mikä voisi olla muoto, jolla saisin tutkimustulokset kirjoitettua ja 

kiteytettyä. 

Avukseni tuli kerronnallisuus työtäni ohjaavana metodologiana. Ymmärtääk-

seni syvällisesti tutkimukseen osallistuvien identiteetin rakentumista 

organisaatiomuutoksen kontekstissa minun oli kontekstualisoitava kerronta 

tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin ja niiden moraalisiin järjestyksiin (ks. van 

Lagenhove & Harré 1993). Tarinamuotoa käyttämällä minun oli mahdollista saada 

kerronnan kontekstit esille (Hyvärinen 1994). Tarinat välittävät tietoa, kokemuksia 

ja erityisesti moraalisia konflikteja ja kannanottoja, toteaa valtasuhteita tutkinut 

yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Kuusela (2010).   

Kokonaisten tarinoiden painottamisesta seurasi kuitenkin, että niitä ei voinut 

olla määrällisesti kovin monta (Hyvärinen 1994). Luettuani aikani koko aineistoa 

kolmen tutkimukseen osallistuneen haastaatteluista rakentuneet kolme 

episodikokoelmaa alkoivat puhutella minua yli muiden. Kirjoitin niistä jokaisesta 

yhden tarinan: Juhan tarina kertoo eräänä kesäpäivänä tehdystä 

tutkimushaastattelusta. Tarinan päähenkilö Juha on globaalin liiketoimintayhtiön 

Suomessa sijaitsevan tuotekehitysyksikön manageri. Juha toimii samalla 

yksikkönsä luottamusmiehenä. Arjan tarina kertoo eräästä toisesta 

tutkimushaastattelusta. Tarinan päähenkilö Arja toimii eräässä kuntayhtymässä 

lähiesimiehenä. Kolmas tarina on myös kertomus tutkimushaastattelusta. Tarinan 

päähenkilö Marjut kuuluu erään suuren, globaalin yhtiön ylimpään johtoon. En 

valinnut päähenkilöitä heidän ammatillisten rooliensa vuoksi. Valitsin Juhan, Arjan 

ja Marjutin tarinat kirjoitettavikseni sen vuoksi, että nämä tarinat kirjoittamalla 

koin saavani esille näkökulmia, jotka olin tulkinnut merkittäviksi lukiessani koko 

                                                        
32 Olosuhteilla tarkoitan ensisijaisesti sosiaalisia suhteita eli kertojan ja merkityksellisten toisten välistä 
vuorovaikutusta, kuten identiteettejä tutkiva sosiaalipsykologi Mikko Saastamoinen (2000) sen toteaa. 
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aineistossani esiin tulevaa identiteetin rakentumista organisaatiomuutoksen 

kontekstissa.  Valitsin ne kirjoitettaviksi myös tuodakseni esiin identiteetin 

rakentumisen monitasoisuutta. Monitasoisuudella viittaan identifioitumisen 

tasoihin ja identiteetin rakentumiseen liittyviin tekijöihin. Pyrkimyksenäni ei ole 

ollut kirjoittaa tarinoita niin, että tarjoaisin niitä vertailtaviksi keskenään.  

Paperille kirjoitettuna päätyminen kolmen tarinan kirjoittamiseen saattaa 

näyttää helpolta. Sitä se ei kuitenkaan ollut. Jouduin pitkään pohtimaan, uskallanko 

luottaa aineiston valikoivaan, epätasaiseen käyttöön, kuten Hyvärinen (1994) 

samansuuntaisen päätöksen väitöskirjatyössään tehneenä kirjoittaa. 

Tutkijakollegani vastasi epäröintiini kehottaen huomioimaan taloudellisuusnäkö-

kulman; sen mikä oli riittävä määrä, jotta tutkimuskysymyksiin on mahdollista 

vastata. Toinen kollegani oli jo alun perinkin kehottanut litteroimaan vain osan 

aineistosta. Jälkeenpäin arvioituna se olisi kuitenkin ollut väärä päätös. 

Kirjoittamiini tarinoihin on vaikuttanut se luenta, jota olen tehnyt koko aineistosta. 

Päätöksen tekoa ei myöskään helpottanut, että tunsin pettäväni ne tutkimukseen 

osallistujat, joiden tarinoita en kirjoittanut. Toisaalta tunsin pettäväni ne kertojat, 

joiden tarinat rakensin kerronnallisesta aineistosta. Kysymys kuuluu, kenen 

tarinoita ne ovat sen jälkeen, kun minä päätin, mitä nostin esiin ja mitä sivuutin. 

Yhdyn Eero Vaaran (2003) ja hänen kumppaneidensa ajatukseen, jonka he toivat 

esiin tutkiessaan metaforien avulla identiteetin rakentumista organisaatioiden 

yhdistämisen kontekstissa: tulkintojen ja uudelleen tulkintojen mahdollisuudet ovat 

rajattomat. Valinta on tutkijan.  

Juhan, Marjutin ja Arjan tarinoiden kirjoittamisesta tuli kuudes ja viimeinen 

luenta. Liitän tarinoiden kirjoittamiseen ja lukemiseen myös näiden tarinoiden 

tulkinnan. Tulkinnalla tarkoitan tutkimustulosten rakentumista ja niiden 

kirjoittamista tutkimukseeni. Pidin tarinoita kirjoittaessani ja tulkitessani mukana 

myös edellisessä vaiheessa analysoimieni Kain, Kyllikin, Maaritin, Kimmon, 

Lumin ja MiMin kerronnan. Viittaan joissain kohden heidän identiteettiensä 

rakentumiseen Juhan, Marjutin ja Arjan tarinoita tulkitessani. Esitän viimeisen 

luennan omassa pääluvussaan korostaakseni sen merkitystä. Kaikki edeltävät 

luennat ovat olleet kulkemista kohti tätä viimeistä luentaa ja luetun tulkintaa. 

Tarinoiden kirjoittaminen osoittautui sekä ymmärtämisen että tutkimustulosten 

esilletuomisen prosessiksi. 
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4 Identiteetin rakentuminen ja kuudes luenta 

Esitän tässä pääluvussa kolme tarinaa ja tarinan tulkintaa. Tapahtumapaikkana 

jokaisessa tarinassa on tutkimushaastattelu. Kaikki kolme tarinaa ovat 

minäkertomuksia, joissa kertojat ovat tarinan päähenkilöitä. Ensimmäisen tarinan 

päähenkilö on globaalin pörssiyhtiön luottamusmiehenä toimiva Juha. Toisessa 

tarinassa päähenkilö Marjut työskentelee globaalin pörssiyhtiön ylimmässä johdossa. 

Kolmannen tarinan päähenkilö on erään kuntayhtymän Arja-niminen lähiesimies. 

Nimet on muutettu. Kussakin tarinassa päähenkilö käsitteellistää tarinan edetessä 

suhdetta omaan itseensä ja toisiin organisaatiossa työskenteleviin 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Toisin sanoen päähenkilöt rakentavat kukin omaa 

identiteettiään organisaatiomuutoksen kontekstissa. Kaikilla kolmella tarinalla on 

tarinan päähenkilönä esiintyvän kertojan lisäksi toinenkin kertoja. Myös tämä toinen 

kertoja esiintyy tarinoissa minäkertojana. Toisella minäkertojalla tarkoitan itseäni 

tutkijana ja tarinan kirjoittajana. Kirjoittaessani olen tuonut omaa minuuttani näihin 

tarinoihin (ks. Rimmon-Kenan & Viikari 1991, Stanley 1992).  

Tarinat sijoittuvat samanaikaisesti kahteen kontekstiin: Ensimmäinen konteksti 

rakentuu päähenkilön työnantajaorganisaation organisaatiomuutoksesta. Organisaatio-

muutos on tässä tutkimuksessa se, jota vasten kukin päähenkilö antaa omassa 

tarinassaan kokemuksilleen merkityksiä. Organisaatiomuutoksen lisäksi jokaisessa 

tarinassa on toinenkin konteksti. Toinen konteksti on tutkimushaastattelu. Kahden 

kontekstin yhtäaikaisuus on tuonut omat haasteensa tarinoiden kirjoittamiseen. 

Olen pyrkinyt esityksessäni merkitsemään selkeästi, kumpaan kontekstiin 

identiteetin rakentumisen kommentoinnissa kussakin kohden viittaan. 

Organisaatiomuutoksen ja haastattelun kontekstien lisäksi kerronta on sisältänyt 

lause- ja episodikonteksteja (ks. Hynninen 2003, Jokinen ym. 1993). Olen pyrkinyt 

huomioimaan lause- ja episodikontekstit tarinoita kirjoittaessani niin, että 

tarinoissa välittyy kertojan identiteetin rakentumisen ja kontekstin välinen suhde 

sellaisena, kuin olen sen ymmärtänyt.  

Tarinoiden kirjoittamisen ohjaavana ajatuksena on ollut Riessmanin (2002) 

näkemys, että kertomuksen tutkimuksen analyysi ei ole ainoastaan kielen sisällön 

analyysia. Kertominen mahdollistaa suhteessa tapahtuvan kokemusten jakamisen. 

Kertoja haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Luennan keskeinen kysymys on 

yrittää ymmärtää, miksi kertomus on kerrottu juuri niin kuin se on kerrottu 

(Riessman 2002). Tässä tutkimuksessa tehtävänä on pyrkiä ymmärtämään, miksi 

identiteetit kerrotaan organisaatiomuutoksen kontekstissa kerrotunlaisina.  
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Olen käyttänyt kaikkien kolmen tarinan kirjoittamisessa kategorioita, 

odotuksia ja positiointia analyyttisina käsitteinä edellisessä luvussa kuvaamallani 

tavalla. Jokaisen tarinan kertomisen jälkeen on luku, jossa tulkitsen tarinaa. Olen 

törmännyt identiteettitutkimuksia lukiessani siihen, miten vaikea lukijan on 

ymmärtää, mistä ja miten tutkija on saanut tuloksensa. Yksityiskohtaisella 

tarinoiden kirjoittamisella osoitan, mihin tulkintani identiteetin rakentumisesta 

perustuvat. Tarkka esittäminen havainnollistaa myös, miten tilanteinen ja joustava 

identiteetti konstruktiona on.  

Tarinoita kirjoittaessani olen tavoitellut lineaarista ajankulkua. Ajattelen sen 

helpottavan kunkin tarinan tarkastelua. Kunkin kertojan tarinoihin liittyvien 

kerrottujen episodien tosiasiallinen järjestys näkyy liitteissä 4–6. Olen kirjoittanut 

tarinat niin, että kunkin tarinan sisältö vastaa holistista tulkintaani kunkin kertojan 

identiteetin kerronnasta. Tätä on vaikeuttanut, että en ole voinut tarinan 

kohtuullisen mitan vuoksi käyttää suorina sitaatteina kuin vain pienen osan 

kerrotusta. Haasteen ratkaiseminen on edellyttänyt tarkkaa arviointia siitä, mitkä 

sitaatit olivat keskeisiä identiteettien rakentumisen esittämisessä. 

Tarinoita kirjoittaessani olen kiinnittänyt erityistä huomiota kerronnan sävyyn. 

Sävy tulee esiin sanavalinnoissa, äänen painoissa ja tunneilmaisuissa. Tallennettu 

ääniaineisto ja litteroitu teksti ovat mahdollistaneet sen, että olen saattanut palata 

kuuntelemaan äänensävyjä ja muita ei-kielellisiä ilmaisuja, kuten äänen 

korottamista, naurahduksia ja huokauksia. Olen pyrkinyt tarinoihin kirjoittamillani 

sanavalinnoilla välittämään sitä, millaiseksi olen käsittänyt kertojan positiointiin 

liittyvien puhetekojen painoarvon. Esimerkiksi mitä voimakkaammin kertoja on 

painottanut jonkin position kerrontaa, sitä painokkaampia verbejä ja muita 

ilmaisuja olen käyttänyt tarinassa. Jo aiemmin olen korostanut sitä, että olen 

tutkimushaastatteluissa pyrkinyt tukemaan tutkimukseen osallistuvien 

identiteettikerrontaa. Omat puheenvuoroni ja puheen sävyni kirjoitin tarinoihin 

vain siltä osin, kun ajattelin puheeni muuttaneen kertojan puhetapaa tai puhutun 

suuntaa. Tarinoiden pituuden ja luettavuuden vuoksi myötäilevät sanani ja 

ääntelehtimiseni eivät juurikaan näy tarinoissa. 

Tutkimushaastattelussa kunkin kertojan puheen sävystä, kerrotuista positioista 

sekä kertojan positioihin liittämistä moraalisista oikeuksista ja velvollisuuksista 

muodostuu useampia tarinalinjoja. Litteroiduissa teksteissä tarinalinjat limittyvät 

toisiinsa. Olen pyrkinyt siihen, että järjestelemällä käytettävissä olevaa aineistoa 

olen saanut tarinalinjat selkeämmin näkyviin. Tarinalinjojen tunnistaminen ja 

näkyviksi saaminen on edellyttänyt kerrotun pohtimista ja moninkertaista 

tarinoiden kirjoittamista. Moninkertaisesta tarinoiden kirjoittamisesta huolimatta 
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tarinalinjat eivät ole pysyneet täysin erillään. Tarinalinjojen selkiyttämiseksi olen 

tehnyt jokaisen tarinan ja sen tulkinnan jälkeen koonnin tarinalinjoista. Koonnissa 

näkyy, miten kertojan identiteetti rakentuu kussakin tarinalinjassa. 

Seuraaviin alalukuihin valitsemani tarinoiden esittämisjärjestys on harkittu ja 

tarkoituksenmukainen. Olen valinnut esittämisjärjestyksen niin, että olen välttänyt 

tulkinnoissa turhaa toistoa. Selitän ensimmäisen tarinan tulkinnassa tietyt 

identiteetin rakentumiseen vaikuttavat tekijät yksityiskohtaisesti. Seuraavan 

tarinan tulkinnassa samojen tekijöiden kohdalla teen tulkintaani toistamatta 

tarkkaan yksityiskohtia.  

4.1 Juhan tarina – Suomalaiset korpisoturit vastaan intialaiset 

vatipäät 

Juhan tarina 33  sai alkunsa Helsingin Sanomien artikkelista. Siinä kerrottiin 

globaalin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotekehitystoimintojen lopettamisesta. 

Koko henkilöstö toimitusjohtajaa myöten oli irtisanottu. Artikkelissa kerrottiin, että 

toiminta jatkuu Suomessa irtisanomisajan loppuun saakka.  

Tunnistin kirjoituksessa esiintyvän luottamusmiehen parin vuosikymmenen 

takaiseksi tuttavakseni. Juha kommentoi terävin sanoin Suomen toimintojen 

lopettamispäätöstä. Siltä istumalta lähetin Juhalle LinkedInin kautta viestin.  

Pahoittelin yhteistoimintalain mukaisen neuvottelun tulosta. Juha vastasi viestiin 

saman päivän aikana. Vastauksesta kävi ilmi, että tilanne ei ollut niin synkkä kuin 

uutisointi antoi olettaa. Juha kertoi firmasta käytävän myyntineuvotteluja. Tämä 

tieto herätti kiinnostukseni. Pyysin haastattelua. Juha vastasi pyyntööni 

myöntävästi. 

                                                        
33 Tarina on kirjoitettu niin, että luenta on pääsääntöisesti aina suoran lainauksen alapuolella olevassa 
kappaleessa. Tarinassa suorat lainaukset Juhan kertomasta on merkitty kursivoidulla tekstillä. 
Luennassa olen painottanut Juhan kerronnassa esiin tulevia positiointeja, kategorisointeja, 
moraalijärjestystä ja odotuksia. Sitaattien sisältämät odotukset olen koodannut seuraavasti: Yleistys (1) 
Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi 
(8) Arvioiva kieli (9). Jotta tarinan luettavuus ei kovin paljon kärsisi, en ole luettellut kaikissa kohdissa 
analyysiani jokaista osoitinta osoittaakseni odotukset. Odotukset ovat kuitenkin koko ajan ohjanneet 
luentaani. Luotan siihen, että lukijalle käy kuten minulle. Ensin oli yksityiskohtaisesti kirjoitettava auki 
jokaisen odotuksen osoittimen anti. Pikkuhiljaa opin lukemaan koodikielen avulla tekstiä niin, että 
luenta muuttui holistisemmaksi.  
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4.1.1 Luenta 

Tapaamme34 Juhan kanssa yliopistolla lämpimänä kesäisenä aamuna erään kahvion 

edessä. Olimme sopineet haastattelusta muutamaa päivää aikaisemmin.  Silloin 

Juha oli määritellyt tapaamispaikaksemme hänen työpaikkansa. Päivää 

myöhemmin Juha laittoi viestiä, että tulisikin mieluummin yliopistolle.  

Lähdemme suuntaamaan työhuoneeseeni. Matkalla keskustelemme lähinnä 

yliopistosta. Juha on valmistunut teknillisestä tiedekunnasta, joten muistelemme 

menneitä.  

Työhuoneeseeni saavuttuamme Juha kysyy ensimmäiseksi, voiko pitää 

puhelimensa päällä. Hän kertoo odottavansa neuvottelutuloksia hetkenä minä 

hyvänsä.  

firma on myynnissä (2)  

Juha korjaa kuitenkin heti kerrontaansa: 

tai firma pannaan kiinni (4)  

Odotus muuttuu firman myynnistä sen lopettamiseen. Kontrastiivisella mutta-

sanalla alkavalla lauseella Juha muuttaa taas odotusta:  

mutta (7) se on niin ku periaatteessa myynnissä että tuota on jännä (9) kattoa 

että meneekö kaupaksi mutta (7) kyllä ne poijjat on aika (5) luottavaisia että 

me mentäs kaupaksi. 

Juhan puheessa toisto korostaa myyntiin liittyvän odotuksen merkittävyyttä. Juha 

käyttää ilmaisua, että he menisivät kaupaksi. Mieleeni tulee orjakauppa. 

Toimialalla työskentelevät näyttävät tottuneen puhetapaan 35 . Odotus muuttuu 

meneekö kaupaksi -ilmaisulla epäilyksi. Kontrastiivisella mutta-sanalla alkavalla 

lauseella Juha muuttaa taas epäilyn odotukseksi siitä, että heidät ostettaisiin. Juha 

toteaa tarkoittavansa pojilla tuotekehitysyksikön työntekijöitä. He ovat toimialan 

konkareita ja spesialisteja. Kysyn, mistä nämä niin kutsutut pojat saavat tietonsa, 

ja millaiseksi Juha arvioi tiedon luotettavuuden. Juha selostaa, että spesialistit 

                                                        
34 Tarinan aikamuodoissa olen tehnyt seuraavan valinnan: Preesensin käytöllä korostan aikaa ja paikkaa, 
kun Juha kertoo tapahtumista minun työhuoneessani yliopistolla. Aikamuoto on imperfekti silloin, kun 
Juha kertoo takaumana joistain aikaisemmista tapahtumista työurallaan.  
35  Tarinaa kirjoittaessani olen lisännyt tekstiin omia ajatuksiani juonen kuljettamiseksi. Ne ovat 
ajatuksia, jotka liikkuivat mielessäni keskustellessamme, ja joista olin tehnyt merkintöjä 
tutkimuspäiväkirjaan. 
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kulkevat maailmalla, kuulevat ja kuljettavat tietoa mukanaan. Juha vertaa 

tiedonkulkua entisajan hevosmiesten tietotoimistoon: 

huomattavasti (9) luotettavampi…hevosmies kulki paikasta toiseen niin se ei 

(6) pystyny palaamaan siihen tiedon lähteelle…nyt (9) nykyään pystyy 

tarkistamaan sen tiedon (2) tiedon useampaan kertaan eri lähteestä.  

Kieltosanan käyttö kertoo, että tiedon luotettavuus tarkoittaa heille mahdollisuutta 

tiedon useampikertaiseen varmistamiseen. Juhan vakuutukset spesialistien 

välittämien tietojen luotettavuudesta korostavat odotusta ostajan löytymisestä.  

Juha pitää alustuksen yhtiön tuotekehityksestä, kilpailijoista, yhtiön 

omistussuhteista ja luottamusmiesorganisaatioista kussakin maassa. Pikkuhiljaa 

tunnen saavani kiinni Juhan selostuksesta. Ymmärrän, että toimintoja on eri 

maanosissa. Omistussuhteet ovat muuttuneet hiljattain. Uudet omistajat ovat 

entisten omistajien tapaan japanilaisia. Uusilla on kuitenkin heikompi 

riskinsietokyky kuin aiemmilla omistajilla.  

Suomessa sijaitsevista toiminnoista Juha käyttää käsitettä firma. Juha puhuu 

yksikkönä siitä toimipisteestä, jossa työskentelee. Koen, että selostus on tarkoitettu 

minun ymmärrykseni lisäämiseksi. Juha rakentaa samalla itselleen 

liiketoimintaosaajan positiota. Yllätyn tiedosta, että suurin osa yksikön 

työntekijöistä on työskennellyt yhdessä yli kaksikymmentä vuotta. Juha on reilun 

parikymmenen vuoden aikana toiminut vaihtelevasti joko prosessi- tai 

managerihommissa, kuten hän itse asian ilmaisee. Juha on ollut työnsä ohella 

viimeisen vuoden myös luottamusmiehenä. 

Juha luottamusmiehenä 

Keskustelemme luottamusmiesorganisaatiosta ja luottamusmiesten roolista. Tuon 

esiin käsitykseni, että Juhalla ja muilla luottamusmiehillä olisi Suomen 

toiminnoissa vankka asema. Juhan vastaus osoittaa oletukseni vääräksi: 

ei (6) se oo ollu (2) se ei (6) oo ollu (.) se on nyt (9) niin ku vahvistunu vasta 

niin ku ihan (5) ihan (5) niin ku virallisesti (9) tuli ihan (5) vasta tän rytinän 

kautta… jos ei (6) jos ei (6) ois mittään tapahtunut niin ei (6) ois ollu se ois 

ollu vain (5) jossakin joku ois nähny jonkun meilin että tuommonenkin on 

olemassa että ei oo ei (6) oo.  

Juhan arvioiva kieli, varaukset, toistot ja kiellot muuttavat odotuksen, että 

luottamusmiestoiminnalla olisi aiemmin ollut juurikaan merkitystä Suomen 
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toiminnoissa. Kerrottu välittää vaikutelmaa, että yhtiön Suomen toiminnoissa ei 

oltu kiinnostuneita työsuhteisiin liittyvästä edunvalvonnasta. Juha jatkaa: 

se on tarve (2) tarve luonu kysyntää että ei (6) oo (2) ei (6) oo kysyntää ei (6) 

oo ollu ennen yt-ilmotusta niin minkää vertaa.  

Juhan puhuessa toisto ja kieltosanojen käyttö tuovat korostuneesti esille, että 

toimialasta poiketen heillä ei ole käyty aiemmin yhteistoimintalain mukaisia 

neuvotteluita36 aiemmin.  

Yllätyksekseni Juha ei puhu yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden 

sisällöstä. Saan vaikutelman, että hän pitää niitä luottamuksellisina eikä koe 

voivansa keskustella niistä kanssani. Hän ainoastaan arvioi, että selkeesti vaikein 

rasti oli tiedottaminen. Juhan mukaan virheeksi osoittautui, että he (viittaa 

luottamusmieskollegoihinsa) olivat sopineet johdon edustajien kanssa yhteisestä 

tiedottamisesta. Yhteistiedotteisiin oli saatu koottua vain vakiototeamuksia. Juhan 

arvioin mukaan ne eivät olleet henkilöstön näkökulmasta tarpeeksi informatiivisia. 

Yhdeksäs eli viimeinen tiedote ei enää ollut yhteinen.  

…sitte (9) jäi sopimatta että kukas tiedottaa tästä niin sitte (9) me saatiin hyvä 

(9) tekosyy räpsäyttää oma tiedote joka niin ku pöllytti organisaatiota koska 

(7) se oli ensimmäinen niin ku wake up call (2) että herätkää pahvit että ens 

viikolla rytisee… 

Me-kielen käyttö osoittaa, että Juha identifioituu kerronnassaan 

luottamusmiesryhmään. Hän rikkoo arvioivaa kieltä ja toistoa käyttäen odotuksen, 

että henkilöstö olisi alusta saakka ymmärtänyt mihin yt-prosessi johtaa. Ilmaisuilla 

wake up call ja herätkää pahvit Juha korostaa, miten keskittyneitä ihmiset heidän 

yksikössään ovat työn tekemiseen. Juhan tehtävä oli herättää heidät karuun 

todellisuuteen.  

...summasin siinä sen yt-prosessin ja siitä tulikin jupinaa että eikö (6) tätä ois 

voinu kertoo niin ku henkilöstölle…mutta (7) niin ku ei (6) ku me sovittiin 

yhessä tiedotuslinjasta ja sitt (9) se oli niin ku niin hajanaista (2) ja 

pirstonaista ja niin minimalistista… 

Juha vaihtaa puheessaan me-kielen yksikön ensimmäiseen muotoon kertoen itsensä 

tiedotteen tekijäksi. Osa henkilöstöstä oli tiedotteen saatuaan jupisemalla 

asemoinut Juhan syylliseksi liian niukkaan tiedottamiseen. Kieltomuodon 

                                                        
36 Jatkossa käytän yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista aina sitä lyhennelmää kussakin kohden, 
mitä Juha puheessaan käyttää. 
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käyttäminen korostaa odotusta, että henkilöstö olisi kaivannut selkeämpää 

viestintää. Kerronnassaan Juha ei kuitenkaan suostu syylliseksi. Mutta-ilmaisulla 

hän painottaa, että vastoin odotusta yhteisestä tiedottamisesta oli sovittu.  Minä 

kysyn Juhan luottamusmiehen roolista: 

minä: jäin miettimään että miten sä siihen luottamusmies 

Juha: mulla on aina (9) ollu semmonen säästä gurujen aikaa peli (.) koska (7) 

meillä ainut assetti on gurut ja sitten ajattelen että olisin semmonen (9) joutilas 

joka voi niinkö (.) pitää gurut (2) gurut tekemässä oikeita (9) hommia että mä 

voin (8) tehä näitä. 

Juha rakentaa puheessaan guruista kategorian ja määrittelee kategorian 

organisaation tärkeimmäksi voimavaraksi. Kerrottu muuttaa odotusta, että 

hierarkkinen asema esimiehenä tai projektien vetäjänä määrittäisi tekijän arvon 

organisaatiolle. Juha korostaa omaa positiotaan guruja vähempiarvoisena. 

Asemointi jää kuitenkin näennäiseksi, koska Juha samalla paikantaa itsensä pelin 

pelaajaksi. Juha rakentaa itselleen position, josta voi ohjata gurujen toimintaa. Juha 

pitää gurut tekemässä oikeita hommia, kuten hän asian ilmaisee. 

Juha pyytää anteeksi, että lukee välillä sähköposteja. Hän toteaa, että uutta 

infoa ei ole tullut. Ymmärrän, että hän viittaa ostajan löytymiseen. Palaamme 

keskustelemaan mahdollisista ostajista. Juha kertoo, miten heidät on yhdesti 

aiemmin myyty: 

…joo samat jätkät (2) (.) logo oli katolla vaihtunu…se naurattaa oikein että 

mikään ei (6) muutu ku että vaihetaan istumapaikkoja ja (.) se oli jo (9) iso (9) 

muutos kun siirryttiin tien toiselle puolelle.  

Juhan käyttämä kieltomuoto paljastaa, että silloin oli odotettu isoja muutoksia. Juha 

korostaa ironisella huomautuksella tien toiselle puolelle siirtymisestä, että mikään 

ei muuttunut. Hetken päästä Juha kuitenkin korjaa kerrontaansa muuttaen odotusta: 

mutta (7) kuitenkin (5) sen näki sen muutoksen kyllä että selekeesti (9) että 

kyllä oli sitten kuitenkin (5) tapahtunu vaikka mitä. 

Juhan palaa aikaan entisessä yhtiössä, jossa he olivat osa isoa tuotekehitys- ja 

tuotantoprosessia: 

meillä oli mukamas (5) kiire mutta (7) me ei (6) oikeesti (9) oltu koskaan (9) 

pullonkaula kun me tiedettiin että toinen porukka ui (2) (.) munii kuitenkin (5) 

sen homman niin me keritään tehä kyllä siinä vaiheessa.  
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Juha rikkoo varausta ja kieltosanaa käyttämällä odotuksen, että aiemmassa 

omistajayhtiössä heillä olisi ollut tiukka työtahti. Juha rakentaa kerronnallaan 

toisesta porukasta kategorian. Toisen porukan ominaispiirre on, että se ei kykene 

pysymään aikataulussa. Näin korostuu me-ryhmän kyky pysyä aikataulussa. 

Seuraavaksi Juha muuttaa kerronnan suuntaa: 

nyt (9) defaultisti (9) koko ajan (9) ollaan pullonkaula koska (7) ei (6) oo muita 

kun me.  

Ei oo muita kuin me -ilmaisu kertoo Juhan kokemasta yhteisyyden tunteesta 

yksikön muihin toimijoihin. Kontrastiivisella koska-sidesanalla alkava lause 

paljastaa sen, minkä Juha kokee normaalina tilanteena. Heidän pitäisi olla osa 

isompaa tuotekehitys- ja tuotantoprosessia, niin kuin he olivat miltei 

kaksikymmentä vuotta, kunnes heidät pari vuotta sitten myytiin. 

Juha palaa tähän päivään. Seuraava ilmaisu paljastaa, miten kova heihin 

kohdistuva paine tällä hetkellä on: 

ett se tavallaan (5) hävis se liian (5) hyvä (9) excuse siitä päältä niin nyt (9) on 

niin ku kiire (2) (.) kiire on koko ajan.  

Juha korostaa kuitenkin toiminnan odotuksen jatkumista toteamalla, että  

kyllä tällä jengillä voijaan jatkaa.  

Juha kertoo omana näkemyksenään, että saneeraus on jatkamisen välttämätön ehto. 

Hän jatkaa selostamalla mitä olisi pitänyt tehdä: 

mutta (7) siinä vaiheessa ku lähetään niin ku saneerauksen tielle niin siitä on 

aika (5) vaikee nousta (..) se saneeraus ois pitäny (8) tehä sitten sillon kun 

päätettiin ruveta myymään. 

Juha ei kerro mitä on tapahtunut, vaan mitä olisi pitänyt tapahtua jo aiemmin. 

Kerronnassa rakentuu saneerauksen odotus. Ottamalla kantaa saneerauksen 

ajankohtaan ja sen antamiin mahdollisuuksiin Juha rakentaa itselleen 

liiketoimintaosaajan puhujapaikan. Kerronnassa korostuu, että hän ymmärtää sekä 

saneerauksen ajoituksen että sen seuraukset. 

…nyt (9) on koko (5) organisaatio tavallaan (5) vapautettu että kaikki on saanu 

(2) saanu irtisanomislapun…  

Kerronnassa arvioiva kieli ja varaukset korostavat irtisanomisten 

odottamattomuutta. Toisto kertoo niiden merkityksellisyydestä. Vierastan 
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mielessäni vapauttamisen käsitettä ihmisiä irtisanottaessa. Sanon kuitenkin ääneen 

ainoastaan oletukseni siitä, että he ovat toimialan käytännön mukaisesti ilmeisesti 

tottuneet tällaiseen. 

…ei (6) me (2) ei (6) me ei (6) meijän porukkaa (2) ei (6) meijän porukka… 

Juhan kiellot ja toistot korostavat toistamiseen irtisanomisten yllättävyyttä. 

Ilmaisulla ei meidän porukka Juha positioi itsensä ryhmään, joka ei ole tottunut yt-

prosesseihin. Juha jatkaa puhetta korjauksella:  

ne jotka tuli nyt (9) niin ku viimesen vuoden kahen aikana (.) niin ne oli (2) ne 

oli niin ku edellinen omistaja (.) yyteitten kautta pistetty pihalle (2) (..) tuota 

kokonaan pihalle tai ulkoistamisen kautta pihalle (.) ett niitä (2) on se 

satakunta mutta (7) loput (2) (.) loput oli aina (9) niin ku turvassa edellisessä 

yhtiössä yyteiltä.  

Juha rakentaa kerronnassaan kategorian myöhemmin tulleista. Heille nämä yt-

prosessit ovat tuttuja. Juha korostaa toistolla odotusta, että hänen aiemmin 

nimeämänsä meijän porukka on odottanut olevansa suojassa yyteiltä. Näin 

yksikössä työskentelevät jakautuvat Juhan kerronnassa kahteen kategoriaan. Juha 

palaa muistelemaan entisen omistajayhtiön aikoja: 

aina (2, 9) aina (9) aina (9) niin ku vapautettiin päivän kahen päästä (2) (..) 

pisin (9) piina saatto olla joku (5) kolme neljä päivää. 

Kerronnassa Juha positioituu siihen ryhmään, joka arvokkaana resurssina aina 

irrotettiin yt-neuvotteluista. Ymmärrän, että odotus oli nytkin ollut, että me-ryhmä 

olisi irrotettu juuri päättyneestä yt-prosessista. Juha arvioi seuraavaksi pitkän linjan 

tekijöiden mielialaa. Hän asettuu ulkopuolisen arvioijan asemaan, vaikka aiemmin 

on kertonut kuuluvansa ryhmään: 

ne ei (6) oo kovin niin ku millään lailla moksiskaan että ne niin ku tavallaan 

(5) tietää tulevansa työllistetyksi…sillä laillakin ymmärtää että ne on aika (5) 

rauhallisia koska (7) ne on jotenkin aina (9) niin niin tavallaan (5) on aina (2, 

9). 

Juha rikkoo odotuksen, että pitkän linjan tekijät olisivat ahdistuneita tai että heillä 

ei olisi toimialan isojen työttömyyslukujen vuoksi työllistymismahdollisuuksia. 

Varaus, toisto, modaaliverbin käyttö ja adverbi korostavat odotusta, että pitkään 

tuotekehityksessä työskennelleet on aina nähty arvokkaana resurssina. Juhan 

kerronnasta syntyy odotus, että niin on nytkin. Juha toistaa vielä, että  
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on aina (9) oltu. 

Me-muotoisessa toistossa Juha positioi itsensä ryhmään, jonka arvo tunnistetaan.  

…mutta (7) sitten ne juniorit jotka on vaan (7) ollu vähän (5) aikaa niin ne on 

nopeimmin (9) vetäny johtopäätökset (2) ja on pakko ollukin vetää 

johtopäätöksiä ja lähteä veks… 

Ne-sanan käyttäminen korostaa juniorien ryhmän olemassa oloa korostaen samalla 

oman ryhmänsä paremmuutta suhteessa toiseen ryhmään. Toisto korostaa 

kerronnassa rakentuvaa odotusta, että nuoremmat työntekijät ovat lähdössä. Kysyn, 

onko heille ollut paketteja tarjolla.  

…joo oli…alun perin mää aattelin että se on niin ku staybonus mutt (7) sitt se 

muuttukin vaan (7) pidetään (8) ne ihmiset pois (9) käräjiltä (2) bonukseksi...  

Juhan kerronnassa on ilmaisu ne ihmiset. Juha viittaa tällä juniorien ryhmän 

jäseniin, jotka ovat vetäneet johtopäätöksiä ja ovat lähdössä. He ottavat 

irtisanomispaketit, jolloin he eivät voi riitauttaa irtisanomisia mahdollisen ostajan 

löytyessä. Juhan kertoma odotus staybonusten maksamisesta kertoo siitä uskosta, 

mikä hänellä on ostajatahon löytymiseen.  

…eilen muutamalle ohjeistin että huomenna rytisee [viittaa siihen, että 

yrityskaupoista kerrottaisiin] että jos haluatte varmasti (9) pitää paketin niin 

ottakaa se ulos…  

Luottamusmiehen rooli tuottaa Juhalle neuvonantajan position. Vasta tässä 

vaiheessa ymmärrän, että ostajan löytyminen ei automaattisesti tarkoita työpaikkaa 

kaikille. Odotus on, että ostaja saneeraa ihmisiä ulos. Juha oli jo aiemmin puhunut 

saneerauksesta, mutta nyt se konkretisoitui minulle. 

…hooärr siitä tietenkin veti pultit (2) (.) että ei (6) ei (6) ei (6) tuommosia nyt… 

Henkilöstöosaston edustaja asemoi Juhan syylliseksi harkitsemattomaan 

toimintaan. Juhan seuraava lause paljastaa, että Juha ei hyväksy positiointia. 

…että no okei (.) ei (6) mulla niin ku silleen harmita että menin sen sanomaan 

se mua harmittaa että se saatanan (9) tonttu meni sen hooärrälle sanomaan…  

Juhaa ei tunnu häiritsevän, että henkilöstöosastolla ajatellaan hänen toimineen 

asiattomasti. Hän hyväksyy organisaation moraalijärjestyksen, jossa luottamus-

miehenkin on ensisijaisesti ajateltava yhtiön etua. 
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…hooärrä tietenkin lypsi irtisanoutumisen syytä (.) ja sitten (.) totta kai ne tuli 

meikäläiselle möykkäämään mutta (7) ei (6) ne niin ku että (.) ei (6) me yhtään 

ihmistä menetetty sen takia (2) (..) koska (7) ne oli lähössä jo (9) muutenkin (.) 

niillä oli uudet (9) työpaikat (2)…uus työpaikka katottu…niin me ei (6) niin ku 

todellista työpanosta hävitty yhtään niin… 

Juha rikkoo toistolla ja kieltosanoilla odotuksen siitä, että he olisivat menettäneet 

hänen toimintansa vuoksi resursseja. Kerronta rakentuu esimiestyyppiselle 

ajattelulle. Sen sijaan, että Juha luottamusmiehen roolista käsin miettisi 

ensisijaisesti työntekijöiden etua, hän puhuu me-muotoisesti identifioiden itsensä 

organisaatioon. 

…tässä nyt (9) niin ku putsaantuu organisaatiota niin paljo…mutta (7) taas (9) 

se on randomilla se ei (6) oo niin ku (...) sinne jää nyt (9) tavallaan (5) se 

seniorimanagerihöttö…  

Sanan sinne käyttö paljastaa, miten Juha asettuu kerronnassa ulkopuoliseksi 

arvioijaksi kertoessaan tapahtumien seurauksista. Odotus on, että saneerattaessa 

jäljelle jäisivät toiminnan kannalta keskeiset henkilöt. Näin ei Juhan mukaan nyt 

ole.  

…sitä kerrosta pitäs (8) niin ku raivata vähän (5) matalammaks (2) vaikka 

meillä on niin ku ollu näennäisen (5) tehokas (9) organisaatio mutta (7) siinä 

on kuitenkin (5) niitä radioita liikaa (..) radioks sanon niitä ihmisiä jotka niin 

ku ottaa ylhäältä (9) viestiä ja sanoo sen alaspäin (9) tai antaa…  

Juha rakentaa modaaliverbin ja toiston avulla odotusta siitä, miten organisaatiota 

pitäisi keventää. Hän luo uuden odotuksen, jonka mukaan keskijohdossa on liikaa 

niitä, jotka vain mekaanisesti välittävät viestiä ylös ja alaspäin. Sinänsä Juha ei 

kerro mistään tapahtuneesta, vaan arvioi organisaation rakenteellista toimivuutta. 

Kerronta tuo näkyväksi, miten Juha positioi itsensä organisaation kehittämisen 

asiantuntijaksi. Juha palaa muistelemaan edellisen omistajayhtiön organisaation 

rakenteellisia muutoksia: 

suurin osa organisaatiomuutoksista oli ihan (5) yhtä tyhjän kans (..) oli 

semmonen niinku leikki (2) (.) laatikkoleikki (.) että ota sää nyt (9) tuo laatikko 

niin mä otan tämän laatikon (..) ja ja sama oli protokollassa (.) samat äijät 

säily aina (2,9) aina (9) ja paikasta toiseen. 
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Juha rikkoo muistelullaan odotuksen, että muutosvaiheessa aidosti katsottaisiin, 

miten johdon paikat täytetään. Hän rakentaa odotuksen siitä, että 

organisaatiomuutoksessa ylempi johto varmistelee omia paikkojaan. 

…että ei (6) siellä niin ku mitä siinä nyt (9) tapahtuu jos se niin ku samat äijät 

on aina (9)… 

Juhan kieltosanan käyttö osoittaa, että organisaatiomuutoksessa odotetaan jonkin 

muuttuvan. Kerronta vahvistaa toiseen kertaan odotusta, että merkittävimmät 

johdon paikat miehitetään aina samoilla henkilöillä.  

…ei (6) oo niin ku mahista päästä yhtään minnekkään… 

Kieltosanan käyttö korostaa odotusta, että organisaatiossa pitäisi päästä etenemään 

halutuille paikoille. Edellinen omistajayhtiön organisatoriset rajat oli kuitenkin 

koettu tiukoiksi.  Juha palaa takaisin kerronnan hetkeen: 

nyt (9) tavallaan (5) (.) tää on niin paljon pienempi puulaaki (.) nyt (9) tässä 

nyt (9) ei (6) oo sillä silleen suurta merkitystä millä kohalla istuu (..) jokkainen 

saa tehä niitä (2) niitä hommia mitä mitä ehtii ja ossaa.  

Juha rikkoo odotuksen hierarkkisen aseman merkityksestä. Hän luo uuden 

odotuksen, jossa asemoitumisen määrittää se, millainen kunkin toimijan 

ammattitaito ja ajalliset resurssit ovat. Hän korostaa sitä edelleen: 

meillä ei (6) lähetä kysymään paavilta että saahanko me tehä tämä muutos 

vaan (7) me tehhään jos se on järkevä (..) että meillä on jopa (5) semmonen 

sanonta että onko tää niin tärkee juttu että tätä ei (6) ei (6) hirviä viiä johtajalle 

(2) [viittaa toimitusjohtajaan] koska (7) johtaja voi (8) sen torpata että niinkö 

tavallaan (5) on niin kun tietyt [nauraa] asiat on pakko pitää (8) pienemmässä 

piirissä koska (7) ne jos ne menis kertomaan niin sitten (9)  saattas tulla niinku 

(.) väärin sammutettu (..) että tavallaan (5) on pakko tehä asioita niin niin (..) 

tätä ei (6) hirvee kertoo että se vaan (7) pittää (8) tehä.  

Juhan rikkoo kerronnallaan odotuksen, että päätöksenteossa edettäisiin hierarkian 

mukaan. Juhan kerrontaan rakentuu me-ryhmä, jolla on moraalinen oikeus ratkaista 

tärkeät työhön liittyvät asiat päätäntävaltaa miettimättä. Nauru korostaa odotusta 

siitä, miten keskeisiä he ovat toiminnan kannalta. Juha jatkaa kuitenkin korjaamalla: 

se on niin ku vähän semmosta pientä (9) hymistelyä aina (9) toimitusjohtajasta 

että se on perinteinen työläis-johtaja asetelma kuitenkin (5). 
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Arvioivalla kerronnallaan Juha muuttaa aiemman odotuksen, että organisaatio olisi 

vailla minkäänlaisia valta-asetelmia. Suhteessa toimitusjohtajaan hän asemoi 

itsensä työläisten joukkoon. Juha kertoo, että myös toimitusjohtaja on ollut jo 

edellisen omistajayhtiön aikana kuvioissa mukana. 

minä: onko teillä kauheen tarkkaan fokusoitu roolit niin ku jollakin tavalla 

määriteltynä 

Juha: ei ei ei (.) vaikka se [viittaa toimitusjohtajaan] nyt (9) on vähän (5) 

semmonen että se ei (6) (..) siltä heti ensimmäisenä tullee että vittuako sää 

tämmösiä kyselet (.) mutta (7) se kuitenkin sitten tavallaan hetken päästä 

tajuaa että (.) aaha niin joo kyllä tuossa onkin vinha perä (.) että ei (6) se 

mittään muuta tavallaan [viittaa siihen, että toinen keskustelun osapuoli on 

toimitusjohtaja] (.) sen verran meillä on keskinäinen kunnioitus että jos jos 

niin ku esimerkiksi mää otan niin ku jonku asian esille niin se tavallaan tietää 

että mä en (6) niin ku huvikseen niitä vaan (.) räksyttääkseni nosta esille vaan 

siinä siinä on niinkö ihan oikee tarve ...se nyt (9) on silleen hämärä että 

esimerkiksi kuka tahansa voi niin ku milloin tahansa lompsia kenenkä luokse 

tahansa kertoo ihan (2, 5) ihan (5) mitä huvittaa ei (6) oo semmosta että tuon 

kautta pittää (8) kiertää nämä asiat… 

Kieltoa, varauksia ja adverbia käyttäen Juha muuttaa uudelleen kerronnan suuntaa. 

Hän kumoaa odotuksen organisaation hierarkista rajoista ja niiden noudattamisesta. 

Juhan mukaan kaikissa positioissa on oikeus puhua kaikista asioista. Kerronnassa 

rakentuu moraalijärjestys, jonka mukaan suoraa puhetta arvostetaan, osaaminen 

ratkaisee ja asiat ovat keskiössä, ei komentojärjestys. Juha rakentaa kerronnassa 

itselleen position, jossa hän nauttii äkkipikaisena tunnetun toimitusjohtajan 

arvostusta. 

…se on niin et jos joku kuvittelee että hän hän niin ku (..) ois jollakin lailla 

korvaamaton niin se aina (2) aina niin ku todetaan automaattisesti (9) että sä 

oot väärässä…kukaan ei (6) pysty pysty itekseen tekemään kovinkaan (5) 

paljon järkevää jos se ei (6) pysty kommunikoimaan muitten kanssa… 

Juha kertoo edelleen suoraan puhumisen kulttuurista. Olipa asema organisaatiossa 

mikä vain, yksilö ei ole mitään ilman ryhmää. Kerronnassa syntyy odotus, että 

kehitystyö on mahdollista vain ryhmän yhteisenä tekemisenä. 
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Juha vilkaisee kelloa ja puhelintaan. Toteaa, että ei ole tullut viestiä. Ymmärrän, 

että Juhan ajatus on ostajan löytymisessä. Juha havahtuu ja alkaa yllättävästi kertoa 

ajasta edellisessä yhtiössä.  

Entisen omistajayhtiön aika 

…oli niitä semmosia niin ku pukumiehiä joka joka osastolla ihan (5) riittävästi 

(9) ett se niin ku tavallaan (5) että ne oli niin ku irtaantunu siitä työnteosta kun 

ne oli jo (9) niin tärkeitä että sehän on ku ainut tuottava taso… 

Juha luo kerronnallaan pukumiesten kategorian. Hän liittää kategoriaan 

ominaispiirteenä sen, että pukumiehet olivat kuluerä sen sijaan, että olisivat tehneet 

tuottavaaa työtä. Juhan kerronta rakentaa odotuksen siitä, että hierarkian sijaan 

pitäisi olla vastuualueita ja työn tekemistä. Juha jatkaa muistelemistaan: 

ku mä olin esimiehenä siellä niin mulla oli niin ku yksinkertanen (9) mittari 

kuka on spesialisti (9) ja kuka ei (6) oo spesialisti (9) (.) jono ovella (..) ett 

siinä vaiheessa kun tuota näkkee että jollakin jo (9) niin ku ukkoa hippaa 

kysymässä asioita niin niin se on.  

Juha kertoo itselleen esimiehen roolin aiemmassa omistajayhtiössä. Juhan 

kerronnassa johdettavista rakentuu spesialistien kategoria. Toinen kategoria 

rakentuu seuraavassa kerronnassa: 

kertaakaan ei (6) käyny niin että kun annan niin kun tavallaan (5) 

parantamista vaaditaan leiman performanssievaluaatiossa niin se ei (6) tullu 

kertaakaan yllätyksenä. 

Toisen johdettavien kategorian kerronnassa muodostavat asiantuntijat, joiden 

työsuoritukset eivät olleet riittävän hyviä. Kerronnassa korostuu moraalijärjestys, 

jossa esimies arvioi johdettavan suoriutumista. Juha jatkaa muistelua: 

 no okei se (.) aina (9) (.) shokkihan se on että vittu en (6) osannutkaan näitä 

hommia vaikka luulin (.) mutta (7) kun tavallaan (5) niin niillä oli jo semmonen 

pieni kutina että tämähän voi niin ku olla näin. 

Juha rakentaa arvioivaa kieltä käyttäen ensin odotuksen siitä, että ihmiset eivät 

tietäisi, milloin heidän työsuorituksensa ei ole odotetunlainen. Kontrastiivisella 

sidesanalla alkavalla ilmaisulla hän kuitenkin kumoaa edellisen odotuksen ja 

rakentaa uuden, jonka mukaan ihmiset kyllä aavistavat. Kerronta korostaa 

moraalijärjestystä, jossa esimiehen moraalinen velvollisuus on arvioida 
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työsuorituksia välittämättä järkytyksestä, jota se aiheuttaa. Kertomalla, miten 

ihmisillä oli aavistus, pieni kutina, Juha paikantaa itsensä oikeudenmukaiseksi 

esimieheksi.  Juha jatkaa edelleen: 

mutta (7) toisaalta niin kun ylennettiin seuraavalle stepille niin sekään ei (6) 

tullu koskaan niille yllätyksenä että tavallaan (2,5) tavallaan (5) ne oli niin kun 

ajatellu että nyt (9) ois niin kun sen aika (5) (.) niin mä että (.) juu se onkin 

mainio että otit puheeksi (.) että kun se on jo työn alla (2) (..) joka ikinen kerta 

se oli työn alla siinä vaiheessa kun se otettiin puheeksi. 

Muisteluissa Juhan esimiesrooli määrittyy suhteessa kahteen kategoriaan: 

spesialisteihin ja evaluaatiossa alle tavoitetason meneviin. Juha asemoi itsensä 

oikeudenmukaiseksi ja älykkääksi esimieheksi, joka osasi arvioida molempiin 

kategorioihin kuuluvien työsuorituksia. Juha jatkaa edelleen sen aikaisen 

esimiestyönsä muistelua: 

se nauratti ku tuota mun esimies käytti kerran termiä natsityyppinen platformi. 

Juha alkaa nauraa. Minä yhdyn nauruun ymmärtämättä, mille nauramme. Paljastan 

sen kysymällä, että   

mitä se sillä? 

Juha kertoo: 

vähän kun höykkyytin jätkiä ihan (5) tarkotuksella että ku tavallaan (5) oli (..) 

no niin ku esimerkiksi semmonen asenneongelma että tuota oli vanha 

koodibase ja uusi koodibase (.) niin siihen vanhaan koodibaseen no että tuo 

nyt (9) on tommonen.  

Ymmärrän, että Juha tarkoittaa ryhmän suhtautuvan vanhaan koodiin väheksyen. 

…minä sitten (9) keräsin jätkät kokoon ja loihin itseni oikein (9) raivoon että 

mitä te jätkät saatana möykkäätte että tämä on työtä ja tuo on ihan (5) yhtä 

tärkee kikkula (.) ei (6) meijän kampe ei (6) oo yhtään (.) niin ku se ei (6) toimi 

jos tuo kikkulakin ei (6) ole kunnossa… 

Juhan kieltosanojen käyttö tuo esiin odotuksen, että kaiken on toimittava: Sen, 

minkä he ovat tehneet ja muiden tekemien. Kerronnan sävy on humoristinen. Juhan 

äänestä kuuluu nauru. Natsityyppinen platformi ja loihin itseni oikein raivoon ja 

mitä te jätkät saatana möykkäätte -ilmaisuilla Juha rikkoo odotuksen, että 

esimiestyössä olisi oltava hillitty ja varovainen. Kerronnassa rakentuu 
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moraalijärjestys, jossa esimiehen velvollisuus on huolehtia organisaation edusta. 

Esimiehellä on moraalinen oikeus puhua suoraan, käyttää värikästä kieltä ja 

määritellä selkeästi, miten toimitaan. 

…no sitten (9) ne (5) otti (2) otti lusikan kauniiseen käteen (.) rupes 

korjaamaan amerikkalaisten munauksia…oli vähän (5) semmonen että 

kannattaako näitä ruveta korjaamaan näitä amerikkalaisten paskoja…  

Juhan kerronta siitä, miten ne otti lusikan kauniiseen käteen ja niin kun se nyt vaan 

on meidän työtä,  rikkoo odotusta, että asiantuntijat eivät kestäisi käskytystä. 

Kerronnassa Juha asemoituu kyvykkääksi johtamaan joukkoja. Juha rakentaa 

kerronnassaan uuden kategorian amerikkalaisista. Sen ominaispiirteeksi määrittyy 

tekemisen luokaton laatu. Juha palaa muistelussaan vielä asenteeseen: 

mutta (7) ku se nyt (9) vaan (7) on meidän työtä niin korjata ja tehhään sitten 

(9) uus perrään (..) niinku me tehtiinkin sitten (9).  

Edelleen kerronnassa korostuu Juhan moraalinen oikeus määrittää, mitä työtä 

tehdään. Juha ilmaisut tehhään sitten uus perrään ja niinku me tehtiinkin sitten, 

kertoo, että hän identifioituu tässä lopussa tuotekehitysryhmään. Hierarkinen suhde 

sulaa. Sanamuodoista välittyy se paremmuuden tunne, jonka Juha kertoo heidän 

ominaisuudekseen suhteessa amerikkalaisiin. Juha jatkaa muistelua: 

me oltiin niin ku tosi (5) peloissaan siitä komponentista…että miten ihmeessä 

me tämä osataan tehä mutt (7) sitten me tehtiin se huolella ja siinä oli kuus 

virhettä (2)(..) jokainen niistä tyypeistä muistaa ikuisesti (9) ne kuus virhettä. 

Juhan ääni on täynnä ylpeyttä, kun hän toistaa virheiden määrää. 

…ku me ruoskittiin niitä että menit sitten (9) tuon tekemään (..) että no niinpä 

menin (2)….vieläkin jokaikinen muistaa että teinpä sitten (9) sen virheen (.) 

kun taas sitten (9) bostonissa… 

Minä keskeytän Juhan puheen tarkistaakseni ymmärränkö oikein. Kysyn, että onko 

tuo tekeminen jäänyt legendaksi heidän porukassaan.  

…no on se vähän (5) semmonen tuota identiteetti että niin ku osataan tehä 

perkeleen (9) paljon (9) paremmin kuin mitin insinöörit… 
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Juha tarkentaa arvioivaa kieltä käyttäen amerikkalaisten ominaispiirteitä. 

Amerikkalaisten prototyypiksi37  rakentuu MIT:stä38 valmistunut insinööri. 

…no sitten (9) tuota meillä oli vielä (5) kolme kaveria (2) lainassa 

bostonissa…sen piti (8) olla valmis kesäkuussa (.) niin ne sai itsenäisyyspäivän 

kieppeillä suurin piirtein (5) jonkun näköisen (5) valon siihen vehkeeseensä ku 

meillä oli kolme kaveria lainassa siellä…  

Juha puhuu edelleen me-kielellä, vaikka hän oli ryhmän esimies. Modaaliverbillä 

Juha kuvaa, mitä piti tapahtua. Varaukset viittaavat odotukseen, että työn olisi 

pitänyt olla kokonaan valmis ja näin ei ollut. Toistolla Juha korostaa, että heiltä 

jopa piti antaa sinne tekijöitä, jotta työ valmistuisi. Juhan kerronta korostaa heidän 

ryhmänsä paremmuutta amerikkalaisten ryhmään verrattuna.  

…päällikkö [viittaa omaan esimieheensä] oli vähän sitte (9) että vittu tätä 

touhua (.) pikkujoulussa tuli sitte (9) kysymään että kauanko mennee että saatte 

sen tänne…minä että eiköhän (6) se maanantai puoleenpäivään mennessä oo 

siirretty (2) ja ja sitten tuota me oltiin siirretty valamiiksi samassa kun bostoni 

herräilee…  

Juhan kerronnassa välittyy organisaation moraalijärjestys, jonka mukaan puhe on 

suoraa ja ronskia. Kerronnasta välittyy vahva sitoutuminen työhön ja uskollisuus 

oman ryhmän tavoitteita kohtaan. Käyttämällä kieltoilmaisua eiköhän me 

maanantai puoleenpäivään mennessä oo siirretty Juha rikkoo odotuksen, jonka 

mukaan koodin siirtäminen niin nopeasti ei olisi mahdollinen. Amerikkalaisten 

ryhmä täsmentyy bostonilaisten ryhmäksi. Näin hän edelleen korostaa ryhmänsä 

paremmuutta. Juha jatkaa nauraen muistelua: 

niin sitten oli puhelinpalaveri (.) niin me niin että me päätettiin siirtää se tänne 

(2) (..)  että tuota me siirrettiin se koodi että teidän ei (6) tarvi tehä mittään (.) 

ja ja ja ja tuota (..) ne kysy syytä että minkä takia (..) nooh meillä oli pikkujoulut 

(2) (..) tavallaan (5) tuli niin ku niitti että pikkujoulussa tämmöstä päätettään.  

Juhan kerronnassa välittyy vähättelevä asenne bostonilaisia kohtaan: koodin 

siirtämiseen ilman keskustelua liittyvä kerronta ja tavallaan tuli niin ku 

                                                        
37  Prototyyppi kertoo, miten amerikkalaisuus käsitteenä liittyy Juhan todellisuuteen ja mikä on 
amerikkalainen-sanan lopullinen merkitys Juhalle hänen kerrontansa kontekstissa. 
38 MIT viittaa Yhdysvaltojen Cambridgessä sijaitsevaan Massachusetts Institute of Technology -korkea-
kouluun. 
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niitti -ilmaisun käyttäminen. Myös pikkujoulussa tehdyn päätöksen korostaminen 

toistolla tuo esiin Juhan ryhmän ylemmyyttä verrattuna bostonilaisiin. 

…niin sitten (9) me korjattiin 600 virhettä (2) siitä niitten koodista ja saatiin 

se juhannukseksi kuntoon…600 virhettä (.) mutta (7) se me ei (6) tehty yhtään 

uutta (9) virhettä sinä aikana (.) että se oli tavallaan (5) todistus että tuota 

pystyy korjaamaan (2) minkä tahansa pystyy korjaamaan (.) ja minkä tahansa 

pystyy korjaamaan niin että ei (6) tee uusia vikoja… 

Juha käyttää edelleen me-kieltä asemoidessaan itsensä osaksi ryhmää. Kieltosanan 

käyttö tuo esiin odotuksen, että korjatessa suurta virhemassaa syntyy väistämättä 

jokin virhe. Juha luo uuden odotuksen siitä, että he pystyvät korjaamaan 

virheettömästi. Toistamalla, miten he korjasivat virheet, Juha korostaa kerrotun 

merkittävyyttä. Juha jatkaa edelleen ryhmän toiminnan poikkeuksellisen luonteen 

määrittämistä. Hän muuttaa kuitenkin näkökulmaa: 

se että jos niin ku huolimattomasti (9) tekee hommia (.) korjaa yhen virheen 

niin saat tehtyä kaks uutta (.) mutta (7) nämä jätkät.  

Nyt Juha ei enää puhu meistä, vaan näistä jätkistä. Kerrottu rakentaa prototyyppiä 

sellaisesta, joka kykenee korjaamaan koodia tekemättä virheitä. Juha jatkaa 

muistelua: 

oli osastoja mitkä niin ku oli hälläväliä …me ollaan niin ku opittu tekemään se 

tehokkaammin…niin se henki edelleenkin on meillä läsnä että se niin ku 

tavallaan (5) pitää (8) tehä tehä paremmin ja pienemmin. 

Juha rikkoo odotuksen, että saman organisaation sisällä kaikilla osastoilla olisi ollut 

sama moraalinen koodi. Rakentamalla kategorian niistä osastoista, jotka tekevät 

asiat hälläväliä tyylillä, hän kontrastoi me-kieltä käyttäen ryhmänsä paremmuutta. 

Juhan palatessa muisteluista kerronnan hetkeen hän korostaa nykyisen 

organisaation moraalisen koodiston rakentuneen edellisen yhtiön aikana. 

Nykyisen omistajayhtiön aika 

Juhan kertoma on ollut niin elävän tuntuista, että se on herättänyt minussa 

mielikuvia. Päätän varmistaa mielikuvieni oikeellisuutta: 

minä: teillä on aika tiivis niin ku piiri 
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Juha: joo siinä kuitenkin (5) on (.) niin ku saattaa (8) että neljäkymmentä plus 

ikä (.) ja kakskymmentä plus meillä töissä (..) että on niin ku tullut 

teekkaripoikana (.) että ei (6) oo koskaan hakenu töitä muualta (.) että 

niillehän tää on niin ku iso (9) muutos (.) sitten (9) kun se koko (9) 

karuudessaan astuu voimaan.  

Juha liittää itsensä meillä töissä ilmaisullaan organisaatioon asettuen 

arvioinnissaan ryhmän ulkopuoliseksi arvioijaksi. Tunnistan kun se koko 

karuudessaan astuu voimaan -ilmaisun olevan lainauksen romaanista Tuntematon 

sotilas. Kirjassa se esiintyy kohdassa, jossa sotilaskuriin taipumattomien sotilaiden 

kuolemantuomiot pannaan täytäntöön.  

…jolla niin ku on pitkä (9) irtisanomisaika niin niillä nyt (9) ei (6) oo semmosta 

kiirettä tosin ne jää kyllä sitten sen jonon hännimmäiseksi mutta (7) toisaalta 

ne on sitten (9) kovimpia (2, 9) kovimpia tyyppejä (.) että ei (6) että ne niin ku 

ne ne niitten suurimmasta osasta en (6) oo huolissaan…  

Juha on jo aiemmin luonut kategorian niistä, jotka olleet pisimpään töissä, yli 

kaksikymmentä vuotta. He ovat kovimpia ammattilaisia, spesialisteja. Tämä 

kontrastoi sitä yleistä odotusta, että pitkään yhdessä työpaikassa oleminen 

tarkoittaisi liikaa urautumista. Kerronnassa Juha positioi itsensä huolen kantajan 

paikalle. Ajattelen, että positiointi liittyy kerronnassa äsken niin voimakkaasti esillä 

olleeseen esimiehen rooliin. Toki kerronta saattoi kummuta luottamusmiehen 

roolistakin. Juha jatkaa: 

mutta (7) muutama jää sutimaan (2) ihan (5) varmasti (9) (..) että et se on 

selevä asia että kaikille ei (6) löyvy hommia. 

Juha rikkoo kerronnassaan odotuksen, että kaikki voisivat työllistyä. Juha alkaa 

kertoa, miten muualla ollaan varuillaan: 

semmonen niin ku globaali kilpailu on koko ajan läsnä...me ollaan niin ku 

naivia (9) porukkaa ku me kerrotaan muulle maailmalle [viittaa saman yhtiön 

muissa maissa sijaitseviin toimintoihin]) asioita …kun taas vertaa niin ku 

ranska englanti (.) niin ne on tajunnu iät ajat sitten (9) että tieto on valtaa (.) 

että ne niin kun ei (6) pidä dokumentteja niin kun paikoissa missä ne pitäis (8) 

olla (.) ne on pelkällä kovalevyllä että jos tulee kenkään niin tämä lähtee 

mukana … mutta (7) sitten (9) taas (9) että meillä on varaa kertoa se kun me 

ollaan niin hyviä. 
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Juha rikkoo kerronnassaan odotuksen, että organisaatioiden rakenne olisi sellainen, 

että yhtiölle kuuluva tieto tallentuisi järjestelmiin. Hän rakentaa saman konsernin 

ranskalaisista ja englantilaisista uuden kategorian. Juha palaa kerronnassa me-

muotoon. Hän korostaa oman ryhmänsä paremmuutta suhteessa ranskalaisten ja 

englantilaisten kategoriaan.  

..nyt (9) on käyty iiteen kanssa keskusteluja että millä helevetillä me saahaan 

ne tiedot mitä me tarvitaan (8) (..) että vaikka on menossa kiinni niin kuitenkin 

(5) tarvii (8) tiettyjä asioita tehä (.) ja jos jonku tarvittee niin ku aukasta se 

joskus… 

Juha rikkoo odotuksen, että he eivät irtisanottuina ajattelisi koodin mahdollista 

tulevaisuutta. Kerronnassa Juha ja hänen ryhmänsä positioituvat vastuullisiksi. 

Minulle syntyy mielikuva, että toiminta ajetaan alas, mutta tuotekehityksessä 

syntyneitä tuloksia voidaan tarvita. Tarkennan, voidaanko työn tulokset myydä 

ilman ihmisiä. Juha vahvistaa, että voidaan: 

meijän palikan saa kyllä niin ku mihin tahansa palikkaan…että se on niin ku 

heistä [viittaa mahdollisiin ostajiin] kiinni että haluaako ne pittää (8) 

amerikassa intialaisia koodaajia vai suomessa suomalaisia koodaajia… 

jenkithän ei (6) ennää (9) vaivaudu koodaamaan (2)(.) että ne on niin niin 

master racea (2) että niitten ei (6) tarvi…ne on niin ku se on jo niin ku niin 

lapiohommaa että se ei (6) ennää kelepaa amerikkalaiille (.) intialaiset lentää 

amerikkaan tekemään koodaushommia hommia tai sitten (9) niin että että 

amerikkalainen teetättää intiassa.  

Juhan kerronnassa paljastuu sosiaalisen ympäristön muutos. Ryhmä, johon Juha 

identifioituu, ei enää vertaannu paremmuudessaan amerikkalaisten kategoriaan. 

Juha kertoo amerikkalaiset master raceksi, joilla on päätösvalta. Master race ei tee 

käytännön työtä. Sinänsä Juha ei kerro siitä, mitä tapahtuu. Kerronnassa rakentuu 

odotus, jossa tulevaisuudessa työstä kilpailevat intialaiset ja suomalaiset. Juha 

palaa puheessaan takaisin tiedon tallentamiseen:  

että tavallaan (5) naftaliiniin ei (6) kannata panna sontaa (.)  vain (5) 

olennaiset asiat (..) ja sitten (9) taas (9) olennaisia asioita ihmiset ei (6) kerro 

siellä ku ne pitää (8) sen niin ku omana tietonaan että että se ei (6) oo ei (6) 

oo koskaan niin ku organisatorisesti (9) hyvä että niin ku pelataan sitä oman 

saitin tulevaisuutta.  
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Juha palaa edelleen siihen, miten ihmiset muissa maissa panttaavat tietoa. Kerronta 

rikkoo odotuksen, että saman yhtiön sisällä eri maiden toiminnoissa olisi yhteinen 

tavoite. Juha luo kerronnallaan odotuksen, että eri maiden yksiköt kilpailevat myös 

keskenään. Itsensä Juha kertoo positioon, jossa hän huolehtii organisaation edusta 

ja tulevaisuudesta.   

…ei (6) sitä tietoa nyt (9) kannata kuitenkaan kaikille toitottaa…  

Näin Juha muuttaa aiemman odotuksen siitä, että he kertoisivat asiasta avoimesti. 

…sieltä tullee varjo (.) varjoksi sanotaan semmosta tyyppiä joka seuraa kaksi 

viikkoa ja sitten (9) lentää intiaan (.) ja se irtisanotaan jota se kävi 

kattomassa…ei (6) meillä oo tämmöstä varjoo ollu…me vitsailtiin että jos 

meille tulee varjo niin tuota 8.) ei (6) se (.) kahviossa (2) (..) nyt (9) on tärkeä 

istua kahviossa ja kuunnella mitä muut mitä muut pojat on mieltä (.) ja että hei 

nyt (9) kuule pitää (8) lähteä lukemaan iltasanomat (2) että hirmu kiire (2) 

hirmu kiire iltasanomia lukemaan (.) ja ja nyt (9) on ruoka-aika…niin niin niin 

että sillä pari viikkoa semmosta jatkaa niin siitä sitten vaan (7) varjo lähtee 

kotia (..) vähän (5) outoo (9) porukkaa…  

Juhan varjosta kertova tarina ei kerro tosiasiallisista tapahtumista. Modaaliverbejä 

käyttämällä Juha kertoo siitä, mitä heillä saattaisi tapahtua. Kerronnassa rakentuu 

uusi kategoria intialaisista. Juhan kertoma intialainen on ymmärtämätön hölmö, 

jota tarinan sankaritoimija pystyy höynäyttämään.  

..nythän (9) on todistettu jo (9) että intialainen on kalliimpi ku meikäläinen…se 

johtuu siitä (5) ohjauksen määrästä ja virheittein määrästä… 

Juhan kerronnassa oman ryhmän paremmuus rakentuu siitä, että he eivät tarvitse 

niin paljon ohjausta eivätkä tee niin paljon virheitä kuin intialaiset. 

…koska (7) se on niin kun selekee että intialaiset on parhaimmillaan 

semmosessa niin ku rutiinin omaisessa tehtävässä joka vaatii tiettyä 

ammattitaitoa (.) just tää service desk on tämmönen (..) niiin tuota siinä ne on 

niin ku aivan loistava ei (6) ne niin ku koskaan oo nyreissään että niille 

soitetaan vaan (7) ne niin ku äärimmäisen (9) kohteliaita ja tietää sen palikan 

ja sillä on niin ku toimintavaltuudet sen palikan sisällä mutta (7) heti ku se niin 

ku lähtis laajenemmaan niin sitten sitten tullee ongelmat… eilen (9) kuulin ihan 

(5) mainion termin vatipää (2) [nauraa]… oli pyhää raivoa täynnä että 

vatipäät saatana… 
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Juha liittää näennäisesti positiivisella puheella intialaisten kategoriaan palvelijan 

ominaispiirteet. Kerronta korostaa Juhan oman ryhmän kykyä ottaa vastuuta 

laajemmasta kokonaisuudesta. Juhan kerronnasta vastakkainasettelu välittyy 

intialaisia pilkkaavana nimittelynä. Juhan käyttämä ilmaisu oli pyhää raivoa 

täynnä että vatipäät saatana saa minut ajattelemaan Juhan ja hänen kollegoidensa 

tapaa käsitellä vaikeita asioita.  

minä: niin tuota tekkeekö tekkeekö teillä ihmiset semmosta näkyvää surutyötä  

Juha: eipä (2, 6) eipä (6) eipä (6) eipä (6) se niin ku tavallaan (5) niiin ku se 

suomalainen korpisoturi on jämy (..) se ei vapise eikä tärise myytti niin niin 

tavallaan (5) se myytti on nyt (9) vaan (7) tässä päivässä tällä alalla 

Juha rikkoo odotuksen, että he eivät kestäisi irtisanomisten tuomaa painetta. 

Metafora suomalainen korpisoturi täsmentää edelleen ryhmän prototyyppiä. 

minä: niin sä tunnistat että se on  

Juha: juu kyllä kyllä on siinä sitä sammaa henkiä  

minä: joo joo ja näistä ei  

Juha: ei (6) (..) saunailloissa sitten painitaan 

minä: onko teillä ollu nyt 

Juha: ei (2,6) ei (6) ei (6) oo oikeestaan (2) ei (6) oo ollu oikeestaan aikaakaan  

Juhan puheessa kielto korostaa odotusta, että heillä olisi ollut aikaa yhdessä saunoa 

ja painia tämän asian kanssa. Aikaa ei kuitenkaan ole ollut. On ollut keskityttävä 

työn tekoon. 

minä: oletatko että jos nyt hyvin menis niin sitt tulis saunailta jossa tästä sitten  

Juha: painittas (..) ei (3, 6) sitä ennää sitten (9)  

Ymmärrän, että vastoin yleisiä odotuksia, heillä ei ole tapana jälkeenpäin vatvoa 

asioita. He keskittyvät olennaiseen: 

hakataan (2) hakataan niin ku apinan raivolla (9)...niin ku näytetään niin 

närhen munat (9) että onpahan ees joku ees joku tota referenssi että 

tämmönenkin on osattu tehä vaikka ei (6) tulis sitä kauppaan koskaan.  

Juha käyttää ilmaisuja apinan raivolla ja näytetään närhen munat korostaakseen 

työn tekemisen määrää sekä sitä, miten todistetaan kaikille ryhmän paremmuus. 
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Juhan käyttämä kieltosana korostaa edelleen odotusta kaupan toteutumisesta. Hän 

jatkaa viitaten yhtiön johtoon, että 

no tehkää nyt (9) jotakin [viittaa suomalaiseen johtoon] teki (.) me on tehty 

oma ossuutemme. 

Juha rikkoo kerronnassaan odotuksen, että työntekijät lopettaisivat irtisanottuina 

työnteon. Juhan kerronnassa johdosta rakentuu kategoria. Johdon kategorian 

ominaispiirteeksi rakentuu, että he eivät kykene panostamaan tarpeeksi vaikeassa 

tilanteessa. 

…ylin johto mennee vähän (5) niin ku japanilaisen omistajan taakse että ne nyt 

(9) päätti tämmösen tehä että niin ku ne pahat japanilaiset ja me täällä hyvät 

suomalaiset täällä…  

Juha luo kerronnallaan kategoriat japanilainen omistaja ja suomalainen ylin johto. 

Kerrontaan sisältyy odotus, että kenenkään selän taakse ei saisi mennä turvaan. 

Tällä kerronnalla Juha kritisoi suomalaisen ylimmän johdon kykyä ottaa vastuuta. 

Aiemmin Juha on korostanut me-yhmän vastuunottokykyä tässä tilanteessa. Jään 

miettimään, mitä Juhan määrittämä johto kaiken kaikkiaan sisältää.  

minä: onko ne [linjajohto] nyt tavallaan ottanut kantaa tässä vaiheessa (.) 

asemoituuko ne sillon niin ku enempi siihen niin ku tavallaan siihen 

irtisanottaviin vai onko niillä jonkunlainen semmonen että ne puhus niin ku 

organisaation edustajina työntekijöille 

Juha: kyllä ne kyllä ne niin ku on ite ite siinä samassa venneessä ne (.) 

tavallaan (5) tavallaan (5) niin kun mikähän se sitten onkaan (.) englanniksi 

peer (.) no kollega että esimerkiksi sillon ku ne jotka oli niin ku oikeesti (2,9) 

oikeesti (9) tuota hyviä niin ku siinä hommassa niin ne keskeytti niin ku 

homman ja tuli niin ku antamaan äijille kenkää…ja saivat siinä itte kaupan 

päälle sitten (9)...kyllä se oli niinku tavallaan (5) se että niin niin ku 

saattohoitoo että nyt (9)  pittää  (8) pitää omistaan huolta  

Juhan vastaus rakentaa seuraavan tason johdosta osan me-ryhmää käyttämällä 

ilmaisua samassa veneessä. Kerronta rakentaa edelleen ryhmän prototyyppiä, joka 

kantaa vastuunsa vaikeassa tilanteessa ja pitää omistaan huolta. Saattohoito-

ilmaisun käyttäminen korostaa irtisanomisten vakavuutta. Minua on jo pitempään 

askarruttanut Juhan puheessa käyttämä äijät-sana.  
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minä: onko teillä kaikki kun sä puhut aina vaan äijiä (.) onko teillä yhtään 

naista  

Juha: mulla on niin ku se on sukupuolineutraali…vähän niin ku 

joulupukki…että se voi olla minkä sukupuolen tahansa se että äijä on 

duunari… 

Kerronnassa painottuu edelleen tekeminen arvona. Juha jatkaa kertomalla 

mielialasta niissä infotilaisuuksissa, joissa on käsitelty töiden loppumisen jälkeistä 

elämää: 

äärimmäisen (9) synkkiä (9) infoja…kaikki oli niin ku maansa myyny niin sitten 

(9) joku muotoilee protokollamaisesti (2,9) kysymyksen (.) esittää jollekin te-

keskuksen tätille…täti ei (6) tajunnu mitä tapahtu ku kaikki ruppee nauramaan 

(2) sen takia että se tavallaan (5) pisti koodikielelle sen kysymyksen (..) ja sitten 

(9) piti (8) vähän (5) niin kun parsia että mitä se nyt (2, 9) tämä nyt (9) 

tarkotti…niin sata ihmistä hihittää että olipa nerokkaasti (9) laukastu. 

Juha korostaa arvioivaa kieltä käyttämällä info-tilaisuuksien luonnetta. 

Kerronnassa painottuu toimintakyvyn säilyminen sekä älykkyys keskeisinä 

prototyypin ominaispiirteenä. Vastakkaiseen kategoriaan kuuluvana edustajana 

kerronnassa on työvoima- ja elinkeinotoimiston virkailija, josta Juha käyttää täti-

nimitystä. Kyse ei ehkä kuitenkaan ole sukupuolesta vaan viranomaistahosta. 

Episodissa irtisanotut kykenivät koodikielen käytöllä osoittamaan paremmuutensa 

suhteessa viranomaisiin. 

…joo ett se oli se oli mainio (2) (..) yks kysy että mitä me tälle koodille tehhään 

niin niin naapuri sano että tsippaa ja lähetä kotia (2) [nauraa](..) se oli kyllä 

hyvä hyvä säilöntäpaikka [nauraa] sinne vaan (7) kotia vittu (.) voi sitä katella 

sitten (9) (.)  ja panna firman pystyyn…  

Juhan kerronta tuo esiin, miten sitoutuneita he ovat työhönsä. Vielä 

irtisanottuinakin kannetaan huolta koodin tulevaisuudesta. Kerronta välittää 

ronskia keltä ja sotilaan ironista huumoria. Siinä on enne tulevasta. Ryhmä on 

hajoamassa. Yksinäinen korpisoturi alkaa uuden taistelun.  



131 

4.1.2 Tulkintaa 

Tulkitsen Juhan tarinaa kyetäkseni vastaamaan tutkimustani ohjaavaan kahteen 

kysymykseen: miten Juha asemoi organisaatiomuutoksen kontekstissa itsensä 

suhteessa omaan itseensä ja, miten hän asemoi itsensä suhteessa toisiin. 

Juhan kerronnassa yhtiö rakentuu japanilaisomisteiseksi globaaliksi yhtiöksi, 

jolla on liiketoimintaa ja tytäryhtiöitä eri maanosissa. Yhtiö on ilmoittanut 

luopuvansa siitä liiketoiminnasta, jonka osaksi Juha kertoo Suomen toiminnot. 

Koko henkilöstö Suomen eri toimipisteissä on irtisanottu juuri päättyneiden yt-

neuvottelujen päätteeksi. Julkinen, tiedotusvälineissäkin esillä ollut tieto on 

kuitenkin, että liiketoiminnalle odotetaan löytyvän ostajan. Juha kertoo yhtiön 

läpinäkyväksi paikaksi, jossa tieto liikkuu nopeasti ja luotettavasti ihmisten kautta 

ja heidän mukanaan. Yhtiön ulkopuoliset kilpailijat eivät ole kerronnassa esillä. 

Sen sijaan kerronnassa korostuu eri maissa sijaitsevien yksiköiden keskinäinen 

kilpailu.  

Suomen toiminnot Juha kuvailee pieneksi, henkilömäärältään reippaasti alle 

tuhannen hengen organisaatioksi. Juha toteaa Suomen toiminnoissa työskentelevin 

positioiden määrittyvän sen mukaan, millainen ammattitaito ja ajalliset resurssit 

kullakin toimijalla ovat. Hierarkian sijaan keskiössä on tekeminen. Kerronnassa 

korostuu, miten jokaisella toimijalla on yhtäläinen moraalinen oikeus ottaa asioihin 

kantaa. Juha korostaa, miten he tuotekehitysyksikössä ovat sellaisessa positiossa, 

että he valitsevat päätöksentekijän. Juhan ryhmään kuuluvat joko antavat asian 

ylimmän johdon päätettäväksi tai päättävät siitä itse. Juhan kertoman mukaan 

tuotekehitysyksikössä toimivat tekevät tärkeimmät päätökset itse, ettei palo tule 

väärin sammutetuksi. Kerronnallaan Juha korostaa tuotekehitysyksikköläisten 

tuntoja. Juha toteaa toimitusjohtajan ja työläisten välillä aina olevan tietyn 

hierarkian. Ilmaisu gurut ovat ainoa assetti paljastaa, että kyse ei ole perinteisestä 

teollisuuden alan työläinen-työnantaja asetelmasta. Juhan kerronnassa esille tulee 

ammattitaito, tieto ja huippuosaaminen. Ne ovat tekijät, jolla yhtiö voi pärjätä 

globaalissa kilpailussa.  

Juha jakaa yksikössä työskentelevät kahteen kategoriaan. Kategoria, johon 

Juha identifioi itsensä, on ollut yhdessä yli kaksikymmentä vuotta. Juhan käyttämä 

teekkaripojasta lähtien -ilmaisu korostaa sekä ajanjakson pituutta että ryhmää 

yhdistävää diplomi-insinööritaustaa. Toinen Juhan kertoma kategoria muodostuu 

nuorista, yhtiöön myöhemmin tulleista työntekijöistä. Kategorioita yhdistää 

entinen omistajayhtiö. Ryhmä, johon Juha identifioituu, on kokonaisuudessaan 

siirtynyt edellisestä omistajayhtiöstä nykyiseen organisaatioon liiketoimintojen 
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myynnin yhteydessä. Myös valtaosa nuoremmista on tullut nykyiseen yhtiöön 

edellisen omistajayhtiön kautta. Juha rakentaa kerronnassaan ryhmien välisen 

suhteen korostamalla edellisen omistaja-yhtiön aikaisia sosiaalis-historiallisia 

olosuhteita (ks. Hornsey 2008). Juhan selonteossa korostuu se, miten tärkeä hänen 

ryhmänsä on ollut edelliselle työnantajayhtiölle. Ryhmän arvoa Juha korostaa 

tuomalla esiin, miten heidät aina irrotettiin yt-neuvottelujen piiristä kolmessa 

neljässä päivässä.  Juha toteaakin, että tähän ryhmään kuuluvat suhtautuvat 

liiketoimintojen ostajan etsintään rauhallisesti. Nuorten tekijöiden ryhmä taas on 

tottunut yt-prosesseihin. He etsivät tällä hetkellä uusia töitä ja ottavat lähtöpaketteja.  

Toimialalla menestyminen edellyttää Juhan mukaan vahvaa osaamista, jota nuorilla 

ei vielä ole. Juha kertookin junioriryhmän työllistymismahdollisuudet 

heikommaksi kuin ryhmän, johon Juha itse identifioituu.  

Organisaatiomuutos kerronnan kontekstina 

Juhan tarina olisi ollut menneinä vuosina hyvin poikkeuksellinen, mutta ei enää. 

Globaalien yhtiöiden ja liiketoimintojen omistukset muuttuvat sen mukaan 

millaisia tuotto-odotuksia omistajat ja potentiaaliset omistajat ajattelevat 

liiketoiminnalla olevan tulevaisuudessa. Omistajavaihdokset, ostajaehdokkaiden 

etsintä ja yhteistoimintalain mukaiset prosessit ovat käyneet hyvinkin tutuiksi 

globaalissa liiketoiminnassa. Juhan käyttää haastattelussa luontevasti ilmaisuja me 

mentäs kaupaksi, meidät myytiin ja vapautettiin. Ajattelen, että Juha olisi tuonut 

esiin sanoihin liittyvän negatiivisen konnotaation joko puheessaan tai elein, mutta 

niin ei tapahtunut. Näin Juha normaalistaa tilanteen tapahtumasarjaksi, joita 

globaalissa liiketoiminnassa tapahtuu. Samalla hän väistää keskustelussamme 

joutumisen myötätuntoni kohteeksi.  

Juhan puheessa organisaatiomuutos konkretisoituu kokemukseksi edellisen 

omistajayhtiön rakenteellisista muutoksista. Muisteluissa edellisen omistajayhtiön 

organisatoriset rajat rakentuvat läpäisemättömiksi niin, että 

ylenemismahdollisuuksia ei muutostilanteissa ollut. Juha toteaa silloiset 

muutosprosessit laatikkoleikeiksi, joissa johtajat jakoivat aina uudestaan paikat 

toisilleen.39 

                                                        
39  Pohjoismaisessa matkailualan pörssiyhtiössä keskijohdossa työskentelevä Maarit kertoo 
samantyyppisesti organisaatiomuutoksesta ja rajojen läpäisemättömyydestä: Se oli semmosta nehän 
vaihto ihan niin ku keskenään niitten helsingin tyyppien välillä aina, että joku key acount oliki nyt sales 
manageri. Ja sitt se toinen oliki joku product manageri, että nehän vaihteli niitä keskenään. 
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Kerronnan hetkellä epävarmuus Suomen toimintojen tulevaisuudesta on 

äärimmillään. Alussa Juha toteaa yleisen odotuksen olevan, että tieto ostajan 

löytymisestä julkaistaan juuri sinä päivänä. Juha kertoo odottavansa puhelua 

ostajan löytymisestä.  Keskustelemme odotettavissa olevasta liiketoiminnan 

myynnistä ja sen vaikutuksista. Juha painottaa, miten omistajan vaihtuessa Suomen 

toimintoja olisi saneerattava. Keskijohdossa on liikaa ns. radioita, jotka vain 

toistavat kuulemaansa viestiä. Radioista kertominen tuo esiin tekemiseen ja 

aikaansaamiseen liittyvän arvostuksen. Juha vahvistaa tekemisen arvostusta myös 

kertomalla edellisen omistajayhtiön lisäarvoa tuottamattomasta pukumiesten 

kategoriasta.  

Juha tuo esiin aiemman kokemuksen, miten heidät myytiin yllättäen. Hän 

konkretisoi muutoskokemusta kertomalla, että vain logo vaihtui katolla ja siirryttiin 

tien toiselle puolen toiseen kiinteistöön. Korostamalla omistajavaihdosta 

seuranneen muutoksen pienuutta Juha saa vähennettyä epävarmuutta, joka on läsnä 

keskustelussamme. Syntyy vaikutelma, että toiselle omistajalle siirtyminen ei 

muuta tekemisen tapaa eikä riko sitä ryhmää, joka on ollut yhdessä jo yli 

kaksikymmentä vuotta. Kerronnassa on kuitenkin ristiriita. Juha muistelee, miten 

isommasta kokonaisuudesta irrottaminen on lisännyt painetta työn tavoitteen 

saavuttamiseksi. Aiemman omistajayhtiön osana heillä ei tosiasiallista painetta 

ollut koskaan.  

Juhan muistelut ovat toisestakin näkökulmasta ristiriitaisia. Juha painottaa, 

miten arvostettuja he olivat entisessä omistajayhtiössä. Ryhmä irrotettiin lukuisista 

yt-neuvotteluista aina muutamien päivien piinan jälkeen, kuten Juha asian ilmaisee. 

Arvostuksesta ja tärkeydestä huolimatta Juhan ryhmä ja sen tekemä koodaustyö 

kuitenkin irrotettiin aiemman omistajayhtiön liiketoiminnasta ja myytiin uuteen 

yhtiöön. Globaalissa kilpailussa mikään toiminto tai ryhmä ei voi olla varma 

paikastaan. 

Keskustelun edetessä tilaa saa uuden omistajan löytymisen sijaan toinen 

odotushorisontti. Suomen toiminnot suljettaisiin ja työyhteisön jäsenet joutuisivat 

työttömiksi. Tästä huolimatta Juha ei kertaakaan keskustelussamme tuo esille omaa 

ammatillista tulevaisuuttaan eikä mahdollista työttömyyttään.  

Juhan suhde toisiin organisaatiossa työskenteleviin 

Suhde toisiin rakentuu kerronnassa ensiksi luottamusmiehen roolin kautta. Olinhan 

pyytänyt Juhan tapaamiseen juuri luottamusmiehen roolissa.  Kertomalla Juha 

rakentaa luottamusmiehen rooliin sidoksissa olevaa relationaalista sosiaalista 
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identiteettiään 40  (Sluss & Ashforth 2007). Keskeistä rooli-identiteetin 

rakentumisessa on neuvottelujen aikainen ja yt-prosessin päättymisen jälkeinen 

suhde työnantajaan ja työntekijöihin. Juhan puheesta käy ilmi, että hän ei ole 

toiminut ennen viime vuotista valintaansa luottamusmiehenä kyseisessä yhtiössä 

eikä missään muuallakaan.  Luottamusmiestoimintaan liittyvät kulttuuriset 

konventiot ovat ainakin Suomen toiminnoissa vähäiset. Juhan selonteossa korostuu, 

miten ilman juuri päättyneitä neuvotteluja hän olisi ollut luottamusmiehenä vain 

nimi satunnaisessa viestissä. Identifioituminen luottamusmieheksi jää ohueksi. 

Juha määrittelee luottamusmiehen rooliin muutamia positioita, kuten tiedottaja, 

herättelijä ja neuvonantaja.  

Perinteisesti luottamusmieskerrontaa on Suomessa totuttu kuulemaan vahvana 

edunvalvontapuheena. Juhan kerronnassa siihen liittyy kuitenkin aivan oman 

tyyppisensä ideologia. Juha perustelee asettumista luottamusmieheksi säästä 

gurujen aikaa pelin pelaamisella. Hän toteaa peliä pelaamalla saavansa pidettyä 

gurut tekemässä oikeita hommia. Juha saa ilmaisulla korostettua, miten hän 

luottamusmiehen roolissa huolehtii yksikön resurssien tehokkaasta käytöstä. 

Kerrotussa on myös episodi, jossa henkilöstöresursseista vastaavat henkilöt 

syyttävät Juhan toimineen vastoin yksikön etua Juhan esittäessä työntekijöille 

lähtöpaketin ottamista. Vastoin kulttuurista konventiota Juha ei kiistä heidän 

näkemystään, että hänen luottamusmiehenä on varjeltava yksikön etua. Yleensähän 

ajatellaan, että yksikön lopettamispäätöksen ja irtisanomisten jälkeen 

luottamusmiehen velvollisuus on katsoa irtisanottujen työntekijöiden eikä yksikön 

etua.  

 Juhan luottamusmiestyöhön liittämät positiot tulevat ymmärrettäväksi, kun 

huomioi Juhan lähes kaksikymmenvuotisen esimiesroolin. Juha liittää 

kerronnassaan luottamusmiehen rooliin sellaisia positioita, jotka tyypillisesti 

liitetään esimiestyöhön. Juhan asemoinnissa näkyy, miten Juhalla on mahdollisuus 

rakentaa luottamusmiehen relationaalista sosiaalista identiteettiä hyvinkin 

yksiöllisesti. Tämä piirre liitetäänkin nykyaikaisessa organisaatiossa 

relationaalisen sosiaalisen identiteetin rakentamiseen (Sluss & Ashforth 2007).   

Edelliseen omistajayhtiöön liittyvässä kerronnassa identiteetin rakentuminen 

määrittyy kahden suhteen kautta; Juhan esimiessuhde tuotekehitysryhmän jäseniin 

sekä Juha tuotekehitysryhmän jäsenenä. Tarkastelen ensiksi Juhan kertomaa 

esimiesroolia. Hän rakentaa rooli-identiteettiään kahden kategorian kautta. 

                                                        
40 Relationaalisesta sosiaalisesta identiteetistä käytetään myös rooli-identiteetin käsitettä (Brewer 2001, 
Sluss & Ashforth 2007). 
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Kerrotut kategoriat ovat spesialistit ja evaluaatiossa alle tavoitetason menevät. 

Juha välittää itsestään kuvaa älykkäänä esimiehenä. Esimiehenä, joka osaa arvioida 

sekä spesialistien että työstä kehnommin suoriutuvien työsuorituksia. Juha kertoo 

episodista, jossa tuotekehittäjät eivät ole kiinnostuneita korjaamaan vanhan 

tuotteen virheitä. Hän painottaa, miten hän tietoisesti loihi itsensä oikein raivoon 

puhuessaan tuotekehitysryhmän jäsenille.  Oman tuntemuksen korostaminen ja 

mitä te jätkät saatana möykkäätte -ilmaisun käyttäminen välittävät Juhan silloiseen 

esimiesrooliin liittynyttä moraalista oikeutta puhua johdettaville suoraan ja 

karskisti. Juha ei kerro mitään siihen viittaavaa, että ryhmän jäsenet olisivat 

vastustaneet Juhan itselleen määrittämää puhujapaikkaa tai -tapaa. Päinvastoin. Ne 

(viittaa tuotekehitysryhmän jäseniin) otti lusikan kauniiseen käteen -ilmaisulla Juha 

kertoo, että asiassa edettiin hänen määrittämällä tavalla.  

Juha muistelee nauraen oman esimiehensä edellisessä omistajayhtiössä 

määritelleen Juhan johtamistavan natsityyppiseksi platformiksi. Nauru korostaa sitä, 

miten määrittely oli ollut Juhalle mieluisaa. Kertomalla johtamistyylinsä 

määrittelystä ja selostaessaan, miten esimies kiroili töiden viivästymistä, Juha 

rakentaa oman suhteensa esimieheensä samantyyppiseksi kuin suhteensa omiin 

johdettaviinsa. Kielenkäyttö oli ronskia ja asiat hoidettiin sovitusti. Kerronnassa 

rakentuu edellisen omistajayhtiön moraalijärjestys, jossa esimiesten odotettiin 

arvioivan työyhteisön jäsenten osaamista ja tekemistä, puhuvan suoraan asioista 

ilman turhia kursailuja. Johdettavien velvollisuus oli suhtautua tämän tyyppiseen 

vuorovaikutukseen hyväksyvästi. 

Edellä oleva kerronta ja tulkintani saattaa herättää ristiriitaisia tunteita sen 

vuoksi, että funktionaalisessa johtamiskirjallisuudessa valtaosin korostetaan 

keskusteluun ja kuuntelemiseen perustuvaa johtamistapaa. Keskeistä on kuitenkin 

tarkastella Juhan kerrontaa sen koko kontekstissa. Juhan kerronnassa on 

esimiesrooliin liittyvää minämäärittelyä vahvemmin esillä tuotekehitysryhmän 

jäsenyys ja jäsenyyden ominaispiirteet. Kerronnasta tekemäni tulkinnan mukaan 

ryhmän jäsenyys, ryhmään liittyvät arvostukset ja ryhmän sisäistämät normit 

määrittävät myös sitä, miten Juhan esimiesrooliin liittyvä identiteettikerronta 

rakentui.  

Ryhmän jäsenyys tulee esiin Juhan puheen vaihtuessa minä-kerronnasta me-

kerrontaan. Persoonasijan muutoksella Juha kertoo itsensä yksilösuhteiden yli 

laajempaan sosiaaliseen yksikköön eli tuotekehitysryhmään (ks. Brewer 2001). 
Edellisen omistajayhtiön aikaisiin tapahtumiin liittyvä selonteko on värikästä ja 

elävää.  Juha viljelee puheessaan runsaasti kategorioita. Niin pukumiehet, toinen 

osasto kuin amerikkalaisetkin toimivat kulttuurisina työkaluina, joilla Juha jäsentää 
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keskustelussamme sosiaalista ympäristöään. Juha määrittelee kategorioita 

käyttämällä toisia, mutta myös itseään ja omaa paikkaansa edellisen omistajayhtiön 

sosiaaliseen ympäristössä (ks. Kärreman & Alvesson 2001, Mael & Ashforth 2001). 

Kerrottu tuo esiin myös sen, miten Juha kokee oman paikkansa nykyisessä 

sosiaalisessa ympäristössä. Onhan hän edelleen sen ryhmän jäsen, joka on hänen 

minäkäsityksensä kannalta ilmeisen merkittävä. 

Olen aiemmin tutkimukseni teoreettisia paikannuksia kuvatessani korostanut, 

että ryhmäkohtaisen sosiaalisen identiteetin rakentumisessa keskeistä on 

identifioituminen prosessina. Kerronnan hetkessä Juhan identifioituminen ryhmään 

tapahtuu muisteluiden kautta; erontekoina amerikkalaisiin, pukumiehiin ja 

edellisen omistajayhtiön sisällä olleisiin toisiin porukoihin. Toisin sanoen 

kategorisointi toimii kerronnan hetkessä kognitiivisen tiedon rakentumisen rinnalla 

samaistumisen välineenä (Kärreman & Alvesson 2004). Jatkossa käyttäessäni 

määrittelyä Juhan ryhmä tai Juhan oma ryhmä viittaan nimenomaan siihen 

identifioitumisen prosessiin, joka kerronnassa tapahtuu Juhan käyttäessä me-kieltä.  

Juha käyttää kategorioita ja kertoo eri kategorioihin liittyvistä ominaispiirteistä 

ikään kuin kategoriat olisivat itsestään selviä todellisuuden havainnoimisen ja 

tulkinnan välineitä. On kuitenkin hyvä muistaa, että sekä kategoriat että niiden 

ominaispiirteet ovat sidoksissa edellisen omistajayhtiön historiaan ja siihen 

yksikköön, jossa Juhan tieto ja ymmärrys kerrotusta on rakentunut (ks. Suoninen 

2012). Toisin sanoen Juhan käyttämät kategoriat tuovat esiin edellisen 

omistajayhtiön kulttuurisia konventioita ja arvostuksia.  

Juhan muisteluissa näkyy, miten Juha korostaa oman ryhmänsä paremmuutta 

suhteessa amerikkalaisiin (ks. Burr & Vainonen 2004). Oman ryhmän 

paremmuuden korostaminen tapahtuu liittämällä amerikkalaisten kategoriaan 

ominaispiirteitä, jotka ovat amerikkalaisille epäedullisia. Amerikkalaiset eivät 

pysyneet sovituissa aikatauluissa. He tekivät paljon virheitä ja joutuivat jopa 

lainaamaan jäseniä Juhan ryhmältä. Juhan muisteluissa amerikkalaisiin liittyy 

vähättelevää sävyä. Koodi siirrettiin Bostonista Juhan ryhmälle keskustelematta 

bostonilaisten kanssa. Päätöksiä tehtiin Juhan ryhmän pikkujouluissa. Kerronnassa 

näkyy ryhmäkohtaiseen identifioitumiseen liittyvä taipumus korostaa niiden 

ilmiöiden yhtäläisyyksiä, joita liitetään joko sisä- tai ulkoryhmiin. Tämä näkyy 

siinä, miten Juha korostaa useissa kohdissa amerikkalaisten huonoa työn laatua. 

Omaan ryhmään Juha liittää kyvyn virheettömään koodaukseen. Näin Juha saa 

korostettua sisäryhmän paremmuutta ja samalla nostettua omaa itsetuntoaan. (ks. 

Burr & Vainonen 2004). 
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Juha kertoo värikkäästi, miten he tekivät uuden koodibasen niin, että siinä ei 

ollut kuin kuusi virhettä. Me-kielinen kerronta tuo esiin ryhmäkohtaiselle 

sosiaaliselle identiteetille tyypillisen vahvan sitoutumisen ja uskollisuuden ryhmän 

tavoitteisiin ja tekemiseen (Brewer & Gardner 1996). Kukaan ei ikinä unohda niitä 

kuutta virhettä minkä meni tekemään -ilmaisulla Juha kertoo omia tunteitaan ja 

ajatuksiaan ryhmän ajatuksiksi ja tunteiksi. Kerronnasta näkyy, miten 

identifioituminen depersonalisoi Juhan kerronnan hetkessä yksilöstä ryhmän 

jäseneksi (ks. Hogg 2001). Depersonoituminen johtaa sosiaalisen 

identiteettiteorian näkemyksen mukaisesti ryhmän normien mukaiseen 

käyttäytymiseen (Abrams & Hogg 1990: 31). Juhan kerronnassa ei ole kyse vain 

ihmisten jakamisesta ryhmiin ja ryhmien välisten erojen korostamisesta. Eikä kyse 

ole vain kerrotun esimiesrooliin liittyvän identiteetin vaihtumisesta kollektiiviseksi 

identiteetiksi41. Myös maailman katsomisen tapa muuttuu kerronnan hetkessä (ks. 

Brewer & Gardner 1996). Niissä kohden, jossa Juha identifioituu ryhmään, on 

hänen kerrontansa tulkittava ryhmään liittyvän maailmakatsomuksen, ryhmän 

asenteiden, normien ja uskomusten näkökulmasta. 

Juha ei kerronnassaan tuo esiin ryhmän jäseniä yksilöinä. Hän rakentaa sekä 

ulko- että sisäryhmälle stereotyyppisen edustajan eli prototyypin (ks. Hogg 2001).  

Prototyyppi on kognitiivinen representaatio ominaisuuksista, jotka kuvaavat ja 

määrittävät ryhmää (Hogg & Terry 2000). Amerikkalaisten prototyypiksi rakentuu 

MIT:sta 42  valmistunut Bostonin tuotekehitysyksikössä työskentelevä insinööri. 

Oman ryhmänsä prototyyppiä Juha määrittelee korostamalla sen kykyä korjata 

koodia tekemättä virheitä. Kertomalla, että ei ole koodannut päiväkään, Juha tuo 

esiin, miten kaukana hän on ryhmän prototyyppistä. Se ei kuitenkaan estä Juhaa 

keskustelussamme identifioitumasta kertomaansa ryhmään.  

Nykyiseen omistajayhtiöön liittyvässä kerronnassa Juha määrittelee suhdetta 

toisiin organisaatiossa työskenteleviin aiemmin käsitellyn luottamusmiesroolin 

lisäksi kahden eri suhteen kautta; projektien tai osaprojektien managerina sekä 

ryhmän jäsenenä. Jo aiemmin totesin, että Juhan luottamusmiesrooliin ja 

managerirooliin liittyvä kerronta rakentuu hyvin samantyyppisiksi. Miltei 

identtisen identiteettien rakentumisen mahdollistavat molempien roolien 

relationaalinen luonne sekä Juhan yksilölliset näkemykset roolien toteuttamisesta 

(ks. Sluss & Ashforth 2007).  

                                                        
41 Olen aiemmin sosiaalisen identiteetin luokittelua käsittelevässä luvussa todennut, että kollektiivinen 
identiteetti syntyy depersonalisaation prosessin lopputulemana (ks. Brewer 2001). 
42 MIT viittaa Yhdysvaltojen Cambridgessa sijaitsevaan yliopiston Massachusetts Institute of Technology 
-korkeakouluun. 
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Juha painottaa myös nykyistä omistajayhtiötä käsittelevässä kerronnassa me-

muotoa. Juhan tehdessä selkoa yhtiön sisäisestä kilpailusta aiemmin esillä ollut 

jako junioreihin ja alan konkareihin häviää. Ryhmät sulautuvat yhteen ja kerrottu 

me-ryhmä kattaa koko Juhan nykyisen yksikön henkilöstön. Kerrottu sisäryhmän 

muutos ei kuitenkaan ole merkittävä. Osan junioreista on jo lähtenyt, joten ryhmä 

muodostuu pääosin pitkän linjan tekijöitä. Keskeistä on, että sulautumisen myötä 

kerronnassa rakentuu uusi ulkoryhmä samassa yhtiössä työskentelevistä 

ranskalaisista ja englantilaisista. Uuden ulkoryhmän ominaispiirre on, että se 

piilottaa tietoa varautuakseen mahdollisiin irtisanomisiin. Eronteko ranskalaisten 

ja englantilaisten sekä kerrotun meidän välillä korostaa Juhan ryhmän paremmuutta. 

Ilmaisulla me ollaan niin ku naivia porukkaa Juha viittaa siihen, miten sitoutuneesti 

ja pieteetillä he suhtautuvat työhönsä.  Mutta sitten taas että meillä on varaa kertoa 

se kun me ollaan niin hyviä -ilmaisulla Juha korostaa ryhmänsä paremmuutta 

suhteessa ranskalaisten ja englantilaisten ulkoryhmään.  

Nykyisen sosiaalisen ympäristönsä kategorisoinnilla ja kertomalla oman 

ryhmän paremmuutta Juha vahvistaa edelleen omaa itsetuntoaan. Hän kertoo, 

miten kilpailevat ryhmät toisilla saiteilla piilottavat tietoa parantaakseen omia 

asemiaan. Juhan ryhmä ajattelee irtisanottuinakin koodin tulevaisuutta. 

Määrittelemällä sisäryhmän tekemiseen liittyvää korkeaa moraalia Juha määrittää 

itselleen käyttäytymisnormeja epävarmassa tilanteessa (ks. Hogg & Terry 2001).  

Organisaatioita ja ryhmäkohtaisia sosiaalisia identiteettejä tutkineen Michael 

Hoggin mukaan ryhmäkohtainen sosiaalinen identiteetti on erittäin dynaaminen 

sekä tyypiltään että sisällöltään. Sosiaalisen vertailun kontekstin muuttuessa myös 

ryhmäkohtainen sosiaalinen identiteetti voi muuttua (Hogg ym. 1995). Sosiaalisen 

ympäristön muutos saattaa vähentää sitä itsearvostusta, jota ryhmään kuuluminen 

tuottaa, minkä vuoksi ryhmän jäsen voi hylätä ryhmän (Ethier & Deaux 2001). 

Juhan kerronnassa ryhmän sosiaalisen ympäristön muuttuminen tulee näkyväksi, 

kun Juha kertoo amerikkalaiset master raceksi. Aiemmin Juhan ryhmän työn taso 

oli amerikkalaisten työntasoa parempi. Nyt Juhan yksikössä tehtävä työ on 

amerikkalaisille lapiohommia. Etnisiä identiteettejä tutkineiden Kathleen Ethierin 

ja Kay Deaux’n (2001) tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalisen ympäristön 

muutos ei automaattisesti aiheuta ryhmään kuuluvan jäsenen identiteetin muutosta 

(Ethier & Deaux 2001, ks. myös Hornsey 2008). Näin ei tapahdu myöskään Juhan 

kerronnassa. Ryhmän hylkäämisen sijasta Juha valitsee toisen strategian. Hän 

kertoo amerikkalaisten tilalle intialaisista uuden, alempaan sosiaaliseen asemaan 

asettuvan ryhmän. Juha liittää näennäisesti positiivisella puheella intialaisten 

ulkoryhmään palvelijan ominaispiirteitä. Omaa ryhmäänsä hän kuvaa korostaen 
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liiketoiminnassa arvostettuja positiivisia piirteitä. He eivät tarvitse niin paljon 

ohjausta ja eivät tee niin paljon virheitä kuin intialaiset. Juha korostaa oman 

ryhmänsä kykyä ottaa vastuuta laajemmasta kokonaisuudesta. Vastakkainasettelu 

korostuu, kun Juha kertoo naureskellen intialaisista käytettävän nimitystä vatipäät.  

Juha kertoo työvoima- ja elinkeinokeskuksen järjestämästä infotilaisuudesta, 

johon koko yksikön väki osallistuu. Infossa he saavat työvoima- ja 

elinkeinokeskuksessa työskentelevältä henkilöltä ohjeita, miten toimia, kun he 

jäävät työttömiksi. Tapahtumahetkellä työvoimahallinnon henkilön puhe asemoi 

Juhan ryhmän alansa globaalin asiantuntijan sijaan tulevaisuuden työttömäksi. 

Positiointi on itsetuntoa alentavaa. Juha kertoo, miten eräs ryhmän jäsenistä käyttää 

protokollamaista kieltä, saa työvoimahallinnon edustajan hämilleen ja koko 

satapäisen ryhmän nauramaan. Siinä hetkessä ryhmä nostaa itsetuntoaan 

käyttämällä kieltä, jota hallinnon edustaja ei ymmärrä. Yhteinen kieli lisää 

sosiaalista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta (ks. Worchel ym. 1998).  Toki 

nauraminen ja siitä kertominen helpottavat epämiellyttävien tulevaisuuden 

näkymien aiheuttamaa painetta. Kertoessaan episodista Juha tulee myös samalla 

korostaneeksi protokollakielen hallitsevien älykkyyttä. 

Juha kertoo ryhmänsä jatkaneen irtisanomisista huolimatta kovan työn 

tekemistä. Hakataan niin ku apinan raivolla, kuten Juha asian ilmaisee. Sinänsä 

kovan työn tekeminen ei edistä ostajan löytymistä. Neuvottelut ja päätökset 

globaalien liiketoimintojen ostamisesta käydään ihan toisaalla. Ryhmän sinänsä 

irrationaaliselta vaikuttava toiminta tulee ymmärrettäväksi aiempien 

identiteettitutkimusten tulosten kautta (Ellemers ym. 1998, Lembke & Wilson 

1998).  Niissä on osoitettu, että ryhmään identifioituminen saa yksilön tekemään 

oman sisäryhmänsä puolesta töitä enemmän kuin mihin hänellä voidaan ajatella 

olevan velvollisuuden. Kertoessaan sisäryhmän kovasta työnteosta Juha rakentaa 

samalla ulkoryhmän suomalaisesta ylimmästä johdosta. Ulkoryhmän 

ominaispiirteiksi määrittyy, että he eivät tee tarpeeksi töitä ostajan löytämiseksi, 

vaan piiloutuvat japanilaisen omistajan taakse. 

Tämän luvun alussa kerroin edellisen omistajayhtiön tapahtumista ja siitä 

prototyypistä, jota Juha rakensi muistellessaan silloisia tapahtumia.  Prototyypin 

ominaispiirteiksi määrittyivät sitoutuminen työhön ja ryhmään, suoran ja ronskin 

puheen kestäminen ja virheettömän työn tekeminen. Nyt prototyyppiin tulee uusia 

piirteitä. Kerronnassa rakentuu eräänlainen älykkösankarityyppi, joka on johtajia 

rohkeampi ja koviin suorituksiin kykenevä.  Tämä älykkösankari osaa toimia juuri 

oikein niissä tilanteissa, joissa ryhmää uhkaa intialainen varjo tai ryhmän itsetuntoa 

yrittää nujertaa paikallinen hallinnon edustaja. Älykkösankarista kuoriutuu 
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tarvittaessa suomalainen korpisoturi, joka ei vapise eikä tärise globaalissa 

taistelussa. Tyyppi, joka pitää omistaan huolta itseään säästämättä ja säälimättä. 

Korpisoturi kestää taisteluiden paineen, keskittyy olennaiseen eikä vatvo asioita 

jälkeenpäin. Korpisoturille irtisanotuksi tuleminen olisi tuomiona yhtä ankara kuin 

Tuntematon sotilas -romaanin sotilaskuriin taipumattomien sotilaiden saamat 

kuolemantuomiot. 

Herää kysymys, miksi Juha rakentaa edellä kuvattua prototyyppiä ja miksi Juha 

depersonoituu ryhmään. Kerrotun perusteella vastaus on selkeä. Kerronnan sisältö, 

sen elävä sävy ja huumorin käyttö paljastavat tuotekehitysryhmän jäsenyyden 

vahvan emotionaalisen ja ryhmän arvoihin liittyvän merkityksellisyyden (ks. Tajfel 

1981). Kerronnassa välittyy se itsekunnioitus ja itsetunto, jota Juha saa lisättyä 

identifioitumalla kertomaansa sisäryhmään. Kertomalla itsensä ryhmän jäseneksi 

ja rakentamalla ryhmälle monilla tavoin sankarillisen prototyypin Juha saa 

vähennettyä sitä epävarmuuden tunnetta, jonka organisaation käymistila aiheuttaa. 

Muisteluillaan ja ryhmään identifioitumisella Juha suojaa itseään sekä vahvistaa 

itselleen tärkeän identiteetin jatkuvuutta. 

4.1.3 Koonti tarinalinjoiksi 

Juhan tarinassa on neljä eri tarinalinjaa. Ensimmäinen tarinalinja rakentuu 

liiketoiminnan myyntiin ja odotettuun omistajavaihdokseen liittyvästä kerronnasta. 

Kerronnan sävy on selostava ja asiantunteva. Juha positioi itsensä 

liiketoimintaosaajan ja organisaation kehittämisasiantuntijan positioihin. 

Kerronnassa tulee näkyväksi, miten pitkä työkokemus toimialalta ja 

esimiestehtävissä työskentely ovat vaikuttaneet Juhan kokemukseen omasta 

minästään. Kerronta välittää Juhan kokemusta siitä, että Juha ymmärtää toimialan 

liiketoiminnan luonnetta ja niitä edellytyksiä, joilla liiketoiminta Suomen 

toiminnoissa voi jatkua. 

Toinen tarinalinja koostuu Juhan kertoessa kokemuksista, jotka liittyvät juuri 

päättyneisiin yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin. Juhan kertomat positiot 

toisessa tarinalinjassa ovat tiedottaja, herättelijä, neuvonantaja ja huolehtija. Juhan 

tarinassa ei ole kuin muutamia kohtia, joissa Juha kertoisi, miten joku toinen on 

hänet asemoinut. Toisessa tarinalinjassa Juha kuitenkin kertoo, miten hänet on 

kahteen otteeseen positioitu syylliseksi. Juha vastustaa kertomiaan syyllisen 

positioita. Kerrotusta välittyy, miten Juhalla on moraalinen oikeus määritellä omat 

toimijaroolinsa luottamusmiehenä ja managerina. Juhan kerronnassa 
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luottamusmiehen ja managerin relationaaliset sosiaaliset identiteetit rakentuvat 

hyvin samantyyppisiksi.  

Kolmas tarinalinja syntyy Juhan muistellessa edellisen omistajayhtiön aikoja. 

Juha rakentaa esimiesrooliin liittyvää identiteettiään positioitumalla 

suorapuheiseksi ja kyvykkääksi johtamaan asiantuntijajoukkoa. Tarinalinja 

määrittyy moraalijärjestyksestä, jonka mukaan esimiehillä on oikeus puhua asioista 

suoraan ja kursailematta. Työyhteisön jäsenillä on velvollisuus hyväksyä esimiehen 

tapa toimia. 

Neljäs tarinalinja syntyy muisteluista, joissa Juha identifioi itsensä entisen 

omistajayhtiön aikaisen tuotekehitysryhmän jäseneksi. Tarinalinjaa määrittää se, 

miten Juha asemoi ryhmänsä paremmuutta suhteessa amerikkalaisten ulkoryhmään, 

pukumiesten kategoriaan ja yhtiön toisiin osastoihin. Tarinalinjassa sisäryhmän 

moraalinen velvollisuus on tehdä työt virheettömästi ja muita nopeammin. 

Toisaalta sisäryhmän jäsenillä on oikeus tuntea ylemmyyttä ja näyttää se muille. 

Neljännessä tarinalinjassa keskeistä on Juhan depersonoituminen 

tuotekehitysryhmään. Tarinalinja jatkuu ja kehittyy edelleen Juhan kertoessa 

kokemuksistaan nykyisessä omistajayhtiössä. Kerronnassa korostuu 

moraalijärjestys, jonka mukaan jokaisella organisaation jäsenellä on Suomen 

toiminnoissa oikeus osallistua organisaation toiminnasta käytävään keskusteluun. 

Kerrottu välittää kuvaa Suomen toiminnoista paikkana, jossa hierarkisia rajoja ei 

juuri ole. Viidennessä tarinalinjassa kerrottu ryhmä kattaa koko yksikön 

henkilöstön. Prototyypin kautta määrittyvät ne moraaliset oikeudet ja 

velvollisuudet, joita ryhmän jäsenillä on. Juhan identiteetin rakentuminen tapahtuu 

depersonoitumalla ryhmään ja sen prototyyppiin. Ryhmän prototyyppi määrittää, 

miten organisaatiomuutoksen aikana on toimittava ja miten siihen on 

asennoiduttava. 

4.2 Marjutin tarina – Mun täytyy tehdä asiat itseni näköisesti 

Marjut työskentelee globaalin pörssiyhtiön pääkonttorissa. Hän on edennyt vuosien 

kuluessa yhtiössä yhä vastuullisempiin tehtäviin. Reilu vuosi sitten hänet kutsuttiin 

yhtiön ylimpään johtoon. Nimitys tapahtui pian sen jälkeen, kun yhtiö oli 

ilmoittanut mittavista irtisanomisista.  
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4.2.1 Luenta 

On syksyinen maanantaipäivä. Marjut on tullut ala-aulaan minua vastaan. Hän 

kertoo varanneensa meille kokoushuoneen viereisestä toimitilakiinteistöstä. Tilat 

ovat käyneet organisaatiomuutoksen aikana tarpeettomiksi ja ovat sen vuoksi 

tyhjillään. Vuokrasopimus on kuitenkin edelleen voimassa. Marjut haluaisi tarjota 

kahvit, mutta henkilöstöravintola on suljettu. Jätämme ulkovaatteemme aulan 

naulakkoon ja siirrymme isoon kokoushuoneeseen. Istuudumme neuvottelupöydän 

ääreen, vierekkäin samalle puolen pöytää. Keskustelemme hetken tutkimuksestani. 

Nopeasti Marjut kuitenkin siirtää puheen työhönsä. 

Marjut kuittaa muutamalla lauseella kuvauksen työtehtävistään yhtiön 

ylimmässä johdossa. Minulle selviää, että Marjut työskentelee neljä päivää viikosta 

pääkaupungissa. Pääsääntöisesti hän pyrkii tekemän viidennen päivän etätyönä 

matkustettuaan kotiin viikonlopun viettoon. Marjut alkaa kertoa tunteista, jota 

työskentely ylimmässä johdossa herättää: 

koko ajan (9, 2) vähän (9) niin ku (.) tiiäkkö semmonen riittämättömyyden 

tunne (2,9)…kun joutuu (8) tekemään kompromisseja (.) niin koko ajan (9) on 

sellanen tunne että on kumpaanki niin ku tiiäkkö riittämätön (9) (.) töihinsä 

riittämätön (9) (.) ja sitte (9) tavallaan (2) tavallaan se kotijuttu43 

Marjut alleviivaa toistolla, varauksella ja arvioivaa kieltä käyttäen 

riittämättömyyden tunnetta suhteessa perheeseen ja suhteessa työhön. Esiin tulee 

kulttuurinen odotus vanhemmuuden ensisijaisuudesta. Marjut tuntuu käyvän 

sisäistä neuvottelua ylimmän johdon roolin ja vanhemmuuden välillä.   

…mutta (7) että sekin (.) että tuota on se kyllä semmonen että täytyy (8) vaan 

(5) nyt (9) sillä lailla (5) ajatella niin että (.) kyllä minulla se intuitio sano (4) 

kuitenkin (5) että se positio ja mahdollisuus jonka mää nyt (9) sain niin (.) mää 

oisin katunu jos mää en (6) ois sitä käyttänyt… 

                                                        
43 Tarina on kirjoitettu niin, että analyysi eli luenta on pääsääntöisesti aina suoran lainauksen alapuolella 
olevassa kappaleessa. Tarinassa odotuksen osoittimet on koodattuna suoriin lainauksiin: Yleistys (1) 
Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi 
(8) Arvioiva kieli (9). Jotta tarinan luettavuus ei kovin paljon kärsisi, en kaikissa kohdissa tulkintaa 
tehdessäni luettele jokaista osoitinta osoittaakseni odotukset. Ne ovat kuitenkin koko ajan ohjanneet 
luentaani. Luotan siihen, että lukijalle käy kuten minullekin. Ensin minun oli yksityiskohtaisesti 
kirjoitettava auki jokaisen odotuksen osoittimen anti. Pikkuhiljaa opin lukemaan koodikielen avulla 
tekstiä niin, että tulkintani muuttui holistisemmaksi.  
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Marjut positioi itsensä kerronnassaan henkilöksi, joka luottaa sanattomaan ja 

tiedostamattomaan tapaan ajatella. Modaaliverbien, arvioivan kielen ja varauksien 

käyttäminen ja valitut sanamuodot paljastavat, että mahdollisuuden hylkääminen 

ei ollut edes odotettavissa. Marjut palaa ajanjaksoon, jolloin hänen tiensä ylimpään 

johtoon avautui. 44  

Marjut ylittää miltei mahdottoman rajan ja tulee oikeaan paikkaan 

Yhtiö kertoi aikomuksestaan vähentää työntekijöitä. Ilmoitettu määrä oli miltei 

käsittämättömän iso. Päivä tuntui vertaantuvat dramaattisuudessaan 11. päivään 

syyskuuta ja WTC-tornien romahtamiseen. Marjut huomasi, miten ihmiset 

hätääntyivät.  

Marjut sai kuulla olevansa yksi uuden organisaation rakentajista. Hänet 

asemoitiin siihen joukkoon, joka sai nopeasti tarkkaa informaatiota yhtiön 

hallituksen päätöksistä. Hän pääsi mukaan organisaatiomuutoksen suunnitteluun ja 

organisaation uudelleen rakentamiseen. Marjutin ääni oli täynnä ihmetystä, kun hän 

keskusteli ylimmän johdon edustajien kanssa: 

…mun pomo sai potkut (2)(.) mun pomon pomo sai potkut ja te nostatte mut 

tähän positioon… 

Hierarkiassa ylempänä olleista, irtisanotuista johtajista rakentui kategoria, jota 

vasten Marjutin uusi positio sai lisää merkittävyyttä. Kategorisointi ja toisto 

korostivat Marjutin uuden position odottamattomuutta. Marjut jatkoi keskustelua 

ylimmän johdon kanssa: 

saanko mää kysyä että mitkä on ne odotukset mitä teillä on ja ja (.) miten te 

ootte tän valinnan tehny (4).  

Marjut keskittyi kuuntelemaan. 

…sulla on tavallaan semmonen (5) rohkeus (2) (.) ja jotenkin sitte (9) se 

semmonen niin ku se asenne (2) se sitoutuminen (2) ja se semmonen 

jonkunlainen (5) niin ku puhutaan tämmösestä challenge change mind setistä 

(2) (.) ja ja kollaboraatiokyvystä (2)… ja sitte (9) se halu ja rohkeus ja ja usko 

                                                        
44 Tarinan aikamuodoissa olen tehnyt seuraavan valinnan: Preesensin käytöllä olen halunnut korostaa 
sitä aikaa ja paikkaa, kun Marjut kertoo tapahtumista kokoushuoneessa istuessamme vierekkäin pöydän 
äärellä. Aikamuoto on imperfekti silloin, kun Marjut kertoo takaumana joistain aikaisemmista 
tapahtumista työurallaan. 
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ja kyky saada muutki haluamaan (.) uskomaan (.) tekemään ja olla rohkeita ja 

innostuneita… 

Ylimmän johdon edustaja korosti Marjutin kyvykkyyttä runsain sanamäärein. 

Marjut palaa kerronnan hetkeen: 

niin sitte (9) se on kuulemma sitte (9) sitä mitä tota mun tekeminen on aina (9) 

edustanu (.) no hyvä niin [nauraa]. 

Arvioivaa kieltä käyttäen Marjut vahvistaa reilun vuoden takaisen ylimmän johdon 

tekemän positioinnin.  

…nostetaan tavallaan sellanen keskijohdon henkilö sinne niin kyllähän se oli 

semmonen että ei (6) niitä kauheen (9) monta oo (2) (.) niin ku tavallaan oo 

ollu semmosta (9) tässä niin ku tässä organisaatiossa (.) että on ollu niin ku 

ehkä (5) enempi (9) tutumpia (9) nimiä niin ku pitemmältä (9) ajalta (..) että 

toki mun nimi oli tuttu (3) mutta (7) ei (6) ehkä (5) niin ku siinä (5) 

laajuudessa… 

Kerronnassa Marjut tuo esiin arvioivaa kieltä, kieltoa, toistoa ja varauksia käyttäen 

yhtiön kulttuurisen konvention, jossa hierarkian ylemmille paikoille nostetaan 

organisaatiossa tunnettuja nimiä.  Rajaa keskijohdosta ylimpään johtoon ei ole 

helppo ylittää. Odotus muuttuu Marjutin kerronnassa. Marjutille ja muutamalle 

muulle poikkeuksellisen kyvykkäälle siirtyminen oli ollut mahdollinen. Marjut 

jatkaa menneestä: 

jossakin vaiheessa se rupes menemään sitte (9) siihen että ruvettiin pyytämään 

(2) (.) ruvettiin nimittämään että sä et (6) hakenu vaan (7) sut niin ku kutsuttiin. 

Sinä-kieltä käyttämällä Marjut ottaa etäisyyttä omaan urakehitykseen puhuen 

kuitenkin itsestään. Kerronnassa rakentuu kaksi kategoriaa: tehtäviä hakevat ja 

kulttuurisesti arvostetumpi, tehtäviin kutsuttavat. Marjut vaihtaa kerronnan suuntaa: 

mutta (7) että kyllähän niin ku valtaosaan (.) että jos mä sanon että vuosia on 

viistoista ja ainaki (5) kymmenen vuotta niin sä oot ihan (5) itse rakentanu sitä 

omaa polkuasi…sitten ku tulee valmista sitt (9) mää oon aina (9) niin ku 

lähteny hakemaan että mitä seuraavaksi…mää oon aika (5) aktiivisesti (9) 

tiiäkkö itse nähny (2) aina (9) sen mitä mää teen ja sitte (9) ku mää on niin ku 

tavallaan (5) nähny (2) (.) nähny sen (.) niin sitte (9) että enempi (2) enempi 

on se että mää on ihan (5) itse luonut itseni. 
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Kerronnassa Marjut etäännyttää sinä-kieltä käyttämällä itsensä arvioidessaan omaa 

urakehitystään. Hän siirtyy takaisin minä-kieleen korostaessaan, että kyse ei ole 

sattumuksista eikä organisaation mahdollisuuksista. Kyse on Marjutin kyvystä 

rakentaa uraa. Kerronnassa korostuu, miten hän on itse valinnut tiensä ja luonut 

itsensä.  

Marjut kertoo yhden ainoan kerran epäilleensä omaa kyvykkyyttään ja 

mahdollisuuksiaan rakentaa yhtiössä urapolkuaan. Vuosia aikaisemmin yhden 

organisaatiomuutoksen aikana, huolimatta yhtiön voimakkaasta kasvusta, Marjutin 

vastuita pienennettiin. Kaikki sujui lainmukaisesti, koska hänen palkkansa pysyi 

ennallaan. Marjut turhautui ja sai jopa psykofyysisiä oireita. Usko yhtiöön ei 

kuitenkaan horjunut. Hän päätti vaieta huonosta johtamisesta ja edetä asiassa 

omalla tavallaan: 

mullahan oli jo (9) siihen vaiheeseen tietysti (9) valtavan (9) laajat (9) 

verkostot (.)  no mä tein sitte (9) niitä hanttihommia tietysti (9) sillä tavalla 

niin ku priimasti (9) (.) ja ja tota ja sitte (9) mää siinä omassa verkostossani (.) 

en (6) kertonu kurjuudestani vaan (7) mä sanoin ett mulla on vähä (5) kaistaa 

(2) tehä muutakin (2) (.) onks sulla jotaki (5) hommia (2)(.) mitä kuuluu…mulla 

on tämmönen yks pikkuproggis (.) mutt (6) mulla on kaistaa että tota jos sulla 

on mitään (5) hommia (.) mä voisin (8) ruveta tekemään että ku mulla on nyt 

(9) niin että tää ei (6) missään nimessä työllistä mua kokonaan …ett palaile 

jos on mitään. 

Lisätöitä tehdessään Marjut teki innovatiivisen ratkaisun, jota hän kävi 

esittelemässä johtoryhmässä. Paikallisen käytön sijasta innovatiivinen kehitystyö 

haluttiin ottaa globaalisti käyttöön. Johtoryhmä ihmetteli, miten hänen tapaisellaan 

osaajalla saattoi olla aikaa tehdä ylimääräisiä töitä.  

…sitt oli ruvettu puhumaan tämän huonosti (9) minua kohdelleen esimiehen 

kanssa ett mikä juttu tää on...ja sitte (9) mut nimitettiin siihen paikkaan (.) ja 

se oli siinä se (2) ja se entinen (9) esimies oli historiaa ja tarina on tässä… 

Marjutin kyvykkyys korostuu, kun se asetetaan vastatusten sen kanssa, miten hänen 

esimiehensä asemoituu huonoksi johtajaksi. Ilmaisuilla tarina on tässä Marjut 

palaa kerronnan hetkeen:  

mää koen tekeväni nyt (9) niitä hommia mitä mun ois pitänyt aina (9) tehä 

[nauraa] että mulla on niin ku vähä (5) semmonen että että tosi (5) helposti (9) 

on niin ku tavallaan (5) päässy siihen maailmaan (.) ja mulla on ollut 
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semmonen tunne koko ajan (5) että tää on just (5) se maailma missä mun 

pitääki (8) toimia ja mihin mää kuulun (..) ja että olipa hyvä että nyt (9) 

tavallaan että onpa tässä jo (9) ooteltukki vähä (5) semmonen (.) että vaikka 

(7) ei (6) tiennytkään. 

Marjut muuttaa kerronnallaan traditionaalista odotusta siitä, että siirtyminen 

keskijohdosta ylimpään johtoon olisi vaikeaa. Marjutille vaikeatkin asiat ovat 

helppoja ja urakehitys odotettavissa. Siirtyminen ei vain tapahtunut, vaan niin 

pitikin tapahtua. Marjutin kerronta rikkoo odotuksen, että samassa yhtiössä töissä 

olevat jakaisivat yhteisen todellisuuden. Oltaisiin yhtä suurta perhettä. Toistolla hän 

korostaa eri maailmojen olemassaoloa ja omaa paikkaansa ylimmässä johdossa. 

Marjut muistelee, miten työntekijät ottivat kantaa siihen, kuka uuteen 

ylimmässä johdossa olevaan paikkaan pitäisi nimetä: 

se on sun paikka. 

Marjut kertoo, että  

tuli semmonen niin ku itselle hyvä (9) fiilis lähtee tekemään siitä että sun 

osaamiseen uskottiin ja sun osaaminen nähtiin tavallaan niin sanotusti 

alemmasta (9) portaasta (.) niin ku sulla oli täys (9) tuki niitten mielestä (.) sä 

olit (2) sä olit juuri (5) se kenet sinne pitikin saada. 

Marjutin työ ylimmässä johdossa 

Marjut korostaa uskomisen merkitystä kertoessaan suhteestaan yhtiöön, 

irtisanottuihin ja organisaatiossa työskenteleviin. Marjut palaa jälleen kerran ison 

muutoksen kuohuttaviin alkuvaiheisiin, jolloin hän lähti perustamaan strategiassa 

tarvittavaa uudentyyppistä organisaatiota.  

Marjut sai valita suurimman osan henkilöistä itse. Hän sijoitti valitsemansa niin 

sanotusti back officeen. Se oli paikka, jossa on dynamiikkaa. Hänen 

vastuualueelleen osoitetut ihmiset Marjut sijoitti pysyvyyttä edustaviin työtehtäviin. 

Kysymykseni palauttaa Marjutin tarinasta nykyhetkeen: 

minä: tunnistaako nää ihmiset ite sitä [viittaan jakoon miten tarinan Marjut 

on sijoittanut heidät] 

Marjut: tunnistaa ja sitte (9) mähän oon kauheen (9) avoin (2) (.) mää oon 

aivan (5) hirveen (9) avoin (.) että mää kerron niin ku tavallaan (5) suoraan 
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(2) että (2) että että kaikki (9) asiat että ihan (5) sellasenkin että sun (.) niin ku 

mää koen että (2) että että sillon kun se sanotaan nätisti (9) suoraan…”  

Marjut korostaa toistolla, arvioivalla kielellä ja varauksilla kertomuksen kärkeä. 

Hän positioi itsensä avoimeksi ja suoraksi johtajaksi. Havainnollistaakseen 

kerrontaansa hän siirtyy historiassa taaksepäin keskusteluun yhden työyhteisön 

jäsenen kanssa: 

sun vahvuus on tämä (2) mutta (7) tiiäkkö että tavallaan (5) näissä asioissa 

niin niin sulla on vielä (9) kehitettävää (2) ja että ruvetaan näitä kehittää (.) 

nää on niitä nyt (9) alueita mitä osaamista me tarvitaan (8) (.) nää ei (6) oo 

sun vahvuuksia (.) sun vahvuudet on nämä. 

Työntekijä tuntui ymmärtävän, että Marjutilla oli moraalinen oikeus määrittää 

organisaation tarpeet, mutta myös mitkä olivat työntekijän vahvuudet ja missä 

hänen oli kehityttävä. 

…niin mitä jos nyt (9) tehdään sillä tavalla että sää pysyt motivoituneena ja 

koet niin ku sillä lailla olevasi oikeassa (9) positiossa niin mää nään sut nyt (9) 

niin ku tavallaan tällasessa tehtävässä mutta (7) meijän täytyy (8) ruveta miten 

me nämä tekijät tuodaan sinne sun arkeen kun nää on sun developments 

needed (8)… 

Marjutin puheesta kävi ilmi, että Marjut tarkoitti nimenomaan asennetta ja 

sitoutumisesta puhuessaan työntekijän motivaatiosta ja oikeassa paikassa olemisen 

kokemisesta. Marjut teki monin sanakääntein selväksi muutoksen tarpeellisuuden 

ja välttämättömyyden. Kysymykseni palauttaa Marjutin nykyhetkeen: 

minä: ooksä nähäny että ihmiset pääsee muuttuun 

[Marjut ääntelehtii, mutta ei vastaa] 

minä: miinukselta 

Marjut:[ähisee] se on tosi vaikeaa [ähisee] ja sitten (9) [ähisee](.) voi muuttua.  

Yleensä ajatellaan, että ihminen kykenee muuttumaan tarvittaessa. 

Marjut: mutta (7) että sitte (9) taas niin kun [ähisee] ei ( 6) kauheesti (2, 9)  

minä: ymm  

Marjut: vaikeaa (.) ei (2,6) ei (6) ei (6) kauheesti (9) voi (.) ei (6)  
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Marjutin kerronta kuitenkin muuttaa toiston, monien kieltojen ja arvioivan kielen 

avulla odotusta; ihminen ei hänen kokemuksensa mukaan juurikaan muutu. 

…mä oisin voinu nimetä (2) ne tosta vaan (.) että nuo kaks (.) se on ajan 

kysymys millon ne lähtee mä tiesin sen…heidän näkemys siitä ei (6) ollu uskoa 

ei (6) ollu sitoutumista (.) totta kai ne lähtee  ennemmin tai myöhemmin et 

meijän (..) ehkä (2,5) ehkä (5) ehkä (5) sitten (9) se semmonen niin ku (..) on 

juurikin sitä että täällä ei (6) olla tiäkkö vaan (7) niin ku töissä täällä (.) sitte 

(9) niin ku jotenkin tehdään niitä asioita jossa sitte (9) koetaan että (2) että 

annetaan se oma inputti (.)  niin (2) niin ne lähti (2)… 

Marjutin käyttämät kielto-sanat alleviivaavat organisaation jäseniin kohdistuvia 

uskomisen ja sitoutumisen odotuksia, joita nämä lähtijät olivat rikkoneet. 

Kerronnassa syntyy kaksi kategoriaa: Toiseen kuuluvat ne, jotka uskovat yhtiöön 

ja ovat sitoutuneita. Toisessa ovat ne, jotka ovat vain töissä yhtiössä. Aiemmin on 

jo käynyt selville Marjutin oma vahva usko yhtiöön. Nyt Marjut positioi itsensä 

kyvykkääksi erottelemaan ihmiset toisistaan sen mukaan, kuinka sitoutuneita he 

yhtiöön ovat.  

Marjut jatkaa kerrontaansa pohtien yhtiön tavoitteiden ja yksilön toiminnan 

välistä ristiriitaa. Hän muistelee työntekijää, jolla on vahvan asiantuntijuutensa 

vuoksi aikaa olla vastakarvaan kaikessa organisaation uudistamiseen liittyvässä. 

Kerronta alkaa siitä tilanteesta, kun Marjut on päättänyt saada muutosvastarinnan 

loppumaan siirtämällä asiantuntijan tehtävään, jota tämä ei hallitse. Marjut palaa 

heidän väliseensä keskusteluun: 

me tarvitaan (8) uudistumista (2) (.) kaikella mahdollisella tavalla me 

tarvitaan (8) uudistumista (.) tästä syystä mä oon päättäny että (2) että sä lähet 

nyt (2,9) tekemään nyt (9) jotaki (5) ihan (5) muuta. 

Puheessaan Marjut käytti arvioivaa kieltä, toistoja ja modaaliverbejä kertoen, mikä 

on yhtiön edun mukaista. Samalla hän korosti niitä odotuksia, joita asiantuntijaan 

kohdistui. Hän tiesi, että hänen asemaansa johtajana liittyi moraalinen oikeus 

päättää organisaation tulevaisuuden tarpeista ja asiantuntijan roolista 

organisaatiossa. Asiantuntija ei puhunut mitään. Marjut palaa kerronnassaan 

nykyhetkeen ja arvioi tapahtunutta: 

näin tehtiin (.) se jäi se tyyppi (.) ja tuota (..) mun mielestä se on ollu ihan (5) 

hyvä (2, 9) hyvä (9) muutos (..) kylmä (9) kyyti kyllä (2) (.)  kyllä…sehän se (.) 
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täytyy (8) niin ku itsekin (.) niin ku tavallaan suhtautua siihen eikä (6) pidä (8) 

tulla tähän firmaan töihin jos ei (6) ymmärrä sitä että se maailma on kova (9). 

Marjut korostaa kieltosanalla, miten yksilön vastuulla on ymmärtää millainen yhtiö 

on. Marjut tuntuu hyväksyneen toimintaympäristön kovuuden. Marjut toteaa, että 

kaikki tilanteet eivät aina ole niin miellyttäviä. Hän palaa muistelemaan 

irtisanomistilannetta. Ääneen pääsee ensin irtisanottu: 

miksi sää teet näin mulle? 

Tällä ilmaisulla irtisanottu paikansi Marjutin väärintekijäksi. Marjutin vastaus oli 

selkeä: 

mulla ei (6) oo muuta vaihtoehtoa kuin vetää tää sillä tavoin niin ku mä katson 

että tää organisaatio ja oppivan organisaation näkökulmasta ja ja niin ku koko 

[yhtiön nimi]:n näkökulmasta niin niin täytyy (8) tehdä että mun on pakko (2) 

tehdä tää sillä tavalla kun musta tuntuu itsestä parhaalta. 

Marjut ei kertonut siitä, mitä tapahtui, vaan niistä velvoitteista, joita hänellä oli. 

Häntä sitoi velvoite huolehtia yhtiön edusta. Marjut korosti kielloilla ja toistoilla 

hänelle olevan tärkeää se, että hän toimi omien arvojensa mukaisesti. Kysymykseni 

palauttaa Marjutin nykyhetkeen: 

minä: mutt siinä ei voi mennä sen talon taakse että 

Marjut: ei (2,6) ei (6)  

minä: kun sää käytät sanoja että mun on pakko 

Marjut: mun on pakko  

minä: tehä oman näkemyksen mukaan 

Marjut: niin  

minä: ei niin päin ett kun meillä nyt on päätetty tää 

Sinnikäs yritykseni tarjota Marjutille positiota, jossa hän olisi vain yhtiön strategian 

toteuttaja, ei tunnu tuottavan tulosta.  

Marjut: ei (2,6) ei (6) 

minä: niin mun pitää  

Marjut: ei (6)  



150 

minä: hoitaa tää järjestely 

Marjut: ei (6) kun että mun on pakko (2)(..)  mun tapa johtaa ja mun on pakko 

tehä tää niin ku itseni näköiseksi 

Marjut vastustaa sitä käyttäen kieltoa ja toistoa. Kerronta on tuonut esiin teeman, 

joka toistuu usein Marjutin kerronnassa. Se on Marjutin uskollisuus häntä itseään 

kohtaan. 

Marjut puhuu edelleen suhteestaan työntekijöihin. Marjut kertoo, että hän on 

hakemassa johtamaansa organisaatioon uutta asiantuntijaa. Tehtävä on strategian 

toteuttamisen kannalta keskeinen, minkä vuoksi Marjut on laittanut paikan 

avoimeen hakuun. Marjut palaa kerronnassaan puhelinkeskusteluun, jota hän kävi 

taannoin erään irtisanotun kanssa tämän soitettua hänelle: 

… miks sä et (6) ota mua (2) sä olisit voinut (8) ottaa mut siihen (.) mä oisin 

ollu hyvä siinä …  

Soittaja positioi itsensä sopivaksi avoinna olevaan tehtävää. Näin hän rakensi 

Marjutille position, josta käsin Marjutin moraalinen velvollisuus olisi ollut valita 

hänet.   

…niin sää oisit ja mä en (6) epäile sitä ollenkaan (.) mutta (7) tiiäkkö että mun 

täytyy (2,8) tehdä asiat itseni näköisesti (.) mun täytyy (8) johtaa tätä 

kokonaisuutta sillä tavalla että se on niin ku mun (.) se että mä teen niin ku mä 

puhun ja mä puhun niin ku mä teen (.) ja ku mä oon koko (5) ajan (2) (.) koko 

(5) ajan alusta saakka sanonu että se tulee kaikille avoimeen (9) hakuun… 

Käydyssä keskustelussa tulee näkyväksi Marjutin puhujapaikka ja -tapa, josta käsin 

hän saattoi vastustaa soittajan hänelle antamaa positiota. Marjut perusteli 

päätöstään sillä, että hänen oli oltava uskollinen itselleen. Marjutin puhe määritti 

irtisanotulle position, josta käsin irtisanotun oli ymmärrettävä Marjutin päätöstä. 

…et mä niin ku jotenkin koen että ku tää on mun tapa johtaa niin sä pyydät (2) 

nyt (9) multa niin ku kohtuuttomia pyytäessäsi että mä muutan niin ku omaa 

identiteettiä ja johtamistapaa (.) mä en (6) voi toimia niin koska (7) mä toimisin 

sitte (9) väärin itseäni (2) ja tätä tiimiä kohtaan (..) ja toisaalta jos niin ku 

miettii ihan (5) tällasta core of contactiakin niin niin mä en (6) oo sellanen (5) 

joka tavallaan niin ku toimii muutoin kuin täysin (5) avoimesti (9)… 
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Marjutin asemoi soittajan väärintekijäksi ja itsensä vääryyden teon kohteeksi. Sen 

jälkeen hän korosti heidän välisessä keskustelussaan omaa tapaansa toimia, 

suhdetta omaan itseen ja yhteisön jäseniin.  

… ja mä oon tosi (5) pahoillani että mun pitää (8) sulle tämä kertoa mutta (7) 

mää tekisin väärin jos mä en (6) kertos… 

Näin Marjut positioi itsensä anteekspyytäjäksi, jolloin soittajan puhujatavaksi jäi 

hiljaisesti tyytyä anteeksiantajan positioon.  Samalla Marjut paikansi toimineensa 

oikein. Marjut jatkoi asemointiaan: 

ja mää sanoin että mää ymmärrän sua koska (7) jos mää olisin sinä (.) niin 

musta tuntus tosi (5) pahalta ett sää päästät mut menemään vaikka sää voisit 

pelastaa mut ja sää siitä huolimatta et (6) tee niin (..) mää ymmärrän sua (2) 

mää ymmärrän että susta tuntuu pahalta (.) mutta (7) mää en (6) voi (8) toimia 

tässä toisin ku mä koen niin. 

Marjut palaa kerronnan hetkeen.  

…oisihan mä voinu siitä porukasta niitä jota mä tunnen niin ku nostaa eikä (6) 

laittaa tätä paikkaa auki (.) mutta (7) mä niin ku niin vahvasti (9) (.) mulla on 

se visio siitä että mitä mä tarvin että mä en (6) niin ku lähteny niin ku tän 

tyyppiseen varman päälle pelaamiseen kun mää ajattelin että ei (6) (.) että 

mulle ei (6) kelpaa nyt (9) kyllä mikään muu ku täydellinen match (.) mä en (6) 

halua niin tavallaan että toi vois olla aika (5) hyvä (9) (..) nyt (9) ei (6) riitä 

aika (5) hyvä (9) (.) nyt (9) pitää (8) olla niin ku tavallaan beyond enkä (6) 

tiedä miten käy [naurahtaa]… 

Kerronnasta tulee esiin Marjutin moraalijärjestykseen perustuva oikeus toimia 

oman näkemyksensä mukaan. Marjut asemoi itsensä näkemykselliseksi toimijaksi, 

jopa täydellisiä ratkaisuja tavoittelevaksi riskin ottajaksi. 

Puhelinkeskusteluepisodin kerronnan jälkeen Marjut jatkaa irtisanomisista: 

…mäkin mietin tässä nyt (2, 9) tavallaan nyt (9) että mä oon aivan (5) liian (5) 

monet (9) lähtökahvit juonu...meitä on jäljellä kaks (.) yks meni kiinaan (2) (.) 

yks meni pääkonttorille (2) (.) mää menin pääkonttorille ja tää toinen meni 

kiinaan (.) ja sitte (9) se mikä mun mielestä siinä justiin oli jos mietin että mikä 

meitä kahta yhdisti (.) niin yhdisti se samanlainen tapa hahmottaa se 

sitoutuneisuus ja jollakin lailla sitte (9) se semmonen asenne (2) miten 

suhtautuu asioihin ja miten tekee (2) miten tekee… 
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Suurin osa porukasta on poistunut. Siitä organisaatiosta, jota Marjut kertoo 

muistelevansa, on jäljellä Marjutin lisäksi vain yksi toinen. Marjut asemoi Kiinaan 

lähteneen ja itsensä sitoutuneiksi ja oikean asenteen omaaviksi. 

…jos mietitään että hirveen (9) paljon on saanu niin ku huippu (2, 5) (.) 

tavallaan pitkän (9) linjan johtajia on saanu potkuja (.)  niin en (6) nää kyllä 

katkeruutta enkä (2, 6) enkä (6) (.) siinäki sitoutuminen vaikka oot saanut 

potkut (.) sen täytyy (8) olla tiiäkkö jotenki niin ku jossaki dna:ssa… 

Marjutin kerronnassa rakentuu irtisanotuista johtajista kategorian, johon kuuluvien 

määrää hän korostaa toistolla ja arvioivalla kielellä. Poikkeuksellisen tästä 

kategoriasta tekee heidän uskollisuutensa yhtiötä kohtaan. He ovat sitoutuneita 

yhtiöön ohi oman henkilökohtaisen etunsa. Marjut korostaa dna:han liittyvällä 

ilmaisulla sitä, että sitoutuminen ja uskollisuus ovat kategorian jäsenten 

henkilökohtaisia ja muuttumattomia ominaispiirteitä.  

…mutta (7) ei (2,6) ei (6) kaikki (.) että sittenhän (9) on niitä surullisiakin (9) 

tarinoita (.) että vihaa surua… 

Kertomalla surua ja vihaa tuntevista irtisanotuista Marjut luo kontrastin, joka 

edelleen korostaa yhtiölle uskollisia irtisanottuja johtajia. Marjut tekee korjauksen 

ja palaa kertomaan uskollisista johtajista: 

mutta (7) että hoidetaan ammattimaisesti (9) myös se lähtö. 

Toinen korjaus tulee heti perään, kun Marjut siirtyy käyttämään me-kieltä: 

se että kun me ollaan kaikki niin sitoutuneita tähän firmaan (.) niin tätähän 

ajatellaan niin ku aina (9) että tiääkkö firma ensin ja ite sä oot vaan (7) se 

koneisto joka on perässä (.)  et sä niin ku jopa nostat sen että ensin (.) että totta 

kai (.) että kun tää asia on nyt (9) niin ku sellanen että tää on niin ku yhtiön 

etujen mukaista (2) mun (..) yhtiön etujen mukaista on että mä saan potkut jotta 

tää firma niin ku jatkaa että että semmonen… en (6,2) en (6) tiedä (.) se on 

vaikee selittää mutta (7) että kyllä niin ku tavallaan tää on se tapa. 

Näin Marjut luo uuden kategorian, johon kuuluvat yhtiölle uskolliset ja sitoutuneet 

ammattijohtajat. Kategoriaan kuuluu yhtiöstä irtisanottuja, mutta myös yhtiössä 

työskenteleviä. Heitä yhdistää se, miten yhtiön etu menee kaiken edelle. Marjut 

samaistuu tähän ryhmään. Hän kertoo itsensä koneistoksi, joka toimii pitääkseen 

yhtiön elossa. Koneiston pitää olla koko ajan käynnissä: 
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että se kun sä meet niin ku riittävän (5) ylös (9) niin sitte (9) siitä työstä tulee 

(2) tulee niin ku sitä että tavallaan (5) siinä ei (6) enää katota ehkä (5) 

välttämättä kellon aikoja tai milloin sitä tehdään että se on sitte eletään (2) 

sitä…että se työ on niin ku koko (9) ajan niin ku siellä ja sitte (9) sä reagoit 

siihen että vaikka se tulis sillon viikonloppuna sen perheajan puitteissa… tässä 

tavallaan tasossa missä mää teen nyt (9) töitä niin kaikki tekee. 

Marjutin kerronta rakentaa kaksi toisiinsa hierarkisessa suhteessa olevaa kategoriaa. 

Alempaan kategoriaan kuuluvat ne yhtiössä työskentelevät, joilla työaika ja vapaa-

aika erottuvat selkeästi toisistaan. Marjut positioi kerronnassa itsensä ylempään 

kategoriaan. Siihen kuuluvat asettavat valintatilanteessa työn etusijalle. Kerronta 

tuo esiin, miten työ ei ole enää vain työtä, vaan se on elämäntapa. Työpäivät 

venyvät yhdeksään tai kymmeneen illalla. Aamulla kahdeksalta alkaa uusi päivä, 

uusi palaveri. Kysyn, tietävätkö toiseen kategoriaan kuuluvat työyhteisön jäsenet 

pitkistä päivistä. 

…tietää ja ne sanoo siitä että (2) että hei että (.) tuota niin ku just (5) tai ne on 

kysyny kans siis miten sää jaksat (2) ja mistä sä niin ku revit ton energian (.) 

ett he niin ku ihmettelet että sä oot niin ku joku (5) yli-ihminen ett eihän (6) 

kukaan niin oo aina (9) niin niin ku tavallaan (5) täynnä (9) energiaa (.) ja 

miten sä niin ku hanskaat sen paletin… 

Työyhteisön jäsenten äänellä Marjutille rakentuu positio henkisesti ja fyysisesti 

ylivoimaisena ihmisenä.  

…mutta (7) sitte se mitä ne ei (6) nää niin ne ei (6) nää sitä torstai-iltaa… 

Kerronta tuo esiin odotuksen ylimmän johdon väsymättömyydestä ja 

energisyydestä. Työyhteisöltä jää piiloon se, minkä Marjut kertoo ja mikä perheelle 

tulee näkyväksi: yhtiön ylimmässä johdossa toimiva, pitkistä työpäivistä väsyvä 

ihminen. Koti on se paikka, jossa voimat kootaan ja pettymykset käsitellään. Marjut 

palaa kerronnassa edelliseen perjantaihin, hetkeen, kun hän sai tietää päätöksestä, 

joka vaikeuttaa hänen pääsyään tavoitteeseen. 

…mulla tuli sellanen ihan (5) hetkellinen olo että ei (2,6) ei (6) ihan (5) oikeesti 

(9) niin tää on nyt (9) mitenkähän mitenkähän mä tän nyt (9) hanskaan… 

Marjut rikkoo odotuksen, että ylemmässä johdossa toimivat eivät joutuisi 

nielemään hankalia päätöksiä. Hän alleviivaa lukuisin kielloin, useilla toistoilla ja 

arvioivalla kielellä sekä varauksilla pettymyksen määrää.  
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…mutt (7) sitt mää ajattelin että ei (6) siinä nyt (9) mitään se on nyt (9) päätös 

ja tehty ja tähän ei (6) auta jäähän tiiäkkö niin ku suremaan että oli väärä (9) 

päätös (.) mä vastasin kaikille heti (9) siihen että ei (6) että tota että ymmärrän 

ja (2) ja tietysti (9) tää on iso (9) pettymys mutta (7) tota (.) you have my full 

commitment   

Marjut korostaa arvioivaa kieltä käyttäen, että saatuaan tiedon ja ymmärrettyään 

asian koko vaikeuden hän kuitenkin heti ilmoitti muille (viittaa kollegoihinsa 

ylimmässä johdossa) täydellisestä sitoutumisestaan. Marjut kertoo itsensä nopeaksi 

kokonaisuuksien ymmärtäjäksi. Taas kerran tulee esiin sitoutuminen yhtiön 

tavoitteisiin. Kerronnassa korostuu myös kyky sopeutua: 

että tota (.) lets take time on monday morning and think how to get this forward 

(.) ja sitte (9) vaan (7) täytyy (8) todeta nyt (9) tuli tappio (..) kävin sen oman 

aallon pohjani että että tota välillä tulee takapakkia mutta (7) siitä huolimatta 

sitte (9) taas niin ku se (2) se se niin ku sanotaanko maanantaiaamuna (.) tässä 

nyt (9) oli tää asia käsittely niin ku tätä muuttunutta tilannetta vasten (2) ja ja 

viivästynyttä aikataulua vasten ja ja yhä edelleen tuntuu siltä että tää on kivaa 

ja maali on edelleenkin. 

Marjut kontrastoi mutta-ilmaisulla edelleen sitä yleistä odotusta, että huonot 

päätökset vähentäisivät sitoutumista. Hän korostaa arvioivalla kielellä, miten 

nopeasti hän kykenee käsittelemään omat tuntemuksensa. Kerronnasta välittyy, 

miten Marjut positioi itsensä kyvykkääksi ottamaan muuttuneet tilanteet haltuun. 

Tässä episodissa Marjut rikkoo odotusta siitä, että työ ison globaalin yhtiön 

ylimmässä johdossa isojen irtisanomisten aikaan olisi raskasta ja epämiellyttävää.  

Palaan keskustelussamme vaikeasti hyväksyttävään päätökseen. Kysyn, 

mahtuuko tällaisia päätöksiä vielä lisää.  

…ei mahu (2, 6) ei (6) mahu mutta (7) se ei (6) mahu ei (6) missään 

nimessä…toivottavasti ei (2, 6) en (6) usko jos ei (6) nyt (9) tuu sitt (9) jotain 

(2) jotain muuta…sittenhän tää koko pakka menee taas (9) sekasin mutta (7)  

tuota en (6) usko ja sitt (9) se miten mä nään että sitte (9) se toisaalta mun 

tehtävään kuuluu myös se että sitte (9)  jos mä nään sen että nyt (9)  se on se 

tavoite täysin saavuttamaton niin mun tehtävä on myös sitte  (9) kertoa se (.) 

että nyt (9) näyttää siltä että toi on pahasti (2, 9) pielessä ja joko me 

tunnistetaan se ja niin ku tavallaan asemoidaan sitä tai sitten me tiedostetaan 

että se on pahasti (9) pielessä ja tehdään se mitä pystytään ja katotaan mihin 

päästään…  
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Marjut kerronnassa kieltosanat, toisto ja runsas arvioivan kielen käyttö korostavat 

organisaation muutosprosessin vaativuutta, mutta myös Marjutin keskeistä 

positiota muutoksen johtajana. Marjut korostaa kerronnassa tavoitetta ja sen 

saavuttamista: 

mähän oon hirveen (9) tuloskeskeinen (2, 9) mä oon tosi (5) tuloskeskeinen (9) 

olen olen (.) aina (9) ollu (..) jos mulle  asetetaan tehtävä (.) mä suoritan sen 

aina (9) menestyksekkäästi (9)…mä niin kun nään että tulos (2) (.) tulos (.) 

tulos nyt (9) sä meet sinne maaliin ja tavallaan niin kun se ohjaa mun tekemistä 

ja mä piiskaan itseäni armottomasti (2,9) kohti sitä tulosta että tuonne pitää 

(8) päästä ja ja tota se ohjaa niin ku tavallaan sitä mitä niin ku mää nään että 

mitä pitää (8) tehä (2) niin pitää (8) tehä. 

Tekemisen tapaa kuvaavilla adverbeilla, toistolla ja varauksilla Marjut kertoo 

tuloskeskeisestä vahvasta tekijästä, joka ei epäonnistu. Hän käyttää odotustiheää, 

arvioivaa kieltä kertoessaan itsensä vaativaksi johtajaksi.  

…se lähtee niistä ihmisistä (2)…että päästäänkö me nyt (9) sitte (9) sinne 

maaliin (2) kun mä yhdistän sen kovan (9) tavoitteen sitte (9) siihen arkeen ja 

siihen tekemiseen ja siihen että ne ihmiset on niin ku motivoituneita (2) niin ku 

tukemaan mua siihen maaliin pääsemisessä ja sitten (9) jos ne ei (6) oo niin 

sitte (9) mä toivon että ne lähtee ja mä otan ne jotka on… 

Marjutin tulevaisuuteen suuntaava kerronta korostaa Marjutin henkilökohtaista 

suhdetta strategiseen muutokseen. Sen hän on sitoutunut viemään läpi.  

…että että tota mielettömän (9) semmonen niin ku mielekäs (9) työ ja ja upea 

olla mukana (.) nyt (9) sitte pyrkimässä siihen että vielä noustaan ja sitte (9) 

jotenki kokee (.) no ainakin (5) olen nyt (9) kaikkeni tehny… 

Marjut positioi itsensä niiden tekijöiden joukkoon, joilla on mahdollisuus saada 

yhtiön markkina-asemaa parannettua. Epävarmuus onnistumisesta värittää 

kerrontaa. Marjut positioi itsensä vastuunkantajiin.  

… tää on tää mun eksperimentti tässä sitä mä nyt (9) teen niin ku mä sanoin 

niin mulla on tää strategia tässä menossa ja sitten mä uskon että me päästään 

maaliin ja mulla on niin ku mahtava (9) joukkue (.) sieltä joukkueesta varmaan 

joku nousee ja lähtee vetämään kohti seuraavia mm:iä 

[maailmanmestaruuskisoja] ja Marjut lähtee… 
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Kerronnassa toistuu tulevaisuuden näkymä siitä, että Marjut poistuu yhtiöstä 

kuluvan strategiajakson jälkeen.   

…mä tän homman teen vielä (.) mutta (7) sitte (9) ku mä koen että nyt (9) (.) 

nyt (9) on kaikki tehty (2) (.) sitt (9) mää haluan et se seuraava tarina on (.) 

että sitte (9) tavallaan (5) se onkin niin ku (.) … mää oon nähnyt se on niin ku 

se koko (.) mun strategia on kolmivuotinen (2) [nauraa]…mä nään (2) mä niin 

ku jotenkin nään ett jos mä pysyn siinä aikataulussa (.) niin sen niin ku 

tavallaan sitten (9) sen (.) sen jälkeen niin tää on sitte (9) niin ku done että se 

on se on niin ku strategia tälle mun tälle tälle tavallaan (5) (.) näin tälle 

kokonaisuudelle mistä mä vastaan niin jos ei (6) mitään ihmeitä tapahdu (.) 

sitähän ei (6) tiedä mutta (7) oletetaan nyt (9) että sillä mennään (.) se 

tarkottaa sitä että sitte (9) kun se strategia on valmis niin mäkin oon valmis (.) 

sitt mää ooon niin ku (.) että no niin nyt (9) on aika… 

Lauseella mä tän homman vielä teen Marjut katsoo tähän hetkeen ja 

lähitulevaisuuteen. Samalla hän viittaa menneeseen antaen ymmärtää, miten paljon 

hän on jo tehnyt. Marjut rikkoo kerronnallaan odotuksen siitä, että ylimmän johdon 

paikoista pidetään kiinni tiukasti. Marjut toki sisällyttää kertomukseensa varauksen 

jos ei mitään ihmeitä tapahdu. Hän luo kuitenkin kerronnallaan odotuksen 

lähtemisestä. Odotus on, että ylimmän johdon osaaminen on hyödynnettävissä 

muissa organisaatioissa ylimmän johdon tehtävissä. Siirtyminen yhtiöstä toiseen ei 

olisi ongelmallista. 

…mä nään itteni niin ku tämän talon sisällä täsmälleen (9) tiedän miten mä 

täällä toimin (2) ja mitä mä teen ja ja ja missä roolissa mä teen mutta (7) sitten 

(9) se mikä on tähän yhtiöön liittyvän kokemuksen toinen puoli niin siinä on se 

että sitte (9) ku sä meet tosta ovesta ulos (9) niin sä et (6) osaa hahmottaa 

itseäsi siinä maailmassa (.) se on tosi (9) vaikeaa et se tavallaan maailma kun 

tuon oven suljet niin mitä se on… 

Mutta-lauseella Marjut rikkoo odotuksen, että siirtyminen olisi ongelmatonta. 

Marjut kertoo, miten hän ei kykene hahmottamaan itseään yhtiön ulkopuolella. 

Kerronnassa korostuvat yhtiön maailma ja sen ulkopuolinen, Marjutille tuntematon 

maailma. 
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Marjut tuntee kadottavansa näkymän itseensä yhtiön ulkopuolella  

Marjutin kerronnassa yhtiöön uskomisen ja sitoutumisen rinnalla on toinen teema, 

henkilökohtainen ja tulevaisuuteen kurkottava.  

…innostuneesti (9) vien eteenpäin (9) sitä ja sitoutuneena niin ku sata nolla 

mutta (7) sitt (9) mää yritän samaan aikaan miettiä sitä ett tota (..) niin tehä 

töitä itseni kanssa että mä löytäsin sen että kun mulla on se ongelma siihen että 

tunnistan itseni (.) se on aika (5) vaikeaa (9) ja kato mää on niin jotenki niin 

ku ihan vielä (9) niin ku nollassa (.) et mull ei (6) oo niin ku vielä sitä sellasta 

enkä (6) tiedä sitte että miten (2) (.) miten miten miten siinä niin ku tavallaan 

polussa sitte (9) niin ku vois jollaki lailla (.) edetä… 

Arvioivan kielen avulla Marjut edelleen toistaa innostumistaan ja sitoutumistaan. 

Mutta-ilmaisulla, kiellolla, toistolla ja arvioivaa kieltä käyttäen Marjut rikkoo 

odotuksen siitä, että ylimpään johtoon kuuluvat olisivat aina varmoja suunnastaan 

ja tulevaisuudestaan. 

…mitä tapahtuu tämän jälkeen niin mä en (6) nää on ihan (5) tyhjää…mulla 

on tyhjää (2)(.) mulla on tyhjä sivu (..) mutta (7) kyllä mun pitäs (8) nähdä 

siihen se kuva kun mä kyllä hahmotan asioita niin ku jotenkin sillä lailla…. 

mulla pitää (8) olla se semmonen jonkilainen visio (.) ja ja tuota (.) työssä 

mulla on aina ollu aika (5) vahva (9) semmonen (.) mä oon ollu se jolla se 

äkkiä se (.) luon sen vision että okei että nythän (9) näyttää siltä että tässä 

tilanteessa voisi olla että me ollaan menossa tonne vai onko ihan vai oltasko 

tonne eli niin ku eri skenaarioita koska (7) sitte mulla on se kyky tuoda niitä 

skenaarioita… 

Marjut paikantaa itsensä kerronnassaan kohtaan, jossa tietäjä muuttuu 

neuvottomaksi ja näkijä menettää näköalansa. Hän kertoo siitä, miten pitäisi tietää 

ja miten pitäisi nähdä. Marjut muuttaa kesken kaiken kerronnan suuntaa. Ilmaisulla 

mä oon ollu se Marjut viittaa siihen, että hänellä on ollut poikkeuksellinen kyky 

nähdä, tietää ja rakentaa tulevaisuuden kuvia. Marjut palaa kerronnassa 

ajanjaksoon, kun hän työskenteli keskijohdossa. Kertojaäänenä on kollega: 

miten se on mahollista (.) miten Marjutilla on aina (9) se kyky löytää sieltä se 

oleellinen (2) aivan (5) sama mistä me puhutaan sä aina (9) poimit sen 

olennaisen ja lähet sen ympärille rakentaan sitä.  
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Marjut positioitui jo keskijohdossa toimijaksi, joka kykeni näkemään nopeasti 

olennaisen. Marjut palaa kerronnan hetkeen ja jatkaa: 

ehkä (5) se on se kyky että sä löydät sieltä sen olennaisen (.) toi vois olla se 

avain (.) voisko olla (.) lähetäänkö rakentaan sille(.)  ja sitt (9) mä otan ne 

muut mukaan ja mä varmistan että kun mulla oli se visio niin mäpä kerään nyt 

(9) siihen sen porukan ja pelataanpa sitten tonne. 

Marjut asettuu sinä-kieltä käyttäen ulkopuolisena arvioimaan omaa itseään. Hän 

positioi itsensä näkijäksi ja joukkojen johtajaksi. Marjut vetää henkeä ja jatkaa: 

mulla ei (6) oo mitään semmosta (5) (..) että nyt (9) oon ihan pihalla..tää on 

tää mun arki nyt niin intensiivistä että enhän (6) mä ehi (2) tällästa pohtia…joo 

mulla ei (6) oo aikaa ja multa puuttuu se visio (.) ja sen on niin ku kauheen (5) 

semmonen niin ku sellanen tekee mut niin ku hämmentyneeksi että kun mä aina 

(9) tiedän kaikki (9) [nauraa] niin miks mä en (6) tätä tiedä (..) kun mulla on 

tavallaan (5) niin ku sellanen (5) hirveen (9) vahva (9) tekeminen yleensä 

kaikessa niin miks mulla ei (6) oo tässä ett mä oon niin ku jotenki täysin (5)  

niin ku haavoittuva ja alaston kun mulla onkin vaan (7)  niin ku tyhjä (9) sivu 

(…) ei (2,6) mitään lue sillä sivulla ei (6) mitään. 

Marjut nauraa puhuessaan. Hän on kuitenkin toistanut jo monin sanoin ja erilaisin 

mielikuvin, miten hän ei tunnista itseään eikä suuntaansa yhtiön ulkopuolella. 

Minulle tulee tunne, että minun pitää kannatella häntä hänen kertoessaan suhteesta 

itseensä ja tulevaisuuteensa: 

minä: voitko sää sen niin päin aatella että nyt sää oot jo niin valmis kaikkeen 

että sun kärsii olla alaston 

Marjut: niin ehkä (5) sitä voi (8) ajatella niinkin  

minä: että nyt se kantaa 

Marjut: niin että ajattelee niin että se kantaa (..) ja sitte (9) jotenki niin ku 

semmonen usko (2) (.) että pidä se usko siihen että aika (5) monta vaikeaa (9) 

asiaa on kuitenkin niin ku kokenu (2) kokenu niin ku menetyksiä…niin ku 

varmaan yks vaikeimpia oli tää mun juttu [viittaa kerrontaan huonosta 

johtamisesta] niin se oli oikeesti (9) kova (9) pala mulle (2) (.) ja tuota sitt (9) 

täytyy (8) vain (5) uskoo siihen että niistä kaikista on selvitty (.) ja ja jollakin 

tavalla niin ku luottaa että tuota kyllä tää tästä niin ku kuvaksi muuttuu. 
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Marjut tuntuu makustelevan tarjoamaani ottamatta siitä kuitenkaan kiinni. Hän 

löytää takaisin siihen, mihin hän on turvautunut eli uskoon omasta 

kyvykkyydestään. Marjut viittaa kerronnassaan toistolla korostaen sitä aikaa kauan 

sitten, kun oli huonon johtamisen kohteena. Marjut positioi itsensä selviytyjäksi. 

Edelleen hän palaa kuitenkin kertomaan, miten hankalalta näköalattomuus tuntuu: 

…joutuu (8) niin ku ihmisenä (2) niin ku yksilönä sellasen tilanteen eteen että 

sä tuut niin ku niin mukavuusalueesi ulkopuolelle (.) kun sää oot niin ku 

valkosella paperilla…mulla on hyviä niin ku tämmösiä sparraaja ystäviä (.) 

niin ne aina (9) niin ku nauraa mulle ett voi että sä oot niin hauska (2,9) tyyppi 

(2) [nauraa] että ku tavallaan he näkee jotakin mitä mä en (6) nää (..) ja ja sitt 

ne aina (9) sanoo ett sä oot kyllä niin mainio että tää on niin hyvä ett kun 

tavallaan että (2) että sä et (6) vaan (2,7) nää että että se on vaan (7) ehkä (5) 

kysymys siitä että mitä sää haluasit tehdä (.) ehkä (5) se kysymys on että ku mä 

en (6) tiedä… 

Marjut muuttaa tällä episodilla kerronnan suuntaa. Ystäviensä äänellä hän kertoo 

tulleensa positioiduksi poikkeukselliseksi ihmiseksi sen vuoksi, että hän voi tehdä 

juuri sitä, mitä itse haluaa. Marjut tuntuu hyväksyvän tämän positioinnin. Se tuntuu 

rauhoittavan häntä. Marjut pohtii perheen ja työn suhdetta: 

kyllähän mä tosiaan toivon (2) että perhe ja työ olis yhteen sovitettavissa (..) 

toivoisin että (2) että se että se että sitte (9) jos sen hinta on tämä niin kyllä mä 

sitte (9) taas (9) totean että mä teen tän nyt (9) mutta (7) jos se tavallaan se 

vaatimus tulisi olemaan se että sun pitäisi (8) valita työ tai perhe niin en (6) 

mää mää en (6) suostu siihen. 

Kerronnassa tulee taas kerran esiin odotus, että ylimmässä johdossa on laitettava 

työ kaiken edelle. Marjut positioi itsensä niihin, jotka tekevät näin. Mutta-

ilmaisulla hän aloittaa kuitenkin uuden kerronnan, jossa hän kertoo tulevaisuudessa 

tekevänsä toisin. Marjut muuttaa vielä kertaalleen kerrontansa suuntaa: 

mä niin ku tavallaan (5) siinä mielessä sitte niin niin elän (2) (.)  elän niin ku 

tässä (9) ja nyt (9) (.) ja vähän (9) (..) niin ku huomisesta en (6) murehdi enkä 

tiedä mutta (7) tavallaan sitte (9) toivosin tietysti (9) löytäväni semmosen (.) 

sen oman polkuni (…) et mulle on niin ku se että sitte ku mä tiedän mikä mun 

visio on niin mähän pääsen mihin vaan (7)  että se se ei (6) niin ku ett… 

Marjut käyttää paikan ja ajan adverbejä sekä kieltoilmaisua korostaakseen, miten 

hän ei mieti tulevaa vastoin yleisiä odotuksia. Odotus tuo esiin ja kertoo jotain 
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organisaation sen hetkisistä tapahtumista, siitä huolesta, mitä organisaation isot 

muutokset ovat yhtiössä herättäneet.  

...mutta (7) mulla puuttuu se nyt (6) että sitte ku mä suljen ton oven (2) (..) kun 

mä tiedän että sitte ku mun strategia on tehty niin mä koen että mä oisin ihan 

(5) niin ku hämmentyny [nauraa] jos jos 

minä: jos [kysyvästi] 

Marjut: niin et mulla tulis semmonen olo että eeei (6) ku mun eeei (6) nythän 

(9) mun piti (8) lähteä (3) 

Mutta-ilmaisulla Marjut palaa siihen, miten hän haluaa löytää oman polkunsa. 

Kerronta korostaa Marjutin epäselvää suhdetta itseensä silloin, kun hän tarkastelee 

itseään yhtiön ulkopuolella. Marjutin nauraessa minä hämmästyn. Huomaan 

tipahtaneeni juonesta ja joudun toistamaan Marjutin sanoman jos-sanan. Marjutin 

viimeinen lause paljastaa sisäisen neuvottelun, jota hän käy sillä hetkellä. Jospa 

hänen tulevaisuutensa olisi kuitenkin yhtiössä. 

4.2.2 Tulkintaa 

Tulkinnassa keskityn tarkastelemaan luettua kyetäkseni vastaamaan tutkimustani 

ohjaavaan kahteen kysymykseen: miten Marjut asemoi organisaatiomuutoksen 

kontekstissa itsensä suhteessa omaan itseensä ja, miten hän asemoi itsensä 

suhteessa toisiin. 

Marjutin kerronnassa yhtiö rakentuu vaativaksi paikaksi työskennellä. Marjut 

tuo esiin, että yhtiö jakautuu kahteen osaan: ylimmän johdon ja muiden maailmaan. 

Maailmojen välillä olevan rajan ylittäminen on harvinaista. Työskentely yhtiössä 

edellyttää sitoutumista. Sitoutuminen tarkoittaa ylimmälle johdolle ympärivuotista 

ja -vuorokautista käytettävissä olemista. Myös muiden odotetaan sitoutuvan 

sataprosenttisesti, mutta vain työajan edellyttämissä puitteissa. Marjut painottaa 

monin tavoin uskoaan yhtiöön. Kerronnassa uskominen saa miltei uskonnollisen 

sävyn.  

Organisaatiomuutos kerronnan kontekstina 

Marjutin kerronnassa organisaatiomuutokselle määrittyy kaksi merkitystä. Muutos 

merkitsee uutta strategiaa, jolla yhtiön tulevaisuus voidaan turvata. Se tarkoittaa 

myös isoja irtisanomisia. Irtisanomisten määrästä ja laajasta kohdentumisesta 
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kertominen kuvaa kokemusta organisaatiomuutoksen poikkeuksellisuudesta yhtiön 

historiassa.  

Marjut asemoi itsensä yhdeksi organisaatiomuutoksen suunnittelijoista ja 

implementoijista, sitoutuneeksi viemään strategisen muutoksen läpi.  Marjut kertoo 

itsensä niiden tekijöiden joukkoon, joilla on mahdollisuus saada yhtiön markkina-

asemaa parannettua.  

Marjutin suhde toisiin yhtiössä työskenteleviin 

Marjutin relationaalinen sosiaalinen identiteetti suhteessa ylimpään johtoon 

rakentuu kolmen ajanjakson kautta: aika keskijohdossa, siirtymävaihe 

keskijohdosta ylimpään johtoon ja ajanjakso ylimmässä johdossa.  

Keskijohdon aikaan liittyvässä kerronnassa keskeisen sijan saa eräs 

tapahtumasarja. Kerrotussa episodissa Marjut törmää huonoon johtamiseen. 

Marjutin selonteko tuo esiin Marjutin odotuksia siitä, mitä Marjut ajattelee yleensä 

tapahtuvan, kun joku joutuu huonon johtamisen kohteeksi. Huonon johtamisen 

kohteeksi joutunut valittaa siitä, menettää motivaatiotaan ja toimintakykyään. 

Marjut painottaa valinneensa tietoisesti erilaisen toimintatavan. Marjut korostaa, 

miten hän toimi proaktiivisesti sekä tavoitteellisesti ja sai aikaan globaalisti 

merkittäviä innovatiivisia tuloksia.  

Marjutin kuvaama tapahtumasarja välittää kuvaa yhtiöstä, jossa ryhmien rajat 

ovat läpäiseviä. Rajojen läpäisevyydellä tarkoitan sitä, että yksilön paikka ja 

toiminta yhtiössä eivät ole tiukasti sidottu vain tiettyihin tehtäviin.  Yhtiön kulttuuri 

mahdollistaa sen, että yksilöllä on työroolissaan liikkumavaraa. Rajojen 

läpäisevyydellä tarkoitan myös sitä, millaiseksi yksilö näkee mahdollisuutensa 

siirtyä roolista toiseen. Läpäisevässä organisaatiossa yksilö näkee 

mahdollisuutensa hyviksi. Tiukkarajaisessa organisaatiossa yksilö tulkitsee 

siirtymismahdollisuutensa heikoiksi. Rajojen läpäisevyys vaikuttaa siihen, 

millaisen identiteettistrategian yksilö valitsee kussakin kontekstissa. 

Marjutin identiteetin kerrontaa voidaan tarkastella hänen menestymisen 

mahdollisuuksiensa kautta. Tutkimusten mukaan yksilö valitsee yksilöllisen 

liikkumisen strategioita, jos yksilö pitää yhteisön rajoja läpäisevinä. Yksilön 

mahdollisuus liikkua yhteisössä ja ylittää erilaisia rajoja mahdollistaa yksilöllisen 

yrittämisen ja etenemisen. Tutkimusten mukaan yksilö korostaa tällöin omia 

henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja vähättelee ryhmän jäsenyyttä (Haslam 2004, 

Reicher & Haslam 2006). Juuri tällaisen strategian Marjut tuo esiin 
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keskustelussamme. Ryhmään turvautumisen sijasta Marjut kertoo omasta 

toiminnastaan kerronnan rakentuessa hänen yksilöllisen minänsä ympärille45. 

Johtoryhmän kokous, jossa Marjutin kehittämä innovatiivinen toimintamalli 

päätettiin viedä globaaleihin toimintoihin, on ollut merkityksellinen hetki Marjutin 

elämässä. Tämän elämänsä käännekohdan Marjut yhdistää paikkaansa ylimmässä 

johdossa: 

...mut nimitettiin siihen paikkaan (.) ja se oli siinä se (2) ja se entinen (9) 

esimies oli historiaa ja tarina on tässä… 

Kerrottu johtoryhmän kokous on ollut Marjutin elämässä suuri epifania (major 

epiphany), kuten Denzin (1989b: 17) tällaisia hetkiä nimittää. Hetki, joka vaikuttaa 

heti eikä elämä sen jälkeen koskaan ole samanlainen kuin ennen. Toki elämän 

käännekohdan merkitys ymmärretään jälkeenpäin sitä muistellessa ja kerrottaessa, 

toteaa Denzin (1989a: 70). Kyseisestä tapahtumasarjasta kertoessaan Marjut peilaa 

omaa menestystään entisen esimiehensä päättyneeseen uraan yhtiössä. Kerronnasta 

välittyy, miten tapahtumasarja on nostanut tapahtumahetkellä ja kerrottuna 

todennäköisesti edelleenkin nostaa Marjutin itsetuntoa. Epämiellyttävistä 

elämänkokemuksista kertomisen onkin todettu kohottavan mielialaa silloin, kun 

kertoja liittää niihin henkilökohtaisen kasvun tai muutoksen kokemuksia (Ross & 

Buhler 2004). 

Marjut palaa huonon johtamisen kokemukseensa vielä myöhemmin 

kerronnassaan. Hän toteaa olevansa kokemuksesta kiitollinen. Hän on päässyt 

huonon kokemuksen avulla yhtiössä uudelle uralle. Tutkimustulos vastaa 

identiteetin rakentumista organisaatiokontekstissa tutkineen Stefanie Reissnerin 

(2010) tutkimustuloksia. Organisaatiomuutoksen aikana kokemus, joka alkaa 

staattisesta tilanteesta ja etenee kriisiin, voi kohottaa itsearvostuksen tunnetta. Se 

voi myös muuttaa kokijansa kokemusta omasta minuudestaan. Edellytys itsetunnon 

kasvulle on, että yksilö kykenee organisaatiomuutoksen edetessä itse 

kontrolloimaan tilannetta ja toimimaan tehokkaasti. Marjut painottaa tehneensä 

tietoisen päätöksen, miten toimia organisaatiomuutoksessa. Hän myös korostaa 

oman toimintansa tehokkuutta ahdistavassa tilanteessa.  

                                                        
45  Vastaavanlaisen strategian tutkimushaastattelussa kertoo pohjoismaisen matkailualan yksikön 
esimies. Maarit korostaa kerronnassaan, miten hän tunnisti organisaatiomuutoksen ja siitä seuranneet 
irtisanomiset tilanteeksi, jossa voi osoittaa kyvykkyyttään ja saada meriittiä. Tämä on hirveetä sanoa, 
mutta minä ajattelin siinä vaiheessa, että tämä on mulle uusi kokemus. Tää on mulle uusi uusi juttu 
ceeveehen. Mää oon sanonu irti ihmisiä.  
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Siirtymävaihetta selostaessaan Marjut rakentaa yläpuolelta irtisanotuista 

johtajista kategorian, jota vasten kertoa omaa minuuttaan (ks. Brewer 2001). 

Kategoriavalinta tulee ymmärrettäväksi verrattaessa sitä tutkimustuloksiin, joissa 

todetaan tämän tyyppisen vertailun liittyvän yksilön psykologiseen tarpeeseen 

korostaa oman minuuden paremmuutta (Sedikides & Brewer 2001). Tarpeen voi 

olettaa organisaatiomuutoksen olosuhteissa korostuvan. Tutkimusten mukaan 

käsitys omasta minuudesta rakentuu positiivisemmaksi, jos vertailu tapahtuu 

suhteessa lähellä olevien toisten epäonnistumisiin (Oyserman 2004, Spears 2001). 

Tästä syystä onkin luontevaa, että Marjutin kertoma vertailukohta ovat irtisanotut 

johtajat, eivät esimerkiksi asiantuntijatehtävissä tai keskijohdossa toimineet 

irtisanotut.  

Pitkin matkaa Marjut rakentaa ylimmästä johdosta identiteettikategoriaa46 , 

johon hän liittää tiettyjä ominaispiirteitä sekä samalla samaistaa itsensä. Ylin johto 

uskoo yhtiön menestykseen. Sen ainoa sitoumus on yhtiön etu. Ylimpään johtoon 

kuuluvien on vaikeissa tilanteissa kyettävä nopeasti näkemään kokonaisuus, 

hallittava tunteensa, sopeuduttava, otettava tilanne haltuun ja kyettävä 

kontrolloimaan omaa tekemistään. Johtajat puhuvat suoraan yhtiön ja siellä 

työskentelevien tavoitteista. He ottavat kantaa henkilöiden kyvykkyyteen, 

asenteeseen ja kehittymistarpeisiin. He eivät voi ajatella yksittäisiä ihmisiä, jos 

yhtiön etu vaatii epämiellyttäviä ratkaisuja. Ylin johto on aina yhtiön käytettävissä, 

myös iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikana. Ylin johto nauttii työn tekemisestä 

eikä näytä sen kuormitusta työyhteisön jäsenille. Kuvatusta identiteettikategoriasta 

rakentuu se samaistumisen kohde, josta käsin Marjut suhteissaan toimii.  

Ylimmän johdon ominaispiirteet kertovat yhtiön moraalijärjestyksestä, siitä, 

millainen on arvostettavaa ylimmän johdon toimintaa ja millainen taas ei ole 

suotava toimintatapa. Moraalijärjestys määrittää, miten ylimmän johdon, mutta 

myös muiden on toimittava. Tapahtuuhan johtamisen työ suhteessa toisiin yhtiössä 

toimiviin. Esimerkiksi ylimmän johdon suoralla puheella ja toisten kyvykkyyden 

arvioinnilla on oltava sen hyväksyvät vastaanottajat. 

Yhtiön moraalijärjestyksestä, arvoista ja normeista on yhtiössä vietetyn 

viidentoista vuoden kuluessa rakentunut Marjutin sisäistynyt normijärjestelmä. 

                                                        
46  Ylimmän johdon, kuten myös keskijohdon ja luottamusmiesten kategorioista voi Jokisen ynnä 
muiden (2012) tapaan käyttää identiteettikategorian nimitystä, koska niissä on kyse hyvin likeisistä 
kategorian ja identiteetin suhteista. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että edellä mainittuihin kategorioihin 
liittyvät merkitykset on analysoitava osallistujien kerronnasta samaan tapaan kuin muutkin esille tulevat 
kategoriat (Jokinen ym. 2012). 
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Voidaan ajatella, että yhtiö on toiminut yleistyneenä toisena47, jota vasten Marjut 

on rakentanut käsitystä omasta minuudestaan. Nyt sisäistynyt moraalinen koodisto 

ja normijärjestelmä ohjaavat Marjutin toimintaa antaen vastauksen hänen 

johtamisen työnsä erityisiin tilanteisiin (Hänninen 1999, Kuusela 2004). 

Sisäistyneestä moraalijärjestyksestä ja normeista rakentuvat kerrotut odotukset, 

joita Marjut kohdistaa itseensä ja muihin työyhteisössä toimiviin. Oman 

sisäistyneen normijärjestelmän ja organisaatiomuutoksessa muuttumattomana 

pysyvän moraalijärjestelmän sopusointuisuus saa Marjutin kertomaan, miten 

Marjut kokee olevansa juuri siellä, mihin hän kuuluu.  

Moraalinen koodisto, sisäistynyt normijärjestelmä sekä odotukset välittyvät 

selkeinä, kun Marjut kertoo rooli-identiteettiään, suhdettaan työyhteisön jäseniin48 

(Brewer & Gardner 1996, Brewer 2001). Episodi, jossa irtisanomisajalla oleva 

asiantuntija soittaa Marjutille, on varsin puhutteleva. Soittaja syyllistää Marjutia 

siitä, että Marjut ei valitse häntä avoinna olevaan tehtävään. Marjut ei hyväksy 

syyllisen positiota. Marjutin kerronta tuo esiin sen, miten Marjut asemoi itsensä 

suhteessa soittajaan väärinkohdelluksi, anteeksiantajaksi, ymmärtäjäksi ja niin 

edelleen. Marjutin kerronnassa välittyy etenevä reflektointiprosessi ja sen 

tuottamat erilaiset positioinnit. Episodin kerronnassa välittyy, miten Marjut ottaa 

puhumisen tavassaan huomioon irtisanotun soittajan käyttäytymisen. Marjutin 

muistelusta välittyy relationaaliselle sosiaaliselle identiteetille ominainen tapa 

pyrkiä säilyttämään suhteessa oleminen toisen osapuolen hyväksynnän kautta ja 

samalla suojata itsensä tässä suhteessa (ks. Sedikides & Brewer 2001). 

Vastaavanlaisia episodeja kerronnassa on useita. Niitä yhdistävä tekijä on, että kyse 

on aina organisaatio-muutoksesta, sen toteuttamisesta, toimijoista hierarkian 

alemmilla tasoilla sekä siitä, millaista muutosta se edellyttää kultakin toimijalta. 

Keskeisinä tekijöinä Marjutin relationaalisen sosiaalisen identiteetin kerronnassa 

ovat ne moraaliset oikeudet, joilla Marjut määrittää yhtiön suuntaa ja tarvittavaa 

muutosta: yhtiössä ja yksilöissä. 

Tarinassa on ainoastaan yksi kohta, jossa Marjut kertoo itsensä ryhmän 

jäseneksi. Marjutin kertoman sisäryhmän muodostavat sekä irtisanotut että yhtiössä 

edelleen työskentelevät johtajat, jotka ensisijaisesti ajattelevat yhtiön etua (ks. 

Brewer 2001). Se on dna:ssa, kuten Marjut toteaa.  Ulkoryhmän Marjut kertoo 

surua ja vihaa tuntevista irtisanotuista johtajista. Marjutin kerronnassa välittyy, 

                                                        
47 Instituutiot ovat Meadin näkemyksen mukaan yleistyneitä toisia, joita vasten yksilö peilaa omaa 
minuuttaan. 
48 Rooli-identiteetistä käytetään myös relationaalisen sosiaalisen identiteetin käsitettä. 
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miten kategorisoinnin prosessi korostaa ryhmien välisiä eroja identifioiden sen 

tekijän, joka on toiminnan kannalta relevantti organisaatiomuutoksen kontekstissa 

(ks. Hogg ym. 1995).  Tämä tekijä on se tapa, jolla ryhmän jäsenet käyttäytyvät 

irtisanotuksi tullessaan. Ryhmäkohtainen sosiaalinen identiteetti antaa 

käyttäytymismallin, jonka mukaisesti Marjut ei irtisanottaessa olisi vihainen eikä 

surullinen. Marjut ymmärtäisi, että yhtiön etu on ensisijainen ja siksi näin olisi 

toimittava. 

Mistä ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteetin voi olettaa kerronnassa 

syntyvän? Kyse oli keskustelussamme hetkestä, jossa Marjut oli kertonut juoneensa 

liiankin monet lähtökahvit. Tällä ilmaisulla Marjut viittaa organisaatiomuutoksen 

myötä toteutuneisiin mittaviin irtianomisiin. Sosiaalisen identiteetin 

lähestymistavan omaksuneet tutkijat ovat jokseenkin yhtä mieltä siitä, että 

konteksti synnyttää ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteetin (Haslam 2004). 

Kuten Juhan tarinan tulkinnassa totesin, kategorisoimalla ja leimaamalla voimme 

korostaa oman ryhmämme paremmuutta, parantaa itsetuntoamme ja pienentää 

sosiaalisen ympäristön muuttumisen aiheuttamaa epävarmuutta. Marjutin paluu 

ajatuksissaan organisaatiomuutokseen ja moniin juotuihin lähtökahveihin sai 

aikaan identiteetin tason muutoksen. Ryhmään kuulumisesta ja ryhmän arvoista 

kertominen nosti Marjutin itsetuntoa. Ennen kaikkea ajattelen kuitenkin, että kyse 

oli organisaatiomuutoksen kontekstiin sisältyvän epävarmuuden pienentämisestä. 

Kontekstiin sisältyvä epävarmuus syntyy siitä, että yhtiön rakennetta on muutettu 

ja edelleen muutetaan uuden strategian mukaiseksi. Rakenteen muuttaminen on 

näkynyt niiden ihmisten irtisanomisina, joiden osaamista ei tarvita uuden strategian 

toteutuksessa. Organisaatiomuutoksen seuraukset ovat miltei käsinkosketeltavia 

istuessamme keskustelemassa autioituneessa toimitilarakennuksessa. Marjut 

kertoo, että lisää irtisanomisia on tulossa. 

Organisaatiomuutos sen tyyppisenä, kuin se Marjutin kerronnassa esiintyy, 

tuottaa epävarmuutta. Marjut toteaa, että myös pitkään organisaatiossa 

työskennelleitä, arvostettuja johtajia on irtisanottu. Strategia, joka perustuisi 

yksilöperusteiseen sosiaaliseen identiteettiin, ei Marjutin kertomassa 

organisaatiomuutoksen kontekstissa näytä olevan toimiva strategia. Kerronnan 

hetkessä Marjut ei voi rakentaa identiteettiään suhteessa tiettyihin yksilöihin tai 

tietyissä rooleissa toimiviin. Kokemus on osoittanut muutoksen niin suureksi, että 

nämä suhteet eivät ole kestäviä. Niinpä Marjut identifioituu ryhmään, jonka kanssa 

hän jakaa yhteiset arvot ja toimintatavan. Kerronnasta välittyy, miten 
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ammattimainen poistuminen ilman tunneilmaisuja on Marjutin ryhmässä 49 

kulttuurisesti arvostettavampi kuin vihan ja surun tunteiden esittäminen.  

Sinänsä se, että Marjut ei globaalissa yhtiössä voi tuntea kaikkia irtisanottuja 

tai irtisanomisuhan alla olevia johtajia, ei estä ryhmäperusteisen sosiaalisen 

identifikaation rakentumista kerronnan hetkessä. Oman itsen kategorisointi ei 

edellytä kasvokkaista vuorovaikutusta. Riittää, kun ryhmän jäsenet jakavat 

yhteisen määritelmän itsestään tai havaitsevat olevansa saman sosiaalisen 

kategorian jäseniä. (Turner 1987.) Myöskään se, että ryhmä vaikuttaa yksilöön, ei 

edellytä vuorovaikutusta toisten ryhmän jäsenten kanssa (Lau 1989). Kuten jo 

edellä totesin, ryhmäperusteinen sosiaalinen identifioituminen realisoituisi 

Marjutin käyttäytymisessä siinä tilanteessa, jos hänet irtisanottaisiin. Marjutin 

kerronnassa ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteetin korostuminen on esillä vain 

hetken. Kerronta muuttuu hänen siirtyessään kuvaamaan ajan käyttöään ja työnsä 

sisältöä.  

Erinäisten episodien esittämisen kautta Marjut kertoo käsitystä itsestään 

avoimena, päämäärätietoisena, kyvykkäänä arvioimaan toisen sitoutumisen määrää ja 

asennetta. Kerrottu tuo Marjutin esiin päättäväisenä johtajana, joka ei pelkää 

vaikeitakaan vuorovaikutussuhteita. Marjut painottaa kerronnassaan moraalista 

velvollisuuttaan ajatella yhtiön etua. Marjut kertoo, miten hänen on oltava 

johtamisen työssään uskollinen itseään kohtaan. Tämä itseen kohdistuva 

uskollisuus tarkoittaa sisäistyneen normijärjestelmän noudattamista. Näin Marjut 

sitoo itsearvostuksensa ja omanrvontuntonsa yhtiön moraalijärjestykseen ja 

normijärjestelmän täyttämiseen (ks. Hänninen 1999).  

Marjut kertoo itsensä vastuunkantajaksi, avoimeksi, suoraksi arvojensa 

mukaan toimivaksi johtajaksi, tuloskeskeiseksi vahvaksi tekijäksi, joka ei 

epäonnistu tavoitteissaan. Hän paikantaa itsensä yhtiön tulevaisuuden rakentajaksi, 

sitoutuneeksi, yhtiöön uskovaksi perfektionistiksi, riskin ottajaksi, 

näkemykselliseksi toimijaksi, innovatiiviseksi ja kyvykkääksi ahdistavassakin 

paikassa löytämään ratkaisunsa itse. Marjut asemoi itsensä itsenäiseksi toimijaksi, 

joka vaikeassakin tilanteessa näkee nopeasti kokonaisuudet ja omat tunteensa, 

sopeutuu, ottaa tilanteen haltuun ja kykenee kontrolloimaan omaa tekemistään. 

Hän kertoo itsensä henkilöksi, joka hyväksyy yhtiön kovuuden ja nauttii työstään. 

Marjut kertoo kykenevänsä erottelemaan ihmiset toisistaan sen mukaan, kuinka 

sitoutuneita he ovat yhtiöön.  

                                                        
49 Samoin kuin Juhan tarinassa käytän Marjutin tarinassa Marjutin ryhmän käsitettä ryhmäkohtaista 
sosiaalista identiteettiä tarkastellessani tarkoittaen sillä identifioitumisen prosessia. 
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Marjut korostaa kerronnassaan, miten hän on koko ajan itse rakentanut uraansa. 

Marjutin suhdetta omaan itseen kuvastaa hyvin se, miten Marjut kertoo itse 

valinneensa oman tiensä ja luoneensa itse itsensä. Kyse ei ole sattumuksista eikä 

muiden päätöksistä, vaan Marjutin henkilökohtaisista ominaisuuksista, kyvystä 

asettaa itselleen tavoitteita ja toimia niiden mukaisesti. Hän kertoo olleensa niitä, 

jotka laittavat työn kaiken edelle. Marjut positioi itsensä kerronnassaan henkilöksi, 

joka luottaa sanattomaan ja tiedostamattomaan tapaan ajatella. Marjut kertoo myös 

olevansa pitkistä työpäivistä väsyvä ihminen, joka kokee riittämättömyyttä omassa 

työssään. Kerronnassa tulee esiin oman itsensä etsijä, joka haluaa löytää oman 

polkunsa. Kerronnassa Marjutin epäselvä suhde omaan itseen tulee esiin silloin, 

kun Marjut kertoo siitä, mitä voisi tapahtua yhtiöstä lähtemisen jälkeen.  

Marjut kertoo, miten hän ei tunnista itseään yhtiön ulkopuolella. Yhtiö on 

paikka, joka on tarjonnut ainekset Marjutin henkilöperusteisen sosiaalisen 

identiteetin rakentamiselle. Moraalijärjestys, normit, odotukset ja kategoriat, joita 

Marjut käyttää kerronnassa identiteettinsä rakennusaineina kiinnittävät hänet 

yhtiöön. Marjut on kertoessaan vahvasti kiinni yhtiön konventioissa (ks. Freeman 

1999). Kulttuuriset konventiot sitovat Marjutin siihen aikaan ja paikkaan, niihin 

ihmisiin, joiden kanssa Marjutilla on jaetut merkitykset ja yhteinen tulkinta. On 

ymmärrettävää, että ilman yhtiötä, jossa Marjutilla on mahdollisuus ymmärtää 

toisia ja tulla ymmärretyksi, hän tuntee olevansa hukassa (ks. Löyttyniemi 2004).  

Marjutin kerronnassa perheen tai ystävien osuus on vähäinen. Perheeseen 

liittyvässä kerronnassa Marjut korostaa työn merkityksellisyyttä. Marjut kertoo 

itsensä vanhemmaksi, joka ei ole riittävän hyvä. Marjutille ei ole olemassa erikseen 

perheen aikaa ja työaikaa, mutta jatkossa Marjut haluaisi valita toisin. 

Tulevaisuuden valinnoista kertoessaan Marjut rakentaa mahdollisia 

minuuksiaan (possible selves) (Markus & Nurius 1986). Käsitteellä mahdolliset 

minuudet viittaan Marjutin kertomiin minä-rakennelmiin. Identiteettitutkijat Hazel 

Markus ja Paula Nurius toteavat, että mahdollisissa minuuksissa yksilön kognitio ja 

motivaatio liittyvät yhteen. Tämä yhteenliittyminen mahdollistaa sen, että mahdolliset 

minuudet kannustavat meitä kohti tulevaa tuoden esiin sen, mitä haluamme tavoitella 

ja mitä välttää. Marjut käyttää mahdollisten minuuksien kertomista arvioidakseen ja 

tulkitakseen nykyhetken minänsä tilaa. Marjutin kerronnassa mahdollinen minuus tuo 

esiin sen tyytymättömyyden, jota hän tuntee kokiessaan työajan olevan ympärivuotista 

ja -vuorokautista. Tämän kokemuksen rinnalla on tulevaisuus-horisontti.  

Marjut korostaa muutamaan otteeseen päätöstään lähteä yhtiöstä 

strategiajakson päättyessä. Haastattelun lopussa Marjut kuitenkin tuo esiin 

mahdollisuuden jäädä yhtiöön. Yhtiössä Marjutin mahdollinen minuus määrittyy 
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hyvin samantyyppiseksi, kuin mitä se on tällä hetkellä. Määrittäähän mahdollisia 

minuuksia henkilökohtaisten tavoitteiden ja toiveiden lisäksi myös toimintaympäristön 

sosiokulttuuriset tekijät (Markus & Nurius 1986).  Yhtiön ulkopuolella mahdolliset 

minuudet voisivat poiketa enemmän nykyisestä. Marjutin kerronnassa esiin tullee 

painokkaasti se, miten Marjut ei tunne kykenevänsä määrittelemään yhtiön 

ulkopuolisia mahdollisia minuuksiaan. Ikään kuin kyetäkseen saamaan haastattelussa 

jonkin näkymän mahdollisista minuuksista, Marjut turvautuu kertomaan 

johtajaystäviensä tekemistä positioinneista. Marjut kertoo johtajaystävien 

asemoineen Marjutin poikkeukselliseksi ihmiseksi, joka voi valita oman 

tulevaisuutensa.  

Marjutin kerronta paljastaa, miten kontekstiin sisältyvä epävarmuus aiheuttaa 

haastattelussa identiteettityön käynnistymisen. Marjutin on vaikea ajatella itseään 

muuhun sosiaaliseen ympäristöön ja sitä kautta muihin sosiaalisiin suhteisiin, kuin 

missä hänen identiteettinsä on rakentunut. Kyse on totunnaistumisesta, 

kulttuurisista konventioista ja sisäistyneestä normijärjestelmästä. Siirtyminen 

muualle on uhka Marjutin minuuden jatkuvuuden kokemukselle.  

4.2.3 Koonti tarinalinjoiksi 

Marjutin tarinassa on neljä eri tarinalinjaa. Ensimmäinen tarinalinja rakentuu 

niistä positioista, jotka osoittavat Marjutin monin tavoin poikkeuksellisen 

kyvykkääksi. Ensimmäinen tarinalinja rakentuu Marjutin tarinassa pitkin matkaa – 

Marjutin kertoessa ajasta keskijohdossa, siirtymävaiheesta ylimpään johtoon, 

nykyisestä työstään ja Marjutin pohtiessa tulevaisuuden näkymiä. Ensimmäisessä 

tarinalinjassa Marjutin tyyppisillä kyvykkääksi positioituvilla on moraalinen 

oikeus hyödyntää organisaation rajojen läpäisevyyttä oman yksilöperusteisen 

strategiansa toteuttamiseksi. Vähemmän kyvykkäillä on moraalinen velvollisuus 

ponnistella suoritustensa ja asenteidensa parantamiseksi. 

Toinen tarinalinja rakentuu Marjutin identifioituessa irtisanottujen ja yhtiössä 

edelleen työskentelevien johtajien ryhmään. Ryhmäläisiä yhdistää tietty 

uskomusjärjestelmä, jonka mukaan irtisanomisen hetkellä on yhtiön etu asetettava 

oman edun edelle. Tämä tarinalinja näkyy vain hetken kerronnassa. Tarinalinja 

kytkeytyy sitoutumisen vaatimuksen kautta ensimmäiseen tarinalinjaan. 

Kolmas tarinalinja rakentuu kerronnasta, jossa Marjut rakentaa relationaalista 

sosiaalista identiteettiään suhteessa yhtiössä työskenteleviin. Moraalijärjestys 

rakentuu ylimmän johdon velvollisuuksista katsoa organisaatiomuutoksessa yhtiön 

etua sekä niistä velvollisuuksista, joita Marjut asettaa johdettavilleen. Tarinalinjaa 



169 

leimaavat Marjutin pitkän työuran aikana yhtiössä sisäistämä normijärjestys sekä 

Marjutin kokemana moraalinen velvollisuus olla uskollinen itselleen.  

Neljäs tarinalinja rakentuu Marjutin kertoessa tulevaisuuden suunnitelmistaan 

ja mahdollisista minuuksistaan. Neljäs tarinalinja rakentuu niistä positioista, joita 

leimaa epävarmuus tulevaisuudesta ja näköalattomuus yhtiön ulkopuolella. Marjut 

sitoo kerronnassaan neljännen tarinalinjan ensimmäiseen kertomalla 

johtajaystäviensä äänellä Marjutin poikkeuksellisesta kyvykkyydestä.  

4.3 Arjan tarina – Se käveli eestakasin siinä ja puhu käkikelloista ja 

ruusupuskista 

Arjan tarina50  sai alkunsa tavattuamme sattumalta eräänä päivänä. Olin ollut jo 

muutaman kuukauden opintovapaalla. Kerroin Arjalle opinnoistani ja 

tutkimusaiheestani. Arja innostui kertomaan muutoksista kuntayhtymässä, jossa 

hän työskenteli. Tiesin jo entuudestaan, että kuntayhtymässä oli toteutettu iso 

rakenteellinen muutos samalla, kun ympäristökunnista oli siirretty isoja 

palvelukokonaisuuksia kuntayhtymän tuotettavaksi. Henkilöstö oli siirtynyt 

vanhoina työntekijöinä kuntayhtymän palvelukseen. Arja kertoi, miten 

kuntayhtymän laajeneminen poiki edelleen erilaisia muutoksia sekä rakenteisiin 

että toimintatapoihin.  

Kysyin Arjan kiinnostusta osallistua tutkimukseeni. Arja tuntui suostuvan 

mielellään. Sovimme, että otan häneen yhteyttä myöhemmin sopiaksemme 

tarkemmista yksityiskohdista. 

4.3.1 Luenta 

Olemme sopineet haastattelupaikaksi Arjan kodin. Myöhemmin Arja kuitenkin 

lähettää viestiä, että hän haluaisi mieluummin haastattelun minun luokseni. Arja 

kertoo yrittävänsä pitää työajatukset poissa mielestä kotona ollessaan. Sovimme 

tapaamisen ajankohtaan, jolloin puolisoni on koko illan kestävässä kokouksessa. 

                                                        
50 Tarina on kirjoitettu niin, että analyysi eli luenta on pääsääntöisesti aina suoran lainauksen alapuolella 
olevassa kappaleessa. Tarinassa odotuksen osoittimet on koodattuna suoriin lainauksiin: Yleistys (1) 
Toisto (2) Korjaus (3) Takauma (4) Varaus (5) Kieltoilmaisu (6) Kontrastoiva ilmaus (7) Modaaliverbi 
(8) Arvioiva kieli (9). Jotta tarinan luettavuus ei kovin paljon kärsisi, en kaikissa kohdissa analyysiani 
luettele jokaista osoitinta osoittaakseni odotukset. Ne ovat kuitenkin koko ajan ohjanneet luentaani.  
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Arjan saavuttua juomme ensin kahvit ja juttelemme niitä näitä. Kahvittelun 

jälkeen istuudumme olohuoneessa kulmittain toinen toisen sohvan nurkkaan ja 

toinen toiseen. Käymme hetken läpi tutkimustani. Siirrän keskustelun Arjan työhön.  

Organisaatio paisuu 

Arja toteaa, että hänen on parasta ihan aluksi selostaa hieman taustoja. Nykyisessä 

kuntayhtymämallissa Arjan työnantajaorganisaatio jakautuu tulosalueisiin, joissa 

asiakastyö tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Eri ammattikunnilla on 

pääsääntöisesti omat esimiehensä. Arja toimii oman ammattikuntansa 

lähiesimiehenä vastuualueella, joka koostuu kahdesta yksiköstä. Yksiköt kuuluvat 

yhtymän suurimpaan tulosalueeseen. Arja toteaa, että hän on työskennellyt talossa 

yli kolme vuosikymmentä, ensin työntekijänä ja sittemmin esimiehenä. Arja 

konkretisoi rakennetta kertomalla, että hänen ja kuntayhtymän johtajan väliin 

tulosalueella sijoittuvat Arjan esimies, esimiehen esimies, yksiköiden johtajat ja 

tulosaluejohtaja.  

Uutta organisaatiota rakennettaessa organisaation johtamisvastuita muutettiin. 

Perustettiin tulosalueet, joille valittiin johtajat. Näin johtajien määrä, mutta toki 

myös toimintojen määrä, lisääntyivät. Yksikön johtajien ja lähiesimiesten väliin 

muodostettiin uusi palveluesimiehistä koostuva esimiestaso. He toimivat 

lähiesimiesten esimiehinä samalla, kun he työskentelevät yksikköjen johtajien 

työpareina. Tulosalueella, jossa Arjan vastuualue sijaitsee, palveluesimiehiä on 

kaksi. Molemmat ovat Arjan entisiä kollegoita. Arjan vastuita lähiesimiehenä 

laajennettiin siirtämällä yksiköiden johtajilta budjetin seurantavastuuta Arjalle. 

Arja vertailee entistä organisaatiota ja muutoksessa rakentunutta: 

se oli huomattavasti (9) keposampi (2)…keviämpi se [viittaa organisaatioon 

ennen muutosta] organisaatio…sillon nähtiin sinne korkiammalle (2) aika (5) 

äkkiä (9) tai siis niin että tiesi lähinnä (5) sen että mitä siellä sitte (9) tapahtu. 

Kerronta tuo esiin, miten Arja kokee organisaation rakenteen raskaana. Toisto, 

varaus ja adverbi osoittavat odotuksen organisaation läpinäkyvyydestä. 

Kerronnassa korostuu kulttuurinen konventio, jonka mukaan lähiesimiehet ovat 

aiemmin olleet tietoisia ylimmän johdon toiminnasta. Arja jatkaa toteamalla, että 

..ei (6) mun tartte välttämättä (5) tietääkään.. 
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Arja kertoo hyväksyneensä muutoksen, jonka myötä hän on menettänyt moraalisen 

oikeutensa tietää ylimmän johdon tekemistä. Kerronta sisältää kuitenkin varauksen. 

Arja korjaakin kerrontaansa: 

jotaki niin ku pitäs (8) haisua jollaki lailla (2, 5) jos aattelis että seuraavan 

portaan joka on niitä meijän pomoja niin niitten kautta etes tulis minkäänlaista. 

Arja ei kuitenkaan enää odota suoraa viestintäsuhdetta ylimmän johdon kanssa. 

Hänelle riittäisi, että hän saisi tietoa asioista.  

…sehän ei (6) aikasemmin ollu se johto niin kauheen (9) laaja mitä se on nytten 

(.) ymm (.) organisaatiomuutoksessa se on paisunu tosi (9) paljon (9)… 

Arja toistaa aiemmin esiin tuomaansa odotusta, että organisaation johto olisi 

suppeampi. Paisunut-sanan negatiivinen merkitys korostaa odottamattoman 

muutoksen epämieluisuutta.  

… mutta (7) tämä onkin (.) huomattavasti (9) enempi byrokraattinen tämä 

järjestely ku mitä se oli niin ku se edellinen… 

Arjan kerronta luo kontrastin menneen ja nykyisen organisaatiorakenteen välille. 

Arjan rakentaa kerronnassaan odotuksen, että organisaatio olisi joustavampi ja 

vähemmän säädelty. Organisaatiomuutoksen myötä rajat ovat kuitenkin 

päinvastoin korostuneet. Byrokratia-sanan käyttäminen korostaa muutoksen 

epämieluisuutta. Arja palaa vielä kertaalleen taaksepäin:  

mutta (7) sitte (9) (..) mutta (7) se näkymä on (2) näkymä on se on kyllä 

kieltämättä niin… mää en (6) yhtään tiiä niin ku mitä koko (5) tulosaluejohtaja 

tekkee (.) ei (6). 

Toistamalla mutta-sanaa ja käyttämällä kahteen kertaan kieltosanaa Arja painottaa 

vielä kertaalleen odotusta organisaation hierarkisten rajojen läpinäkyvyydestä ja 

tiedon saannista. Nyt tietämiseen liittyvä odotus tarkentuu tulosaluejohtajan 

toiminnasta tietämiseen.  

Arjan suhde ylimpään johtoon 

Arja selostaa uuden organisaation ylimmän johdon valintoja. Yhtymäjohtajan 

paikan hän kertoo poliittiseksi valinnaksi. Tulosalueiden johtajat valittiin pääosin 

vanhan organisaation ulkopuolelta. Tulosalueelle, jossa Arjan vastuualue sijaitsee, 

valittiin poikkeuksellisesti eräs entisistä johtajista. Hän ei ottanut paikkaa vastaan, 
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koska hänen näkemystään tulosalueen isoimman yksikön johtajavalinnassa ei 

kuunneltu. Entiset johtajat jäivät kuitenkin organisaatioon oman alansa 

asiantuntijatehtäviin. Paikasta kieltäytynyt tulosaluejohtaja ja hänen ehdokkaansa 

yksikön johtajaksi olivat Arjan pitkäaikaisia ja läheisiä yhteistyökumppaneita. Arja 

kertoo, että valintaprosessi ja sen seuraukset ovat hiertäneet pitkään organisaatiossa. 

Arja toteaa, että johdon ristiriidat heijastuivat Arjan ja työntekijöiden arkeen 

syrjään jääneen yksikön johtajan hoivan tarpeena. 

Arja muistelee nimitysten jälkeistä aikaa, kun muualta tullut tulosaluejohtaja 

oli juuri aloittanut ja oli tutustumiskäynnillä: 

niin sehän kävi meillä (.) kierrettiin katottiin (.) katottiin slaidit läpi että 

tämmöstä näin…ei (6) sitä sitten (9) sen jälkeen oo näkyny. 

Kieltomuoto tuo esiin täyttymättömän odotuksen, että tulosaluejohtaja olisi käynyt 

tervehdyskäynnin jälkeenkin kiertämässä ja katsomassa Arjan vastuualueen 

käytännön toimintaa. 

…mutta (7) mutta (7) tuota ei (6) ne sieltä hirveesti (9) ei (6) ne oo niin ku ei 

(6) ne oo kauheesti (9) niin ku tuota… 

Nyt Arja puhuu johtajista monikossa. Toiston, kieltosanojen ja monikkomuodon 

käyttäminen paljastaa toteutumattoman odotuksen, että tulosaluejohtajan lisäksi 

muutkin ylimpään johtoon kuuluvat kävisivät yksiköissä.  

Arja kertoo, että uuteen organisaatioon perustettiin henkilöstöpäällikön 

vakanssi. Arja muistelee henkilövalintaa: 

sillähän ei (6) ollu tuota organisaatiotuntemusta sillä lailla niin että ei (6) 

minkäänlaista niin ku. 

Kiellot ja toisto korostavat valinnan yllättävyyttä. Odotus oli ollut, että 

henkilöstöpäällikön tehtävään olisi valittu toimialan kokemusta omaava henkilö. 

Arja muistelee heidän ensimmäistä tapaamistaan, kun vasta valittu 

henkilöstöpäällikkö tuli esittäytymään Arjalle ja hänen kollegoilleen: 

se käveli ees takasin siinä ja puhu käkikelloista ja ruusupuskista (2) ja (..) 

katottiin suu auki mistä se puhhuu (2)(..) kaikki oli niin ku ihan (5) öönä. 

Henkilöstöpäällikön odotettiin kykenevän puhumaan Arjaa ja hänen kollegoitaan 

koskettavista asioista. Toisto Arjan kerronnassa korostaa hämmästyksen määrää, 

kun odotus ei toteutunut. Arja asemoi itsensä ja kollegansa hölmistyneiksi 

kuuntelijoiksi. Arja jatkaa henkilöstöpäällikön valinnasta: 
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odotus (2) ihimisillä jotenkin (5) odotus että kun se on henkilöstöpäälliköksi 

tullu että se alakas hoitaan heijän henkilöstöasioita. 

Arja on siirtynyt kerronnassa ulkopuoliseksi arvioijaksi todetessaan, miten 

innostuneita ihmiset olivat uudesta perustetusta tehtävästä. Arja kertoo suoran 

odotuksen, joka kohdistui henkilöstöpäällikköön. Hän keskittyisi hoitamaan heijän 

henkilöstöasoita. Ilmaisu paljastaa, miten henkilöstöpäällikön odotettiin olevan 

henkilökuntaa varten. Arja kertoo kuitenkin, että pian valinnan jälkeen 

henkilöstöpäällikön nimike muutettiinkin henkilöstöjohtajaksi. Arja ei millään 

tavoin ota kantaa siihen, mitä hän on mieltä nimikkeen muutoksesta. Arja toteaa 

sen vain asiana todeten samalla, että hän ei kyllä muista tarkalleen milloin muutos 

tapahtui. Arjan palaa pohtimaan organisaation muutosta. 

Arjan suhde omaan esimieheen ja kollegoihin 

Nyt (9) se on sitte (9) se mitä hyvvää on (2) niin mulla on niin ku esimiestukia 

enempi ett se on niin ku tosi (5) hyvä (2) niin se on niin ku hyvä tässä 

organisaatiomallissa. 

Organisaatiomuutos on täyttänyt odotuksen, että esimiestyölle saa enemmän tukea. 

…meillähän on hirveen (9) hyvä (2, 9) se meidän porukka (2) jossa pystytään 

käymään niin ku ihan (5) avoimesti (2,9) läpi (.) niitä mikä milloinki niin ku 

kaihertaa (.) niin se on ihan (5) hyvä (9) kun sillon niin ku luottamuksellisesti 

(9) pystyy puhumaan ja sitä vettää meidän esimies… 

Arja positioi itsensä osaksi meidän porukkaa. Porukkaan kuuluvat Arjan lisäksi 

Arjan kollegat sekä esimies. Arja kertoo esimiehensä sekä ryhmän jäseneksi että 

ryhmän vetäjäksi. Tällä kerronnalla Arja rikkoo odotuksen siitä, että esimies ei 

voisi kuulua osaksi ryhmää. Kerronnassa rikkoutuu myös odotus, että esimiehen 

läsnä ollessa ei voisi keskustella avoimesti ja luottamuksellisesti. Arvioivaa kieltä 

käyttämällä ja toistolla Arja kertoo ryhmän paikaksi, jossa he voivat käsitellä 

vaikeita asioita. 

…meillä on nyt (9) niin ku tän organisaatiomuutoksen mukana tullut 

semmonen tiivis (9) hyvä (9) tiimi (.) siihen mitä me hoiettiin silloin entisen 

organisaation aikana niin vähä (9) (5) niin ku vertaistukiryhmänä silleen 

erilailla (..) se ei (6) ollu virallista (2) (.) nyt (9) se on virallista (.) meillä on 

joka kuukausi ne palaverit… 
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Arjan kerronnassa paljastuu, että he ovat kokoontuneet jo ennen 

organisaatiomuutosta tällä ryhmällä. Silloin Arjan esimies on ollut ryhmässä 

kollegana. Arjan kerronnassa kieltoilmaisu korostaa aiemmassa organisaatiossa 

syntynyttä ja nyt toteutunutta odotusta ryhmän tunnustamisesta viralliseksi osaksi 

organisaation toimintaa. Muutoksen myötä heille on tullut moraalinen oikeus 

kokoontua yhteen, saada tukea toisiltaan.  

…kun se organisaation muutos tuli niin se lähti silleen että se lähti se 

palveluesimies sitä vetämään sillä että me mentiin aika tiiviisti (9)…ja sitte (9) 

niitä harvennettiin ja sitte (9) on kysytty [esimies on kysynyt] jäläkeen päinkin 

aina (9) että onko tää hyvä (2) onko tää teijän mielestä tarpeellista (..) meijän 

mielestä se on kyllä tarpeellista ihan (2,5) (.) ihan (5) ilimiselevästi (9) …  

Kerronnassa ääneen pääsee Arjan esimies. Hän positioi Arjan sekä Arjan kollegat 

puhujapaikalle, josta he voivat määritellä, ovatko palaverit tarpeellisia ja millaisella 

tiheydellä.  Arja toistaa edelleen jo aiemmin esiin tuomaansa ryhmän 

merkityksellisyyttä. Arja jatkaa kerrontaansa: 

se on erittäin (9) hyvä että meillä on nää uudet (2) esimiehet…mää en (6) (.) 

edelleenkin (3) mää aika (5) itsenäisesti (2, 9) toimin kyllä (.) että ei (6) (.) 

mutta (7) sitte (9) tuota saan tukea semmosiin asioihin (..) me [viittaa 

esimieheensä ja itseensä] paljo tehhään silleen sitte (9) niin ku yhessä 

alustettaan joitaki asioita ja lähetään tekemään sitte (9) (.) se on tuonu sitte (9) 

ryhtiä siihen kyllä (.) siihen hommaan. 

Arja aloittaa kerronnan korostamalla uuden esimiestason tärkeyttä. Hän jatkaa 

kieltolauseella korjatakseen kuitenkin heti kerrontaa korostamalla omaa itsenäistä 

toimijuuttaan. Mutta-ilmaisulla hän muuttaa kerronnan suunta. Arja positioi itsensä 

tuen saajaksi ja esimiehensä tuen antajaksi. Arja tuo esiin suhteessa toteutuvan 

odotuksen yhdessä tekemisestä ja olemattomasta hierarkiasta. Arja rakentaa 

kerrontaansa uuden me-kategorian omasta esimiehestään ja itsestään. Seuraavaksi 

Arja kuitenkin toistolla korostaa omaa toimijuuttaan: 

mutta (7) tietenkin teen mitä ennenkin tekkiin (.) niin itsenäisesti (9) niin pyrin 

tekemään. 

Arja vertaa tekemistään työskentelyyn entisessä organisaatiossa. Hän korostaa 

tämän hetkisessä toiminnassa pyrkivänsä toimimaan itsenäisesti. Kerronta tuo esiin 

organisaatiorakenteen muutoksen vaikutukset Arjan työhön. Hän ei voi ratkaista 
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kaikkia vastaan tulevia asioita itsenäisesti entisen tiedon perusteella. Arja jatkaa 

palveluesimiesten ja lähiesimiesten välisen suhteen pohdintaa: 

mutta (7) myös sitte (9) sitä että niitten [viittaa palveluesimiehiin] pitäs (8) 

vähän rajata sitä mun mielestä ite että ne niin ku että et (.) jotenki tuntuu että 

että välillä ne kollegat niin (.) tai oon kai (5) varmaan (5) itekki syyllistyny 

siihen (.) että tuota ennen kysyttiin näitä (.) ku meillä oli joku sairas tai tällai 

näin niin mää kyssyin suoraa suoraa niin kollegalta (.) hei mikä tilanne teillä 

on (.) voiaanko teiltä auttaa (.) niin nyt (9) sitte (9) ihmiset tekkee sitä että ne 

soittaa niille palveluesimiehille. 

Arja kyseenalaistaa kollegoidensa toimintatavan siirtää omia töitään 

palveluesimiehille. Kerronta tuo esiin, että muutos ei ole Arjalle mieluinen. 

Pienellä varauksella Arja paikantaa itsensäkin tähän joukkoon. Ilmaisulla ihmiset 

Arja jättää kuitenkin itsensä arvioinnin ulkopuolelle. Kerronnassa korostuu 

kollegoihin kohdistuva odotus itsenäisestä toimijuudesta.  

…mun mielestä ne palveluesimiehet on nyt (9) tässä organisaatiossa ihan (5) 

älyttömiä (9) työrukkasia joille siis nakellaan (2) (..) siis ne nakkelee…johtaja 

nakkaa ihan (5) surutta töitä…se tulosaluejohtaja kaikki (2) delegoi niin ku ne 

työt näille näille uusille palveluesimiehille (.) ihan (5) kaiken… mun mielestä 

meijän organisaatiossa tällä hetkellä (9) on hirveesti (9) semmosia pomoja 

jotka ei (6) tee sitä substanssiosaamistaan vastaavaa työtä… 

Arja kertoo, miten muualta yhtymään tullut tulosaluejohtaja käyttää moraalista 

delegointioikeuttaan siirtää töitään palveluesimiehille. Arja käyttämät sanat 

nakkelee ja surutta kertovat Arjan odottavan toisenlaista toimintaa. 

minä: pitäskö tehä 

Arja: pitäs (2, 8) minun mielestä (.) tai siis ne jotenki niin ku (.) jotenki pitäs 

(8) olla tai niin ku 

Arja korostaa toistolla, että hän odottaisi johdolta näkyvämpää työpanosta. Kysyn 

Arjan oman työn sisällöstä.  

Arjan suhde työhön ja työntekijöihin 

Arjan vastaus tulee nopeasti, puuskahtamalla: 
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luojan kiitos meillä on niin vähä (9) ollu sairaslomia niin että mun ei (6) oo 

tarvinnu paikata siellä että mää teen ihan (5) voi sannoo että 

yhdeksänkymmentä prosenttisesti vaan (5) esimiestyötä. 

Kieltoilmaisulla Arja rakentaa odotuksen, että lähiesimies sijaistaa asiakastyötä 

tekevien sairauspoissaolot. Arja tekee korjauksen kerrontaansa väärinymmär-

rysten välttämiseksi: 

en vaan (5) (.) vaan (7) siis teen omaa työtäni elikkä esimiestyötä. 

Arja korostaa kerronnassaan, että kyse ei ole esimiestyön väheksymisestä. 

Ymmärrän, että Arja ei tarkoita vain-sanaa, joka murteessa muuntuu muotoon vaan. 

Arja tarkoittaa vaan-sanan käytöllä vastakohtaisuutta. Arja positioi itsensä 

ensisijaisesti esimieheksi. Arja jatkaa vielä:  

en (6) vähättele ollenkaan (2) sitä (.) en (6) vähättele ollenkaan.  

Arjan käyttämä kieltoilmaisu ja sen toistaminen tuovat esiin odotuksen, että 

lähiesimiehen tekemää esimiestyötä on organisaatiossa ollut tapana vähätellä.   

minä: mikä se kymmenen prosenttia on 

Arja: se on sitte (9) sitä asiakastyötä  

Arja paikantaa itsensä myös asiakastyöntekijäksi. 

…mää en (6) koe (2) sitä millään tavalla että kukkaan koskaan (9) meillä (.) 

henkilökunta kyseenalastas että mitä sää siellä oikein teet (.) et niin ku 

semmosta ei (6) oo… 

Arjan kerronnassa kieltosanojen käyttö tuo esiin odotuksen, jonka mukaan 

henkilökunta vähättelisi lähiesimiesten työtehtäviä. Arja korostaa, että hänen 

vastuualueellaan näin ei tapahdu. 

…mää oo niin ku (.) kehityskeskustelussa oon sillon (.) oonkohan mää viime 

vuonna sanonu (.) no kuitenkin (5) mää on käyny läpi ne mitä mun työnkuvvaan 

kuuluu niin tuota jokkaisen kans että se pitäs (8) niin ku (.) olla selevänä … 

Arja korostaa kehityskeskusteluja koskevassa kerronnassa moraalista oikeuttaan 

määritellä oma työnkuvansa. Arja painottaa positiotaan ilmaisulla se pitäs niin ku 

olla selevänä.  Kerronta tuo esiin Arjan odotuksen siitä, miten henkilökunnan 

pitäisi ajatella.  
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…tän kaheksan vuoden aikana niin olen kasvanut (2) siinä tehtävässä sillä 

lailla että kyllä mää sen yritän järjestää kaikin puolin muuten kuin että mää 

meen sinne auttamaan (2) (.) voi sanoa että viis vuotta sitten (9) mää olisin 

monneen (9) paikkaan hypänny niin ku ite (2) mieluummin ku teettäny sen 

muuten (.) mutta (7) siinä oon kyllä… 

Kerronnassa korostuu, miten Arja olisi aiemmin vastannut henkilökunnan 

odotukseen hyppäämällä sijaiseksi. Arja kertoo kasvaneensa pois sellaista 

toimintatavasta. Kysyn, tekevätkö kaikki samalla lailla eli keskittyvät 

esimiestyöhön. 

…ei (6) ei (6) tee ihan (5) samalla lailla… 

Arja korostaa kieltosanalla ja toistolla odotuksen rikkoutumista. Osa esimiehistä 

panostaa asiakastyön tekemiseen. 

…musta tuntuu että aikasemmin oli sitä paljon (9) tuota (.) isommissa 

esimieskokkouksissa sitä niin ku entisessä organisaatiossa (.) sitä että tuota (.) 

että missä välissä nää tehhään ku pittää (8) tehä sitä rivityötäki … 

Arja vertaa kerronnassaan entistä ja nykyistä organisaatiota. Syntyy odotus, että 

vanhassa organisaatiossa jotkut kollegoista rakensivat puheessaan odotusta 

lähiesimiesten osallistumisesta perustyöhön. Arja korjaa kuitenkin heti 

kerrontaansa. Alla oleva lause tuo esiin, että odotukset eivät ole uudessakaan 

organisaatiossa kokonaan hävinneet: 

sitä oli jotenki (2) sitä oli ja se puhe on vähentyny pikkuhilijaa. 

Pikku hiljaa moraalijärjestys kuitenkin muuttuu: 

mää oon huomannu sen että just se vee teenä joka tekkee siinä vieresä niin niin 

seki on varmaan kasvanu siinä asiassa ihan (5) sitte (9) samalla lailla (.) ehkä 

(5) se on jollakin lailla jotenkin ehkä(5) esimerkkiki ratkassu siinä. 

Arja kertoo varauksin ja arvioivaa kieltä käyttäen kollegansa esimiestyöstä ja 

ammatillisesta kasvusta asettuen riippumattomaksi yleisöksi.  

…kyllä mää sen sieltä tunnistan sieltä alakuajoilta (.) niin se se oli ihan (5) 

selekeästi (9) sellasta ihan (5) niin että mulla oli semmonen tunne (.) mutta (7) 

(.) en (6) tiiä onko ne (.) minkä ansiota ne on tullu sitte (9) vaan onko vaan (7) 

(.) kasvanu siihen että että (.) tuota tää on mun työtä ja mää mahollistan 

muitten työn tekemisen niinku… 
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Arjan kertoo edelleen kasvutarinaansa. Tunteella hän viittaa aiempiin tunteisiinsa 

siitä, että esimiestyöstä oli siirryttävä asiakastyöhön. Nyt Arja paikantaa itsensä 

esimieheksi ja toisten työn mahdollistajaksi.  

…mutta (7) sitte (9) niin ku taas (9) taas (9) (.) kaikki kunnia sinne meidän 

uusille esimiehille kun hirveen (9) hyvästi (9) on sitte (9) aina (9) järjestäny 

sijaisia (2)… hyvin saatu silleen sijjaisia… 

Arja aloittaa mutta-ilmaisulla kerronnan, jossa hän positioi uudet esimiehet 

esimiestyönsä mahdollistajiksi. Arja kertoo, miten esimies on tukenut Arjan 

moraalista oikeutta ja mahdollisuuksia keskittyä esimiestyön tekemiseen 

järjestämällä Arjan vastuualueella henkilöstöresursseja.  

Arjan puhe kääntyy ajankäyttöön työssä ja siihen, miten paljon koko yhtymän 

toimintamallien yhtenäistäminen edellyttää kehittämistyötä.  

sieltä [viittaa yhtymän johtoryhmään] alako sitte (9) tulemaan 

kaikennäköstä… 

Arjan kerronta luo odotuksen hierarkian yläpäästä alaspäin valuvista erilaisista 

kehittämisvaatimuksista. 

Arja paikantuu aikataulujen puristukseen 

Meidän perustyö vie niin (5) paljon (9) tai kun se on mitotettu niin sillai että 

meitä on se tietty (5) määrä tekemässä töitä…  

Arja rakentaa adverbilla ja varauksilla kerronnassaan odotuksen henkilökunnan 

tarkasta mitoituksesta perustyön tekemiseen. 

hän [viittaa henkilöstöjohtajaan] sitten (9) varmaan (5) niin ku tykönänsä 

mietti kaikkia hienoja (9) juttuja (2) (..)  hienoja juttuja tuota… ne tullee niin 

hirvittävän (9) lyhyellä (2) (.) lyhyellä jänteellä ne ne mitä pittää (8) tehä…  

Arjan käyttää arvioivaa kieltä kertoessaan kehittämistehtävistä, joita uusi 

henkilöstöjohtaja vyöryttää heille. Niin ku tykönänsä -ilmaisu korostaa sitä, miten 

kaukana henkilöstöjohtaja on heidän perustehtävän tekemisestään. Varmaan-sanan 

käyttö ja hienoa-sanan toistaminen värittävät kerrontaan ironisen sävyn. Arjan 

käyttämä adverbi ja toistot korostavat odotusta, että perustyön lomassa tehtävälle 

kehittämistyölle olisi saatava enemmän aikaa.  

…kyllä mää sen tiiän että siellä täytyy (8) olla se takaraja niissä asioissa… 
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Arja asemoi itsensä tietäjäksi kehittämistyössä ja aikataulujen laatimisissa. 

…mutta (7) täytys muistaa se niin että ne täytyy (8) tehä sitten (9) kun 

tosiaankaan sitä substanssiosaamista ei (6) oo…  

Arja ei kerro, mitä tapahtuu vaan mitä pitäisi tapahtua. Arjan odottaisi 

henkilöstöjohtajan muistavan, että perustyön lomassa tehtävälle kehittämistyölle 

pitäisi antaa riittävästi aikaa. Arjan käyttämä kieltosana korostaa täyttymätöntä 

odotusta, että henkilöstöjohtaja ymmärtäisi tämän.   

…mutta (7) sitte (9) kun tullee tämmösellä aikataululla niin munhan pitäs (8) 

panna koko ajan niitä ihmisiä joka puolelta (2) kun ne koskettaa joka 

puolelta…  

Arja kerronnassa toistuu odotus kohtuullisista aikatauluista. Hän positioi itsensä 

vastuulliseksi tekemään päätöksiä siitä, miten perustehtävän rinnalla kyetään 

tekemään kehittämistyötä. Arja muuttaa kerronnan suuntaa. Arja kertoo 

yhtymäjohtajan sanovan esimieskokouksessa usein heille lähiesimiehille, että  

pittää (8) muistuttaa henkilökuntaa perustehtävästä. 

Yhtymäjohtajan lausuma kertoo siitä odotuksesta, jonka hän kohdistaa 

lähiesimiehiin. Arja jatkaa naurahtaen: 

niin mää oon aatellu että voi hyvänen aika (..) että tuuppa 

kattoon…perustehtävä että missähän sitä ei (6) tiietä että…se on hirveen (9) 

ussein siellä meidän esimieskokouksissa puhunu just (5) siitä perustehtävästä 

(.) mitä mitähän se kuvittelee että siellä tehhään jos ei (6) perustehtävää. 

Arjan kerronta luo kontrastin johdon ja perustyötä tekevien sosiaalisten 

maailmojen välille. Hänen puheessaan rakentuu odotus, että yhtymäjohtajaan 

saakka ymmärrettäisiin organisaatiossa tehtävän perustyön luonnetta ja 

työntekijöiden sitoutumista siihen. Kerronnallaan Arja rakentaa itselleen tietäjän 

paikan ja yhtymäjohtajalle ymmärtämättömän position. Arja palaa takaisin 

kehittämistyön aikatauluihin: 

tää osaamiskartotus on kans sitte (9)…niin siinäkin niin ku ihan (2, 5) ihan (5) 

että se on ihan (5) ehdoton takaraja että se täytyy (8) olla tehtynä tämän vuojen 

loppuun. 

Toistamalla varauksia Arja tuo esiin odotuksen, että aikatauluissa olisi tarpeen 

mukaan voitava joustaa. Arja tekee korjauksen kerrontaansa: 
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niin tuota (.) tähänhän me saatiin tähän työtehtäväkuvauksiin se viikko niin 

lisäaikaa (3). 

Arja rakentaa korjauksellaan uuden odotuksen, että lisäajan saanti onkin 

mahdollista. Arja palaa siihen, miten lisäaika saatiin:  

mää tuota pistin sille [henkilöstöjohtajalle] sen (.) en (6) kysyny enkä anonu 

lisäaikaa vaan (7) ilmoitin että tehtävänkuvaukset valmistuvat silloin ja silloin. 

Arjan kerronnasta välittyy organisaation moraalijärjestyksen mukainen odotus, että 

Arjan olisi pitänyt paikantaa itsensä pyytäjäksi tai anojaksi. Arja määrittelee itsensä 

tasaveroiseksi toimijaksi kertoessaan sähköpostiviestistä. Näin Arja kertoo 

asettuneensa vastustamaan uuteen organisaatioon rakentunutta moraalijärjestystä. 

… niin vastaus tuli että ok saat luvan (.) meinasin vain panna että ooksää (.) 

ekkö (6) sää (5) ossaa lukia niin että mää en (6) anonu mittään enkä (6) kyselly 

vaan (7) ilimotin (2) (.) ok saat luvan (..) ilmoitan niin mää aattelin että mää 

en (6) ano…  

Arja kertoo, miten henkilöstöjohtaja ei vahvistanut vastauksessaan Arjan itselleen 

sähköpostissa määrittelemää tasaveroisen positiota vaan vastauksellaan asemoi 

Arjan anojaksi. Arjan kerronnassa kieltolause korostaa hänen odotustaan, että 

henkilöstöjohtajan olisi pitänyt hyväksyä hänet tasaveroiseksi toimijaksi. 

Keskustelussamme Arja korostaa käyttämällä ilmaisua en anonu mittään enkä 

kyselly, ettei Arja hyväksy henkilöstöjohtajan hänelle määrittämää anojan positiota. 

Näin Arja kertoo itsensä tasaveroiseksi toimijaksi, jolla on moraalinen oikeus 

ilmoittaa aikataulun muuttumisesta. Samalla Arja asemoi henkilöstöjohtajan 

kyvyttömän positioon. Tämän asemoinnin jälkeen Arja vielä kertaalleen vahvistaa 

omaa tasaveroisen toimijan positiota toistamalla ilmaisua ilmoitan niin mää 

aattelin että mää en ano. 

…sitäkään ei (6) sanottu hirveen selekeesti (9) (.) siinäkään ei (6) tullu 

ohjeistusta että (.) mää sitte (9) kyselin kollegoilta että hei saitteko te selevää 

että miten me saahaan (.) että täytyykö johonkin ilimottaa jotakin tai anua (.) 

niin joo anua voi kirjallisesti sähköpostilla mutta (7) mää ilimotan [nauraa]… 

Käyttämällä arvioivaa kieltä, kieltoja ja toistoa hän tuo esiin odotuksensa, että 

johdon ohjeistusten olisi oltava selkeitä. Kollegan ääni kerronnassa toteaa, että niin 

joo anua voi kirjallisesti sähköpostilla. Olisi asetuttava anojan puhujapaikalle. 

Mutta-ilmaisulla tarinan Arja positioi itsensä vielä kertaalleen tasaveroiseksei 

toimijaksi. Mää ilimotan, Arja kertoo minulle nauraen.  
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Aikatauluepisodin jälkeen Arja palaa kertomaan tehtävänkuvausten 

tekemisestä: 

mutta (7) sitte (9) just tää tää tota johdosta päin (.) nää näitä tehtiin niitä 

tehtävänkuvauksia (..) niin niin nekkään ei (6) oo sitte (9) menny justiin niin ku 

nappiin … niin tuota mun esimies oli tarkentanu (2)(.)  tarkensi sitä vielä ku 

minä ymmärsin sen että kun meillä on niitä tehtäviä niin jokkaisesta tehtävästä 

omansa (.) niin niin tuota ja sitten (9) minun esimies tosiaan (5) vielä sitten (9) 

tarkensi sieltä että ihan (5) (.) että onhan niin että niin ku tehtävittäin (.) vielä 

oikein näin joo kyllä on sillai. 

Arja kertoo täyttymättömästä odotuksesta, että hänen ja hänen esimiehensä 

yhteisvoimin tekemät työn tulokset olisivat riittäneet johtoryhmälle. Arja korostaa 

toistolla, että ne oli tehty johtoryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. Tätä 

vahvistaa kerronnassa kuuluva henkilöstöjohtajan ääni, joka vahvistaa joo kyllä on 

sillai. Arjan käyttämä ilmaisu nekkään ei oo sitte menny justiin niin ku nappiin 

kertoo, että hän ei pettynyt odotuksessaan ensimmäistä kertaa.  

…ja niin me tehtiin (2) (.) me tehtiin iso (9) työ siinä (..) ja hyvä onkin että se 

tehtiin se nyt (9) (.) se on hyvä (9) pohja kaikille muille mutta (7) (.) niin niin 

(.) nyt (9) ne sitte (9) tarvii semmosen jonku synteesin…  

Kerronnassa rakentuu odotus, että johtoryhmä olisi huomannut heidän tekemänsä 

työmäärän suuruuden. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Sen sijaan johtoryhmä 

odottaa lisätyön tekemistä. Arja palaa takaisin ohjeisiin: 

monta kertaa kysyttiin siltä henkilöstöjohtajalta että mikä se on se että mitä se 

tarkottaa (2) mitä se hakkee niillä (2) kun niillä oli ne lappuset tehty ja oli ja 

piti (8) täyttää… mutta (7) se ei (6) osannu vastata (.) se ei (6) vaan (7) (.) se 

ei (6) osannu (.) se ei (6) antanu siis kunnolla (..) se tehtävänanto oli tosiaanki 

puutteellinen niin tuota (.) mää oon edelleenkin sitä mieltä että me tehtiin se 

oikein. 

Arja alleviivaa neljällä kieltosanalla toteutumatonta odotusta, että henkilöstö-

johtaja osaisi tarkentaa omaa tehtävänantoansa. Toisto korostaa henkilöstöjohtajan 

osaamattomuutta. Ilmaisulla mää oon edelleenkin sitä mieltä että me tehtiin se 

oikein Arja tuo esiin, että hänet ja hänen esimiehensä on asetettu työn tulosta 

arvioitaessa epäpätevän positioon. Kerronnassaan Arja vastustaa positiointia. Hän 

korostaa heidän positiotaan osaajina.  
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Arja vaihtaa tuohtuneen oloisena puheenaihetta toteamalla, että eniten on 

kuitenkin kuohuttanut ja  

jotenkin takaraivossa on se kun tätä sihteerijuttua lähettiin viemään. 

Arja alkaa kertoa sihteerityön kehittämisestä. Organisaatiossa on kokoontunut 

johtoryhmän asettama työryhmä pohtimaan asiaa. Johtoryhmä on asettanut 

henkilöstöjohtajan vetämään työryhmää. Työryhmässä on ollut mukana 

henkilöstön edustajia. 

Arja kyseenalaistaa muutoksen  

Arja kertoo, että työryhmä oli työnsä tehnyt, minkä jälkeen johtoryhmä oli 

päättänyt sihteeripoolin perustamisesta. Tulevaisuudessa yksiköissä ei olisi omia 

sihteereitä, vaan lähiesimiehet tilaisivat sihteeripalvelut sihteeripoolista. Arja palaa 

kerronnassaan taannoiseen palaveriin, jonka eräs tulosaluejohtajista ja 

henkilöstöjohtaja olivat yhdessä kutsuneet koolle. Tulosaluejohtaja oli aloittanut 

palaverissa alustamalla seuraavasti: 

siinä oli kaikki sihteerit ja sitte (9) oli lähiesimiehet kun ilmotettiin että 

tämmönen nyt (9) on menossa (.) hyvä ettei (6) lyöty pöytään nyrkkiä että näin 

ei (6) voi jatkaa (2) enää (9) (.) ei (6) voi jatkaa niin kun on tähän asti jatkettu. 

Kerronnassa kuuluva tulosaluejohtajan ääni on painokas ja aggressiivinen hänen 

määritellessään sihteerityön nykytilaa. Tulosaluejohtaja positioi Arjan, hänen 

kollegansa ja sihteerit aggressiivisen viestin vastaanottajaksi. Ilmaisu näin ei voi 

jatkaa korosti johdon edellyttämää muutosta. 

..mää kyssyin (.) missä se klikkaa (2) missä se on se klikkipaikka että tämmönen 

on pistetty alulle (.) koska (7) se ei (6) oo ainakaan meillä…  

Aggressiivisuudesta ja äänen painokkuudesta huolimatta Arja vastusti hänelle 

annettua positiota pelkkänä tiedon vastaanottajana. Kysymyksellään ja 

kysymyksen toistamisella Arja asettui haastajan asemaan. Koska-sanalla Arja 

kumosi oman vastuualueensa osalta tulosaluejohtajan kieltosanoilla rakentaman 

odotuksen, että sihteerityö ei toimi. Arja positioi itsensä johdon esittämien 

näkemysten kyseenalaistajaksi. Arja jatkaa kerrontaansa. Kerronnassa 

henkilöstöjohtaja vastaa ylimieliseen sävyyn, että  

näin on johtoryhmä linjannut. 
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Toteamalla johtoryhmän linjauksen henkilöstöjohtaja käytti moraalista oikeuttaan 

olla perustelematta sen tarkemmin päätöstä. Samalla hän positioi Arjan päätöksen 

passiiviseksi vastaanottajaksi. Arja palaa kerronnan hetkeen: 

niin se on niin ku se vastaus (.) ei (6) se oo mikkään perustelu (..)  johtoryhmä 

linjannut niin (.) tuota mutta ei (6) siihen saatu vastausta ...semmosta 

tyhjentävää vastausta ei (2, 6) mun mielestäni ei (6) oo niin ku (.) tässä 

sihteeriasiassa (.) tässä asiassa ei (6) ainakaan oo sitä tullu. 

Moninkertainen kieltosanojen käyttö ja toisto alleviivaavat täyttymätöntä odotusta 

perustelujen saamisesta. Kerronnallaan Arja rakentaa itselleen position, jossa 

sihteereillä, Arjalla ja hänen kollegoillaan olisi oikeus tyhjentävään vastaukseen. 

…sehän on hieno (9) idea…että mitä vois tehä toisin (.) mutta (7) siellä on 

valmis visio (2) siellä että kuitenkin (5) (..) ne on päättäny (2) niin että ne tullee 

jonkun tietyn esimiehen alle (.) tullee uusi (9) yksikkö…tämmöset vaan (7) 

valmiit (9) visiot on…  

Arja tuo kerronnassaan esiin, että hän ei vastusta rakenteen ja toimintojen 

kehittämistä. Kontrastiivisen mutta-sidesanan käyttö korostaa odotusta, että 

päätökset tehtäisiin vasta selvitysten jälkeen. Arja korostaa toistolla johdon tehneen 

päätöksensä jo etukäteen. 

…mutta (7) sitten (9) tuota se yhteys siihen yksikköön kun mä oon kysyny sitä 

ja kyseenalaistanu… 

Arja positioi itsensä kysyjäksi, mutta myös kyseenalaistajaksi. Arja palaa 

muistelemaan palaverin kulkua ja omaa kysymystään: 

eikö (6) tää vaikuta yksikön toimintaan (2) (.) vaikuttaako tämä? 

Arja rakensi kokouksessa kysymykseensä kieltomuotoa käyttämällä odotuksen, 

että muutoksella olisi vaikutus yksikön toimintaan. Samalla hän rakensi itselleen 

esimiesrooliin sisältyvän oman alueensa asiantuntijan position. Henkilöstöjohtajan 

vastaus tuli lyhyesti ja ytimekkäästi: 

no ei (6) vaikuta.  

Henkilöstöjohtaja käytti palaverissa moraalista oikeuttaan olla hyväksymättä Arjan 

itselleen rakentamaa esimiesrooliin kuuluvaa oman alueensa asiantuntijan positiota. 

Henkilöstöjohtaja määritteli vastauksellaan Arjan ymmärtämättömän positioon. 
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Meidän keskustelussamme Arja vastustaa henkilöstöjohtajan hänelle osoittamaa 

positiota: 

no miten ihimeesä se ei (6) vaikuta… 

Ihmettelemällä henkilöstöjohtajan vastausta Arja positioi itsensä uudestaan oman 

vastuualueensa asiantuntijan asemaan. Kieltosanan käyttö korostaa odotusta, että 

muutoksella on vaikutuksensa yksikön toimintaan. Arja palaa vielä kertaalleen 

siihen, millaisia vastauksia saa kysyessään muutossuunnitelmien alkuperää. 

Kerronta muuttuu me-muotoiseksi: 

kun me on kysytty sitä että mistä tämä on lähtösin (.) miksi missä missä niin ku 

joku ei (6) toimi miksi tämmönen pittää (8) tehä (.) meillä toimii hyvin asiat. 

Me-muoto osoittaa, että Arja ei ole kyseenalaistajana yksin. Kerronnassa korostuu 

odotus, että nykyisen toimintamallin toimimattomuus osoitettaisiin heille.  

…kaikki mennee niin ku kuuroille korville (.) me ollaan kyllä kyllä aina (9) 

huoli esitetty (..) mutta (7) tuota aina (9) vaan (7) se…  

Arja positioi itsensä siihen ryhmään, joka kantaa huolta suunnitteilla olevan mallin 

vaikutuksista eri yksiköiden toimintakykyyn. Kontrastiivisella mutta-sidesanalla 

hän aloittaa kertomisen siitä, miten henkilöstöjohtaja ei vastoin heidän odotuksiaan 

tartu heidän huolipuheeseensa.  Arja jatkaa matkimalla henkilöstö-johtajan kovaa 

ääntä: 

mitä te tässä hättäilette tehän sitten (9) ostatte sen kuus ja puoli sihteeriä. 

Henkilöstöjohtaja paikantaa Arjan ja muut huolensa esille tuovat tyhjän 

hätäilijöiksi. 

…no ei (6) sitä oo saatu (.)  johtoryhmä on linjannut on vastaus… 

Arjan kerronnassa kieltosanan käyttö korostaa vielä kertaalleen täyttymätöntä 

odotusta, että muutos olisi perusteltava.  

Sihteeripoolin perustamisesta kertoessaan Arja tuo esiin moraalijärjestyksen, 

johon Arja ja muut ovat aiemmin tottuneet. Lähiesimiehiä ja henkilöstöä on 

kuunneltu. He ovat saaneet johdon perusteluja tehdyille päätöksille. Arja muuttaa 

kerronnan näkökulmaa. Kerrontaan tulee sihteerin ääni kertomaan hänen 

tunteistaan: 

jos mää tästä joudun johonkin kiertoon ja tämmöseen. 
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Arja tulkitsee kerronnassaan sihteerien tuntoja: 

sitten (9) tuota ne ihmiset on ahistunneita ja semmosia niin ku niillä on pelko 

siitä omastaan (.) pari pari vuotta ennen eläkkeelle jäämistä (.) siihen sitten (9) 

kun yrität vakkuutella niin että tuota en (6) mää pysty sanomaan että et (6) sää 

mihinkään kiertoon. 

Arjan kerronnassa tulee esiin hänen kokemuksensa siitä, että sihteerit odottavat 

häneltä vakuutteluja olosuhteiden pysyvyydestä. Kysyn tarkentaakseni Arjan 

kokemusta, että yrittävätkö sihteerit saada Arjan lupaamaan, etteivät joutuisi 

kiertoon.  

…ei (6) kyllä ne tietää (2) että mitä mää (.) niin ne kyllä niin ku mitä mää (.) 

niin ne kyllä tietää mitä mää oon (.) ja ne tietää senkin että mä oon kyllä joka 

paikassa äänen sitä niin ku kyseenalastanu… 

Arja ei suoraan kerro, mitä sihteerit tietävät Arjan olevan. Arjan vastaus tuo esiin 

odotuksen, jonka Arja kohdistaa sihteereihin. Sihteerien pitäisi tietää, että Arja on 

kyseenalaistanut muutoksen tarpeellisuutta. Olen ymmärtävinäni, että Arjan 

odottaa sihteerien luottavan häneen.  

…varmaan oon saanukki semmosen maineen että mää oon aina (9) sitä [viittaa 

sihteeripoolin perustamiseen] vastaan mutta (7) mää oon huolissaan siitä mitä 

se [sihteerien siirtäminen sihteeripooliin] tarkottaa meillä…tuon kyllä ääneen 

joka paikassa sitä esille sitä sitä juttua… 

Arja kertoo, että kyseenalaistaminen ja huolipuhe muutoksen järkevyydestä 

saatetaan tulkita muutosvastaisuudeksi. Kyseenalaistamisella tuntuu olevan 

hintansa: 

mua ei (6) esimerkiksi oo otettu mihinkään muuhun kun tähän yhteen 

esimiestyötä käsittelevään ryhmään koska (7) mää oon ääneen ollu kato joka 

paikassa popottamassa että tämä ei (6) toimi tämä ei (6) tuu toimimaan.  

Arjan käyttämä kieltolause tuo esiin, että hän olisi toivonut pääsevänsä useampaan 

kuin yhteen kehittämistyötä tekevään ryhmään. Kielto-sanoilla ja toistoilla Arja 

korostaa tulleensa asemoiduksi muutosten vastustajaksi ja ohitetuksi. 

…ja vaikka tätäkin on tuotu esille niin ei (6) sitä tuu kuulluksi ja mä en (2, 6) 

oo ainut tämän asian kanssa joka tuntee että ei (6) tuu kuulluksi ja sitten (9) 

ne itekkin ne sihteerit niin ei (6) niitä kuunnella 
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Kieltosanojen käyttö ja toisto korostavat kuulluksi tulemisen odotusta. Arja 

rakentaa kerronnassaan kategorian kaikista niistä, jotka eivät uudessa 

organisaatiossa tule kuulluksi. 

…meillä on yks työntekijä sitten (9) siellä osaamiskartotustyöryhmässä… hän 

ei (6) tullu kuulluksi siellä niin hän ei (6) tullu ymmärretyksi että hänet teilattiin 

(.) hänestä tuntui että puhuttiin aivan (5) eri asiaa että on tullu semmonen 

sanelupolitiikka… 

Arjan kerronnassa korostuu työyhteisön jäsenten täyttymätön odotus kuulluksi ja 

ymmärretyksi tulemisesta ja arvostavasta kohtaamisista. Ilmaisulla on tullu 

semmonen sanelupolitiikka Arja rakentaa kerrontaansa vertailun entisen ja 

nykyisen organisaation välille.  

Arja nostaa esiin, miten häntä loukkaa myös aiemman organisaation ja sen 

johtajien väheksyminen. Hän kertoo vastikään olleesta kokouksesta, jossa asialliset 

asiat oli käsitelty ja kokous oli päättymässä. Tällöin kokoukseen osallistunut 

nykyinen yksikön johtaja käynnisti keskustelun, jossa arvioi yksikön nykyistä 

tilannetta. Syyn erinäisiin ongelmiin hän vieritti entiselle johtajalle 

…mä en (6) jotenkin niin ku siejä sitä että sitä aletaan parjaamaan hirveesti 

(9) sitä [viittaa aiempaan yksikön johtajaan, jonka kanssa oli tehnyt pitkään 

yhteistyötä ja joka ei tullut valituksi hakiessaan uuteen organisaatioon yksikön 

johtoon]…mä en (2, 6) niin ku mä en (6) tykkää siitä ku (.) no en (6) tietenkään 

tykkää kun jos ihminen ei (6) oo läsnä niin se on varmaan tietenkin yks asia  

Arja korostaa monilla kieltosanoilla kokemaansa odotusta siitä, että entistä yksikön 

johtajaa parjaavaan keskusteluun ei pitäisi osallistua. Kielloilla hän kiistää oman 

osallisuutensa. Arja positioi itsensä oikeudenmukaiseksi ihmiseksi, joka ei puhu 

pahaa toisista selän takana.  

…mutta (7) se on kuitenkin (5) hirvittävän pitkä uran tehny ja kauheesti niin 

ku kehittäny tätä organisaatiota niin niin että kyllä sitä pitäs (2,8) pikkasen (9) 

pitäs (8) kunnioittaa sitäkin ihmistä ja senkin mielipidettä monessa asiassa (.) 

se saattaa (8) olla ihan (5) ihan (5) sen mielipide ihan (5) eri  

Kontrastiivisella sidesanalla Arja muuttaa odotusta, että edellinen johtaja ei olisi 

tehnyt työtään hyvin. Arjan kerronta tuo esiin odotuksen, että kunnioitettaisiin 

myös mennyttä työtä ja tekijöitä. Arjan kerronta tuo esiin, että hän hyväksyy uuden 

johdon näkemykset eikä vastusta niitä. Hän palaa kuitenkin jonkin aika sitten 

pidettyyn palaveriin, jossa syrjäytetty johtaja ei ollut läsnä: 
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eiköhän (6) sitte (9) vielä istuta vähän ja parjata ja töykitä niin sillon minä 

tosiaan sanoin että oliko meijän (2,5) pitikö meijän vielä palata.   

Arja positioi mielessään uuden johtajan epäoikeudenmukaiseksi seläntakana 

puhujaksi. Hän ottaa palaverissa palaverin vetäjän position korostamalla, että asia 

on jo käsitelty. 

…ei (6) kauheesti (9) parjattas (.) pitäs (8) nähdä se hyväkin mitä se on saanu 

aikaseksi et kyllähä ne on hirveesti (9) vieny ja teheny ton talon etteen (.) 

tietenkin jotakin asioita ois voinu tehdä toisinkin… 

Arja korostaa toistolla edelleen näkemystään, että syrjäytetty johtaja on tehnyt 

mittavan työn organisaation puolesta eikä sitä pitäisi väheksyä.  

Arja kokee itsensä tyhmäksi  

Arja alkaa kertoa säännöllisesti pidettävistä esimieskokouksista. Esimies-

kokouksiin osallistuvat kaikki yhtymässä esimiestyötä tekevät. Puhetta johtaa 

kuntayhtymän johtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. 

…siellä niinku tullee niitä kysymyksiä (2) suoria kysymyksiä tietyille ihmisille 

niin sieltä [viittaa henkilöstöjohtajaan] sitten (9) saattaaki tulla vastaus (.) 

napakka (2, 9) semmonen aika (5) napakka vastaus… 

Arjan toisto ja arvioivan kielen käyttö paljastaa toteutumattoman odotuksen, että 

esimieskokouksissa olisi mahdollista keskustella avoimesti ja rakentavasti työhön 

liittyvistä kysymyksistä.  

…että ku pittää (8) miettiä että viittinkö sanoa ääneen että tulenkohan nolattua 

täsä nyt (9) niin ku tavallaan … 

Kyse ei ole vain vaikenemisesta. Arja rakentaa kerronnassaan nöyryytetyn position, 

johon henkilöstöjohtaja saattaa asemoida kysyjän. Arja käyttää ilmaisua miettiä 

että viittinkö sanoa ääneen. Ilmaisulla Arja asemoi itsensä harkitsevaksi puhujaksi. 

Arja palaa kerronnassa taannoiseen tapahtumaan, jossa uusien 

tietojärjestelmien käyttöönotolle tarvittiin lisätilaa. Henkilöstöjohtaja oli ottanut 

Arjaan yhteyttä ilmoittaen, että hän tulee muutamien muiden kanssa katsomaan, 

löytyisikö tarvittava tila Arjan vastuualueen yksiköistä. 
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…ne kävi kaks kertaa (2) meidän tiloja katsomassa (.) mä kaks kertaa ne 

esittelin niille (2) ja sannoin että meillä ei (6) oo yhtään käyttämätöntä 

huonetta… 

Arja positioi itsensä kerronnassa oman vastuualueensa asiantuntijaksi, joka 

täsmälleen tiesi, mihin toimintoon mitäkin huonetta käytettiin. Odotus oli, että 

henkilöstöjohtaja luottaisi hänen asiantuntemukseensa hänen omaa vastuualuettaan 

koskevissa kysymyksissä. Kertojaksi vaihtuu henkilöstöjohtajan ääni: 

…niin jos sinä sitten (9) niin sanot että teillä ei (6) ole (2)… 

Henkilöstöjohtaja sai jos-sanaa käyttämällä asemoitua Arjan epäluotettavaksi.  

…näillä sanoilla kummallakin kerralla (..) ne lähti pois (9) siitä (..)  jos sinä 

nyt (9) sitten (9) sanot että teillä ei (6)… että se ei (6) niin ku usko mua… 

Arjan kerronnassa kielto ja toisto sekä uskoa-verbin käyttö korostavat Arjan 

kokemusta, että henkilöstöjohtaja asemoi hänet epäluotettavaksi. 

Arja korostaa, että sanelupolitiikassa kyse ei ole kuitenkaan yksin 

henkilöstöjohtajasta. Hän kertoo esimerkin eräästä kokouksesta. Kokouksessa 

käsiteltiin tehtävänkuvauksia, jotka johtoryhmä edellytti jokaisen lähiesimiehen 

tekevän omalta vastuualueeltaan. Työtä johti erään toisen tulosalueen 

tulosaluejohtaja. Tehtävänkuvauksia käsittelevässä kokouksessa olivat paikalla 

kehittämistyötä johtanut tulosaluejohtaja sekä palvelu- ja lähiesimiehet. 

…mutta (7) mä sitten (9) kyssyin siltä tulosaluejohtajalta että mitenkä niin ku 

te tiiättä (2) että mitä se meijän henkilökunta tekkee (.) kun tehtävänkuvia on 

paljon (9)…että miten te niin ku tiiätte jos minä en (6) niin ku sano… 

Arjan positioi itsensä kokouksessa esimiesroolissaan oman vastuualueensa 

asiantuntijaksi. Toisto korostaa odotusta, että ylin johto voi tietää Arjan 

vastuualueen asioista ainoastaan kuuntelemalla häntä. 

…minun esimies oli ihan (5) mun kans sammaa mieltä (.) me yritettiin siinä 

kaivaa sitä vastausta mutta (7) ei (6) me saatu…  

Arjan kerronta muuttuu me-muotoiseksi. Arja kertoo esimiehensä ja itsensä 

aktiivisiksi toimijoiksi kehittämistyössä. Kieltosana korostaa täyttymätöntä 

odotusta, että he olisivat saaneet vastauksen.  
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…mä tuota oman esimiehen kans tännään siitä ihan (5) ohimennen puhhuin 

kun näin sitä (.) niin mä sitten (9) sannoin että sen tulosaluejohtajan kanssa 

kun puhhuu niin se saa tuntumaan niin ku ittensä tyhymäksi (9) kysyjäksi…  

Tunteesta kertominen tuo esiin luottamuksellisen suhteen Arjan ja hänen 

esimiehensä välillä.  

…vaikka en (6) mää välittäny siitä mittään kun mää tiiän sen (2)(..) mää 

entuuestaan tiiän sen ihimisen… 

Odotus on, että itsensä tyhmäksi tunteminen aiheuttaisi ikäviä tunteita. Tämän Arja 

kuitenkin kerronnallaan heti kiistää. Toistolla hän korostaa, ettei odotakaan 

tulosaluejohtajalta hänen persoonansa vuoksi parempaa käytöstä. Arja palaa 

kuitenkin edelleen kyseiseen kokoukseen ja kyseiseen keskusteluun 

tulosaluejohtajan kanssa: 

mä vaan (7) sannoin että mä en (6) vieläkään ymmärrä mitä sää tarkotat (.) 

miten sää pysyt tietämään (2) mitä meillä tekkee blankettien mukkaan että jos 

mä en (6) sano sulle että mitä ne meijän työntekijät (.) mutta (7) ei (2,6) ei (6) 

se antanu (.) ei (6) en (6) mää saanu sitä vastausta…viime sannoikseni sannoin 

että mä en (6) vieläkään niin ku nää sitä että miten te pystytte laittamaan ne 

ihmiset sinne että ne ei (6) vielä oo (2) (.) ne ei (6) oo ees lueteltu että hei tää 

tekkee tätä (2) (.) tää tätä tuota…sitten (9) mentiin seuraavaan 

asiaan…sannoin mä (2) sannoin mä siihen että enhän (6) mä enhän (6) mä 

nyttenkään (9) saanu tähän vastausta mutta (7) tuota nähtäväksi ilmeiesti jää. 

Toisto ja moninkertainen keskustelun kertaaminen korostaa tapahtumasarjan 

merkittävyyttä. Arjan kertoma korostaa pettymystä odotuksessa, että hän olisi 

saanut vastauksen. Kerrottu korostaa myös, miten Arja yritti kokouksessa 

asemoitua esimiesroolissaan oman vastuualueensa asiantuntijan positioon. 

Tulosaluejohtajalla oli kuitenkin roolinsa vuoksi kokouksessa moraalinen oikeus 

olla vahvistamatta Arjan positiota. Tulosaluejohtaja ohitti Arjan menemällä 

seuraavaan asiaan.  

Arja kertoo muutoksesta toimintatavoissa. Kuuntelun ja keskustelun tilalle on 

tullut päätösten saneleminen. Arja jatkaa asettumalla ulkopuolisen arvioijan 

asemaan: 

jotenkinhan pitäs (8) kuulla niitä ihmisiä jotka siellä toimii siellä. 

Siinä hän tuo esiin täyttymättömän odotuksen, että ylimmässä johdossa 

kuunneltaisiin niitä ihmisiä, joiden työtä muutokset koskettavat.  
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..nyt (9) niin ku ett alakaa ihmisillä olemaan se mitta täynnä (.) niin että kuinka 

paljon (9) on menossa isoja asioita…se on tää syksy on kyllä aivan (5) tuntuu 

aivan (5) hurjalta… 

Arja asettuu kerronnassa ulkopuolisen asemaan. Arja käyttää arvioivaa kieltä ja 

varauksia rakentaessaan odotuksen, että ihmiset ovat saaneet tarpeekseen. 

Kerronnassa rakentuu myös odotus siitä, että vauhti tulee syksyn myötä vain 

kiihtymään.  

…mutta (7) mää oon teheny (.) mää oon niin ku (3) nyt (9) ite silleen aatellu 

että mää teen niin ku tehtävän kerrallaan (..) niin jos sitä ei (6) voi tehä ja jos 

ei (6) se valamistu silloin kun on (.) niin pyrin siihen että se valamistuu sillon 

ku pittää (8)… 

Kerronnallaan Arja vastustaa johdon odotusta, että muutoksia organisaatiossa 

tehtäisiin edelleen samalla tiiviillä tahdilla. Kertoessaan Arja positioi ensiksi 

itsensä tekijäksi, mutta korjaa sitten itsensä ajattelijaksi. Korjaus korostaa Arjan 

harkinneen tarkkaan. Hän on pohdinnoissaan päätynyt vastustamaan johdon 

odotuksia, että monia isoja asioita vietäisiin eteenpäin yhtäaikaisesti. Arjan 

kieltolauseiden käyttö sekä työn tavoitteen että aikataulun suhteen korostaa 

odotusta, että ne pitäisi asettaa realistisiksi. Hän paikantaa itsensä kerronnassaan 

tavoitteelliseksi. 

…mutta (7) ei (6) aina (9) voi (..) ei (6) riitä voimavarat eikä (6) tunnit 

kellossa… 

Kieltosanoilla ja toistolla Arja korostaa johdon odotusten olevan epäinhimillisiä 

sekä voimavarojen, mutta myös ajankäytön näkökulmasta. Arja rakentaa 

kerronnassaan uuden odotuksen, että ainoastaan hän itse voisi päättää, mihin hänen 

voimavaransa ja käytettävissä oleva aikansa kulloinkin riittävät.  

Arja: jossakin vaiheessa se alkuvuodesta napsahti että vuorotteluvappaa että 

miksi minäkin (.) en (6) vaikka minä en (6) ollu ikkään (9) ajatellu sitä…ihmiset 

[viittaa johtamansa vastuualueen henkilöstöön] niitä harmittaa se ja ne on 

ääneen sanonu että voi ei (6) sääkö jäät sille… 

minä: miten ne kokkee (.) mitä siinä niitten mielessä tapahtuu 

Arja: siinä on ilimeisesti (9) tapahtuu siinä hengessä jotakin…mä en (6) tiiä 

millä lailla mitä henkeä mää sinne tuon (..) mutta (7) määhän on semmonen 

lupsakka ja sillä lailla saatan heittää huumoria mutta (7) tarvittaessa oon ihan 
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(5) jämäkkäkin sillälailla mutta (7) yritän kuunnella kaikkia ja olla sillä lailla 

niin ku (..) joskus ne on sanonu että mä oon ollu tuota niin semmonen kiireinen 

mutta (7) siihen mä oon nyt (9)  kokkeillu tai yrittäny ihan (5) tietosesti (9)  

minä: niin justiin 

Arja: mä en (6) tiiä että mistä se syntyy mutta (7) tuota (.) aina (9) meillä nyt 

(9) siellä mukavaa kyllä on sillä lailla  

minä: ymm 

Arja: että se varmaan on joku joku..siinä ilimapiirissä 

Alamme lopetella haastattelua. Toivotan Arjalle rentouttavaa irtaantumista työn 

parista. 

4.3.2 Tulkintaa 

Keskityn tulkinnassa tarkastelemaan Arjan tarinan luentaa kyetäkseni vastaamaan 

tutkimustani ohjaavaan kateen kysymykseen: miten Arja asemoi 

organisaatiomuutoksen kontekstissa itsensä suhteessa omaan itseensä ja, miten hän 

asemoi itsensä suhteessa toisiin. 

Organisaatiomuutos kerronnan kontekstina 

Arja toteaa kuntayhtymän kasvaneen organisaatiomuutoksen myötä. Kunnista on 

siirretty mittava määrä toimintoja ja henkilöstöä kuntayhtymälle. 

Organisaatiorakenne on uudistettu niin, että yhtymä jakautuu nyt tulosalueisiin. 

Arjan kerronnassa uusi organisaatio vertaantuu vanhaan. Vanha organisaatio on 

ollut rakenteeltaan kevyt, läpinäkyvä, joustava ja vuorovaikutteinen paikka.  Uusi 

organisaatio on paisunut, joustamaton, byrokraattinen, säädelty ja hierarkisilta 

rajoiltaan läpinäkymätön. Raja Arjan ja esimiehen välillä tekee poikkeuksen. Sen 

Arjan kerronta tuo esiin avoimena ja joustavana. Arja ja esimies tekevät monin 

tavoin yhteistyötä. 

Arjan esimiehen rooli organisaatiossa on uusi. Uusi esimiestaso lähiesimiesten 

ja johtajien väliin on perustettu organisaatiomuutoksen myötä. Arjan korostaa, että 

uudistus on tuonut kaivattua tukea esimiestyöhön. Kerronta tuo esiin, miten 

organisaatiorakenteen muutos on vaikuttanut Arjan esimiestyöhön. Arja ei voi 
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ratkaista kaikkia vastaan tulevia asioita vanhassa organisaatiossa rakentuneen 

tiedon perusteella. Arja korostaa kuitenkin pyrkivänsä itsenäiseen toimintaan.   

Arjan suhde toisiin organisaatiossa työskenteleviin 

Suhteessa työntekijöihin Arja kertoo itsensä ensisijaisesti esimieheksi ja 

työntekijöiden työn mahdollistajaksi. Organisaatiossa on ollut traditio, jonka 

mukaan esimies on sijaistanut tarpeen vaatiessa työntekijöiden sairauspoissaoloja. 

Henkilöstö on osannut odottaa lähiesimiesten osallistumista rivityöntekoon, kuten 

Arja asian ilmaisee. Edelleen osa lähiesimiehistä pitäytyy vanhassa käytännössä. 

Arja toteaa, että pikkuhiljaa käytäntö on muuttumassa. Arjan lisäksi kasvava 

joukko lähiesimiehiä pyrkii keskittymään esimiestyöhön.  

Arja tuo esiin työntekijöiden kanssa käymänsä keskustelut omasta 

esimiesroolistaan. Arjan korostaa, että henkilöstö ei kyseenalaista Arjan päätöstä 

keskittyä esimiestyöhön. Käyttämällä keskustelussamme ilmaisua se pitäs niin ku 

olla selevänä Arja tuo esiin moraalisen oikeutensa määritellä itse oma 

tehtävänkuvansa. Tulkintani mukaan Arja vahvistaa esimiehen rooliin liittyvää 

relationaalista sosiaalista identiteettiään korostaessaan esimiestyön ensisijaisuutta. 

Esimiesrooliin liittyvää identiteettiä vahvistaa kerronta ammatillisesti kasvusta ja 

ammatillisen kasvun esimerkkinä kollegoilleen.  

Arjan kerronnassa suhde työntekijöihin on suhteellisen niukasti esillä muuhun 

kerrontaan verrattuna. Suhteessa työntekijöihin ei tunnu olevan mitään 

odottamatonta eikä näin ollen juurikaan kerrottavaa. Arja toteaa työntekijöiden ja 

omat välinsä hyviksi. Arjan kokema luottamuksellinen suhde välittyy 

sihteeripoolin perustamiseen liittyvässä kerronnassa. Arja kertoo, miten sihteerit 

purkavat organisaatiomuutokseen liittyvää ahdistustaan Arjalle. Arjan kokema 

luottamuksellinen suhde työntekijöihin tulee esiin myös vuorotteluvapaa-episodin 

kerronnassa. Arja kiteyttää suhteen työntekijöihin ilmaisulla aina meillä nyt siellä 

(viittaa omaan vastuualueeseensa) mukavaa kyllä on sillä lailla.  Ilmaisu kuvastaa 

positiivista tunnetta ja myönteisiä kokemuksia suhteessa työntekijöihin. Sluss ja 

Ashforth (2007) ovat todenneet tällaisen harmonisen, ristiriidattoman 

relationaalisen sosiaalisen identiteetin kerronnan liittyvän yhteenkuuluvuuden 

tunteeseen. Ymmärrän yhteenkuuluvuuden tunteen syntyneen Arjan ja 

työntekijöiden pitkästä yhteisestä historiasta. Heillä on yhteinen sosiaalinen 

todellisuus ja yhteiset merkitykset.  

Toisten vastuualueiden lähiesimiehiin Arjan suhde on läheinen. Läheisyys 

tulee esiin, kun Arja määrittelee omaa ja kollegoidensa toimintaa ryhmänä. Arja 
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käyttää ryhmästä käsitteitä meidän porukka ja semmonen tiivis hyvä tiimi. 

Kollegaryhmällä on ollut tapana kokoontua jo ennen organisaatiomuutosta 

vertaistukiryhmänä, kuten Arja asian ilmaisee. Arja korostaa, että kokoontumiset 

ovat olleet vanhan organisaation aikaan epävirallisia. Nyt ryhmän kokoontumiset 

ovat osa organisaation johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmällä tarkoitan 

kaikkia niitä systeemiin kuuluvia kokoontumisia tai toimintatapoja, jotka ovat 

johdon hyväksymiä ja joiden tuloksiin voidaan organisaation keskusteluissa 

perustellusti viitata. Arja kertoo kollegatiimin paikaksi, jossa ryhmän jäsenet 

tukevat toisiaan. Keskinäisestä tukemisesta kertominen on osoitus siitä, että Arja 

kokee tulleensa kuulluksi ryhmässä ja vastavuoroisesti kuunnelleensa toisten 

kokemuksia. Kertomisen ja kuuntelemisen kautta ryhmälle on rakentunut ajan 

mittaan yhteinen merkityssysteemi, jaettu sosiaalinen todellisuus. Ryhmällä on 

yhteiset odotukset asioiden etenemisjärjestyksestä ja toimijoiden tavasta toimia (ks. 

Berger ym. 1994, Sluss & Ashforth 2007). Toisin sanoen Arja ja hänen kollegansa 

tulkitsevat kuntayhtymän tapahtumia yhteisten odotusten sekä vuorovaikutuksessa 

rakentuneen yhteisen moraalisen sosiaalisen järjestyksen kautta (ks. Kramer 1999). 

Yhteiset odotukset ja moraalijärjestys muodostavat sen perustan, jolle Arjan ja 

kollegoiden toisiaan kohtaan tuntema luottamus rakentuu. Luottamus on 

nimenomaan odotuksista, oletuksista ja uskomuksista muodostuva mielentila, 

painottaa luottamusta tutkinut Standfordin yliopiston sosiaali-psykologian 

professori Roderick Kramer. Arjan kertoma luottamus tarkoittaa sisäistynyttä 

tunnetta, että kollegoiden ja esimiehen toiminta ei ole Arjalle vahingollista vaan 

pääosin jopa hyödyllistä ja suotuisaa (Kramer 2001).  

Arja kertoo tiimissä voitavan jakaa vaikeitakin asioita. Vaikeiden asioiden 

jakaminen tulee ymmärrettäväksi yhteisten odotusten kautta. Organisaatio-

käyttäytymisen professori David M. Sluss sekä organisaatioiden ja johtamisen 

professori Blake E. Ashforth ovat identiteettitutkimuksissaan todentaneet, että 

yhteisen historian kautta rakentuneet yhteiset odotukset lisäävät organisaatiossa 

toimivien perheenomaisuuden ja empatian tunteita (Sluss & Ashforth 2007). 

Perheenomaisuus on läheisyyden tunnetta. Empatialla taas tarkoitetaan ihmisen 

kykyä ymmärtää syvällisesti toisen ihmisen tunteita ymmärtäen kuitenkin, että 

tunteet ovat toisen eivätkä empatiaa kokevan tunteita. Ajan kanssa kehittyvä 

perheenomaisuus ja empatia johtavat yhä hienoviritteisempään ja 

luottamuksellisempaan suhteeseen. (Sluss & Ashforth 2007.) Kerrotun perusteella 

tulkitsen näin tapahtuneen myös Arjan kertomalle tiimille. 

Ainoastaan yhdessä kohden Arja rakentaa suhdetta kollegoihinsa kritiikin 

kautta. Arja arvioi sitä, miten uusi esimiestaso lähiesimiesten ja yksikön johtajien 
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välissä on mahdollistanut uusia toimintatapoja. Arja kokee, että kollegat siirtävät 

aiemmin tekemiään töitä esimiehen hoidettaviksi. Tämän tyyppinen 

toimintatapojen muutos ei miellytä Arjaa, vaikka Arja toteaa syyllistyneensä siihen 

joskus itsekin. Poikkeuksellista kritiikkiä lukuun ottamatta Arjan suhde kollegoihin 

rakentuu monin tavoin positiiviseksi kokemukseksi. Arja kertoo saavansa tukea 

kollegatiimistä, jakavansa kollegojen kanssa samoja tunteita, saavansa 

konkreettista apua epäselvissä tilanteissa ja henkistä tukea vastustaessaan 

sihteeripoolin perustamissuunnitelmia. Arja ei puhu yksittäisistä ihmisistä vaan 

kertoo kollegoista nimenomaan ryhmänä. Arja ei myöskään kuvaile kollegaryhmän 

suhdetta toisiin ryhmiin. Tulkitsen, että kyse ei ole kerronnan hetkellä tapahtuvasta 

identifioitumisen prosessista siinä mielessä, kuin se ajatellaan 

depersonalisoitumisena. Identifioituminen on tapahtunut aiemmin. Kyse on 

kollektiivisen identiteetin rakentamisesta ja vahvistamisesta (Brewer 2001). 

Kerrottuun kollektiiviseen identiteettiin sisältyvät ominaispiirteet, jotka Arja jakaa 

kollegaryhmänsä kanssa. Ominaispiirteet ovat rakentuneet jaetun historian aikana 

yhteisiksi arvoiksi, tavoitteiksi, moraalijärjestykseksi ja normeiksi. Kollektiivisen 

identiteetin vuoksi Arjalla ei ole tarvetta käsitellä ryhmän toimintaa kriittisesti eikä 

myöskään antaa ryhmälle uusia merkityksiä. (Sluss & Ashforth 2007.) 

Suhteesta esimieheensä Arja kertoo kahdesta näkökulmasta: kollegatiimin 

kautta ja yhteistyön tekemisen näkökulmasta. Käsittelen ensin Arjan suhdetta 

esimieheen kollegatiimin näkökulmasta. Kyse on tiimistä, jota tarkastelin aiemmin 

käsitellessäni Arjan suhdetta kollegoihin. Arja kertoo esimiehensä yhdeksi tiimin 

jäsenistä. Arja puhuu meistä ja hyvästä tiimistä erottelematta ensin esimiehen roolia 

ryhmässä. Vasta myöhemmin Arja toteaa, että esimies vetää ryhmää. Esimiehen 

kertominen ryhmän jäseneksi tulee ymmärrettäväksi, kun ottaa huomioon Arjan 

esimiehen roolin vanhassa organisaatiossa. Esimies on ollut Arjan ja muiden 

lähiesimiesten kollega. Kerrotun perustella voi ajatella esimiehen jakavan Arjan ja 

kollegoiden yhteiset arvot, tavoitteet ja moraalijärjestyksen.  

Arja kertoo, miten esimies on uuteen tehtävään ryhtyessään vakiinnuttanut 

epävirallisen vertaisryhmätoiminnan osaksi organisaation johtamisjärjestelmää. 

Arja painottaa, että tiimin työskentelyllä on nyt virallinen asema organisaatiossa. 

Näin ollen ryhmän kokoontuminen ja toiminta näkyvät konkreettisina muulle 

organisaatiolle. Tiimin toimintaan ja päätöksiin voidaan organisaatiossa käytävissä 

keskusteluissa viitata. Haastattelussa Arjan korostaa sitä, miten esimies on kysynyt 

Arjalta ja kollegoilta mielipidettä tiimityöskentelyn tarpeellisuudesta. Arja toistaa 

haastattelussa edelleen yhteisen työskentelyn tärkeyttä. Kaiken kaikkiaan Arjan 

kerronnasta välittyy se arvostuksen kokemus, jota esimies on kollegatiimiin 
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liittyvällä toiminnallaan kyennyt välittämään Arjalle. Ajattelen, että arvostuksen 

kokemus on vahvistanut vanhan organisaation aikana rakentunutta kollektiivista 

identiteettiä.  

Arja jakaa esimiehensä kanssa yhteisen koulutustaustan, pitkän kollegasuhteen 

ja työskentelyn vertaisryhmässä. Arjan puheessa tulee esille suhteesta saadut 

hyödyt: esimiehen panostus Arjan vastuualueen kehittämistyöhön ja Arjan saama 

henkinen tuki. Arja korostaa, miten esimies on järjestänyt henkilöstöresursseja 

Arjan vastuualueella niin, että Arja on voinut keskittyä esimiestyöhön. Kerronta 

paljastaa, että Arja kokee jakavansa esimiehen kanssa näkemyksen esimiestyön 

ensisijaisuudesta asiakastyöhön nähden.  

Arja jäsentää suhdetta esimieheen korostaen yhteistyön ja yhteisen 

kehittämistyön tekemistä. Arja kertoo tuohtuneena, miten Arjan ja esimiehen 

erääseen kehittämistyöhön liittyvät tulokset eivät ole riittäneet ylimmälle johdolle. 

Arja on kokenut, että ylin johto on asemoinut heidät jopa epäpäteviksi uusia 

vaatimuksia esittäessään. Arja korostaa, että ongelma ei ole Arjan eikä esimiehen 

osaamisessa vaan ylimmän johdon epäselvissä ja epäjohdonmukaisissa 

ohjeistuksissa. Esille tulee, miten henkilöstöjohtaja ei ymmärrä edes toimialan 

käytänteitä. Ammatillisen pätevyyden kyseenalaistamisesta kertominen tuo 

hetkittäin kerrontaan sisäryhmä-ulkoryhmä-asetelman; Arja ja esimies vastaan ylin 

johto. Ajattelen, että hetkittäin kerronnassa esiin tuleva identifioitumisen prosessi 

vahvistaa kollektiivista identiteettiä, jonka Arja jakaa kollegoiden ja esimiehen 

kanssa. Arjan ja esimiehen läheistä suhdetta korostaa Arjan kertoma huoli 

esimiehen jaksamisesta ja työn määrästä.  Kaiken kaikkiaan Arjan kertoma suhde 

esimieheen niin kollegaryhmän jäsenenä kuin kahdenkeskisenä suhteena korostaa 

heidän välisen hierarkisen rajan läpäisevyyttä. Haastattelutilanteen kerronta 

vahvistaa vanhassa organisaatiossa rakentuneen moraalijärjestyksen oikeutusta 

sekä identiteetin ja siihen liittyvien arvostusten hyväksyttävyyttä.  

Kertoessaan suhteestaan ylimpään johtoon Arja korostaa, miten johtajien 

määrä on lisääntynyt ja ylin johto on pääosin valittu vanhan organisaation 

ulkopuolelta. Ylimmän johdon valinnoissa on ollut kitkaa, mikä on heijastunut 

myös arjen toimintoihin. Arja toteaa, että organisaation läpinäkyvyys on 

muutoksen myötä kadonnut. Hierarkian alemmilla tasoilla ei enää tiedetä, mitä 

ylimmällä tasolla tapahtuu. Arja toteaa, ettei enää odota ylimmän johdon kertovan 

suoraan hänelle tekemisistään. Esimiehen kautta saatava tieto riittäisi. Kerronnassa 

täsmentyy, että kyse on nimenomaan tulosaluejohtajan tekemisistä.  Arjan tarve 

tietää tulosaluejohtajan työstä tulee ymmärrettäväksi Arjan kertoessa 

tulosaluejohtajan toimintatavoista. Kaikki delegoi ja nakkaa ihan surutta -ilmaisut 
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paljastavat, että Arja ei hyväksy organisaation ulkopuolelta tulleen 

tulosaluejohtajan tapaa toimia. Arja ei myöskään pidä hyvänä, että tulosaluejohtaja 

muiden johtajien tapaan keskittyy toimimaan yksistään johtamistyössä. Arja 

painottaa, että aiemmin suurin osa ylimmästä johdosta on osallistunut 

asiakastyöhön. Ajattelen, että asiakastyön tekeminen on ollut organisaation eri 

toimijoita yhdistävä tekijä. Se on mahdollistanut Arjan kokemuksen, että hän on 

tiennyt, mitä organisaation ylimmässä johdossa tapahtuu. Yhteisen työn tekeminen 

moniammatillisesti on rakentanut yhteisen kielen ja yhteiset merkitykset. Sen 

ympärille on rakentunut yhteinen sosiaalinen todellisuus ja jaetut kulttuuriset 

konventiot. Sosiaalisen ympäristön muutos, jossa yhteisen asiakastyön tekemisen 

prosessi on kadonnut, on aiheuttanut sosiaalisten todellisuuksien ja organisaatioon 

liittyvien merkitysten eriytymisen.  

 Arjan kerronta johtamisen ja asiakastyön yhdistämisestä hierarkian eri tasoilla 

on ristiriitainen. Tulkitsen ristiriidan syntyvän seuraavanalaisesta asetelmasta: 

Aiemmin jo totesin, että lähiesimiehet ovat tavanomaisesti sijaistaneet 

työntekijöiden sairauslomia. Esimiehensä siunauksella Arja ja kollegat ovat 

pyrkineet pois vanhasta käytänteestä. Näin he ovat vahvistaneet esimiesrooliin 

liittyvää identiteettiään. Vahvistunut esimiesidentiteetti tarkoittaa sisäistynyttä 

minäkäsitystä siitä, että Arja on esimiehenä oman vastuualueensa paras asiantuntija. 

Kerronta paljastaa, että suhteessa ylimpään johtoon tämä minäkäsitys tulee 

kuitenkin toistuvasti kyseenalaistetuksi. Arja toteaa tavan takaa, että ylin johto ei 

ymmärrä perustyön luonnetta. Arjan toive, että ylin johto osallistuisi asiakastyöhön, 

antaisi ylimmälle johdolle ymmärrystä lähiesimiesten vastuualueiden prosesseita ja 

resursseista. Näin ylimmän johdon ja lähiesimiesten todellisuudet ja 

merkityksenannot lähenisivät toisiaan. 

Arjan kerronnassa suhde ylimpään johtoon määrittyy paljolti kehittämistyön ja 

organisaatiomuutossuunnitelmien kautta. Kerronnasta välittyy, miten Arja on 

odottanut ylimmän johdon huomaavan Arjan ja hänen esimiehensä panostuksen 

kehittämistyöhön. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Arjan tarinassa on useita 

episodeja, joissa kerronta kohdistuu vuorovaikutukseen ylimmän johdon ja Arjan 

välillä. Episodeja yhdistää se, miten Arja on kokenut tulleensa positioiduksi 

epämieluisaan asemaan: muun muassa epäpäteväksi, ymmärtämättömäksi, 

muutosvastarintaiseksi, epäluotettavaksi ja turhan hätäilijäksi. Arja on asemoitu 

tiedon vastaanottajaksi muutossuunnitelmissa, jotka ovat koskeneet Arjan 

vastuualuetta ja sen henkilöstöä. Arja toteaa, että niin hän kuin muukin henkilöstö 

on joutunut ylimmän johdon sanelupolitiikan kohteeksi. Kerronnassa välittyy 

nöyryytetyksi tulemisen ja tyhmäksi itsensä tuntemisen kokemukset. Arja kertoo, 
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miten hän on alkanut harkita puheitaan ja vaieta silloinkin, kuin olisi jotain 

kysyttävää tai kommentoitavaa. Valitsemalla sen, milloin ja miten tulee nähdyksi, 

Arja on kyennyt välttämään häpeän kokemuksen (Sennett & Koskinen 2004). 

Arja kertoo kokevansa ikävänä, miten ylimmän johdon puhe sisältää entisen 

johdon arvostelua. Arja toteaa käyttäytymisellään tuoneensa esiin, että hän odottaa 

uuden johdon arvostavan aiempien johtajien organisaation hyväksi tekemää työtä. 

Arjan kerrontaa voi tulkita kahdesta näkökulmasta: Ensinnäkin hän jakaa entisen 

johdon kanssa yhteisen historian ja sen aikana rakentuneet kulttuuriset konventiot. 

Uuden johdon aiempiin johtajiin ja heidän toimiinsa kohdistuva arvostelu 

kohdistuu näin välillisesti myös Arjaan. Toisaalta tuomalla esiin oikeudenmukaista 

käyttäytymistään Arja kykenee haastattelussa parantamaan itsetuntoaan (Platow 

ym. 2003). Itsetunnon vahvistaminen on ymmärrettävää, kun ajattele sitä 

väheksynnän määrää, jonka Arja kerronnassa on esillä. 

Arjan kertoessa suhteestaan ylimpään johtoon kerrontaa sävyttää vastustus. 

Tulkinnassani en tarkoita vastustuksella konkreettisten toimintojen vastustamista. 

Niistä Arja toteaa haastattelussa, että hän ei vastusta muutoksia silloin, kun ne 

rakentuvat analysoidulle tiedolle ja ovat perusteltuja. Viittaan vastustuksella siihen, 

miten Arja haastattelussa vastustaa ylimmän johdon hänelle asettamia positioita, ja 

siihen, miten Arja vahvistaa haastattelussa niitä positioita, joihin hän on asettunut 

suhteessa työntekijöihin ja suhteessa kollegaryhmään.  

Arja on odottanut ylimmän johdon keskustelevan palveluesimiesten, 

lähiesimiesten ja henkilökunnan kanssa erinäisistä kehittämistehtävistä ja 

sihteerityöhön kohdistuvista muutoksista. Arja on turhaan yrittänyt asemoida 

itsensä kehittämistyön ja aikataulujen laatimisen asiantuntijaksi sekä oikeutetuksi 

tekemään päätökset oman vastuualueensa osalta. Huomiotta on jäänyt myös Arjan 

rooli esimiehenä ja oman vastuualueensa asiantuntijana. Kerronnassa toistuu 

ylimmän johdon toimijoiden hierarkiseen asemaan perustuva moraalinen oikeus 

olla hyväksymättä Arjan itselleen asettamia positioita.  

Arjan kerronnassa esiin tullut Arjan, hänen kollegoidensa sekä Arjan esimiehen 

kollektiivinen identiteetti ja siihen kiinnittyvä moraalijärjestys ovat ristiriidassa 

ylimmän johdon tarjoamien identiteettipositioiden ja moraalijärjestyksen kanssa. 

Toisin sanoen ylimmällä johdolla ja keskijohdolla on eriävät näkemykset siitä, 

mihin positioon kuka missäkin tilanteessa asettuu ja mitkä ovat näin ollen kunkin 

toimijan moraaliset oikeudet ja velvollisuudet.   

Kerrotussa kyse on identiteettikonfliktista. Identiteettikonfliktilla tarkoitan 

yhteensopimattomuutta, joka on syntynyt siitä, millaisiin positioihin ylin johto 

asettaa Arjan ja millaisiin positioihin Arja itse haluaa itsensä asemoida. Kysymys 
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on ristiriidasta niissä arvoissa, tavoitteissa ja normeissa, jotka Arja on sisäistänyt 

omikseen (Sluss & Ashforth 2007). Uuden johdon toimintatapa perustuu eri 

arvoihin ja normeihin, kuin mitkä Arja on vanhan organisaation aikana sisäistänyt 

omikseen. 

Ylimmän johdon muuttuneet arvostukset ja niistä poikivat toimintatavat saavat 

Arjan taistelemaan oman identiteettinsä puolesta. Tämä tulee ymmärrettäväksi 

sosiaalipsykologian professori Naomi Ellemersin organisaatiomuutoksen ja 

identiteetin tutkimusten kautta. Kun muutos uhkaa tärkeän ryhmän arvojen 

menettämistä, muutos todennäköisesti saa aikaan vastustusta, erityisesti niiltä, 

jotka identifioituvat ryhmään vahvasti sen nykyisessä muodossa (Ellemers 2003). 

Positioituminen pelkäksi tiedon vastaanottajaksi kyseenalaistaa Arjan 

relationaalista identiteettiä esimiehenä sekä kollektiivista identiteettiä 

kollegaryhmän jäsenenä, minkä vuoksi kerronnan keskittyminen näihin 

vuorovaikutustilanteisiin on ymmärrettävää. 

Omaksuttujen roolien merkitys yksilön minuudelle on ymmärrettävä. 

Sosiaalisesti konstruoituvalla identiteetillä on tapana kristallisoitua roolin 

ympärille (Stets & Burke 2012).  Sluss ja Ashfort (2007) korostavat, että 

organisaatiossa rooli on sosiaalisissa suhteissa rakentuneen minuuden keskeinen 

ankkuri. Rooli eli minuuden ankkuri kiinnittyy siihen moraalijärjestykseen, 

normeihin ja asenteisiin, jotka yksilö on omaksunut. Yksilön toimijuus rakentuu 

siinä, millaisia merkityksiä hän antaa rooleille ja miten toimii niissä. (Sluss & 

Ashforth 2007.) Nyt aiemmin annetut merkitykset ja sitä myöten Arjan toimijuus 

esimiehenä ja esimiesryhmän jäsenenä eivät vastaa ylimmän johdon lähiesimiehen 

rooliin liittämiä merkityksiä. Tätä kautta Arjan kertoma vastustus tulee 

ymmärrettäväksi. Ylimmän johdon Arjalle antamat positiot ovat uhka sille 

jatkuvuuden tunteelle, joka tutkimusten mukaan on yksilön identiteetin 

rakentumisessa itsearvostuksen kokemustakin tärkeämpi (Sluss & Ashforth 2007).  

Sluss ja Ashforth (2007) ovat todenneet, että vahvasti tiettyyn kulttuuriin 

identifioitunut ryhmän jäsen näyttää sopeutuvan huonosti organisaatioon, jossa ei 

enää kannateta hänen omaksumiensa asenteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia 

arvoja. Identiteettikonflikti edellyttää huomattavan määrän merkityksen antoa, 

koska yhteenkuuluvuuden tunnetta ei ole. Merkityksenannot ovat tällaisissa 

tilanteissa vaikeita, mikä näkyy Arjan kerronnassa korostuneena vuorovaikutus-

tilanteiden käsittelynä.  

Arja kuvailee haastattelussa yksityiskohtaisesti erästä episodia, joka on ollut 

vain muutama hetki tavallisesta työpäivästä. Arja käyttää sen kerrontaan kosolti 

aikaa. Kyse on kehittämistyön aikatauluihin liittyvistä sähköpostiviesteistä. Arja 



199 

kertoo, miten kyseisessä kehittämistehtävässä on ollut määräaika. Henkilöstö-

johtajan ohje on ollut, että lisäaikaa on tarvittaessa anottava henkilöstöjohtajalta. 

Arja selostaa haastattelussa sekä lähettämänsä että saamansa viestin sisällön 

yksityiskohtaisesti. Arja myös ilmaisee kokemansa ajatukset ja tunteet niistä 

hetkistä, kun lähetti ja vastaanotti viestin. Ilmoitan, niin mää aattelin, että mää en 

ano -ilmaisulla ja sen toistamisella Arja vastustaa haastattelutilanteessa 

henkilöstöjohtajan hänelle asettamaa anojan positiota. 

Kerrotussa episodissa kyse on vain yhdestä lähetetystä ja vastaanotetusta 

sähköpostista. Episodin kuvailu tuo kuitenkin hyvin esiin sen, miksi Arja selostaa 

erilaisia kohtaamisiaan ylimmän johdon kanssa. Kertomalla itselleen 

epämieluisista positioista ja omista vastapositioinneista, Arja saa haastattelussa 

uudestaan vastustettua ylimmän johdon toimijoiden hänelle antamia positioita.  

Tällä kerronnalla Arja vahvistaa relationaalista sosiaalista identiteettiään, joka 

perustuu vanhan organisaation aikana rakentuneeseen moraalijärjestykseen. Sen 

mukaisesti lähiesimiehillä on moraalinen oikeus oman vastuualueensa esimiehenä 

ottaa osaa organisaation muutoksen suunnitteluun ja saada perusteluja ylimmän 

johdon näkemyksille.  

Tulkintani mukaan kyseisen sähköpostin lähettämisestä ja vastauksen 

saamisesta kertominen yksityiskohtaisesti ja tarkkaan on merkityksellistä. 

Kertominen ja omien tunteiden jakaminen muuttavat kerrontaa. Arja asemoi 

haastattelussa itsensä ainoaksi, joka voi tietää, mihin hänen aikansa ja resurssinsa 

riittävät. Arja toteaa, että aikoo jatkossa toimia niiden mukaan, vaikka pyrkiikin 

tekemään kaiken, mitä ylin johto edellyttää. Ajattelen, että Arja laittaa 

kerronnassaan rajat sille, mihin esimiesroolissaan suostuu. 

Yhteenvetona voi todeta, että haastattelutilanteessa kertoessaan suhteesta 

ylimpään johtoon Arja vahvistaa esimiesrooliinsa liittyvää identiteettiään monin 

tavoin. Arja korostaa tietämystään vastuualueensa fyysisistä ja henkisistä 

resursseista. Arja painottaa esimiesrooliinsa liittyvää vastuualueensa asiantuntijan 

positiota kertomalla ylimmän johdon ymmärryskyvyn olemattomuudesta. Arja 

kertoo, miten ylin johto ei ymmärrä mitään henkilöstön sitoutumisesta 

perustehtävän tekemiseen, vastuualueen käytettävissä olevista resursseita, 

kehittämistyön sisällöistä eikä aikataulutuksista.  Tulkintani on, että epämieluisten 

positiointien läpikäynti sekä se, miten Arja positioi itsensä ja ylimmän johdon 

toimijoita, auttaa Arjaa asettumaan itselleen mieluisiin positioihin. Näin kerronnan 

voi ajatella olevan korjaavaa ja Arjan kokemaa minuutta vahvistavaa.  
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4.3.3 Koonti tarinalinjoiksi 

Arjan tarinassa on viisi linjaa. Ensimmäinen tarinalinja rakentuu Arjan kertoessa 

suhteestaan työntekijöihin. Tarinalinjaa rakentavia positioita ovat 

kehityskeskusteluiden vetäjä, esimiestyön tekijä, toisten työn mahdollistaja, 

kehittäjä, ahdistuksen vastaanottaja ja yhteisen ilon kokija.  Ensimmäiseen 

tarinalinjaan kuuluvat myös ne Arjan tekemät positioinnit, joilla Arja korostaa 

omaa esimiesrooliin liittyvää asiantuntijuuttaan sekä ammatillista kasvuaan.  

Ensimmäisessä tarinalinjassa korostuu Arjan kertoma moraalinen oikeus 

keskittyä esimiestyöhön sekä osallistua oman vastuualueensa suunnitteluun, 

kehittämistyöhön ja päätöksentekoon. Työntekijöiden moraalinen velvollisuus on 

hyväksyä Arja tekemät asemoinnit. Ylimmän johdon velvollisuus on kuunnella ja 

ottaa huomioon Arjan näkemykset vastuualueen resursoinnissa ja kehittämistyössä 

sekä vastuualuetta koskevassa päätöksenteossa. Ensimmäisessä tarinalinjassa 

rakentuu esimiesrooliin kytkeytyvä identiteetti, josta voi käyttää myös 

relationaalisen sosiaalisen identiteetin käsitettä. 

Toinen tarinalinja syntyy Arjan kertoessa suhteesta kollegoihin. Tarinalinjassa 

Arja positioituu kuuntelijaksi ja kuulijaksi, ymmärtäjäksi ja ymmärretyksi, tuen 

saajaksi ja antajaksi, luotetuksi ja luottajaksi. Kerrotut positiot välittävät 

luottamuksen kokemusta ja tuovat näkyviin Arjan kollektiivista identiteettiä. 

Keskeistä tarinalinjassa on, että kerronta on positiivista eikä siinä ole mitään 

odottamatonta. Sekä ensimmäisessä että toisessa tarinalinjassa moraalijärjestys ja 

positiot ovat rakentuneet jo vanhan organisaation aikana. Kerronta tuo esiin 

kollegaryhmän jakaman yhteisen kollektiivisen identiteetin. 

Kolmas tarinalinja rakentuu Arjan kertoessa suhteestaan esimieheen. 

Tarinalinja limittyy toiseen tarinalinjaan, koska Arjan esimies on lähiesimiehistä 

muodostuvan tiimin vetäjä. Arja positioi hänet kerronnassa myös ryhmän jäseneksi. 

Tarinalinja rakentuu Arjan itselleen kertomista positioista. Niitä ovat muun muassa 

yhteistyön tekijä ja henkilöstöresurssien saaja. Tarinalinjaa ja positioita sävyttävät 

yhteistyö, arvostus ja jaettu näkemys esimiesrooliin liittyvistä oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Kolmas tarinalinja kietoutuu ensimmäiseen yhteisenä 

näkemyksenä lähiesimiestyöstä ja toiseen jaettuna kollektiivisena identiteettinä. 

Ensimmäinen, toinen ja kolmas tarinalinja tukevat toisiaan ja limittyvät toinen 

toisiinsa. 

Neljäs tarinalinja tulee esille Arjan kertoessa suhteestaan ylimpään johtoon. 

Tarinalinja paljastaa identiteettikonfliktin. Identiteettikonflikti syntyy, kun Arjan 

kollektiiviseen ja esimiesrooliin liittämä identiteetti törmää yhteen ylimmän johdon 
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Arjalle asettamien positiointien kanssa51. Positiot ovat Arjaa velvoittavia ja Arjalle 

epämieluisia. Tarinalinjaa leimaa Arjan epämieluisiin positioihin kohdistama 

vastustus, joka Arjan mukaan vuorovaikutustilanteissa ei ole kuitenkaan tuottanut 

tulosta.  

Viides tarinalinja syntyy siitä kerronnasta, jossa Arja voittaa 

identiteettitaistelun. Arja positioi itsensä päätöksentekijäksi oman itsensä suhteen. 

Tarinalinja jää kerronnallisesti lyhyeksi, mutta sitäkin merkityksellisemmäksi. 

  

                                                        
51  Tutkimukseen osallistuneista ylimmän johdon edustajista talousjohtajana toimiva MiMi kertoo 
tutkimushaastattelussa identiteettikonfliktista. MiMi on työskennellyt talousjohtajana kaupungissa vain 
reilun vuoden. Sitä aiemmin hän on työskennellyt sekä yksityisissä liiketoimintayrityksissä että 
julkishallinnon organisaatiossa. Kerrottu identiteettikonflikti rakentuu kaupunginjohtajan sisäistyneen 
normijärjestelmän ja MiMin sisäistämän normijärjestelmän välisestä ristiriidasta. Tutkimus-
haastattelussa MiMi harkitsee konfliktin ratkaisemista irtisanoutumisella.  
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5 Lopuksi  

Tämän tutkimuksen tehtävänä on ollut vastata tarpeeseen ymmärtää identiteettien 

rakentumista organisaatiomuutoksen kontekstissa. Olen liittynyt kerronnallisella 

tutkimuksellani niiden tutkijoiden joukkoon, jotka ajattelevat kielellä olevan 

keskeisen merkityksen sosiaalisen todellisuuden ja itseymmärryksen 

muotoutumiselle. Kerrotut identiteetit on tässä tutkimuksessa ymmärretty sekä 

kognitiivisen että sosiaalisen prosessin tuotoksiksi. Yksilön sosiokulttuurisesti 

muodostuneiden tiedollisten rakenteiden ajatellaan olevan perustana oman 

minuuden kerronnalle. Työtäni on ohjannut kysymys siitä, miten tutkimukseen 

osallistuvat kertovat itseään organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

Organisaatiomuutos on tässä tutkimuksessa tarkoittanut niitä sosiaalisia 

konstruktioita, joita tutkimukseen osallistuvat ovat rakentaneet kerronnassaan. 

Kyseisillä organisaatiomuutoksilla on ollut myös materiaalinen todellisuutensa. Ne 

ovat olleet ylimmän johdon päättämiä, niihin on liittynyt henkilöstövaikutuksia ja 

yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja. Tutkimusaineisto on koostunut 12 

henkilön kerronnasta eri organisaatiomuutosten konteksteissa. Olen tutkinut 

kerrotun identiteetin rakentumista käyttäen luennassa positiointia, kategorisointia 

ja odotusta analyyttisina käsitteinä. Viimeisessä luennassa olen kirjoittanut kolme 

tarinaa. 

Olen tarkastellut työssäni, miten identiteetti rakentuu kerrotussa suhteessa 

itseen ja toisiin. Olen niin ikään pyrkinyt ymmärtämään, miksi kerrottu rakentui 

kerrotunlaiseksi. Kolmen tarinan kirjoittaminen on ollut yhtä aikaa sekä 

ymmärtämisen prosessi että tapa tehdä tutkimustulokset näkyviksi. Olen aiemmin 

tuonut esiin sen, että kerronnallisessa tutkimuksessa ei ole pyrkimystä yhteen 

totuuteen. Olen johdanto-kappaleessa määritellyt, että tutkimukseni päämääränä on 

syvällinen inhimillisen tutkimuskohteen ymmärtäminen. Tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi kirjoitan tämän pääluvun. 

5.1  Oliko tarinoilla opetuksensa? 

Olemme lapsena tottuneet siihen, että tarinoilla on opetuksensa. Voimmeko siis 

oppia jotain tämän tutkimuksen tarinoista ja jos voimme, olemmeko jo aiemmin 

olleet tietoisia niistä opetuksista?  

Tutkimuksen lähtökohta oli, että organisaatiomuutos saa avoimen luonteensa 

ja siitä syntyvän epävarmuuden vuoksi aikaan identiteetin kertomisen tarpeen (mm. 

Alvesson & Willmott 2002, Sveningsson & Alvesson 2003, Vaara ym. 2003). Juhan 
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tarinassa muutokseen liittyvä avoimuuden teema rakentui Suomen toimintojen 

lopettamisen ja uuden omistajan löytymisen väliselle jännitteelle. Marjutin 

tarinassa organisaatiomuutos tarkoitti uusia irtisanomisia jo toteutuneiden lisäksi. 

Kerronnan aikaan ei ollut tietoa, olisiko yhtiö mahdollista saada uuteen 

kukoistukseen. Arjan tarinassa avoin tilanne rakentui taistelusta, jota päähenkilö 

kävi ylimmän johdon kanssa säilyttääkseen oman arvomaailmansa ja sen perustalle 

rakentamansa identiteetin. Toisin sanoen kukaan päähenkilöistä ei kerronnan 

hetkessä tiennyt tarkalleen, mihin prosessi, jossa he olivat mukana, oli etenemässä. 

Tutkimushaastattelussa avautui aika ja paikka, jonka kaikki kolme käyttivät 

rakentaakseen omaa identiteettiään ilman työympäristön edellyttämää 

käytännöllistä tavoitetta.  

Useat tutkimukset ovat tuoneet esiin, että yksilön identiteettiä määrittelisi 

keskeisesti se rooli ja se taso, jolla kukin organisaation hierarkiassa työskentelee 

(esim. Corley 2004, Sims 2003, Sveningsson & Alvesson 2003). Tämän 

tutkimuksen tarinoita tarkasteltaessa voi edelleenkin ajatella näin olevan. Rooli oli 

se ankkuri, jonka ympärille kerrotut identiteetit rakentuivat. Mielenkiintoista oli 

kuitenkin, että rooli-identiteettien rakentamisessa kerronnan funktiot näyttivät 

useissa kohdin jaetuilta silloinkin, kun kertojat työskentelivät organisaation eri 

tasoilla. Kertomiseen näytti kirvottavan tarve kohottaa itsetuntoa, säilyttää 

hallinnan ja kontrollin tunne, pitää kiinni moraalijärjestyksestä, pienentää 

epävarmuutta ja ylläpitää jatkuvuutta. Lisäksi näkyviin tuli taistelu oman 

identiteetin puolesta.  

Tutkimuksen tarinat toivat esiin identiteetin relationaalisen ja dynaamisen 

luonteen. Kerrottu minuus näyttäytyi erilaisena riippuen siitä, mihin suhteeseen 

päähenkilö milläkin hetkellä itseään kertoi. Kerronta toi esiin, miten kukin 

päähenkilö määritteli ja tulkitsi itseään sekä yksilö- että ryhmäperusteisesti niin, 

että tulkinnat vaihtuvat jopa lyhyen ajan sisään. Sekä Juhan että Marjutin tarinassa 

yksi tarinalinja muodostui toisia vahvemmaksi. Juha korosti ryhmäperusteista ja 

Marjut yksilöperusteista sosiaalista identiteettiä. Arjan tarinassa yksilöperusteinen 

relationaalinen sosiaalinen identiteetti sai perustansa kollegaryhmään liittyvästä 

me-kerronnasta.  

Kaikissa kolmessa tarinassa päähenkilö näki itsensä kyvykkäänä ja arvokkaana. 

Kaikki kolme kertoivat positiivisiksi myös ne sosiaaliset kategoriat, joihin kukin 

heistä itsensä liitti. Näin tarinoiden tutkimushaastattelut osoittautuivat paikoiksi, 

joissa päähenkilöillä oli Honnethin (1995) sanoja lainatakseni mahdollisuus 

tunnustuksen kokemuksen kautta rakentaa suhdetta itseensä. Myötäelävällä 

kuuntelijalla näytti olevan oma merkityksensä. Itsearvostus näytti tarvitsevan 
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kerronnan hetkessä toiselta saatua tunnustusta (ks. Spencer-Oatey 2007). Kuulijan 

tunnustus jäi kuitenkin lähinnä myötäelävään kuunteluun. Tarinoista välittyi se, minkä 

Baumeister & Newman (1994) ovat todenneet: identiteetin rakentamisessa keskeistä on 

päähenkilöiden itselleen osoittama arvostus. Juhan tarinassa päähenkilön itsetunto 

vahvistui depersonoitumisena tuotekehitysryhmään. Itsetuntoa nosti lukuisien ryhmien 

kertominen omaa ryhmää huonommiksi. Ryhmän sankarillinen prototyyppi rakentui 

tutkimushaastattelun edetessä yhä myyttisemmäksi. Kertomalla Juha samaistui 

globaalin liiketoiminnan älykkösankariin, josta tarvittaessa kuoriutui pelkäämätön 

suomalainen korpisoturi. Marjutin tarinassa päähenkilö vahvisti itsetuntoaan tuomalla 

esiin omaa poikkeuksellista kyvykkyyttään (vrt. henkilökohtainen myytti, Sveningsson 

& Alvesson 2003). Marjut nousi organisaation hierarkiahississä ylimpään kerrokseen 

toteuttamaan yhtiön uutta strategiaa tilanteessa, jossa kokeneita johtajia oli irtisanottu. 

Arjan tarinassa päähenkilön itsetunto sai vahvistusta korjaavasta kerronnasta sekä siitä, 

että pääosin organisaation ulkopuolelta tullut yhtymän ylin johto ei näyttäytynyt 

millään kriteereillä arvostettavana.   

Itsetunto kertomisen funktiona näkyi myös siinä, mistä tarinoiden päähenkilöt 

eivät kertoneet. Itseen kohdistuva kriittinen kerronta puuttui tarinoista käytännössä 

kokonaan. Kaikissa kolmessa tarinassa positiivissävytteinen identiteetin kerronta 

näytti palvelevan päähenkilöiden tarvetta säilyttää tai jopa kasvattaa tunnetta 

omasta arvostaan. Vastaavanlaisia tuloksia itsetunnon merkityksestä 

organisaatiomuutoksen kontekstissa on tuonut esiin mm. Stefanie Reissner (2010) 

tutkittuaan identiteettien rakentumista kolmen eri tuotantolaitoksen 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Myös Jukka Sirén (2009) päätyi Tradeka 

Oy:n organisaatiomuutosta käsittelevässä tutkimuksessaan vastaavan tyyppisiin 

tuloksiin. Brown ja Starkey (2000) ovat korostaneet itsetunnon merkitystä 

erityisesti silloin, kun yksilön identiteetti on muuttumassa. Niin ikään Jane Dutton 

(2010) kumppaneineen on pitänyt esillä ajatusta positiivisen identiteetin 

rakentamisen tarpeesta. Tutkimustehtävän kannalta mielenkiintoista on tarkastella, 

millaiseksi päähenkilöt kertoivat kontekstin, jossa he näyttivät kykenevän 

säilyttämään itsetuntonsa. 

Kunkin tarinan päähenkilö teki minuuttaan kertoessaan näkyväksi 

organisaatiomuutoksen kontekstiin sisältyvää sosiaalista järjestelmää. Sosiaalisen 

järjestelmän kertominen toi esiin erään tekijän, jolla näytti olevan merkitystä sille, 

oliko päähenkilöllä mahdollisuus itsetunnon säilyttämiseen tai jopa kasvattamiseen 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Kysymys oli organisaation rajojen 

läpäisevyydestä. Juhan tarinassa rajojen läpäisevyys näkyi siinä, miten hierarkian 

sijaan keskiössä oli tekeminen ja osaamisen arvostus. Kaikilla organisaation 



206 

jäsenillä oli oikeus ottaa kantaa kaikkeen organisaatiossa tapahtuvaan. Kontekstin 

joustavuus näytti mahdollistavan myös sen, että Juha kykeni määrittelemään 

yksilöllisesti omat rooli-identiteettinsä. Marjutin tarinassa päähenkilö korosti 

organisatoristen rajojen läpäisevyyttä kertoessaan vuosien takaisesta 

proaktiivisesta toiminnasta, jossa hän oman työtehtävänsä ohella synnytti jotain 

globaalisti merkittävää.  Marjut alleviivasi, miten hän oli itse luonut itsensä 

hakeutumalla tehtävästä toiseen yhtiön tarjotessa siihen mahdollisuuden.  

Arjan tarinassa tuli esille kahden tyyppistä rajojen määrittelyä. Raja Arjan ja 

hänen esimiehensä välillä oli joustava ja läpäisevä, samoin kuin suhde oman 

yksikön henkilökuntaan. Organisaatiomuutoksen myötä näkymää hierarkian 

ylimmälle tasolle ei enää ollut. Aiemmin ylin johto oli osallistunut substanssialansa 

työn tekemiseen moniammatillisena yhteistyönä. Nämä vuorovaikutussuhteet 

olivat mahdollistaneet yhteisten merkitysten rakentamisen arjen työtilanteissa. 

Uudessa organisaatiossa merkityksen antojen paikkoina olivat ainoastaan viralliset 

kokoukset ja palaverit. Niissä Arja koki pääsääntöisesti tulleensa asemoiduksi 

epäasiallisesti. Arja positioi itsensä suhteessa ylimpään johtoon välillä 

hyökkääjäksi ja välillä vetäytyjäksi synnyttäen mielikuvaa identiteettitaistelunsa 

tappion ja voiton hetkistä. Tarinassa tulee ilmi, miten ylin johto tulkitsi Arjan 

kokemuksen mukaan taistelun väärin ajatellen sen muutosvastarinnaksi. Sirén 

(2009) tuo omassa tutkimuksessaan esiin vastaavan keskijohdon kokemuksen. 

Loppupuolella tutkimushaastattelua Arja kuvasi tarkasti sähköpostiviestiä, jossa 

hän vastusti ylimmän johdon antamia määräyksiä. Tällä kerronnalla Arja palautti 

itselleen oikeuden tehdä rajan siihen, mihin hän suostuu ja mihin ei. Tiivistäen 

tarinoista voi todeta, että positiivisen identiteetin rakentamisen mahdollisuus näytti 

kytkeytyvän mahdollisuuteen määritellä omia roolejaan ja näin säilyttää 

itsenäisyyden ja kontrollin tunne organisaatio-muutoksen kontekstissa. Vastaavia 

tuloksia ovat esittäneet muun muassa Reissner (2010) ja Ahonen (2008). Kuusela 

(2010) on nostanut esiin itsenäisyyden ja hallinnan tunteen keskeisenä tekijänä, 

jonka ympärille menestyksen kokemus näytti rakentuvan hänen valtaa ja 

vuorovaikutusta käsittelevässä tutkimuksessaan. 

Palatkaamme edelleen Arjan tarinaan, jossa organisaatiomuutoksen 

kontekstissa toteutuvat suhteet jakautuivat kahteen kategoriaan, niihin, jotka Arja 

koki mielekkäiksi, palkitseviksi ja positiivista identiteettiä rakentaviksi sekä niihin, 

jotka olivat päinvastaisia: turhauttavia, nöyryyttäviä ja arvottomuuden tunnetta 

synnyttäviä.  Pohdittavaksi tulee, onko tarina kertomusta muustakin kuin 

organisatorisista rajoista. Toki voisimme tarkastella Arjan kertomaa irrotettuna 

organisaatiomuutoksen kontekstista ajatellen sen huonoksi johtamiseksi. 
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Tutkimustehtävän kannalta antoisampaa on tarkastella kontekstia ja siinä 

rakentuvia suhteita historiallisesti rakentuneina järjestelminä.  

Jo aiemmin totesin, että tarinoiden päähenkilöt eivät kertoneet 

tutkimushaastattelussa vain itsestään ja henkilökohtaisista näkemyksistään. 

Kerronnassa tuli näkyviin se sosiaalinen järjestelmä tai niitä järjestelmiä, joita 

kuhunkin organisaatioon oli rakentunut tai rakentumassa. Kaikista tarinoista 

välittyi, että päähenkilöt olivat totunnaistuneet oman työnantajaorganisaationsa 

tapaan toimia. He olivat omaksuneet organisaatiossa valitsevaan moraali-

järjestykseen, siihen, mihin kenelläkin oli ollut oikeus tai velvollisuus, mihin 

periaatteisiin toiminta perustui ja millaista toimintaa pidettiin tavoiteltavana. Toisin 

sanoen kaikki kolme olivat sisäistäneet ne arvot ja normit, joita organisaatioissa oli 

pidetty arvostettavana kussakin roolissa. Juha käytti kertojana suhteellisen paljon 

aikaa muistellakseen edellisen omistajayhtiön tapahtumia. Muistelemalla Juha tuli 

määritelleeksi sen moraalijärjestyksen ja ne sosiaaliset normit, jotka olivat 

rakentuneet yli kahdenkymmenen vuoden aikana tuotekehitysryhmään. Kyse oli 

yhteisten arvostusten ja toimintatapojen jakamisesta ja jatkuvuudesta eli siitä 

moraalijärjestelmästä, jonka Juha kertoi paremmaksi kuin kaikkien muiden hänen 

kertomiensa ryhmien moraalijärjestelmät. Marjutin tarinassa päähenkilö käytti 

oman henkilökohtaisen sosiaalisen identiteettinsä rakentamisessa rakennusaineina 

yhtiön sosiaalisia normeja jopa niin tiukasti, että ilman yhtiötä Marjut tunsi 

olevansa hukassa. Sekä Juhan että Marjutin tarinassa muuttumaton, sisäistynyt 

moraalijärjestys näytti toimivan suojaavana elementtinä organisaatiossa 

tapahtuvia muutoksia vastaan. Se tuotti normijärjestelmän, johon Juha ja Marjut 

kykenivät turvautumaan organisaatiomuutoksen tuottamassa epävarmuudessa. 

Saija Katila (2000) on tehnyt vastaavan havainnon tutkiessaan maanviljelijä-

yrittäjäperheiden selviytymisstrategioita markkinoiden muutoksessa.  

Arjan tarinassa päähenkilö kuvasi tutkimushaastattelussa kahta moraali-

järjestelmää, vanhassa organisaatiossa rakentunutta, johon Arja kiinnitti 

identiteettinsä sekä uuden johdon määrittämää sosiaalista järjestystä. Arja joutui 

ylimmän johdon määrittämien puhujapaikkojen ja -tapojen vuoksi ristiriitaan sen 

kanssa, mitä hän odotti ja mitä häneltä odotettiin. Arjan oli vaikea hyväksyä 

ylimmän johdon hänelle osoittamia positioita, koska ne olivat arvoristiriidassa 

hänen kollektiiviseen identiteettiinsä liittyvien arvojen kanssa. Tässä kohden on 

tärkeä huomioida, että moraalijärjestyksessä kyse on moraalista, joka määrittää 

toimintatavat ja johon toimijan käsitys itsestä kiinnittyy. Kyse ei ole ainoastaan 

elämisestä moraalijärjestyksen mukaisesti. Kysymys on ihmisen arvosta, joka 

syntyy hänen toteuttaessaan sisäistämäänsä moraalijärjestystä, kuten Katila (2000) 
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on sen omassa tutkimuksessaan osuvasti kiteyttänyt. Arjan tarinassa kysymys 

näytti olevan oikeudesta säilyttää sisäistämänsä moraalijärjestys, arvot ja normit, 

mutta myös käsitys omasta itsestään arvokkaana. Tämän kautta tuli 

ymmärrettäväksi taistelu, jota Arja kävi identiteettinsä puolesta. Sveningsson ja 

Alvesson (2003), Alvesson ja Willmott (2002), Thomas ja Linstead (2002) sekä 

LaPointe (2011) ovat esittäneet tutkimuksissaan vastaavia tuloksia. Yksilö, joka 

kokee ulkopuolelta häneen kohdistuvat asemoinnit vieraana itselleen, saattaa 

käynnistää taistelun säilyttääkseen oman sisäistetyn minäkäsityksen. Näin tapahtui 

Arjan tarinassa, mikä vaikutti vähentävän Arjan omassa esimiesroolissa kokemaa 

varmuuden tunnetta. 

Kaikissa kolmessa tarinassa epävarmuus näytti keskeisesti vaikuttavan siihen, 

miten kukin päähenkilö kertoi omaa identiteettiään. Toki epävarmuuden määrä on 

suhteellinen käsite, kuten muutkin sosiaalisen todellisuuden ilmiöt. Epävarmuuden 

syntyperätkin vaihtelivat. Edellisessä kappaleessa tuli esille, että Arjan kokema 

epävarmuus liittyi sosiaalisen järjestelmän fragmentoitumiseen. Juhan ja Marjutin 

tarinoissa organisaatiomuutos tarkoitti organisaation supistamista tai jopa 

olemassaolon lakkaamista. Epävarmuuden pienentämisen strategiat rakentuivat 

kerronnassa yksilöllisinä. Yhteistä niille kuitenkin oli se, mitä tapahtui, kun 

epävarmuus tuntui tutkimushaastattelussa tiivistyvän. Tämä hetki Arjan tarinassa 

syntyi päähenkilön kertoessa siitä, miten hänen ja hänen esimiehensä kehittämistyö 

ei riittänyt ylimmälle johdolle. Ymmärrettävästi hetki sisälsi arvottomuuden 

kokemuksen. Siinä hetkessä Arja kertoi esimiehestä ja itsestään sisäryhmän ja 

ylimmästä johdosta ulkoryhmän. Juhan tarinassa epävarmuus tulevasta oli läsnä 

koko haastattelun ajan. Marjut vaihtoi minä-muodon me-muotoon hetkeksi siinä 

kohden, jossa hän kertoi arvostettujen kollegojen irtisanomisista. Kaikissa 

kolmessa tarinassa ryhmäkohtainen sosiaalinen identifioituminen näytti saavan 

voimansa tarpeesta vähentää henkilökohtaista epävarmuuden tunnetta. Aktiivinen 

ryhmään identifioituminen pienensi muutosvaiheessa uhkaavia näkymiä, mutta 

myös mahdollisen itsearvostuksen laskemisen seurauksia. Tutkimustulokset 

vahvistavat Kärremanin ja Alvessonin (2004), Ethierin & Deaux’n (2001) sekä 

Gagnonin (2008) saamia tutkimustuloksia. Näissä tutkimuksissa tuli näkyviin, 

miten ryhmän normien noudattaminen tai siitä kertominen tuottavat turvallisuuden 

tunteen.  

Viimeinen näkökulma, jonka nostan esiin, on identiteetin muutoksen ja 

jatkuvuuden välinen jännite. Huolimatta siitä, että tarinoista välittyi identiteetin 

rakentuminen joustavana, kerrotuksi tuli yhtä aikaa identiteetin jatkuvuus. Marjutin 

tarinassa päähenkilö toi tavan takaa esiin omaa kyvykkyyttään ikään kuin koko ajan 
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ja kaikissa rooleissa, joissa hän oli toiminut. Hän kietoi kyvykkyyden myös 

tulevaisuuskerrontaan. Juhan tarinassa jatkuvuus rakentui tuotekehitysryhmän yli 

kahdenkymmenen vuoden historiasta sen syntyhetkestä tähän päivään. Arjan 

tarinassa jatkuvuutta edusti se identiteetin rakentaminen, jota Arja teki suhteessa 

kollegoihin ja omaan esimieheensä. Loppupuolella haastattelua Arja teki selväksi 

aikovansa pitää kiinni omasta oikeudestaan määritellä omat rajansa. Tulevaisuuden 

minuus kytkeytyi itsehallintaan ja oikeuteen määritellä oma rooli-identiteettinsä. 

Helena Ahonen (2008) on esittänyt vastaavan havainnon tutkittuaan rehtoreiden 

kertomaa identiteettiä toimintaympäristön muutoksessa. Oleellisinta näyttäisi olevan 

mahdollisuus ylläpitää organisaatiomuutoksen keskellä olevien yksilöiden 

minuuden jatkuvuuden tunnetta. Niin ikään Montosen (2014) tutkimustulokset 

osoittavat, että muutoksen olosuhteissa jatkuvuudella näyttää olevan erityinen 

merkityksensä. Mikko Saastamoinen (2006a) korostaa, että yhtenäisyyden ja 

jatkuvuuden ajallisessa ulottuvuudessa on kuitenkin kysymys kehittyvästä 

minuudesta eli muutoksesta. Tarinoiden päähenkilöiden kertoma minuus ei koostu 

vain siitä, mitä he ovat olleet tai ovat kerronnan hetkenä. Kerrottu ennakoi myös, 

mitä he tulevat olemaan (ks. Polkinghorne 1988). Mitä tärkeämpi identiteetti on 

maailmassa olemisen ja minuuden kannalta, sitä todennäköisemmin tarinoiden 

päähenkilöt etsivät mahdollisuuksia toteuttaa tutkimushaastattelussa kertomaansa 

identiteettiä uudelleen (ks. Ashforth & Johnson 2001).  

Jälkinäytös 

Jokainen tarina päättyy vai päättyykö sittenkään. Parin viikkoa haastattelun jälkeen 

luin lehdestä, että Juhan työnantajayhtiön Suomen toiminnoille oli löytynyt ostaja. 

Laitoin Juhalle onnitteluviestin, johon Juha vastasi seuraavin sanakääntein: 

Kiitoksia, juu ois ollu liian iso kupru, jos ois menny monttuun. Nyt vaan 

jännitetään ketkä saa jatkaa talossa…itsekin kuulun vielä irtisanottuihin. 

Vuotta myöhemmin huomasin Helsingin Sanomista, että Juha oli jatkanut talossa 

ja oli edelleen luottamusmiehenä. Mediasta seurasin niin ikään, miten yhtiö, jossa 

Marjut työskenteli, palasteltiin ja osa siitä myytiin. Marjut laittoi minulle 

sähköpostiviestin, jossa kertoi siirtyneensä kaupan mukana uudelle omistajalle. 

Arja palasi vuorotteluvapaalta omaan esimiestehtäväänsä kuntayhtymässä. 

Lehtitietojen mukaan henkilöstöjohtaja näyttää hakevan uutta työpaikkaa.  
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Ennen kuin saan oman tarinani tässä tutkimuksessa päätökseen, käyn läpi 

tutkimuksen kontribuutioita ja johtopäätöksiä, arvioin tutkimusta ja sen etiikkaa.  

Tutkimus päättyy uusien alkujen kirjaamiseen.  

5.2 Tutkimuksen kontribuutiot ja johtopäätökset 

Tarkastelen seuraavaksi tutkimuksen teoreettis-metodologista antia. Sen jälkeen siirryn 

tutkimukseni käytännön kontribuutioihin. 

Teoreettis-metodologinen tarkastelu 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut syventää ymmärrystä identiteetin rakentumisesta 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Kontribuoin tutkimuksellani tulkitsevan 

koulukunnan identiteettitutkimukseen ja erityisesti keskusteluun identiteetin 

rakentumisesta organisaatiomuutoksen kontekstissa. Liityn kerronnallista analyysia 

organisaatiotutkimuksen alalla tekevien kasvavaan, mutta vielä marginaaliseen 

identiteettitutkijoiden joukkoon (mm. Brown ym. 2005, LaPointe 2011, Montonen 

2014, Reissner 2010, Sirén 2009). Kerronnallisuus tässä tutkimuksessa ei tarkoita 

vain aineiston tarkastelua kertomuksena. Kerronnallisuus näkyy monella tasolla. 

Se ilmenee tutkimukseni ontologisissa ja epistemologisissa sitoumuksissa. 

Kerronnallinen lähestymistapa näkyy metodologisissa valinnoissa ja siinä, miten 

olen tutkijana osa tutkimustani, miten olen kirjoittanut itseni kertojana näkyviin, 

miten tutkimusprosessi etenee ja millä tavoin raportoin tutkimuksesta. 

Tutkimukseni liittyy osaksi suomenkielistä organisaatiotutkimuksen tarinavarantoa. 

Näen, että keskeisin tämän tutkimuksen kontribuutio on niissä tarinoissa, jotka 

tutkimustuloksina sisältyvät tähän tutkimukseen.  Ne tuovat esiin uudella tavalla, miten 

identiteetti rakentuu organisaatiomuutoksen kontekstissa. Tarinoissa näkyy selkeänä 

konteksti, mutta myös kerrotun identiteetin rakentumisen prosessi. 

Sosiaalisen identiteetin lähestymistapa on mahdollistanut tässä tutkimuksessa 

perinteisestä poikkeavan tavan tarkastella identiteettiä. Yleisemmin tarkasteluun 

valitaan joko yksilöperusteinen tai ryhmäperusteinen sosiaalinen identiteetti (Gioia 

2000b).  Tässä tutkimuksessa molemmat identiteetin tasot ovat olleet yhtä aikaa 

tarkastelussa (ks. Brewer & Gardner 1996, Brewer 2001). Näin olen tuottanut 

tutkimuksellani uutta tietoa siitä, mikä näyttäisi milloinkin aktivoivan identiteetin 

tason muutoksen. Tutkimuksessa on niin ikään uutta tutkimustietoa 

ryhmätasoisesta sosiaalisen identiteetin rakentumisesta. En ole löytänyt empiiristä 

organisaatiotutkimuksen alan identiteettitutkimusta, jossa depersonoitumisen 
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prosessi näytettäisiin lukijalle yksityiskohtaisesti. Hogg ja Terry (2000) toteavat, 

että itsekategorisoinnin prosessi on kaiken kaikkiaankin organisaatiotutkimuksen 

alalla huonosti tunnettu. Siihen on kuitenkin viime vuosina tartuttu. 

Tutkimustulokseni syventävät sitä tietoa, jota muun muassa Vaara ja Tienari (2011) 

ovat tuottaneet fuusioiden ja ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteettien suhteista.  

Empiirisessä identiteettitutkimuksessa tutkimuskohteena on yleisimmin ollut 

identiteetin rakentuminen tietyssä ammatissa tai roolissa, kuten tietotyöläiset, 

konsultit, toimittajat, rehtorit, keskijohdossa työskentelevät tai ylin johto (Alvesson 

2000, Alvesson & Robertson 2006, Gagnon 2008, Kärreman & Alvesson 2001, 

Kärreman & Alvesson 2004, Sirén 2009, Tomkins & Eathough 2014). Kiinnostus 

ammattiryhmää tai roolia kohtaan on ohjannut tutkimuksen asetelmaa kontekstin 

määrittyessä sen mukaan. Tämän tutkimuksen lähtökohta on ollut toisenlainen. 

Tutkimus on lähtenyt ajatuksesta tarkastella tutkimukseen osallistuvien 

kokemuksia organisaatiomuutoksesta. Tutkimukseen osallistuvat ovat tuoneet 

tutkimukseen identiteetin. Organisaatiomuutostutkimuksen valtavirtaa on 

leimannut ajatus siitä, että ylin johto olisi muutosta johtaessaan ylivoimainen 

tiedolliselta rakenteeltaan (ks. Demers 2007). Tämä tutkimus on tuonut esiin ne 

ihmisen tarpeet, jotka organisaatiomuutoksen kontekstissa näyttävät vaikuttavan 

yksilön kertomaan identiteettiin. Kysymys ei ole vain roolista, vaan ihmisenä 

olemisesta ja ihmisen tarpeista organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

Nostan metodologisista kontribuutioista esille tutkimuksessa käytetyt 

luentatavat. Olen käyttänyt luennassa Labovin ja Waletzkyn rakennemallin osia, 

odotusanalyysia, kategorioiden tarkastelua, positioinnin analyysia sekä tarinoiden 

kirjoittamista luennassa. En ole nähnyt vastaavaa luentatapojen yhdistelmää 

aiemmissa identiteettitutkimuksissa enkä myöskään tutkittaessa muita ilmiöitä 

organisaatiotutkimuksen alalla. Monivaiheinen luenta on mahdollistanut kerrotun 

aineiston tarkan tulkinnan. Tarinat esittämisen muotona ovat mahdollistaneet 

kontekstin esille tuomisen sekä tulkinnan perusteiden poikkeuksellisen 

yksityiskohtaisen esittämisen. Uusi luentapa on osaltaan syventänyt ja laajentanut 

sitä ymmärrystä, jonka muun muassa Sirén (2009) on tuonut esille tarkastellessaan 

ylimmästä johdosta keskijohtoon siirrettyjen johtajien identiteettikerrontaa. Tässä 

tutkimuksessa on tullut tuoreella tavalla esiin, miten organisaatiomuutoksen luonne 

suhteessa sosiaalis-historiallisiin konstruktioihin on jännitteinen, olipa kyse 

yksilöstä tai rakenteesta sosiaalisena järjestelmänä.  

Kontribuoin tällä tutkimuksellani identiteetin käsitteeseen. Lähdin liikkeelle 

pelkistetysti siitä, että identiteetti on kontekstuaalinen ja erilaisissa suhteissa 

rakentuva. Tämän tutkimuksen tekeminen on auttanut minua laajentamaan 
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käsitystäni minuudesta, ja sen kertomisesta identiteetiksi. Tällä hetkellä käsitän 

identiteetin monitahoiseksi, dynaamiseksi rakennelmaksi. Yksilön käsitys 

minuudesta sisältää uskomuksia omista ominaisuuksista, aikaan ja paikkaan 

sidottuja, episodisia kokemuksia itsestä sekä niitä merkityksiä, jotka olemme 

erilaisista ilmiöistä omaksuneet. Käsitys omasta minuudesta toimii sisäisesti 

organisoituneena muistirakenteena, joka määrittää itseen liittyvän keskeisen tiedon 

prosessointia. Minuuden eri näkökulmat ovat sekä kognitiivisia että sosiaalisia 

luonteeltaan tulivatpa ne kerrotuiksi henkilöperusteisina, relationaalisina tai 

kollektiivisina. Näytämme haluavan kertoa minuutemme ainakin 

organisaatiomuutoksen kontekstissa suhteellisen vakaana ja kestävänä. Kuitenkin 

me jatkuvasti neuvottelemme identiteetistämme sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. Teoreettisesti käsitykseni on lähellä Helen Spencer-Oateyn (2007) 

esille tuomaa identiteettikäsitystä. 

Käytännöllinen tarkastelu 

Tämän tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena on ollut syventää organisaatiossa 

työskentelevien ymmärrystä identiteetistä, sen merkityksestä ja rakentumisesta silloin, 

kun organisaatiossa on meneillään tai on toteutettu organisaatiomuutos. Teoreettis-

metodologisessa tarkastelussa toin jo esille, että kontribuoin tällä tutkimuksellani 

organisaatiotutkimuksen suomenkieliseen tarinavarantoon. Ajattelen suomenkielisen 

tarinavarannon kasvattamisen tärkeäksi, koska sieltä ne hyödyntyvät suomalaisia 

organisaatioita johtaville ja niissä työskenteleville. Suomalainen tarinavaranto niin 

ikään pitää yllä, kasvattaa ja uusintaa tärkeää suomenkielistä liiketalouden 

käsitteistöä. 

Tutkimusraporttini kirjoittamista on ohjannut kerronnallisen lähestymistavan 

lisäksi ajatus siitä, että tällä tutkimuksella on oma lukijakuntansa. Se on suunnattu 

identiteettitutkimusta tekevälle tiedeyhteisölle. Kirjoittaessani olen erityisesti 

ajatellut jatko-opiskelijoita. Jatko-opiskelijoilla on tapana tarttua laajempiin 

tutkimusraportteihin tarkistellakseen niistä juuri sitä vaihetta, jossa on omassa 

tutkimuksessaan etenemässä. Olen niin ikään pitänyt mielessäni käytännöllisen 

tavoitteeni. Joku, joka parhaillaan identiteettitaistelua käydessään kokee joutuvansa 

toimimaan organisaatiomuutoksessa vastoin omia arvojaan, voi tutkimukseni avulla 

ymmärtää kokemaansa uudella tavalla. Irtisanottujen keskellä uraansa rakentava voi 

ymmärtää tapahtumia ja omaa asemoitumistaan lukiessaan tutkimuksen tarinoita. 

Vastaavasti organisaatiomuutosta johtava voi tunnistaa jotain tuttua, saada ajatuksia ja 

asemoida itseään ja suhdettaan toisiin erilaiseksi. Näin tarinat voivat muodostua 
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lukijoiden omiin työelämä- ja organisaatiomuutoskokemuksiin soveltamiksi 

ymmärrysvälineiksi ja tulla malleiksi seuraaville tarinoille (ks. Hänninen 1999).  

Tässä tutkimuksessa organisaatiomuutoksen reaaliseen todellisuuteen liittyvä 

lähtökohta oli, että tutkimushaastatteluihin osallistuvat yksilöt olivat keskellä 

tietyntyyppistä organisaatiomuutosta, joka oli ylimmän johdon päättämä, johon 

liittyi henkilöstövaikutuksia ja yhteistoimintalain mukainen prosessi. Tämän 

tyyppiset organisaatiomuutokset omaavat negatiivisen sävyn. Yksi tutkimukseni 

käytännöllisistä kontribuutioista liittyy organisaatiomuutoksen negatiiviseen 

merkitykseen. Tämä tutkimus tuo esiin uudella tavalla, miten organisaatiomuutos-

konteksti voi tarjota negatiivissävytteisestä luonteestaan huolimatta identiteetin 

rakentumiselle kontekstin, jossa yksilö voi kokea minuutensa kukoistavan. 

Näkyväksi tuli niin ikään todellisuuksien moninaisuus. Samaan organisaatioon ja 

saman muutoksen keskelle sopii kukoistuksen mahdollistava todellisuus ja 

todellisuus, jossa syntyy arvottomuuden tunteita. Vilma Hänninen (1999) on 

todennut, että meidän arvojemme ja todellisuutemme välillä on normaalioloissa 

jonkinasteinen vastaavuus. Vastaavuus on toisaalta seurausta siitä, että me muovaamme 

todellisuuttamme arvojen suunnassa ja arvojärjestelmää sosiaalisen todellisuuden 

sisältämien mahdollisuuksien mukaiseksi. Kuten tässä tutkimuksessa tuli esiin, muutos 

voi kuitenkin merkitä kuilun repeämistä arvojen ja todellisuuden väliin (Hänninen 

1999.) Organisaatioissa työskentelevien ja erityisesti niitä johtavien olisi hyvä 

tunnistaa sosiaalisten todellisuuksien moninaisuus. Toiseksi heidän olisi syytä olla 

tietoisia niistä seurauksista, joita arvojen ja todellisuuden väliin rakentuva juopa 

voi tuottaa organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

Organisaatiotutkija Sari Kuusela (2010) on todennut, että varsinkin 

muutostilanteissa eri osapuolet pyrkivät käyttämään valtaa omien intressiensä 

ajamiseksi. Tässä tutkimuksessakin vallan käyttö tuli esiin kaikissa kolmessa 

tarinassa. Kerttula (2009) on omassa tutkimuksessaan todennut, että ylin johto 

määrittelee organisaatiomuutoksen kontekstissa vallankäytön avulla organisaation 

sisäistä työnjakoa ja valtapotentiaalin leveyttä. Kerttula ei tarkastele kuitenkaan 

vallan käyttöä kaksisuuntaisena. Tämä tutkimus toi esille, että yksilö ei välttämättä 

anna johdon määrittää työnjakoa eikä työnjaon ja valtapotentiaalin leveyttä. 

Vastustus voi olla avointa tai peiteltyä. Naomi Ellemers (2003) kumppaneineen on 

tutkimuksissaan osoittanut, että yksilön tukeminen muutostilanteessa vähentää 

oman minuuden menettämisen uhkaa ja mahdollistaa uuden identiteetin 

rakentumista. Tutkimukseni teki näkyväksi, miten yksilöllisen minuuden 

toteuttaminen ja hallinnan tunteen säilyttäminen organisaatiomuutoksen 

kontekstissa mahdollistaa positiivisen identiteetin kerronnan. Positiivisen 
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identiteetin on ajateltu motivoivan yksilöä osallistumaan tuloksien 

aikaansaamiseen organisaatiossa (ks. Dutton ym. 2010). Ellemersin, Duttonin ja 

heidän kumppaneidensa sekä tämän tutkimuksen tulokset huomioiden ehdotan 

käytännöllisenä johtopäätöksenä, että organisaatiossa olisi kiinnitettävä erityistä 

huomiota siihen, että kaikki organisaatiossa toimivat voisivat säilyttää kontrollin ja 

hallinnan tunteen sekä tunteen omasta arvostaan. 

Organisaatiomuutos on organisaation tilana sen tyyppinen, että siinä 

tavoitellaan muutosta. Edellisessä kappaleessa esitettyyn voi esittää myös 

toisenlaisia näkökulmia. Sari Kuusela (2009) on todennut, että kiistämällä tiettyjä 

positioita ja vahvistamalla tiettyjä luodaan ja uusinnetaan sosiaalista todellisuutta. 

Niin ikään Kaarina Mönkkönen (1999) on tuonut esiin, miten tiukat vuoro-

vaikutustilanteet eivät välttämättä ole vain negatiivisia. Sosiaalinen identiteetti 

syntyy Mönkkösen mukaan siitä, minkälaisia valmiuksia yhteisö odottaa 

jäseniltään. Uusi minäkäsitys muotoutuu yhteisössä vähitellen yhteisön ja yksilön 

välisessä vastakkainasettelussa. Kun huomioi tämän tutkimuksen kontribuution 

siitä, miten identiteettitaistelu voi syntyä organisaatiomuutoksen kontekstissa, 

paino tulee sanalle vähitellen. Ehdotan, että provokaatioiden käyttämiseen on syytä 

suhtautua organisaatiomuutoksen kontekstissa harkiten. Identiteettitaistelut ja 

niistä saatavat positiiviset lopputulemat edellyttävät organisaation jäseniltä 

refleksiivistä kykyä organisaatiomuutoksen kontekstissa tunnistaa omat 

kokemuksensa ja niille antamansa merkitykset sekä tunnistaa mahdolliset minuudet 

sekä niihin liittyvät merkitykset oman roolin ja organisaation näkökulmasta. 

Muutoin vaarana on, että hetkittäiset taistelut muuttuvat pysyviksi. Käytännöllisenä 

johtamiseen liittyvänä johtopäätöksenä ehdotan, että organisaatiomuutosta 

johtavien olisi perehdyttävä siihen, millaisia identiteettejä organisaatioon on 

kullekin rakentunut. Heidän olisi kyettävä tunnistamaan, millainen on se 

moraalijärjestys ja ne sosiaaliset normit, jotka kukin yksilö tai ryhmä on sisäistänyt. 

Toki tämä ei rajaudu vain johtoon vaan koskee koko organisaatiota. Ymmärrys 

niistä arvoista ja sosiaalisista normeista, joihin toinen yksilö tai ryhmä kiinnittää 

itsensä, auttaa vuorovaikutuksessa kyseisen yksilön tai ryhmän kanssa. Ehdotan 

niin ikään tarkkaa pohdintaa, onko toimintatapoja muuttamalla ja erilaisilla johdon 

valta-asemaan perustuvilla sosiaalisen järjestyksen muutoksilla saatavissa 

ajateltuja hyötyjä vai ovatko organisaatiomuutostavoitteet saavutettavissa muuta 

kautta. 

Kuten tässäkin tutkimuksessa tuli esille, organisaatiomuutos tarkoittaa usein 

vaatimusta toimia omassa roolissaan uudella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa 

relationaalisen sosiaalisen identiteetin muuttumista niin, että yksilö asemoituu 
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suhteissaan organisaation sisällä tai suhteissaan organisaation ulkopuolisiin eri 

tavalla. Jos tarjottu suunta on mieluinen, yksilön kognitiosta ja motivaatiosta 

rakentuva mahdollinen minuus (ks. Markus & Nurius 1986) kannustaa yksilöä 

organisaatiomuutoksessa kohti toivottua. Toisaalta tämä tutkimus on tuonut esiin 

moraalijärjestyksen merkityksen, sen mihin yksilö on totunnaistunut. Myös Hazel 

ja Nurius ovat korostaneet sosiokulttuurisen ympäristön merkitystä mahdollisten 

minuuksien rakentumiselle. Kysymys kuuluu, onko relationaalisen sosiaalisen 

identiteetin muuttuminen lyhyellä ajalla lainkaan mahdollinen. Etenkään kun arki 

sisältää toistuvasti kohtaamisia, joissa identiteettiä rakennetaan yhä uudelleen 

samantyyppiseksi kuin ennen (Suoninen 2012). Myös McInnes ja Corlett (2012) 

korostavat, että vaikkakaan identiteetti ei ole yksilön muuttumaton luonteenpiirre, sitä 

oikeutetaan ja puolustetaan jatkuvasti jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Onko tästä 

tehtävä johtopäätös, että tavoiteltu muutos edellyttäisi lyhyellä tähtäimellä uusia 

rekrytointeja niin, että rekrytoitavien identiteetti olisi jo lähtökohtaisesti 

toivotunlainen? Pakottaminen uusiin positioihin näyttäisi aiheuttavan taistelun. 

Toisaalta Sluss ja Ashforth (2007) ovat tuoneet esille, miten yksilöt pyrkivät 

yleensä yhteisymmärrykseen ja toteuttavat näkemystä yhteisesti sovitusta 

minuudesta ja pyrkivät vahvistamaan ne minuudet vuorovaikutuksessaan. Toisiaan 

täydentävät näkemykset pyrkivät esiin ja ennustavat tyytyväisyyttä ja stabiiliutta. 

(Sluss & Ashforth 2007).  Tämän perusteella voi ehdottaa, että 

organisaatiomuutoksen johtamisessa tarvitaan sensitiivisyyttä ja pitkä-

jännitteisyyttä. Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin niitä keskustelun paikkoja, joissa 

jaetut merkitykset ja yhteinen ymmärrys voivat rakentua.  

Organisaatiotutkimuksista saadut tulokset osoittavat, että organisaatiot olisivat 

muuttumassa yhä joustavammaksi ja itseohjautuvammiksi (Coupland & Brown 

2012). Coupland ja Brown (2012) ovat kuitenkin korostaneet, että muutoksesta ei 

suoraan seuraa yksilön lisääntynyttä mahdollisuutta rakentaa itselleen haluamansa 

identiteettiä. Tämän tutkimuksen mukaan yksilön kokema hallinnan tunne sekä 

mahdollisuus itse määritellä omaa asemoitumistaan organisaatiomuutoksen 

kontekstissa näyttäytyivät merkittävinä positiivisen identiteetin perustoina. 

Positiivisen identiteetin taas on todettu vahvistavan yksilön kyvykkyyttä käsitellä 

stressiä, auttavan yksilöä pääsemään erilaisille tiedon lähteille, kasvattavan luovuutta, 

parantavan työhön liittyvää oppimista ja edistävän sopeutumista uusiin 

työjärjestelyihin (Dutton ym. 2010). Kaikki nuo ovat ominaisuuksia, joita yleisesti 

pidetään organisaatiomuutoksessa muutosta edistävinä.  Ehdotankin tämän 

tutkimuksen perustella, että organisaatiomuutosta johdettaessa kannattaisi panostaa 

työyhteisön jäsenten mahdollisuuteen tuoda itseään esiin kyvykkäänä ja arvostettava. 
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Se voi toteutua monin tavoin, mutta yksi keskeisimmistä on oman minuuden 

kertominen niin, että sille on myötämielinen kuulija. Ehdotan, että kuunteleminen olisi 

organisaatiossa erityisesti johdon tehtävä. Jos johto ei kuuntele, identiteetin vahvistaa 

joku toinen. Siinä tapauksessa johdon ymmärrys kerrotusta identiteetistä ei vahvistu 

toivotulla tavalla. Ehkä kertojan identiteettikin saattaa vahvistua organisaation kannalta 

epäedulliseen suuntaan.  

Usein ylin johto tavoittelee organisaatiomuutoksen johtamisessa koko 

organisaatioon syntyvää me-henkeä. Tämä tutkimus toi esiin, miten yksilö 

ankkuroi sosiaalisen identiteettinsä omaan rooliinsa organisaatiossa. Toisaalta 

tutkimuksessa tuli esiin, miten organisaation osan tai työntekijäryhmän jäsenyys on 

merkittävä sosiaalisen identifioitumisen kohde. Van Knippenberg ja van Schien (2000) 

ovat osoittaneet, että organisaatiossa pienempään ryhmään identifioituvat ovat 

työssään tyytyväisempiä ja työhönsä sitoutuneempia. Yhdistämällä tämän tutkimuksen 

kontribuution van Knippenbergin & van Schienin tuloksiin voi todeta, että koko 

organisaatioon rakentuva me-henki ei ole todennäköinen eikä erityisen 

hedelmällinenkään. Van Knippenbergin ja van Schienin tutkimukset osoittivat myös, 

että työntekijäryhmään tai organisaation osaan identifioituvat haluavat työskennellä 

organisaation hyväksi. Niinpä organisaation edun mukaista saattaisi olla, että 

organisaatiomuutoksessa vahvistettaisiin pienemmille ryhmille muodostuneita 

kollektiivisia identiteettejä. Pienempien ryhmien kollektiivisen identiteetin 

vahvistamisessa olisi kuitenkin oltava hereillä se suhteen, että organisaatio-

muutoskonteksti ei aktivoi sellaista ryhmäperusteista identifioitumista, joka on 

organisaation suuntaan haitallinen. 

Tutkimuksessa esille tullut yksilöperusteinen ja ryhmäperusteinen sosiaalinen 

identiteetti ja tasojen vaihtelut herättävät mielenkiintoisen käytännöllisen 

kysymyksen: kumpi sosiaalisen identiteetin tasoista näyttäisi olevan organisaation 

kannalta hyödyllisempi? Ellemers kumppaneineen (1998) on tarkastellut asiaa 

tutkimuksessaan. Tutkimus osoitti, että ryhmäperusteinen sosiaalinen identiteetti 

ennakoi halukkuutta toimia omassa roolissaan tehokkaammin kuin 

henkilöperusteinen sosiaalinen identiteetti. Tämän tutkimuksen 

organisaatiomuutoksen kontekstiin sijoittuva kontribuutio, jonka mukaan 

moraalijärjestys toimii puskurina organisaatiomuutosvaiheessa, yhdistettynä 

Ellemersin ja kumppaneiden tutkimustulokseen vahvistaa edelleen ajatusta siitä, 

että organisaatiomuutoksessa kannattaa pyrkiä tukemaan ryhmien sosiaalisia 

identiteettejä yksilöllisten kyvykkyyksien esille nostamisen sijaan. 

Coupland ja Brown (2012) ovat tuoneet esille myös sen, miten joustavissa ja 

itseohjautuvissa organisaatioissa valinnan vapauden sijaan vallankäyttö saattaa 
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muuttua piilotetuksi. Valta kohdistuu yksilöön sitä kautta, että organisaatio saa 

yksilön kokemaan epävarmuutta, mikä saa yksilön kontrolloimaan itse itseään 

toivotulla tavalla (Coupland & Brown 2012). Tutkimus toi esiin, miten 

epävarmuuden kasvaessa yksilö hakee turvaa ryhmästä. Kyse on identifioitumisen 

prosessista, jossa rakentuu sisäryhmä-ulkoryhmä-asetelma. Sinänsä 

identifioituminen näytti tuottavan sekä positiivisia että negatiivisia lopputulemia.  

Organisaatiomuutoksen aikana johdon olisi hyvä olla tietoinen siitä, mikä 

kontekstissa aktivoi ryhmäperusteisen sosiaalisen identiteetin ja aiheuttaako 

identifioituminen hyötyä vai haittaa organisaation tavoitteille. Organisaatio-

muutoksessa olisi hyvä kyetä säätelemään epävarmuuden määrää.  

Olen pitkin matkaa pitänyt esillä kuuntelemisen tärkeyttä. Liitän tähän loppuun 

erään minua koskettaneista katkelmista. Äänessä on talousjohtaja, joka johti 

kyseisenä aikana erään kaupungin organisaatiomuutosta. Juuri ennen tallennuksen 

päättymistä tallenteelta kuluu sanat:  

MiMi: Että mä oon niin ku yhdentekevä. Ja kukaan ei oo tällä tavalla kysyny 

mun työn sisällöstä kuin sinä. 

Minä: Eikö? 

MiMI: Ei, ei, siis täällä ei kukaan, ei kukaan, ei kukaan. Ei ne, ei ne oo kysyny, 

kukaan ei oo ollu kiinnostunu. 

5.3 Tutkimuksen arviointia 

Tämän tutkimuksen laatua ja luotettavuutta arvioitaessa katse on käännettävä 

muihin kuin positivistisen tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin tarkasteluun 

(Riessman 2008). Kerronnallisessa tutkimuksessa tieto on aikaan ja paikkaan 

sitoutuvaa. Niinpä tutkimuksen lopputulemia on tarkasteltava tilanteisina (Riessman 

2008) suhteessa kerronnan konteksteihin (Czarniawska-Joerges 2004). Kun vielä 

muistamme, että kenelläkään toisella ihmisellä ei ole suoraa pääsyä toisen ihmisen 

kokemuksiin eikä heidän rekflektioonsa itsestään tai toisista (ks. Bamberg 2006), 

luotettavuuden arvioinnin keskiöön tulee lukija ja arvioinnin kohteeksi 

tutkimusraportin juonen kulku. Polkinghorne (2007) korostaa, että kyetäkseen 

arvioimaan kerronnallisen tutkimuksen luotettavuutta lukijan on pystyttävä 

seuraamaan tutkijan esittämää todistusaineistoa ja perusteluja.  Polkinghorne (2007) 

painottaa, että kysymyksessä ei kuitenkaan ole kyllä/ei-arvio. Tutkimuksen 

luotettavuus rakentuu tutkimuksen vakuuttavan esittämistavan mukaan asteittaiseksi.  
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Saadakseni oman tutkimukseni vakuuttavuudesta arvioita päätin antaa 

tutkimuksen kolme tarinaa muutamille organisaatiotutkijoille luettaviksi. Kerroin, että 

he voivat niin halutessaan tehdä tarinoiden marginaaliin merkintöjä. Ajattelin, että he 

saattaisivat arvioida kirjoitustapaani tai tarinan henkilöitä. Hienoiseksi yllätyksekseni 

tutkijat lähtivät vertaamaan tarinoiden sisältöä ja tulkintaa omiin 

työelämäkokemuksiinsa löytäen tarinoista samoja tai vastakkaisia kokemuksia. 

Kommentit olivat varsin tunnepitoisia. Tulkitsin Richardsonin ja St Pierren (2005) 

tapaan, että tarinoiden jättämiä emotionaalisista jälkiä voidaan pitää osoituksena niiden 

luotettavuudesta (myös Heikkinen ym. 2012). Koin niin ikään esilukijoiden kautta 

saaneeni vahvistuksen tarinoiden johdonmukaisuudesta ja intuitiivisesta 

hyväksyttävyydestä, joita Lieblich (1995) pitää eräinä luotettavuuden mittareina. 

Heikkinen (2012) kumppaneineen tarjoaa luotettavuuden mittariksi autenttisuutta. 

Autenttisuudella Heikkinen kumppaneineen ymmärtääkseni tarkoittaa sitä, mikä meille 

kullekin on ominaista ihmisenä olemisessa. Sen saman aitouden pitäisi olla läsnä 

kirjoittajana. Olen yrittänyt pitää kiinni omasta aitoudestani siitä huolimatta, että se ei 

ole ollut helppoa tieteen kielen monimutkaisuuden vuoksi. Arvioin tutkimukseni 

luotettavuutta vielä kahdesta Heikkisen (2012) ja kumppaneiden tarjoamasta 

näkökulmasta.  Ensimmäinen liittyy tutkimuksen läpinäkyvyyteen ja toinen 

eettisyyteen. Tarkastelen ensin tutkimukseni läpinäkyvyyttä. 

Tutkimuksen läpinäkyvyyden keskiössä on luonnollisesti tutkimusraportti. 

Läpinäkyvyydessä on kuitenkin kysymys myös niistä suhteista, joissa tutkimus ja 

siihen liittyvä raportti rakentuvat. Keskeisimpiä näistä ovat tutkimukseen osallistuvien 

keskinäiset suhteet. Tässä tutkimuksessa nämä suhteet ovat muotoutuneet kunkin 

tutkimukseen osallistuneen ja minun välisiksi kahdenkeskisiksi suhteiksi. Olen 

pyrkinyt näissä suhteissa avoimuuteen pyytäessäni kutakin tutkimukseen osallistunutta 

mukaan tähän tutkimukseen. Niin ikään olen tutkimushaastatteluissa kertonut parhaan 

tietoni mukaan sen, mitä olen ajatellut tutkimuksestani sillä hetkellä.   

Tutkimusraportin muodossa on ennen kaikkea kysymys kertomisesta tietämisen 

muotona. Kertominen on auttanut minua ymmärtämään niitä merkityksiä, joita tässä 

prosessissa on syntynyt. Kerronnassa on kyse myös siitä, että kerrotun pitää olla 

sellaista, että lukija sen ymmärtää. Muutoinhan kertominen on koko lailla turhaa. Olen 

pyrkinyt tutkimusraportissani kaikin keinoin ymmärrettävyyteen. Toisin sanoen siihen 

läpinäkyvyyteen, että tutkijan jälkiäni olisi helppo seurata. Olen tavoitellut tutkimuksen 

läpinäkyvyyttä minämuotoisuudella sen sijaan, että vetäytyisin passiivimuodon taakse. 

Kaikki se, mistä olen minämuodossa kirjoittanut, on minulle totta. Olen sijoittanut 

teoreettisia ja metodologisia määrittelyjä tutkimusraportin alkuun, mutta myös luennan 

eri vaiheisiin. Näin lukijan on mahdollista seurata, miten tutkimus on edennyt vaiheesta 
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toiseen ja, miten luentatavat sekä tarinat liittyvät teoreettisiin konteksteihin (ks. 

Josselson & Lieblich 1997). Näin lukija voi arvioida minun hyvänä pitämieni 

menetelmien tarkoituksenmukaisuutta suhteessa tutkimuskysymykseen (Silverman 

2005). Tutkimusprosessin eri vaiheista on seikkaperäiset selostukset, joita olen 

havainnollistanut sitaateilla konkretisoidakseni työskentelytapaani (Lieblich ym. 

1998). Olen näyttänyt tarinoissa sen, miten olen yhtä aikaa tavoitellut tulkinnassani 

holistista ymmärtämisen tapaa ja yksityiskohtien huomioon ottamista. Olen pyrkinyt 

tekemään näkyväksi tarinan päähenkilöiden kertoman suhteen itseensä, toisiin ja 

kontekstiin rakentamalla tarinoihin juonenkulut. Olen kuitenkin vielä erikseen tehnyt 

tulkintaa tarinan jälkeen, jotta lukijan on helpompi seurata tulkinnan perusteita.  

Mainitsin aiemmin suhteeni tutkimukseen osallistuviin. Toinen suhde, jonka koen 

parantaneen tämän tutkimuksen luotettavuutta, on suhteeni Elävä kertomus -ryhmän 

tutkijoihin. Olen tehnyt tutkimusprosessiani läpinäkyväksi avaamalla sitä pitkin matkaa 

ryhmän jäsenten kriittiselle tarkastelulle. He ovat ottaneet kantaa napakasti sekä 

työskentelytapaani että eri vaiheiden aikaansaannoksiin. Tutkimuksessani kuuluu 

kaikuja heidän äänistään. Toki äänen antaminen toisille on suhteellista, kuten Vilma 

Hänninen (1999) toteaa. Tämän tutkimuksen tärkeimmät äänet kuuluvat tutkimukseen 

osallistuneille, jotka ovat kertoneet suhteista itseensä ja suhteistaan toisiin 

organisaatiomuutoksen kontekstissa (ks. Josselson 2007). Olen pyrkinyt suorilla 

sitaateilla, mutta myös kirjoitustavallani ja valituilla sanoilla kirjaamaan kuulemani 

puheen. Näin lukija voi tarkistaa kerrottuun liittyviä tulkintojani. 

Toisen äänen kirjurina toimiminen nostaa esiin tutkimukseni etiikan. Ruthellen 

Josselson (2007) on todennut, että kukaan ei voi kirjoittaa tarkkoja ohjeita siitä, mikä 

on oikea eettinen tapa tehdä kerronnallista tutkimusta.  Miten toimia niin, että 

kunnioittaa ja suojelee tutkimukseen osallistuneita samalla kun toimii tieteellisen 

tiedon tuottamisen periaatteiden mukaisesti? Ajattelen, että tutkimuspäiväkirjani on 

ollut tärkein eettinen työvälineeni. Olen kirjoittanut siihen kysymyksiä ja vastauksia 

sekä vastauksista poikineita uusia pohdintoja. Tiivistän päiväkirjastani seuraavaksi 

joitain keskeisiksi kokemiani periaatteita ja tekemisen tapoja. 

Tutkimushaastatteluissa tapani haastatella perustui osalta siihen, että pyrin tiukasti 

pitämään kiinni siitä eettisestä periaatteesta, jonka olen sisäistänyt jo työnohjaajana. 

Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus itse päättää, mitä ajatuksiaan ja kokemuksiaan 

jakaa minun kanssani ja mitä ei (ks. Kuula 2006). Tämän varmistin pyrkimällä 

haastattelussa kyselijän sijasta myötäeläjän rooliin. Olen sitoutunut siihen, että 

keräämäni aineisto ei ole muiden tukijoiden käytettävissä. Sovin kuitenkin 

haastattelujen alussa, että minulla itselläni on oikeus käyttää aineistoa mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa. Litteroin aineiston itse, joten se ei ole ollut kenenkään muun 
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hallussa. Aineiston tunnistamattomuutta on lisännyt se, että osa tutkimukseen 

osallistuvista valitsi itselleen nimen, joka yleisesti viittaa eri sukupuoleen kuin mitä 

tutkimukseen osallistunut edusti. Olen anonymisoinut arkistoimani aineiston niin, että 

yksittäiset ihmiset eivät ole siitä tunnistettavissa myöhemminkään. Totesin jo 

tutkimusprosessia kuvatessani, että tutkimukseen osallistuvat tuntuivat olevan tietoisia 

astumisestaan julkisen ja yksityisen rajapinnalle, kuten Kuula (2006) tutkimukseen 

osallistumisen paikkaa osuvasti kiteyttää. Useampi toi esille, että koki 

merkityksellisenä mahdollisuutensa tuoda kokemuksensa osaksi tieteellistä tutkimusta. 

Työskentelytavan perustaksi otin työnohjaustyöhöni liittyvän periaatteen. 

Työnohjausistunnon on tuettava työnohjattavan minuutta ja mahdollisuuksia toimia 

omassa työssään tavoitteellisesti. Olen pitänyt tätä eettisenä periaatteenani myös 

tutkijana. Tarkoitukseni ei ole tutkimukseen osallistumisen tai tarinoiden avulla 

manipuloida kenenkään kokemaa minuutta. Olen kirjoittanut kaikki tarinat arvostavaan 

ja kunnioittavaan sävyyn. Toki niissä on joitain kohtia, joissa jotkut muut kuin 

tutkimukseen osallistuva eivät näyttäydy hyvässä valossa. Tähän eettiseen dilemmaan 

ei liene löydettävissä oikeaa ratkaisua. Olen noudattanut hyve-etiikkaa tunnistaen, että 

valitsemalla toisen arvon esillä pitämisen saan toisen näyttäytymään huonossa valossa. 

Olen tutkimusprosessin aikana pohtinut tutkimukseen osallistuvan käsitettä. 

Osallistumisen ajatus ei ole täysimääräisesti toteutunut tutkimuksessani. Eettistä 

toimintaa on sekin, että ottaa opikseen. Mahdollisissa seuraavissa tutkimuksissa sovin 

jo tutkimuksen alussa etenemistavan, jotta tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus 

olla mukana koko tutkimusprosessin ajan.  

5.4 Uusia alkuja  

Tämän tutkimuksen lähestyessä loppuaan olen vielä vakuuttuneempi 

identiteettitutkimuksen tarpeellisuudessa kuin olin prosessin alussa. Minulta on 

moneen otteeseen kysytty, olenko lopen kyllästynyt tutkimusaiheeseeni. Mitä 

enemmän identiteetin tutkimukseen paneutuu, sen enempi se herättää 

mielenkiintoa. Nostan tutkimukseni loppuun muutamia jatkotutkimuksen aiheita, 

jotka näen tässä tutkimuksen päätösvaiheessa mielenkiintoisimpina. 

Tässä tutkimuksessa aineiston rikkaus yllätti minut. Luenta opetti myös sen, 

että vähemmän on enemmän. Jotta tutkimuksessa olisi mahdollisuus ymmärtää 

vielä syvällisemmin, olisi syytä rakentaa tutkimusasetelma keskittyen vain 

muutamien osallistujien kerrontaan. Aiemmin totesin, että mitä tärkeämpi 

identiteetti on maailmassa olemisen ja minuuden kannalta, sitä todennäköisemmin 

me etsimme mahdollisuuksia toteuttaa identiteettiämme uudelleen (ks. Ashforth & 



221 

Johnson 2001). Tämä näkökulma avaa suunnan, jota kannattaisi jatkossa tutkia: 

Miten tämän tutkimuksen kolme tarinoihin identiteettinsä kertonutta kertoisivat 

identiteettiään jossain toisessa hetkessä muutamia vuosia myöhemmin joko 

muutoksen kontekstissa tai siitä irrotettuna. Näin olisi mahdollisuus saada 

pitkittäistyyppisellä aineistolla vielä yksityiskohtaisempaa tietoa heidän 

identiteetin rakentumisestaan. 

Tässä tutkimuksessa tulivat esille kaikki neljä sosiaalista identiteettiä ja se, 

miten kerrotut identiteetit vaihtuivat kerronnan hetkessä. Tutkimuksessa ei 

kuitenkaan otettu kantaa, miten eri sosiaaliset identiteetit ovat suhteessa toisiinsa 

(Ashforth ym. 2008a, ks. Ashforth ym. 2001). Onko kyse sisäkkäin olevista 

identiteeteistä vai rinnakkaisista? Onko kahden sosiaalisen identiteetin mahdollista 

olla aktivoituneena yhtä aikaa? Kun tiedämme, että identiteettien rakentumisen ja 

organisaatiomuutoksen välillä on toisiaan ruokkiva yhteys ja että identiteettien 

rakentuminen on dynaaminen prosessi, olisi hedelmällistä empiirisen tutkimuksen 

kautta yrittää vastata edellä esitettyihin kysymyksiin. Tällä vuosituhannella 

keskustelua on käyty erityisesti siitä, miten jos mitenkään sosiaaliset identiteetit 

asettuvat sisäkkäin (Sluss & Ashforth 2007). Tutkimuksen olisi hyvä olla 

etnografinen, jotta edellä määritellyn tyyppinen tutkimustehtävä olisi ratkaistavissa. 

Etnografinen tutkimusote antaisi mahdollisuuden myös muihin uusiin suuntiin.  

Sen avulla olisi mahdollista tarkemmin tarkastella identiteetin rakentumista arkisissa 

vuorovaikutustilanteissa organisaatiomuutosprosessin edetessä (ks. McInnes & Colett 

2012). Etnografinen tutkimusote ei sulje pois kerronnallista lähestymistapaa.  

Kerronnallisen lähestymistavan erilaiset luentatavat mahdollistavat monia tämän 

tutkimuksen luentatavoista poikkeavia tapoja tarkastella identiteetin rakentumista. 

Vaikka tässä tutkimuksessa perustelluista syistä tukeuduin harrélaiseen positioinnin 

teoriaan, pitäisin erittäin mielenkiintoisena vaihtoehtona tarkastella kerronnallista 

aineistoa Bambergin (2004, 2011) kolmitasoisen positiointianalyysin kehyksessä. Joku 

tai jotkut tämän tutkimuksen tarinan konstruoinnissa käytetyistä kerronnallisista 

aineistoista olisi mielenkiintoista ottaa tarkasteluun sitä kautta. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on antanut minulle kokemuksen siitä, mitä on 

tarkastella toisten identiteetin rakentumista. Samalla olen rakentanut omaa 

identiteettiäni ensin jatko-opiskelijana ja pikku hiljaa tutkijana. Palattuani 

opintovapaalta kehittämispäällikön työhöni organisaatiossamme käynnistyi muutos, 

joka on luonteeltaan samantyyppinen kuin tämän tutkimuksen organisaatiomuutokset. 

Istuessani yksikköni edustajana ensimmäisessä yhteistoimintalain mukaisessa 

neuvottelussa vastapäätä toimitusjohtajaamme tunnistin itsessäni käynnistyneen 

identiteettityön. Tutkija minussa tunnisti myös autoetnografisen tutkimuksen tekemisen 
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mahdollisuuden.  Minun olisi jatkossa mahdollista oman kokemukseni kautta tuoda 

uutta mielenkiintoista tietoa identiteetin rakentumisesta organisaatiomuutoksen 

kontekstissa.  
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Liitteet 

Liite 1 

Alla olevassa taulukossa on koosteena kunkin yksittäisen haastattelun kesto ja 

haastatteluihin käytetty kokonaisaika.  

Taulukko 2. Haastattelujen kestot.  

Haastateltava 

n:o  

Kesto 

1  3:12 

2  2:36 

3  3:14 

4  1:59 

 2:52 

5  1:32 

 1:29 

6  2:24 

7  2:18 

8  2:17 

9  1:18 

10  2:17 

11  4:25 

12  2:01 

Yhteensä 33,54 
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Liite 2 
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Liite 3 
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Liite 4 

Taulukko 3. Juhan kerronnan episodit.  

Episodi Nimi Odotus52 Mutkistava toiminta  

1 Globaalin yhtiön 

Suomessa toimivan 

tuotekehitysyksikön 

henkilöstö irtisanotaan 

Yhtiön ilmoitettua 

päätöksestä toiminta 

loppuu. 

Henkilökunta odottaa, että 

joku ostaa ”heidät”. 

2 Takauma / Aiemmat 

yrityskaupat 

Omistajan vaihtuminen 

muuttaa työn tekemisen 

arkea. 

Juhan palattua 

vapaajaksoltaan töihin 

kollegat kertovat, että vain 

logo katolla on vaihtunut. 

3 Takauma / Aiemmat 

yrityskaupat 

 

Organisaatiomuutoksen 

aikana työntekijät aistivat 

herkästi pienemmätkin 

muutokset. 

Juha huomaa muutokset, joita 

muut eivät tunnu huomaavan. 

4 Tuotekehitysyksikköjen 

määrä ja tuotteen 

valmistuminen 

Sitoutuminen työn 

tavoitteeseen katoaa, kun 

koko henkilöstö keskijohtoa 

myöten irtisanotaan. 

Juha pohtii, minkä maiden 

yksiköt tarvitaan tuotteen 

valmiiksi saamiseen. 

5 Henkilöstön reagointi 

irtisanomisiin 

Yksikön lopettamispäätös 

vaikuttaa yhtälailla kaikkiin 

irtisanottuihin. 

Pitkään tuotekehitysyksikössä 

töissä olleet eivät näytä 

reagoivan. Juniorit alkavat 

hakeutua muualle. 

6 Valinta 

luottamusmieheksi 

Luottamusmiestehtävässä 

olevalla henkilöllä on vahva 

ideologinen tausta.  

Juha kertoo syyksi 

luottamusmiestehtävän 

hoitoon, että hän on 

joutilaampi siihen kuin kukaan 

guruista. 

7 Yksikön saneeraaminen Organisaatiosta saadaan 

vähennettyä sitä 

henkilöstöä, joka ei tuota 

lisäarvoa. 

Tuottavaa henkilöstöä lähtee, 

jolloin yksikköön jää 

liikaa ”seniorimanagerihöttöä”.  

8 Organisaation rakenne Organisaation rakentamista 

ohjaa tehokkuuden vaatimus. 

Organisaatiossa on 

liikaa ”radioita”, jotka vain 

välittävät viestejä. 

                                                        
52 Odotus on tulkintani siitä odotuksesta, joka on Juhan kerronnassa.  
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Episodi Nimi Odotus52 Mutkistava toiminta  

9 Takauma / Organisaation 

rakentuminen 

Organisaatiossa tuottavaa 

työtä tekevien määrä on 

isompi kuin työtä johtavien 

määrä. 

Saneerattaessa alihankkijoita 

vähemmäksi organisaatioon 

jää keskijohtoa ilman 

johdettavia. Jää 

tyhjä ”maatuskanukke”, kuten 

Juha sen toteaa. 

10 Tiedon välittyminen 

organisaatiossa 

Yhtiön johto tiedottaa 

organisaatiomuutoksesta. 

Tieto kulkee työntekijöiden 

mukana ja heidän kauttaan 

maasta toiseen. 

11 Luottamusmiehen rooli 

yksikön toimintaa 

lopetettaessa 

Luottamusmies ohjeistaa 

työntekijöitä heidän 

edukseen. 

Juha tukee työntekijöitä, 

mutta kantaa samalla huolta 

yksikön toimintakyvystä. 

12 Takauma / 

Yhteistoimintalain 

mukaiset neuvottelut 

Työntekijät ovat tottuneet 

jatkuvasti toistuviin 

yhteistoimintalain mukaisiin 

neuvotteluihin. 

Gurut irrotetaan parin päivän 

jälkeen yyteitten piiristä. 

13 Takauma / 

Organisaatiomuutoksen 

suunnittelu ja toteutus 

Organisaatiomuutoksessa 

kaikkien rooleja 

tarkastellaan yhtä kriittisesti. 

Muutokset osoittautuvat 

laatikkoleikiksi, 

jossa ”pääukot” pitävät kiinni 

paikoistaan. 

14 Yksikön 

myyntineuvottelut 

Yksikön matala organisaatio 

ja avoin kulttuuri 

edesauttavat sitä, että 

luottamusmiehiä 

informoidaan neuvottelujen 

etenemisestä. 

Luottamusmiehet eivät saa 

mitään tietoa. 

15 Hierarkia Organisaatiossa edetään 

asioissa hierarkisen 

rakenteen mukaisesti. 

Kuka vaan voi ”lompsia” 

kenen vaan luokse kertomaan 

asiansa.  

16 Luottamusmiehen rooli Luottamusmiestoiminta on 

vakiintunut osaksi kaikkien 

organisaation toimintaa. 

Vasta yksikössä 

käynnistyneet yt-neuvottelut 

synnyttävät tarpeen 

toiminnalle.  

17 Henkilöstön aktiivisuus Työntekijät ovat yt-prosessin 

alusta saakka varuillaan. 

Vasta kahdeksas yt-tiedote 

herättää porukan vakavaan 

tilanteeseen. 

18 Tiedottamisen sisältö Tiedotetaan siitä, mitä tulee 

tapahtumaan. 

Tiedotteissa kerrotaan yksilön 

lopettamisesta, mutta samalla 

korostetaan yksikön 

tuotekehityksen 

erinomaisuutta. 
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Episodi Nimi Odotus52 Mutkistava toiminta  

19 Tiedottaminen yt-

prosessi päättymisen 

jälkeen, kun kaikki on 

irtisanottu. 

Työvelvoitteen jatkuessa 

johto tukee työntekijöitä 

tekemään töitä 

motivoituneena. 

Työntekijät ovat 

irtisanomisajalla 

uutispimennossa. 

20 Yksikön sulkeminen Työntekijät eivät ole 

motivoituneita 

työskentelemään 

irtisanomisten jälkeen. 

Työntekijät haluavat näyttää 

omistajille, johdolle ja alan 

toimijoille ”närhen munat” ja 

tekevät töitä ”apinan raivolla”. 

21 Irtisanomisaika  Johto tekee kaikkensa 

löytääkseen ostajan. 

Aika kuluu eikä mitään tunnu 

tapahtuvan. 

22 Uusien työpaikkojen 

hakeminen 

Yhteisöllisyys hajoaa ja 

jokainen vartioi omaa 

etuaan. 

Työyhteisön jäsenet iloitsevat 

lähtijöiden mahdollisuuksista 

ja surevat yhteisön 

hajoamista. 

23 Globaalin liiketoiminnan 

luonne 

Koodaajien kotimaa ei ole 

merkityksellinen vaan 

ainoastaan osaaminen. 

Yhdysvaltalaiset 

osoittautuvat ”master raceksi”, 

jotka eivät sotke käsiään 

koodaamisessa. Koodaajat 

jakautuvat kahteen kastiin: 

intilaiset ja suomalaiset. 

24 Takauma / Esimiestyö Esimies ei voi tietää sivusta 

havainnoimalla, ilman 

keskustelua, kenellä 

yksikössä on paras 

osaaminen. 

Juha tunnistaa specialistit 

siitä, että porukat jonottaa 

heidän puheilleen.  

25 Takauma / Esimiestyö Esimiehen viestintä on 

maltillista ja asiallista. 

Juhan esimiestyö 

määritellään ”natsityyppiseksi 

platformiksi”. 

26 Takauma / Ammattitaito MITin insinöörit ovat 

maailman huippuja. 

Juhan ryhmä korjaa 

MITiläisten virheitä. 

27 Takauma / Hierarkia Työtä koskevat päätökset 

tehdään työaikana. 

Juha sopii aikatauluista 

esimiehensä kanssa 

pikkujouluissa. 

Maanantaiaamuna 

ryhmä ”laittaa tuulemaan” 

ennen kuin MITiläiset 

heräävät. 

28 Takauma / Ammattitaito Globaalissa yhtiössä eri 

saiteilla ammattitaitoa on 

samantasoista samoissa 

työtehtävissä. 

Juhan ryhmä korjaa 

MITiläisten koodista 600 

virhettä niin, että yhtään uutta 

virhettä ei synny. 
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29 Takauma / Ammattitaito Tuotekehityksessä virheiden 

korjaaminen on 

turhauttavaa. 

Ryhmän henki on, että 

tehdään aina paremmin ja 

pienempi. 

30 Yksikön lopettamisesta 

tiedottaminen 

Tiedottaessa kerrotaan 

prosessin etenemisestä ja 

syistä. 

Tiedotteessa painotetaan, 

että tuotekehitystyö on 

maailman parasta. 

31 Irtisanomisia koskeva 

henkilöstöinfot 

Työntekijöiden mielenkiinto 

työhön irtisanottuna loppuu. 

Työntekijät miettivät koodin 

kohtaloa. 

32 Te-keskuksen järjestämä 

tiedotustilaisuus 

Tilaisuuden luonne rakentuu 

hierarkiseksi. 

Työvoimaviranomaisella on 

valta määrittää tilanteen 

kulkua. Irtisanotut ovat 

laissa säädettyjen 

toimenpiteiden kohteita. 

Koodaaja ottaa käyttöön 

protokollamaisen kysymyksen 

Sata ihmistä alkaa hihittää 

tunnistaessaan nerokkaan 

ilmaisun. 

33 Työsuhteen kestot Nykyajan työelämässä pitkiä 

työsuhteita ei enää synny. 

Osa irtisanotuista on alan 

pioneereja. He ovat 

työskennelleet yhdessä yli 20 

vuotta eivätkä koko uransa 

aikana ole hakeneet töitä 

muualta. 

34 Yt-proessin päättävä 

tiedotustilaisuus 

Median roolina on tiedottaa 

yhteiskunnallisesti 

merkittävistä irtisanomisista. 

Juha tekee sopimuksen yle-

uutisten kanssa estääkseen 

kuvaamisen. 

35  Globaali liiketoiminta Organisaatiot rakennetaan 

niin, että tärkeä tieto 

tallentuu organisaation 

järjestelmiin. 

Ranskalaiset ja englantilaiset 

piilottavat tietoa. 

35 Tiedon säilyttäminen Irtisanotut työntekijät eivät 

vastaa tuotekehitystiedon 

arkistoimisesta. 

Irtisanottujen 

mielestä ”naftaliiniin ei 

kannata panna sontaa” vaan 

sinne laitetaan olennaiset 

asiat. 

36 Tiedon jakaminen Työssä syntyvä tieto kuuluu 

yhtiölle.  

Juha miettii työkavereiden 

kanssa toimintatapaa, jos 

heille laitetaan 

intilaiset ”varjot” viereen. 

37 Työn siirtäminen Intiaan Työn teettäminen Intiassa 

on yhtiölle kannattavampaa 

kuin Suomessa. 

Työn johtaminen vaikuttaa 

keskeisesti työn 

tuloksellisuuteen Intiassa 

toisin kuin Suomessa. 
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38 Ammattitaito Toimialalla on 

työskenneltävä pitkään, jotta 

ammattitaito kehittyy. 

Intialaiset vaihtavat 

työpaikkaa ”viiden sentin” 

takia. 

39 Työnhakutilanne Insinöörien työllisyystilanne 

on alan kehityksen vuoksi 

huono. 

Suurin osa tyypeistä on alan 

kovimipia. Juha ajatteleekin, 

että vain muutama 

jää ”sutimaan”. 

40 Tiedon saanti  Organisaatiossa kiertävä 

epävirallinen tieto on 

epäluotettavaa. 

Tieto on luotettavaa, koska 

sen voi varmistaa 

useammasta lähteestä. 

41 Irtisanomisen käytännöt Irtisanominen on 

lakisääteinen prosessi, joka 

hoidetaan kaikkien kanssa 

samalla lailla. 

Hyvät esimiehet eivät anna 

henkilöstöosaston hoitaa 

irtisanomista, vaan tulevat 

itse ”antamaan äijille kenkää”. 

42 Tunteet työyhteisössä Yksikön lopettaminen ja 

irtisanomiset nostavat 

tunteet pintaan. 

Alan toimijat edustavat 

suomalaisen korpisoturin 

myyttistä hahmoa. He eivät 

vapise eivätkä tärise 

taistelussa. 

43 Hierarkia koulutustason 

mukaan 

Koulutustaso määrittää sitä, 

millaiseksi hierarkia 

rakentuu. 

Tekeminen ratkaisee ja joku 

nyt sattuu vain ajautumaan 

johtajaksi. 

44 Työuran rakentuminen Vertikaalinen eteneminen 

on yksilön tavoitteena 

Juhan ohjenuorana 

on ”säästää gurujen aikaa” 

45 Toimijoiden roolit Viestintä organisaatiossa 

etenee hierarkisen 

rakenteen mukaisesti. 

Alan konkarisotilaat voivat 

puhua suoraan ihan kenelle 

vain.  

46 Yksilön asema Huippuosaaja voi määritellä 

itse oman asemansa.  

Vuorovaikutus, luottamus ja 

kyky toimia yhdessä 

ratkaisevat 

47 Takauma / Yhteistyö Yhteinen tavoite määrittää 

yhteistyötä. 

Juha määrittää esimiehensä 

radioksi ja ottaa hänen 

kanssaan yhteen. 

48 Päätöksenteko Organisaation rakenne 

määrittävät valta- ja 

vastuusuhteet. 

Juha kiteyttää päätöksenteon 

logiikkaa niin, että tärkeitä 

juttuja ”ei hirviä viiä 

managereille, vaan ne on 

päätettävä omassa 

porukassa”. 

 

  



247 

Liite 5 

Taulukko 4. Marjutin kerronnan episodit.  

Episodi Nimi Kulttuurinen odotus53 Mutkistava toiminta  

1 Takauma / Uusi työ 

ylimmässä johdossa 

tarjolla 

Perhe on etusijalla. Uusi työ ylimmässä johdossa 

on kaukana perheestä 

pääkaupungissa. 

2 Strategisen muutoksen 

johtaminen 

Muutoksen suunnittelijat 

varmistavat omat paikkansa.  

Marjut ajattelee 

organisaatiomuutosprosessin 

päättyessä lähtevänsä 

yhtiöstä. 

3 Takauma / Nousu yhtiön 

ylimpään johtoon 

Keskijohdosta on vaikea 

päästä ylimpään johtoon. 

Marjut oli poikkeuksellisen 

kyvykäs ja sitoutunut. 

4 Takauma / Liiketoiminnan 

kokonaisuuden 

ymmärtäminen 

Vain ylin johto voi ymmärtää 

liiketoiminnan 

kokonaisuutta. 

Marjutilla oli jo managerina 

poikkeuksellista 

kyvykkyyttä. 

5 Työ ylimmässä johdossa Keskijohdosta ylimmän 

johdon tehtäviin siirtyminen 

on vaikea. 

Marjut kokee olevansa siellä 

missä hänen olisi aina 

kuulunut olla. 

6 Strategisen muutoksen 

johtaminen 

Osaaminen on 

hyödynnettävissä muiden 

organisaatioiden ylimmän 

johdon tehtävissä.  

Marjut ei tunnista itseään 

yhtiön ulkopuolella. 

7 Tulevaisuus 

organisaatiomuutoksen 

jälkeen 

Muutos toteutuu 

suunnitellusti.  

Marjut ei kykene näkemään 

yhtiön jälkeen urapolkunsa 

suuntaa.  

8 Tulevaisuus 

organisaatiomuutoksen 

jälkeen 

Ylin johto keskittyy ison 

strategisen muutoksen 

johtamiseen. 

Marjut katsoo tulevaisuuteen 

eikä tunnista itseään yhtiön 

ulkopuolella. 

9 Luottamuksellinen 

mentorointisuhde työn 

tukena 

Ylimmän johdon suhteet 

ovat luottamuksellisia. 

Marjutilla ei ole aikaa eikä 

halua uuden 

luottamuksellisen yhtiön 

sisäisen suhteen 

rakentamiseen. 

10 Strategisen muutoksen 

johtaminen 

Ylin johto keskittyy 

muutoksen johtamiseen.  

Marjut katsoo tulevaisuuteen 

eikä kykene näkemään 

yhtiön jälkeen urapolkunsa 

suuntaa. 

                                                        
53 Odotus on tulkintani siitä odotuksesta, joka on Marjutin kerronnassa. 
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Episodi Nimi Kulttuurinen odotus53 Mutkistava toiminta  

11 Kyvykkyyden 

hyödyntäminen yhtiössä 

Vahvat osaajat toimivat 

niissä työtehtävissä, joissa 

heidän osaamisensa 

parhaiten hyödyntyy. 

Marjut pelkää 

innovatiivisuutensa katoavan 

eikä sen vuoksi koe 

olevansa ’toisen kierroksen’ 

tekijä. 

12 Takauma / Tie ylimpään 

johtoon 

Vahvat ammattilaiset 

odottavat mitä tulee tarjolle. 

Marjut loi keskijohdossa itse 

omat työtehtävänsä. 

13 Takauma / 

Organisaatiomuutos 

käynnistyy 

Keskijohdosta suurin osa 

irtisanotaan. 

Marjut huomasi kuuluvansa 

niiden avainhenkilöihin, jotka 

saivat koota oman 

organisaationsa. 

14 Muutoksen johtaminen Muutosprosessia oikein 

johdettaessa työyhteisö 

hyväksyy muutoksen ja 

toimii sen edellyttämällä 

tavalla. 

Marjut huomaa, että osalla 

johdettavista on väärä 

asenne. 

15 Organisaatiokulttuuri Työn tavoitteen 

saavuttamiseksi on oltava 

yhteinen ideologia ja tapa 

toimia. 

Osalta Marjutin johtaman 

organisaation henkilöstöstä 

puuttuu usko ja sitoutuminen. 

16 Muutoksen johtaminen Tekijöiden vahvuuksia 

hyödynnetään. 

Marjutin johdettavalla on 

liikaa aikaa kritiikin 

esittämiseen. 

17 Takauma / Nimeäminen 

ylimpään johtoon 

Massairtisanomisten aikaan 

ylimpään johtoon 

nimitetyistä henkilöistä on 

ristiriitaisia käsityksiä. 

Marjut oli kaikkien suosikki 

ylimpään johtoon. 

18 Johtajia irtisanotaan Irtisanotuksi tuleminen on 

henkilökohtainen, 

negatiivisia tunteita 

herättävä kokemus. 

Johtajat sitoutuvat siihen, 

että yrityksen etu on 

ensisijainen. 

19 Rekrytoijana 

organisaatiomuutoksessa 

Massairtisanomisten aikaan 

rekrytoitavat etsitään yhtiön 

sisältä.. 

Marjut on itselleen uskollinen 

ja etsii täydellistä tekijää 

myös yhtiön ulkopuolelta 

20 Takauma / Nimeäminen 

ylimpään johtoon 

Osaaminen ja tunnettu nimi 

ratkaisevat sen kenet 

kutsutaan ylimpään johtoon. 

Marjutin avaimet ylimpään 

johtoon olivat sitoutuminen, 

asenne ja tapa toimia. 

21 Irtisanomiset Irtisanominen on vaikeaa, 

kun on yhteinen historia. 

Marjut on sitoutunut yhtiöön 

ja uskollinen omille 

näkemyksilleen.  



249 

Episodi Nimi Kulttuurinen odotus53 Mutkistava toiminta  

22 Lähtökeskustelujen 

pitäminen 

Hyvän johtamisen 

periaatteen mukaisesti 

lähiesimies käy irtisanotun 

kanssa henkilökohtaisen 

keskustelun. 

Yhtiössä ainoastaan Marjut 

käy lähtökeskusteluja. 

23 Muutoksen johtaminen 

tavoitteeseen 

Isojen irtisanomisten aikaan 

kaikki jäljelle jäävät olisivat 

motivoituneita. 

Osalla Marjutin johdettavista 

on asenneongelmia. 

24 Pitkät työpäivät ja tiivis 

työtahti 

Ihmisen jaksamisella on 

rajat. 

Marjut piilottaa 

rajallisuutensa. 

25 Työ ylimmässä johdossa Työ on etusijalla. Tulevaisuudessa Marjut 

päättää olla suostumatta 

siihen, että työ on aina 

etusijalla. 

26 Takauma / Aika 

keskijohdossa ja aiempi 

organisaatiomuutokseen 

Kasvuvaiheessa 

organisaatiomuutoksessa 

kyvykkäät saavat lisää 

vastuuta. 

Marjutin vastuita 

pienennettiin. 

27 Takauma / Huonosta 

johtamisesta aiemmassa 

organisaatiomuutoksessa 

Negatiiviset organisaatio-

muutoskokemukset 

ajatellaan koko yrityksen 

toimintamalliksi.   

Marjutin usko yhtiöön ei 

horju. 

28 Takauma /  Mielekkäistä 

tehtävistä 

keskijohdossa ”hantti-

hommiin” 

Organisaatioissa jokainen 

keskittyy niihin tehtäviin, 

jotka hänen rooliinsa 

kuuluvat. 

Marjut vaikeni huonosta 

johtamisesta ja kertoi 

verkostoissaan voivansa 

tehdä lisätöitä. 

29 Takauma / Johtoryhmä 

etsii uutta tekijää uuteen 

tehtävään 

Henkilöstöresurssit 

käytetään tehokkaasti 

organisaation kaikilla 

tasoilla. 

Johtoryhmän ihmetys heräsi, 

että miksi Marjutin tapaisella 

osaajalla on ”kaistaa” etsiä 

ylimääräisiä tehtäviä. 

30 Takauma / Hierarkkisen 

aseman laskeminen 

organisaatiomuutoksessa 

Huono johtaminen vie 

työmotivaation. 

Marjutin innovatiivisuuden 

ansiosta huonosta johtajasta 

tuli historiaa. 

31 Takauma / Vastuita 

vähennetään aiemmassa 

organisaatiomuutoksessa 

yhtiön kasvuvaiheessa  

Kasvuvaiheessa 

organisaatiomuutoksessa 

kyvykkäät saavat lisää 

vastuuta. 

Marjutin usko omaan 

osaamiseen horjui. 

32 Takauma / Aiempi 

organisaatiomuutos, 

huono johtaminen ja 

innovatiivisuus  

Huonon johtaminen 

vähentää sitoutumista ja 

innovatiivisuutta. 

Marjut teki innovatiivisia 

ratkaisuja ja yhtiön 

johtoryhmä tunnistaa 

kyvykkyyden. 
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33 Ylimmän johdon 

työtehtävät 

Saneerausvaiheessa kaikilla 

hierarkian tasoilla työ on 

raskasta ja vähemmän 

innostavaa. 

Marjut elää upean työn 

ehdoilla. 

34 Ylimmässä johdossa 

kaikki ei mene omien 

odotusten mukaisesti 

Ihminen turhautuu ja 

sitoutuminen vähenee, jos 

tehdään tavoitetta 

hankaloittavia päätöksiä. 

Marjutin usko ja sitoutuminen 

eivät horju. 

35 Tuloskeskeisyys 

henkilökohtaisena 

ominaisuutena 

Tuloskeskeinen ihminen 

asettaa aina itselleen 

selkeät tavoitteet. 

Marjutilla puuttuu näkymä 

yhtiön jälkeiseen 

työelämään. 

35 Visionäärisyys 

henkilökohtaisena 

ominaisuutena 

Visionäärisellä ihmisellä 

tavoitteet ja näkymä ovat 

selvänä. 

Marjutilla puuttuu näkymä 

yhtiön jälkeiseen 

työelämään. 

36 Näkymä yhtiön jälkeen 

puuttuu 

Kyvykäs ammattilainen 

tunnistaa itse parhaiten 

omat uudet 

työmahdollisuutensa. 

Marjutin muissa yhtiöissä 

toimivat johtajaystävät 

kertovat tietävänsä Marjutin 

tulevaisuuden suunnan. 
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Liite 6 

Taulukko 5. Arjan kerronnan episodit. 

Episodi Nimi Odotus54 Mutkistava toiminta  

1 Lähiesimiestiimi oman 

työn tukena 

Ryhmän avointa keskustelua 

vaikeuttaa esimiehen 

läsnäolo. 

Arjan esimies on hänen 

entinen kollegansa ja 

kuuluu ”meidän hirveen 

hyvään ryhmään” 

2 Yhteinen esimieskokous Yhteisiä tavoitteita edistää 

avoin vuorovaikutus. 

Lähiesimiehet istuvat ja 

kuuntelevat ylimmän 

johdon puhetta. 

3 Organisaatiorakenteen 

muutos 

Lähiesimiehillä on näkymä 

siihen, mitä ylimmässä 

johdossa tapahtuu. 

Arja ei tietä tiedä, mitä 

tulosaluejohtaja tekee. 

4 Organisaatiorakenteen 

muutos 

Ylimmästä johdosta ei siirretä 

keskijohtoon töitä. 

Tulosaluejohtaja valuttaa 

työt palveluesimiehille. 

5 Johtamisen työ Johtajat tekevät myös oman 

ammattialansa töitä. 

Käytännön työstä 

irtaantuneiden johtajien 

määrä on kasvanut. 

6 Organisaatiorakenteen 

muutos 

Lähiesimiehet toimivat 

itsenäisesti omalla 

vastuualueellaan. 

Arja tekee paljon parityönä 

uuden esimiehensä 

kanssa.  

7 Takauma / Uuden 

organisaation johtajien 

valinta 

Vanhan organisaation johtajat 

ovat etusijalla johtajia 

nimettäessä. 

Uusien johtajien valinta 

katkeroittaa syrjäytettyä 

johtajaa. 

8 Lähiesimiestiimi 

esimiestyön tukena 

Kollegatuelle ei ole paikkaa 

virallisessa organisaatiossa. 

Lähiesimiesten vetämän 

lähiesimiestiimin 

työskentelystä tulee 

tunnustettu osa 

organisaation toimintaa. 

9 Takauma / 

Lähiesimiestiimin 

perustaminen 

Kollegatuelle ei ole paikkaa 

virallisessa organisaatiossa. 

Uusi esimies luo tilan, ajan 

ja paikan kollegatuen 

saamiselle ja antamiselle. 

10 Lähiesimiehen työ Lähiesimies osallistuu 

perustyöhön, jos henkilöstöä 

ei ole riittävästi. 

Arja keskittyy 90 

prosenttisesti 

esimiestyöhön. 

11 Ammatillinen kasvu Lähiesimies osallistuu 

perustyöhön, jos henkilöstöä 

ei ole riittävästi. 

Arja osaa priorisoida 

esimiestyön etusijalle. 

                                                        
54 Odotus on tulkintani siitä odotuksesta, joka on Arjan kerronnassa. 
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12 Lähiesimiehen työ Henkilökunta odottaa 

lähiesimiehen tekevän 

perustyötä. 

Henkilökunta ei 

kyseenalaista Arjan 

päätöstä keskittyä 

esimiestyöhön. 

13 Ammatillinen kasvu Lähiesimies osallistuu 

perustyöhön, jos henkilöstöä 

ei ole riittävästi. 

Arjan ammatillinen kasvu 

esimiestyössä on 

esimerkkinä kollegalle. 

14 Takauma / Ensimmäiset 

vuodet lähiesimiehenä 

Lähiesimies osallistuu 

perustyöhön, jos henkilöstöä 

ei ole riittävästi. 

Arja tunnistaa väärän työn 

painotuksen ja kasvaa 

ammatillisesti 

esimiestyössään. 

15 Lähiesimiehen työ Lähiesimies osallistuu 

perustyöhön, jos henkilöstöä 

ei ole riittävästi. 

 Kollegojen puhe rivityön 

tekemisestä vähenee 

pikkuhiljaa. 

16 Henkilöstöresurssit Lähiesimies osallistuu 

perustyöhön, jos henkilöstöä 

ei ole riittävästi. 

Arja tekee yhteistyötä 

esimiehensä kanssa 

panostaakseen henkilöstön 

resursointiin. 

17 Yhteistyö esimiehen 

kanssa 

Esimiestyön kuormitus 

lisääntyy vastuualueen 

kasvaessa. 

Yhteistyö uuden esimiehen 

kanssa helpottaa Arjan 

työkuormaa. 

18 Organisaatiorakenteen 

muutos 

Lähiesimiehet hoitavat 

itsenäisesti oman 

vastuualueensa 

ongelmatilanteet. 

Lähiesimiehet siirtävät 

ongelmatilanteet uuden 

esimiehensä ratkaistavaksi. 

19 Uuden päällikkötason 

työtehtävät 

Hierarkian eri tasoille on 

rooleittain määritelty tehtävät. 

Arjan mielestä kuka vain 

voi siirtää 

palvelupäälliköille ihan mitä 

vain töitä.  

20 Takauma / 

Henkilöstöjohtajan valinta 

Rekrytoitavilla on toimialan 

työkokemusta. 

Henkilöjohtaja tulee aivan 

erityppiseltä toimialalta. 

21 Organisaatiomuutokseen 

liittyvä kehittämistyöt 

Kehittämistyö aikataulutetaan 

kohtuulliseksi. 

Henkilöstöjohtajalla ei ole 

ymmärrystä perustehtävän 

tekemisestä eikä sen 

vaatimasta ajasta. 

22 Takauma / Kehittämistyön 

toimeksianto 

Ylimmässä johdossa 

ymmärretään toimialan 

perustehtävän luonne ja sen 

vaatimat resurssit 

Henkilöstöjohtaja ei anna 

lisäaikaa työn tekemiselle, 

vaikka kehittämistyö pitäisi 

tehdä kesälomakaudella. 
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23 Takauma / 

Suunnittelupalaveri 

sihteeripoolin 

perustamiseksi 

Lähiesimiehiä kuunnellaan 

heidän vastuualuettaan 

koskevien muutosten 

suunnittelussa. 

Arja kyseenalaistaa 

palaverissa muutoksen ja 

henkilöstöjohtaja leimaa 

hänet hätääntyneeksi. 

24 Takauma / Ensimmäinen 

suunnittelupalaveri 

sihteeripoolin 

perustamiseksi 

Organisaatiota muutettaessa 

sille on perustelut. 

Arja kyseenalaistaa 

muutoksen tarpeellisuuden 

ja edellyttää johdolta 

perusteluja. 

25 Takauma / Kehittämisen 

aikataulut 

Kehittämistyö aikataulutetaan 

kohtuulliseksi. 

Arja päättää itsenäisesti 

ottaa työhön viikon lisäajan 

ja ilmoittaa siitä 

henkilöstöjohtajalle 

sähköpostitse. 

26 Kehittämistyön tekeminen Kehittämistyö aikataulutetaan 

kohtuulliseksi. 

Arja päättää ottaa 

aikataulupaineissa 

työskennellessään 

huomioon oman 

jaksamisensa 

27 Taloudelliset paineet Kaikki organisaatiossa 

sitoutuvat säästötavoitteisiin. 

Tulosaluejohtajan palkkaa 

korotetaan. 

28 Organisaation hallinnon 

kasvu 

Organisaatiossa on avoin 

kulttuuri. 

Arja ei kykene näkemään 

mitä ylimmässä johdossa 

tapahtuu. 

29 Ammattikunnalle 

suunnattu yleinen 

koulutustilaisuus 

Luottamuksellinen 

vuorovaikutus helpottaa 

ongelmallisten tilanteiden 

käsittelyä. 

Arja tuntee talon 

ulkopuolisessa 

koulutuksessa me-henkeä 

ja huomaa kynnyksen 

kysyä matalaksi. 

30 Takauma / Kehittämistyön 

ohjaus ja tulokset 

Kehittämistyöhön saadaan 

ylimmästä johdosta selkeä 

ohjeistus ja tavoitteet. 

Arjan yhteistyössä 

esimiehensä kanssa 

tekemä kehittämistyön 

tulos ei riitä ylimmälle 

johdolle. 

31 Henkilöstöjohtajan rooli  Ylimmässä johdossa 

ammattitaito riittää arvioimaan 

organisaation 

kokonaistilannetta ja 

johtamaan kehittämistyötä. 

Henkilöstöjohtaja ei tiedä 

missä mennään ja siirtää 

vastuitaan toisille johtajille. 

32 Kehittämistyöryhmän 

jäsenyydet 

Lähiesimiesten ammattitaitoa 

ja vastuualueensa tuntemusta 

arvostetaan. 

.Arja on nimitetty 

ainoastaan yhteen 

kehittämistyöryhmään eikä 

siinäkään tule kuulluksi. 
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33 Organisaation 

kehittäminen ja 

muutoksen tavoitteet 

Lähiesimiehillä ja 

henkilöstöllä on aidosti 

mahdollisuus vaikuttaa 

työryhmissä.  

Ylimmällä johdolla on 

valmiit visiot ja etukäteen 

kiveen hakatut päätökset. 

34 Takauma / Palaveri 

sihteeripollin 

perustamisesta 

Organisaatiomuutokselle on 

olemassa jokin syy. 

Arja kyseenalaistaa 

muutoksen tarpeellisuuden 

ja edellyttää perusteluja. 

35 Sihteeripoolin 

muodostaminen 

Muutos pelottaa sihteereitä ja 

pelko tuottaa heille 

ahdistusta. 

Arja kyseenalaistaa 

muutoksen tarpeellisuuden. 

35 Palautteen anto Negatiivinen palaute 

annetaan kahden kesken. 

Henkilöstöjohtaja 

arvostelee Arjan esimiehen 

työskentelyä julkisesti. 

36 Organisaation yhteiset 

esimieskokoukset 

Ylimmän johdon, keskijohdon 

ja lähiesimiesten yhteisissä 

kokouksissa vallitsee avoin 

keskustelukulttuuri. 

Arja harkitsee tarkkaan 

puhumisensa, jotta ei tule 

nolatuksi. 

37 Kehittämistyö Kehittämistyöryhmissä kaikilla 

työryhmän jäsenillä on 

yhtäläinen oikeus kertoa 

näkemyksensä. 

Johtajat jyräävät 

sanelupolitiikalla. 

38 Kehittämistyö Perustehtävä on aina 

etusijalla. 

Ylin johto edellyttää 

tiukkoja 

kehittämisaikatauluja. 

39 Perustehtävä Ylin johto ymmärtää, että 

työntekijät ovat ammattilaisia 

ja sitoutuneita 

perustehtäväänsä. 

Yhtymän johtaja sanoo, 

että työntekijöitä pitää 

muistuttaa 

perustehtävästä. 

40 Organisaatiorakenne Organisaatiota 

rakennettaessa huolehditaan 

ensisijaisesti perustyön 

resursseista. 

Johto paisuu. 

41 Organisaatiomuutoksen 

johtaminen 

Muutoksen johtaminen on 

vaikea tehtävä. 

Arja saa kiitosta 

syrjäytetyltä johtajalta.  

42 Takauma / Uusi johto 

aloittaa 

Ylin johto on kiinnostunut eri 

yksiköiden toiminnasta. 

Toimialajohtajaa ei ole 

näkynyt tervetulokäynnin 

jälkeen. 

43 Takauma / Toimitilojen 

kartoitus uutta toimintoa 

varten 

Organisaatiossa vallitsee 

avoin vuorovaikutuskulttuuri. 

Arjalle tulee tunne, että 

henkilöstöjohtaja ei luota 

hänen puheeseensa. 

44 Organisaation yhteiset 

esimieskokoukset 

Organisaatiossa vallitsee 

avoin keskustelukulttuuri 

Arja kokee tulleensa 

ojennetuksi. 
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45 Organisaation hierarkia Työntekijöillä on suorat 

yhteydet ylimpään johtoon. 

Henkilöstöjohtaja ei vastaa 

työntekijöiden 

sähköposteihin. 

46 Takauma / Uusi 

henkilöstöjohtaja 

esittäytyy lähiesimiehille 

Johtaja panostaa viestintään 

löytääkseen ”yhteisen kielen” 

Arja ja hänen kollegansa 

eivät ymmärrä puhetta 

ruusuista ja käkikelloista. 

47 Takauma / 

Vuorotteluvapaa 

Organisaation 

muutosvaiheessa erityisen 

tarkasti seurataan, ettei 

kenenkään työn määrä kasva 

kohtuuttomaksi. 

Arjan työkuorma kasvaa 

liikaa. 

48 Lähiesimiestyö Esimiehen vaihtuminen 

vaikuttaa työyhteisön 

tunnelmaan ja aiheuttaa 

henkilöstölle henkistä 

kuormitusta. 

Arja luottaa siihen, että 

kukaan ei ole korvaamaton 

ja kaikki sujuu hänen 

poissa ollessaan hyvin. 

49 Kehittämistyö Kehittämistyön 

aikataulutukset ovat 

kohtuullisia. 

Arja ilmoittaa, että ei ehdi 

tekemään, koska on 

lähdössä lomalle. 

50 Takauma / Ensimmäinen 

suunnittelupalaveri 

sihteeripollin 

perustamiseksi 

Organisaatiomuutokselle on 

olemassa jokin syy. 

Toimiala- eikä 

henkilöstöjohtaja 

kumpikaan perustele 

muutostarpeita. 

51 Lähiesimiestyö Aika muuttaa tapaa toimia. Arja on muuttunut 

harkitsevaiseksi. 

52 Organisaatiomuutoksen 

johtaminen 

Organisaation historia 

nähdään arvokkaana. 

Arjaa loukkaa entisen 

johtajan tekemän työn 

väheksyminen. 

53 Esimiestyöhön tulevan 

sijaisen perehdyttäminen 

Esimies päätöksiä 

tehdessään katsoo asiaa 

työntekijän, mutta ennen 

kaikkea työnantajan 

näkökulmsta. 

Sijainen yrittää toteuttaa 

kaikki työntekijöiden 

toiveet. 

    

54 Takauma / Palaveri, jossa 

toimialajohtaja ohjeistaa 

tehtäväkuvien 

tekemisessä 

Lähiesimiehet ovat oman 

vastuualueensa 

asiantuntijoita. 

Arjan ja hänen 

esimiehensä kysymykset 

jäävät vaille vastauksia 

eikä heidän näkemyksiään 

huomioida. 

55 Vuorotteluvapaalle 

jääminen 

Keskeneräiset tehtävät 

aiheuttavat paineita. 

Arja ei stressaannu vaan 

tekee sen minkä ehtii. 
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56 Aikalisä kehittämistyöhön Lähiesimiehiä kuunnellaan 

pilotoinnin kohteita 

valittaessa. 

Arja tietää, että 

pilotointikohteet on valittu 

väärin. 

57 Kirjelmä hallitukselle Asioita viestitetään 

organisaatiossa hierarkisen 

rakenteen mukaisesti. 

Arja osallistuu 

pyydettäessä toisten 

yksiköiden masinoimaan 

kirjelmään, jolla 

kyseenalaistetaan 

sihteeripoolin 

perustamiseen liittyvä 

hanke. 

58 Takauma / Lähiesimiestyö Työn luonteeseen kuuluu, 

että lähiesimies saa 

henkilöstöltä sekä sanallista 

että sanatonta viestiä.  

Arja on kasvanut 

ammatillisesti. 

59 Työpaineet Lähiesimies ei näytä 

työpaineita henkilöstölle. 

Arja yrittää tasapainoilla 

oman työnsä 

aikataulupaineiden ja 

henkilöstön odotusten 

välillä.   

60 Organisaatiomuutoksen 

seuraukset 

Yli yksikkörajojen työskentely 

helpottuu. 

Yksikköjen välinen 

resurssien 

yhteiskäyttöisyys ja 

vuorovaikutus on 

parantunut. 

61 Organisaatiomuutoksen 

seuraukset 

Vastuualueen kasvaessa olisi 

entiseen tapaan vastuualueen 

johtaja työparina. 

Johtaja on uudessa 

organisaatiossa Arjan 

esimiehen työpari. 
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