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Kerrottu tyytyväisyys, pettymys ja ärtymys 
sairaalan organisaatiomuutoksen 
kontekstissa 
Osastonhoitajat tunnekokemuksiaan merkityksellistämässä

Nina Lunkka, Jaana Pätsi ja Marjo Suhonen

AbstrAct

Sensemaking is a process by which individuals 
actively construct meanings towards novel and 
ambiguous situations they confront. The role of 
emotions in sensemaking is two folding: emo
tions affect to sensemaking but they also affect 
to emotions actors construct towards the situa
tion. In the study, nurse managers’ sensemaking 
of their experiences of emotions in the context 
of organizational change were analyzed with 
narrative analysis. As a result, three tales were 
constructed: 1) tale of satisfied nurse  manager, 
2) tale of disappointed nurse manager and  
3) tale of irritated nurse manager. 

Keywords: sensemaking, emotions, narrative 
analysis, organizational change, nurse manager

tiivistelmä

Merkityksellistämisen prosessissa rakennetaan 
ymmärrystä käsillä olevasta uudesta tai ristirii
tai sesta tilanteesta tai tapahtumasta, kuten or ga
nisaatiomuutoksesta. Tunteet vaikuttavat mer
kityksellistämisen prosessiin ja merkityksel lis
täminen puolestaan vaikuttaa asiaa kehittävien 
toimijoiden tunnetiloihin. Artikkelissa analy
soi tiin narratiivisella analyysillä kymmenen 
sairaalan osastonhoitajan jälkikäteistä tunneko
kemusten merkityksellistämistä saman organi
saatiomuutoksen kontekstista. Analyysin tulok
sena rakentui kolme tyyppitarinaa, jotka olivat: 
1)  tyytyväisen osastonhoitajan tarina, 2) petty
neen osastonhoitajan tarina ja 3) ärtyneen osas

tonhoitajan tarina. Tulosten perusteella voidaan 
esittää, että osastonhoitajien identiteettiä uh
kaavat tapahtumat tai tilanteet saattavat nostaa 
esiin tunteita, jotka häiritsevät merkityksellistä
misen prosessia. Lisäksi organisaatiomuutoksen 
johtamisen käytänteillä on vahva yhteys niihin 
tunteisiin, joita osastonhoitajat kehittävät orga
nisaatiomuutosta kohtaan. Tämä edelleen vai
kuttaa organisaatiomuutoksen uskottavuuteen. 

Avainsanat: merkityksellistäminen, tunteet, nar
ratiivinen analyysi, organisaatiomuutos, osas
tonhoitaja

JOHDANtO

Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
vaateet ohjaavat nykypäivän julkisten sairaa
loiden toimintaa ja johtamista (Alameddine 
ym. 2012), minkä vuoksi toimintojen jatkuva 
kehittäminen ja erilaiset organisaatiomuutok
set ovat sairaaloiden arkipäivää (Burke 2008, 
Valleala ym. 2015). Organisaatiomuutoksesta ja 
sen johtamisesta on kehitelty erilaisia univer
saaleja malleja ja ohjeistuksia, jotka ovat tuotta
neet rikasta ymmärrystä esimerkiksi siitä, mi
ten muutosprosessit etenevät vaiheittain tai 
mitä muutoksen johtamisessa on huomioitava 
(esim. Kotter 1989). Vaiheittaiset ja yleismaail
malliset mallit eivät kuitenkaan ole keskittyneet 
siihen, miten organisaatiomuutokset kehittyvät 
ja kumuloituvat muutosprosessiin osallistuvien 
toimijoiden toiminnan seurauksena (Weick & 
Quinn 1999, Langley ym. 2013). Universaaleja 
malleja on myös kritisoitu siitä, että ne eivät 
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 anna johtajille työkaluja arjen muutosjohtami
sen haasteisiin (Iveroth & Hallencreutz 2016). 
Tässä artikkelissa keskitytään siihen, miten or
ganisaatiomuutos ilmenee ja todentuu sairaalan 
osastonhoitajien arjessa ja pyritään ymmärtä
mään organisaatiomuutoksen organisoitumisen 
dynamiikkaa ja sen haasteita ”sisältäpäin”. 

Useat edeltävät tutkimukset tukevat  ajatusta, 
että organisaatiomuutos vaatii perustavan laa
tuis  ta muutosta organisaation toimijoiden ajat
te lu tavassa – siinä, mitä merkityksiä organi saa 
  tiolle ja sen toimijoille annetaan (esim. Mailtis 
& Sonenshein 2010, Sonenshein 2010). Mer
ki  tyksellistäminen (engl. sensemaking) (Weick 
1995) on noussut yhdeksi  keskeiseksi tutkimus  
aiheeksi organisaatiomuutoksen tutki mus ken  
tällä (Sandberg & Tsoukas 2015). Mer ki tyk sel
lis täminen tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että 
kokemukselle luodaan merkitys (Weick 1995). 
Merkityksellistämisen prosessissa yksilö kehit
tää kokemastaan tapahtumasta jälkikäteen us
kottavan selityksen, jonka avulla hän ”järkeistää” 
kokemuksensa (Weick ym. 2005). 

Merkityksellistäminen ymmärretään  tässä 
yhteydessä konstruktiivisena käytäntönä ja 
pro  sessina, joka tapahtuu kielessä (Sandberg 
& Tsoukas 2015). Ihmiset tekevät kielen avulla 
tulkintaa ympäröivistä tapahtumista (Thurlow 
& Helms Mills 2009) luoden ja ylläpitäen sisäis
tä maailmaansa (Maitlis & Christianson 2014). 
Vuorovaikutusprosessien kautta asiat ja ilmiöt 
neuvotellaan ja rakennetaan yhä uudelleen ole
massa oleviksi, jolloin perinteisesti stabiileina 
pidettyjä entiteettejä ja ilmiöitä tarkastellaan 
dynaamisina prosesseina (Weick 1995, Langley 
& Tsoukas 2010). Myös organisaatiomuutos ra
kentuu sosiaalisena prosessina kielenkäytön ja 
vuorovaikutuskäytäntöjen välityksellä (Weick & 
Quinn 1999). Artikkeli pohjautuu näkemykseen, 
että kertominen on ihmisyyteen olennaisesti 
kuuluvaa liittyen keskeisesti myös merkityksel
listämisen prosessiin (Brown ym. 2008). 

Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että joh
tajat pystyvät tukemaan työntekijöitä uuden 
merkityksen rakentumisessa esimerkiksi pe
rus telemalla organisaatiomuutoksen tarpeel
lisuuden (Humphreys & Brown 2002) taikka 
osoittamalla, että organisaation suorituskyky on 
heikko (Sonenshein 2010). Vähemmän on tar
kasteltu sitä, miten tunteet vaikuttavat merkityk
sellistämisen prosessiin organisaatiomuutoksen 

kontekstissa, vaikka tiedetään, että organisaa
tiomuutos nostaa toimijoiden keskuudessa esiin 
monenlaisia tunteita, jotka edelleen vaikuttavat 
muutoksen merkityksellistämiseen (Maitlis ym. 
2013). Tunteet (engl. emotions) määritellään täs
sä yhteydessä ohimeneviksi tuntemusten (engl. 
feelings) tiloiksi, joilla on tunnistettu syy tai koh
de, ja jotka voidaan ilmaista joko sanattomasti 
tai sanallisesti (Maitlis ym. 2013). Tunteiden 
ymmärretään syntyvän ja muuttuvan sosiokult
tuurisesti. Yhteisö rakentaa mieleemme tiedon, 
milloin voimme kokea jotain tunnetta, pitääkö 
sitä peittää tai muuttaa, ja miten sen saa ilmaista 
(Varila 2004). 

Suunnitellun organisaatiomuutoksen yhtey
dessä yksittäisen työntekijän tunteilla on todet
tu olevan keskeinen vaikutus siihen, miten hän 
sitoutuu muutoksen merkityksellistämisen 
pro sessiin (Bartunek ym. 2006). Tunteet myös 
antavat tarvittavaa voimaa jatkaa energiaa vaati
vaa muutoksen merkityksellistämisen proses
sia (Walsh & Bartunek 2011). Vaikka tunteita 
on tutkittu merkityksellistämisen yhteydessä 
 viime aikoina yhä enenevässä määrin (Sandberg 
& Tsoukas 2015), vain pieni osa tutkimuksista 
kohdentaa tarkastelun tunteiden merkitykseen 
ja vaikutukseen merkityksellistämisen proses
sissa (Maitlis ym. 2013). Etenkin merkityksel
listämisen prosessin etenemisen näkökulmasta 
tunteita on tutkittu vähän (Maitlis ym. 2013, 
Steigenberger 2015) ja sairaalaorganisaatioiden 
kontekstissa ei tiettävästi lainkaan. Tässä artik
kelissa pureudutaan juuri tähän tutkimukselli
seen aukkoon. 

Artikkelissa tutkitaan sairaalan osastonhoi
tajien jälkikäteisiä kerrontoja heidän tunneko
kemuksistaan saman organisaatiomuutoksen 
kontekstista (kuvio 1). Osastonhoitajat toimivat 
sairaaloissa hoitohenkilöstön lähiesimiehinä 
vastaten yhden hallinnollisen toimintayksikön 
toiminnasta (Skytt ym. 2008). Osastonhoitajat 
vievät organisaatiomuutoksen käytännön tasol
la läpi omassa työyhteisössään (Lawrence ym. 
2014) ollen keskeisiä henkilöitä muutoksen 
toteuttamisessa ja juurruttamisessa (Heino & 
Taskinen 2012). He käyvät samanaikaisesti läpi 
omaa muutostaan omien kokemustensa kannal
ta ja ovat kahdensuuntaisten, sekä työntekijöi
den että omien esimiesten, vaatimusten alaisina 
(Vakkala 2012). 
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Artikkelissa etsitään vastauksia seuraaviin 
tut kimustehtäviin: 1) millaiset tunteet liittyvät 
organisaatiomuutoksen merkityksellistämiseen 
osastonhoitajien kerronnoissa sekä 2) miten 
erilaisiin tunteisiin liittyvä organisaatiomuutok
sen merkityksellistäminen etenee osastonhoita
jien kerronnoissa. Tuloksia voidaan hyödyntää 
sairaalaorganisaatioiden muutosprosessien ja 
kehit tämistyön käytänteiden kehittämisessä 
sekä terveydenhuollon johtamis ja täydennys
koulutuksissa. 

merKitYKsellistämiNeN JA tUNteet 
sAirAAlAN OrGANisAAtiO-mUUtOKseN 
KONteKstissA

Merkityksellistämisen prosessissa toimijat ra
kentavat uusista kohtaamistaan tapahtumista 
ja tilanteista – kuten organisaatiomuutoksesta 
 – ymmärrystä voidakseen toimia tilanteen vaa
timalla tavalla (Weick 1995). Mer ki tyk sel lis tä
mis tä voidaan ymmärtää seitsemän toisiinsa 
kytkeytyvän ominaisuuden kautta seuraavasti: 
1) identiteeteistään tietoiset ja niistä muovautu
vat ihmiset, jotka ovat tietyssä 2) sosiaalisessa ja 
sosiaalisesti rakentuneessa kontekstissa toisten 

toimijoiden kanssa, osallistuvat 3) jatkuvasti 
käsillä olevaan nykyhetkeen ja sen olosuhteisiin, 
poimien näistä olosuhteista 4) vihjeitä kutoen it
selleen 5) uskottavaa tarinaa 6) retrospektiivisesti 
(aikaisempiin kokemusten ohjaamana). Näiden 
ominaisuuksien kautta muodostamaa käsitys
tään 7) toimeen saattamalla vastavuoroisesti 
ympäristönsä kanssa ihmiset pyrkivät saamaan 
järjestystä ja järkeä käsillä olevaan nykyhetkeen. 
(Weick ym. 2005, s. 409.) Vaikka merkityksellis
tämisen prosessi on jatkuvaa, uuden ja ristirii
taisen tilanteen aikaansaama aktiivinen merki
tyksellistäminen erotetaan tässä yhteydessä ru
tiininomaisesta merkityksellistämisestä (Brown 
ym. 2015) ja merkityksellistämisellä viitataan 
tässä artikkelissa aktiiviseen merkityksellistämi
sen prosessiin. 

Merkityksellistäminen on vaivalloinen, jos
kus vaikea ja epämiellyttäväkin prosessi, koska 
sen seurauksena yksilö saattaa joutua luopumaan 
toimivista oletuksistaan. Merkityksellistäminen 
voi kohdistua henkilön identiteettiin, jolloin 
uusi, epäjohdonmukainen tieto on potentiaali
sesti uhka. (Maitlis ym. 2013.) Tällaisen infor
maation ihmiset käsittelevät usein normalisoi
malla sen sopivaksi heidän olemassa olevaan 
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Kuvio 1. Artikkelin keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet.
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tarinaansa ja minäkäsitykseensä (Kreiner ym. 
2006). Merkityksellistämisellä saattaa myös 
olla sosiaalinen ”hintansa”, koska se voi vaatia 
hämmennyksen, epävarmuuden tai aiempien 
virheiden julkista tunnustamista, joista mikä 
tahansa saattaa herättää kysymyksiä henkilön 
pätevyydestä (Edmondson 1996, Lee 1997, Blatt 
ym. 2006).

Merkityksellistämisen näkökulmasta organi
saatiomuutoksen onnistumisen tae ei ole jokin 
tietty muutosmalli tai ohjelma, muutoksen huo
lellinen suunnittelu tai tehokas implementointi, 
vaan se, että muutoksen rakentumiseen osallistu
vien toimijoiden muutoksen merkityksellistämi
sen prosessi mahdollistetaan ja heitä tarvittaessa 
siinä tuetaan (Weick 2009). Koska merkityksel
listäminen tapahtuu kielessä, on johtajien ja 
muiden keskeisten muutostoimijoiden pyrittävä 
tukemaan dialogia organisaation eri toimijoiden 
kesken. Osastonhoitajan  rooli on olla muutok
sen merkityksellistäjä, joka suuntaa muutosta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että osastonhoitajan tu
lee ymmärtää ja käsitteellistää muutosprosessi 
henkilökohtaisella tasolla ja viedä uskottava ja 
toteuttamiskelpoinen muutoksen sisältö työn
tekijöille. (Weick & Quinn 1999.) Keskijohdon 
tehtävänä on puolestaan merkityksellistää or
ganisaatiomuutos osastonhoitajille (Rouleau 
2005). Lisäksi ylihoitajien ja muiden keskeisten 
muutostoimi joiden  rooli on vaikuttaa osaston
hoitajien myönteisiin tunnekokemuksiin, jol
loin voidaan rakentaa keskinäistä luottamusta 
sekä vakaita ja vahvoja vuo rovaikutussuhteita 
(Shin ym. 2012), edistää osas tonhoitajien ak
tiivista roolia, yhteistyötä (Steigenberger 2015) 
ja  myönteisiä käyttäytymis reaktioita muutos
prosesseissa, vaikuttaa muutokseen sitoutumi
seen (Shin ym. 2012, Sonenshein & Dholakia 
2012) sekä uuden laisten ratkaisujen luomiseen 
organisatori sille ongelmille (Maitlis ym. 2013). 

Organisaatiomuutokset aiheuttavat monen
laisia tunteita. Organisaatiomuutoksiin liittyvi
nä positiivisina tunteina on todettu esiintyvän 
iloa (Giæver & Smollan 2015) ja toivoa, jotka 
ennustavat osallistumishalukkuutta muutos
prosessiin (Steigenberger 2015). On kuitenkin 
huomattava, että varsin usein organisaatio
muutosten kontekstissa koetaan negatiivisia 
tunteita, kuten epävarmuutta, huolta, pelkoa, 
pettymystä, vihaa (Lawrence ym. 2014, Giæver 

& Smollan 2015, Steigenberger 2015) tai stressiä 
(Sonenshein & Dholakia 2012). 

Tunteet vaikuttavat siihen, osallistuuko yksi
lö merkityksellistämisen prosessiin antamalla 
merkin merkityksellistämisen tarpeesta (Maitlis 
& Shonenshein 2010). Tunteet myös suuntaavat 
yksilön huomion tiettyjen vihjeiden suuntaan 
(Öhman ym. 2001) varoittaen yksilöä odotta
mattomista tai vaarallisista tapahtumista (Weick 
1990) tai poikkeavuuksista (Adler & Obsfeld 
2007). Tilanteet ja tapahtumat, jotka tuottavat 
negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta tai suru
mielisyyttä, laukaisevat todennäköisemmin 
merkityksellistämisen prosessin, kun taas ilon 
tai mielihyvän tunteet antavat ymmärtää, ettei 
sellaista työtä vaadita. Matalaintensiteettiseksi 
koetut tunteet, kuten tyytyväisyys tai apeus, ei
vät tarjoa tarvittavaa emotionaalista energiaa 
merkityksellistämisen prosessin laukeamiselle. 
Erittäin intensiiviset tunteet (esim. paniikki tai 
raivo) puolestaan saattavat estää merkityksel
listämistä, koska niillä on taipumus keskeyttää 
ajatusprosesseja tai ohjata huomio laukaisevasta 
tekijästä itse tunteeseen. (Maitlis ym. 2013.)

Tunteet myös selittävät vaihtelua tiedon kä
sittelyyn liittyvissä ja sosiaalisissa prosesseissa, 
jotka edelleen vaikuttavat siihen, miten tilanteet 
tulkitaan (Mailtis ym. 2013) tai uskomukset uu
delleenarvioidaan (Hodgkinson & Healey 2011). 
Tunteet siis vaikuttavat siihen, miten merkityk
sellistäminen laukaisevan tilanteen jälkeen ete
nee (Maitlis ym. 2013). Organisaatiomuutoksiin 
liittyvien negatiivisten tunteiden on esitetty 
häi ritsevän merkityksellistämisen prosessia, 
koska ne heikentävät tiedon käsittelyä ja vai
keuttavat vihjeiden poimimista ympäristöstä. 
Organisaatiomuutoksiin liittyvien positiivisten 
tunteiden on puolestaan todettu tukevan merki
tyksellistämisen vaatimaa vaivannäköä. (Maitlis 
& Sonenshein 2010.) Maitlis ym. (2013) esittävät, 
että merkityksellistäminen on tuottavaa, kun 
henkilö kokee positiivisia tunteita ja yhdistävää, 
kun henkilö kokee negatiivisia tunteita sitou
tuessaan merkityksellistämisen prosessiin. Siinä 
missä positiiviset tunteet saavat aikaan luovaa ja 
joustavaa tiedon käsittelyä, johtavat negatiiviset 
tunteet systemaattisempaan ympäristön vihjei
den prosessointiin. 

Jotta henkilö voi saattaa merkityksellistämi
sen prosessin päätökseen, tulee hänen pystyä 
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luomaan itselleen uskottava näkemys ja tulkinta 
tilanteesta. Tunteet vaikuttavat tässä kahdella 
tavalla: rakennettu tulkinta voi olla ristiriitai
nen henkilön omien tunteiden kanssa ja siksi 
tulkintaa ei hyväksytä, tai tunteet voivat ruokkia 
sellaisen tulkinnan rakentumista, jota  henkilö ei 
pysty linkittämään haluttuun toimintaan. Mer
kityksellistämisen loppuunsaattaminen vaatii, 
että henkilö saavuttaa tunteidensa, tilanteen 
tulkinnan ja toiminnan orientaation välille riit
tävän koherenssin. (Maitlis ym. 2013.) 

Artikkelin lähestymistapa poikkeaa sellaises
ta organisaatiomuutostutkimuksesta, joka pai
nottaa muutostilanteissa rationaalista suun
nittelua ja organisointia (Hakulinen ym. 2012, 
Vakkala & Syväjärvi 2012) ja joka ei tunnista 
tai ole kiinnostunut tunteiden merkityksestä 
organisaatiomuutoksessa ja sen johtamisessa 
(ks. Gopinath 2011). Artikkelin avulla pyritään 
laajentamaan keskustelua organisaatiomuu
toksen dynamiikan ymmärtämisen suuntaan 
tarkastelemalla sairaalan organisaatiomuutosta 
sosiaalisesti rakentuvana merkityksellistämisen 
prosessina ja liittämällä osastonhoitajien tunteet 
tähän kumuloituvaan prosessiin. 

tUtKimUsAiNeistO JA -meNetelmät

Tutkimus kohdentui yhden sairaalaorganisaa
tion organisaatiomuutokseen, mitoitushank
keeseen, jossa määriteltiin osastojen ja polikli
nikoiden optimaalinen henkilöstömäärä suh
teessa niiden toimintaan. Pääaineisto koostui 
kymmenen mitoitushankkeeseen osallistuneen 
osastonhoitajan haastatteluista. Tutkimuksen 
toissijainen aineisto koostui projektisuunni
telmasta ja muista projektidokumenteista sekä 
sairaalan johdon kanssa käydyistä keskusteluis
ta. Toissijainen aineisto toimi kontekstuaalisena 
taustamateriaalina, joka auttoi ymmärtämään 
mitoitushankkeen taustaa, syitä ja tavoitteita. 

Ennen aineistonkeruuta kohdeorganisaatiol
ta haettiin tutkimuslupa. Tutkimuseettisen neu
vottelukunnan tutkimuslupaa ei tarvittu, koska 
tutkimuksessa ei käsitelty erityisen arkaluon
toisia tai salassa pidettäviä asioita. Osallistujat 
valittiin lumipallootannalla, jolloin ensimmäi
nen haastateltava valittiin harkinnanvaraisesti 
ylihoitajan toimesta ja seuraavat haastateltavat 
valikoituivat siten, että aikaisempi haastatelta
va antoi ehdotuksia seuraavista haastateltavista. 

Valintakriteerinä tutkimukseen osallistumiselle 
oli se, että osastonhoitajalla tuli olla kokemus
ta lähiesimiestyöstä kyseisen mitoitusprojektin 
kontekstissa. Osallistujille kerrottiin ennen tut
kimukseen osallistumista tutkimuksesta, sen 
tarkoituksesta ja etenemisestä, osallistumi sen 
vapaaehtoisuudesta ja anonymiteetistä sekä 
mah dollisuudesta osallistumisen keskeyt tä  mi 
seen sekä kirjallisesti (sähköposti) että suul
lisesti. Lisäksi osallistujilta pyydettiin kirjal li
nen suostumus, jonka katsottiin olevan tietoon 
perustuva suostumus osallistua tutkimukseen. 
Haastattelut nauhoitettiin ja litteroi tiin sana
tarkasti aineiston analyysia varten. (Eriks son 
& Kovalainen 2016.) Myös haastattelijan puhe 
litteroitiin. Litteroinnissa ei käytetty kes kus te 
lu analyysille tyypillisiä erikoismerkintöjä, kos
ka tavoitteena ei ollut lause lauseelta tapahtuva 
mikro analyysi (ks. Montonen 2014). Haas tat
te lut kestivät 31 minuutista 105 minuuttiin. 
Litteroitu aineisto anonymisoitiin ja aineisto säi
lytettiin lukitussa kaapissa. Tutkimuksen jälkeen 
aineisto tuhottiin.

Kaikki osastonhoitajat olivat naisia, ikäjakau
maltaan 43–59 vuotta. Terveydenhuollon am
mattikoulutuksen lisäksi osastonhoitajilla oli 
esimieskoulusta vaihdellen seuraavasti: terveys
tieteiden maisterin koulutus, erikoissairaan
hoitajan koulutuksen myötä tullut osaston hoi
tajan pätevyys, avoimessa yliopistossa suoritet
tuja terveyshallintotieteen ja/tai johtamisen ja 
orga nisoinnin perus ja aineopintoja, johta
misen erikoisammattitutkinto sekä muita esi
miestyötä tukevia lyhytmuotoisia koulutuksia. 
Työkokemusta esimiestyöstä osastonhoitajilla 
oli 8–25 vuotta, jota ennen he olivat ehtineet 
tehdä käytännön hoitotyötä 5–22 vuotta. Osas
ton hoitajilla oli yksi tai kaksi osastoa johdetta
vana, osalle osastonhoitajista oli tullut toinen 
osasto johdettavaksi mitoitusprojektin aikana. 
Osalle osastoja henkilöstömitoitus tehtiin yhden 
kerran, osalle tehtiin uusintamitoitus esimerkik
si osastojen yhdistymisen seurauksena.

Haastatteluissa osastonhoitajia pyydettiin 
kertomaan tunnekokemuksistaan henkilöstön 
mitoitusprojektissa. Ainoa varsinainen haastat
telukysymys oli: ”Kerro henkilöstön mitoitus
projektissa ilmenneistä tunteistasi ja niiden vai
kutuksista?” Haastattelut toteutettiin avoimina 
haastatteluina, jotka kehittyivät haastattelijan ja 
haastateltavan vuorovaikutuksessa vapaamuo
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toisesti. Tarvittaessa haastattelija esitti tarkenta
via kysymyksiä. Näitä käytettiin erityisesti sil
loin, kun kerronta pysähtyi tai aihe siirtyi liikaa 
tutkimuksen kannalta epäolennaisiin asioihin. 

Haastattelutilanteessa haastateltavien annet
tiin mahdollisimman paljon kertoa itse tari
naansa, sillä haastatteluissa haluttiin saada 
esiin osastonhoitajien autenttiset kertomukset 
(Heikkinen 2000). Kertomuksien nähtiin vä
lit  tävän organisaatiomuutoksen kokemukselli
suuden tuoden esiin henkilökohtaisen ja konk
reet tisen (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Ker
tominen ymmärrettiin merkityksellistämisen 
prosessin ”materialisoitumisena” (Weick ym. 
2005), jossa selitetään erilaisia tapahtumia ja 
niiden välisiä suhteita. 

Narratiivinen analyysi nähtiin tässä yhtey
dessä loogistieteellistä ajattelua oleellisempana 
ja tarkempana tietämisen tasona, koska narratii
visuus on historiallista ja spesifiä, ei yleistä ja 
kontingenttia (Tsoukas & Hatch 2001). Siinä 
missä loogistieteellisyydessä propositiot tai 
sään nöt yhdistävät esimerkiksi käyttäytymisen 
kategoriat toimijoiden tai tilanteiden kategorioi
hin, asettaa narratiivisuus nämä elementit ajalli
seen, kontekstuaaliseen ja juonelliseen muotoon 
ja sen avulla saadaan tietoa siitä, miten merki
tyksiä annetaan tapahtumille, joiden kontekstiin 
toimijat ovat sulautuneina (Langley & Tsoukas 
2010). 

Aineiston analysointi eteni iteratiivisena 
pro sessina, jonka tarkoituksena oli tuottaa 
haas tatteluaineistosta yhdistelmätarinoita (ks. 
Vaara ym. 2016) tarkoittaen, että aineiston ana 
lyysissa oli olennaista uusien, yhtenäisten juo
nel listen tarinatyyppien muodostaminen eri 
osastonhoitajien fragmentoituneiden narratii
vien eli sirpaleisten kerrontojen avulla (Boje 
2008). Analyysin ensimmäisessä vaiheessa ai
neistosta etsittiin tunteisiin liittyvää kerrontaa. 
Analyysiyksikkönä oli merkityskokonaisuus, 
joten tunteiden ilmeneminen ei edellyttänyt sa
nallisia ilmaisua, kuten ”minua ärsyttää”, vaan 
niitä tulkittiin tekstin kokonaisuudesta. Tunteita 
etsittiin suorina ilmauksina ilmenevinä tunne
sanoina (esimerkiksi ärtymys, hämmästys, ilo) 
sekä tunneilmauksina eli tunnetiloja kuvaavina 
välillisinä ilmauksina (esimerkiksi haluamisen, 
odotuksen tai toiveen ilmaisu). Tunteiden tun
nistamisessa käytettiin apuna circumplexmal
lia (Russel 1980), johon on järjestetty 28 perus

tunnetta. Tämän jälkeen tunteita käsittelevä 
aineisto järjesteltiin mitoitusprojektin etenemi
sen mukaiseen aikajärjestykseen: henkilöstön 
mitoitusprojektin alku, eteneminen ja loppu 
(Heikkinen 2000). 

Seuraavassa vaiheessa aineistoa tiivistettiin ja 
jäsennettiin tematisoimalla eli ryhmittelemällä 
samankaltaisia tunteita ilmentävät kerron
nat samaan ryhmään (Eriksson & Kovalainen 
2016). Myös tässä vaiheessa hyödynnettiin  
circumplex mallia (Russel 1980). Tematisoinnin 
tuloksena aineisto tiivistyi kolmen perustunteen 
ympärille: tyytyväisyyden, pettymyksen ja ärty
myksen. Tämän jälkeen saman perustunteen 
muodostaman teeman fragmentoituneista tun
nenarratiiveista konstruoitiin kolme ajassa ete
nevää tarinatyyppiä. Näin ollen yhden osaston
hoitajan kerronnassa saattaa olla palasia, joita 
on hyödynnetty useassa eri tarinassa. Tarinoita 
konstruoitiin ja analysoitiin Weickin (1995) 
merkityksellistämisen prosessiin liittyvän seitse
män ominaisuuden avulla (esitelty aikaisemmin 
tässä artikkelissa). Tarinoiden tarkoituksena ei 
ollut tuottaa objektiivista totuutta kyseisestä or
ganisaatiomuutoksesta, vaan tuoda esiin dynaa
misen ja kumuloituvan organisaatiomuutoksen 
kokemuksellisuus osastonhoitajien tunteiden 
näkökulmasta (Maitlis ym. 2013). Konstruoidut 
tarinatyypit olivat: 1) tyytyväisen osastonhoita
jan tarina, 2) pettyneen osastonhoitajan tarina ja 
3) ärtyneen osastonhoitajan tarina. 

Aineiston analyysiin osallistui kaksi tutkijaa. 
Toinen analysoija työskentelee osastonhoitajana, 
joskaan ei tutkimuksen kohteena olleessa orga
nisaatiossa. Toinen analysoija toimii yliopisto 
opettajana, mutta hänellä on terveydenhuol
lon ammattitutkinto sekä pitkä työhistoria tut
kimuksen kohdeorganisaatiosta. Tarinoiden 
konstruointi ja tulkinta tapahtui täten yhtäältä 
terveydenhuollon kontekstia ja osastonhoitajan 
positiota, toisaalta kohdeorganisaatiota tunte
vien henkilöiden kautta. Täten se sosiokulttuu
rinen konteksti, jonka puitteissa osastonhoitajat 
kokemuksiaan merkityksellistivät, oli analysoi
jille tuttu. Tällaisen analysoijien positioitumisen 
vaarana on kuitenkin se, että analysoinnissa ei 
osata katsoa tulkittavia ilmiöitä ”tuorein silmin”. 
Tämän vuoksi analysoijat pyrkivät tietoisesti 
haastamaan omia ennakkokäsityksiään analyy
siprosessin aikana. (ks. Eriksson & Kovalainen 
2016.) 
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Analyysin tulokset on esitetty tiiviisti, nar
ratiiviselle lähestymistavalle tyypillisellä tavalla, 
loogisena tarinoiden ja niiden tulkintojen koko
naisuutena. Tutkimuksen oivalluskykyä on py
ritty takaamaan innovatiivisesti konstruoiduilla 
tarinoilla. Oivalluskyvyn arviointi jää lukijalle. 
Aineiston laajuuden ja riittävyyden takaamisek
si on tulosten ja aineiston välillä osoitettu yhteys 
sisällyttämällä kertomuksiin autenttisia lainauk
sia. (VuokilaOikkonen ym. 2003.) Alkuperäiset 
aineistokatkelmat on tarinoissa esitetty kursi
voidulla tekstillä. Aineistokatkelmiin on varsi
naisten tunnetta ilmaisevien katkelmien lisäksi 
valittu katkelmia, joiden on tulkittu ilmentävän 
tunteiden yllykkeitä ja syitä. Aineistokatkelmien 
valinnassa on huomioitu tutkimukseen osallis
tujien anonymiteetti ja tutkimukseen osallistu
misen luottamuksellisuus. Aineistokatkelman 
jälkeen esitetään suluissa, monennenko haasta
teltavan aineistokatkelma on kyseessä. Tarinan 
aikamuotona on preesens, kun tarinassa viita
taan kerrontaan yleisemmällä tasolla ja imper
fekti, kun tarina keskittyy mitoitushankkeen 
tapahtumiin.

OsAstONHOitAJieN tUNteet 
mitOitUsHANKKeeN KONteKstissA

mitoitushankkeen kuvailua

Mitoitushanke käynnistyi sairaalan ylimmän 
joh don toimesta. Mitoitushankkeen tarkoituk
sena oli kartoittaa osaston hoitohenkilöstön 
riittävyyttä, mutta uusia hoitajien toimia ei 
tul taisi saamaan, vaan tulosten perusteella hoi
tajien toimia tasoitettaisiin osastojen kesken. 
Mitoituksen yhteydessä kartoitettiin myös työ
tehtäviä, joita hoitohenkilökunta teki, mutta 
jotka eivät heille kuuluneet. Osastonhoitajat 
kokivat ilmoituksen mitoituksen alkamisen 
positiivisena asiana, koska sen avulla saataisiin 
osastojen todellinen tilanne henkilöstömäärän 
riittävyyden suhteen esille. Itsellä oli aina se 
tunne, että joitakin mittareita pitäisi olla, millä 
pystyisi näyttämään se, että mitä me tarvitaan 
sille osastolle (h2). Osastonhoitajilla oli oletuksia 
siitä, että osastojen kesken henkilöstöresurssien 
suhteen oli eriarvoisuutta. Talossa on yksiköitä, 
missä resurssit ovat ihan eri asiat. Toisella osas
tolla on todella hiljaista, todella kevyttä ja sitten 
erittäin raadollista on toisessa päässä, että hoi

tajat ei ehdi tehdä lähestulkoonkaan sitä, mitä 
potilaiden kanssa pitää tehdä (h9). 

Hankkeessa työskenteli kaksi talon työnteki
jää. Osastonhoitajat olivat saaneet etukäteisma
teriaalia mitoituksessa käytettävästä lomakkees
ta. Osastonhoitajien tuli ilmoittaa hankkeen 
työntekijöille muun muassa osastonsa hoitohen
kilöstön vakanssimäärät, hoidettujen potilaiden 
määrät ja hoitoajat, hoitoisuusluokat sekä kuor
mitusprosentit. Tämän avulla kullekin osastolle 
laskettiin optimiluku: kuinka paljon hoitajia tar
vittiin, jotta hoitotyö voitiin tehdä hyvin. 

tyytyväisen osastonhoitajan tarina

Tyytyväisen osastonhoitajan tarina koostuu vii
den osastonhoitajan kerronnasta. Tarina ilmen
tää mitoitushanketulosten synnyttämiä helpot
tuneita tunnelmia. Ei jouduttu kokemaan radi
kaalia muutosta (h5), vaikka aika lailla kyllä tie
sinkin, että täytyy käydä näin (h4). Muutoksen 
mahdollisuus henkilöstömäärässä oli aiheutta
nut jonkin verran huolestuneisuutta. Pysyvyys 
tuottaa helpotusta, jota lisää se, että oma arvio 
henkilöstömäärästä oli ollut paikkansapitävä. 

Myöhemmin hankkeen työntekijä esitteli tu
losalueen osastonhoitajille mitoituksen tulokset 
eli millä osastolla on hoitajia sopivasti, millä 
osastolla oli vajetta ja millä puolestaan liikaa. 
Osastonhoitajat saivat näin mahdollisuuden 
ver tailla oman osastonsa tuloksia toisiin osastoi
hin. Tulosalueen ylihoitaja esitteli, mitä kullakin 
osastolla tultaisiin tekemään samalla ilmoittaen, 
että sairaanhoitajan toimi vaihdetaan lähihoita
jan toimeksi. Kerronnassa alkaa esiintyä häm
mennystä ja huolta: Ei se ole mahdollista, miten 
tässä nyt käy (h7). Huomio siitä, että omalla 
osastolla oli paljon sairaanhoitajia suhteessa lä
hihoitajiin, nostaa kerrontaan pohdintaa oman 
osaston tilanteesta. Aa, olisi tarvetta muuttaa 
näitä vakanssien rakenteita, että mitä se meidän 
kohdalla tarkoittaa (h7). 

Muutoksen seurauksena joissakin yövuo
roissa sairaanhoitaja joutuisi yksin vastuuseen 
lääkehoidosta. Osastonhoitajat alkoivat keskus
tella keskenään yövuorojen sujuvuuden koke
muksista, joka ilmentää merkityksellistämiseen 
liittyvää sosiaalisuuden ulottuvuutta (Weick 
1995). Toisten osastonhoitajien hyvät kokemuk
set lääkehoitoa jo pidemmän aikaa tehneistä lä
hihoitajista, auttoivat tilanteen  hyväksymisessä. 
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Ei tarvinnut edes miettiä, onko tämä oikein vai 
väärin, vaan todeta, näin on, asia selvä (h1). 
Kerronta hyväksyttävästä yöaikaisesta toimin
nasta raken tuu sellaiseksi, joka voidaan sovittaa 
omiin käsityksiin ja mitoitushankkeen vaati
muksiin. Tilanteen tulkinta muuttuu hyväksy
vämmäksi, mikä rakentuu solidaarisuuden tun
teista. Ollaan samassa veneessä. Eikä soisi, että 
kenelläkään muulla olisi yhtään sen hankalam
paa, kaikilla on ne omat juttunsa. Ja ei voi aina 
ajatella, että noilla on helpompaa tai meillä on 
vaikeampaa (h1). Kerronta ilmentää tuottavaa 
merkityksellistämistä, joka pyrkii erilaisten ym
päröivien vihjeiden yhteensovittamiseen ja on 
tyypillistä silloin, kun ihminen kokee ennem
minkin positiivisia kuin negatiivisia tunteita 
(Maitlis ym. 2013). 

Tarinassa alkaa ilmetä tyytyväisyyttä, jota 
vahvistaa oivallus, että mitoitushankkeen tulok
silla pystytään perustelemaan osaston henkilös
tömäärää. Joku on katsonut sen asian, laskenut 
ja mitannut, että onko meillä nyt oikein tämä 
(h4). Hoitohenkilöstö oli pitkään viestinyt, että 
henkilöstöä on liian vähän. Lääkäreiden tahol
ta puolestaan oli ajoittain viestitty, että on niin 
paljon henkilökuntaa, mitä te siellä teette, mitä 
ne tekevät siellä (h4). Ristiriitaisille näkemyksil
le on nyt osoitettavissa objektiivista tietoa. Sen 
objektiivisen mitoituksen mukaan meitä on juuri 
sopivasti (h7). Mitoitushanke rakentuu uskot
tavana. Kyllä sillä oli sitä luotettavuutta. Kun 
oli laskettu kaikki poissaolot ja kaikki mahdol
linen, se tuntui enemmän uskottavalta. Ja siinä 
oli faktoja ja ne kaikki oli palasteltu siihen (h1). 
Uskottavuutta lisää läpinäkyvänä koettu mitoi
tustapa; mitoituksen suorittivat samat henkilöt 
kaikkien yksiköiden osalta, kaikkia osastonhoi
tajia oli haastateltu ja laskennassa oli käytetty 
hyödyksi osaston omia tilastotietoja.

Uskottavuutta mitoitushankkeeseen vahvis
taa se, että sen koettiin auttavan itse työtä. 
Saatiin heiltä [hoitajilta] sitä toimintakertomuk
seen tarvittavaa tietoa, ei enää mututietoa. Nyt 
me olemme saaneet heidät velvoitettua tilastoi
maan myös nämä potilaat (h5). Kerronnassa 
mitoitushankkeen mittari rakentuu johtamisen 
työkaluna, mutta myös kehittämisen työkalu
na. Kerronta ilmentää mitoituksen tuovan esille 
asioita, joihin vaikuttamalla voidaan keventää 
hoitajien arkea, esimerkiksi tähän lääkehoito

prosessiin täytyy puuttua ja tähän lääkärikierto
prosessiin täytyy puuttua (h2).

Tarinan lopussa tyytyväisyyttä lisää mitoituk
sen tarkistuslaskenta, joka oli toteutettu omasta 
pyynnöstä. Tuloksen mukaan osaston henkilös
tömäärä on nyt optimitasolla. Uuden laskennan 
tulos oli ristiriidaton oman käsityksen kanssa, 
mikä lisäsi tunnetta niin omasta pystyvyydestä 
kuin mittauksen luotettavuudesta, ”että näin se 
menee. Että tavallaan sen oman suunnittelun 
kautta ja myös sen mitoitushankkeen kautta” 
(h1).

Tyytyväisen osastonhoitajan tarinassa mitoi
tushankkeen tulosten vertailu aiheutti lievää 
huolestumisen ja hämmennyksen tunnetta, 
mikä laukaisi merkityksellistämisen prosessin. 
Koska omat tunteet suhteessa mitoitushank
keeseen ja siihen liitettyihin käsityksiin saatiin 
nopeasti ristiriidattomiksi, ei kerronnoissa il
mennyt tarvetta merkityksellistämisen jatkumi
selle. Tarinassa oma kokemuksellisuus saatiin 
sovitettua mitoitushankkeen tapahtumiin ja 
vaatimuksiin, ja mitoituksessa käytettyä las
kentakaavaa pidettiin luotettavana ja kattavana. 
Mitoitushanke rakentui uskottavana. 

Pettyneen osastonhoitajan tarina

Pettyneen osastonhoitajan tarina koostuu niin 
ikään viiden eri osastonhoitajan kerronnasta. 
Tarinan kerronnoissa realisoituu raskaaksi koet
tu osasto. Henkilöstömäärää pidetään lähtö
kohtaisesti liian vähäisenä. Kyllä se näyttää, et
tä ihmiset ei taho ehtiä… pitäisi yksi perus tai 
lähihoitajavakanssi saada sairaanhoitajaksi, kun 
meillähän on paljon ivlääkehoitoa [suonen
sisäis tä] (h3). Henkilökuntaa motivoitiin mitoi
tushankkeen alkaessa osastokokouksessa. Tällä 
on ihan oikeasti vaikutusta, että jos meillä on 
liian vähän henkilökuntaa, niin tullaan talon 
tasolla tasaamaan henkilökuntaa jollakin aika
viiveellä, ja taas jos osoittautuu, että meillä on 
liikaa väkeä täällä, niin meiltä joudutaan antaa 
henkilökuntaa pois (h5). Kerronnassa organisaa
tio rakentuu paikkana rajallisista resursseista, 
joiden jakamisen taistelussa osastonhoitaja on 
osallisena. 

Laskentaan tarvittavia tietoja käytiin läpi 
mi toitusta tekevän erikoissuunnittelijan kans
sa. Tietojärjestelmistä saatujen tietojen mukaan 
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osaston kuormituslukemat olivat korkeat ja tari
nassa alkaa esiintyä toivetta saada lisää henkilö
kuntaa. Oli takaajatus taustalla, että ehkä tässä 
voitas saadakin jotakin, pikkusen helpotusta (h6). 
Mitoitushankkeen tulokset osoittivat kuitenkin, 
että osastolle ei ollut tulossa henkilöstömuutok
sia. Okei, että meillä onki näin leppoisaa täällä 
(h5). Kerronta ilmentää ihmetystä ja hämmen
nystä, koska tulos on ristiriitainen oman koke
muksen kanssa. Tulokset tarkistettiin uudelleen, 
mutta tulos ei muuttunut. Ensinhän se näytti, 
että me ollaan saamassa lisää, mutta sitten se 
jämähti siihen paikoille, mitä meillä on. Me ei 
saatu lisää (h3). Kerronnassa rakentuu petty
myksen tunne. Tarinassa alkaa esiintyä pohdin
taa siitä, mikä tuloksen syynä oli. Nuo puhelut 
työllistävät ihan hirveästi (h8). Mitoituksen las
kentakaavassa arveltiin painotettavan potilai
den fyysistä kuntoisuutta, kun siinä pitäisi olla 
ohjaaminen ja henkinen tuki. Arvostetaanko sitä 
siinä (h3). Mitoituksessa ei koettu huomioitavan 
tarpeeksi ylipaikoilla olevia potilaita. Me ollaan 
aina ylimitoitettuja, me joka aamu aloitetaan 
miinuspaikoilla…että oikein hämmästyy, jos jos
kus on jollekin paikka antaa (h3). 

Tarinan kerronta alkaa rakentua mitoi tus
hankkeen uskottavuuden ympärille. Mitoi tuk
seen oleellisesti vaikuttaneen hoitoisuus luo ki
tuk sen luotettavuutta pohdittiin. Hoitoi suus
luo  kitusta varten tehdyissä parimittauksissa oli 
ollut vaikeuksia saada riittävää yksimielisyys
prosenttia, sillä aiemmin tehdyn organisaatio
muutoksen seurauksena työn sisältö oli muuttu
nut ja tätä kautta potilasvaihtuvuus nopeutunut. 
Osastolla tehtiin uusia toimenpiteitä, joissa me
ni tietenkin pitempi aika, että meillä on hoitoi
suus per hoitaja kuukauden keskiarvo laskenut. 
Nyt ei meillä niin korkeita lukuja enää ole, koska 
on paljon vähemmän potilaita. Koska siinä ei 
mitata sitä aikaa vaan sitä potilaan hoitoisuut
ta (h7). Jos hoitoisuusluokitukset ja optimi ovat 
siinä [laskennassa]noin vahvassa roolissa, niin 
meidän pitää oppia tekemään ne niin, että me 
voidaan itsekin luottaa niihin. (h8) 

Mitoituksen uskottavuuden kyseenalaistami
sen lisäksi tarinassa pohditaan osastolla koetun 
kiireen syitä. Tieto siitä, että sairaanhoitajat 
olivat tehneet myös sihteerin työtä, aiheuttaa 
ärtymystä, kun täällä pitäisi tehdä sitä, että oi
keat henkilöt tekevät oikeaa työtä (h5). Kerronta 
rakentaa sairaalan byrokraattisena organisaatio

na työjakoineen ja mitoituksen nähdään tuovan 
esiin toimimattoman työnjaon ammattiryhmien 
välillä. Koetun kiireen syitä etsittiin myös toi
minnan avohoitopainotteisuuden lisääntymi
sestä. Alkoi tämä…uusi toiminta, sehän vei ne 
meidän paraskuntoisimmat potilaat ja meille 
jäin ne niin sanotut huonokuntoset, hoidetta
vammat. Niin näkyhän se toki potilaissa sitten. 
Mutta ei varmaan sekään sinänsä, mutta sitten 
kun siihen pitää yhdistää tämä hirveä vaihto, 
että tulee sitä vaatimusta (h3). Tarinassa alkaa 
esiintyä konkreettisia kuvauksia toimista, joilla 
tilannetta saadaan korjatuksi. Osastolla muutet
tiin asioita, joiden uskottiin aiheuttavan kiiret
tä. Lähihoitajien tehtäväkuvaa laajennettiin, ja 
mitoitus opetti meidät myös seuraamaan, meillä 
pitää seurata niitä, jotka vievät meidän aikaa, 
sen hoitajan aikaa paljon (h5). Osastojen välistä 
yhteistyötä lisättiin ja mietinnässä oli hoitajan 
osallistumisen tarve lääkärinkierrolle. 

Myöhemmin haluttiin uusintamittaus. Minä 
laitoin ihan, että me tarvitaan uusi päivitys, 
koska meiltä on toiminnot muuttuneet, tehtä
vänkuvia ollaan laajennettu tietyiltä ammatti
ryhmiltä (h5). Kerronta ilmentää toiveikkuutta 
siitä, että mitoitukseen ja sen laskentatapaan 
perehtymisen vuoksi uusi mitoitus antaisi oman 
kokemuksen kanssa koherentimman tuloksen. 
Uusintamitoituksen tulos osoitti, että hoito
henkilöstöä oli nyt liikaa. Tämä aiheutti yhä 
suurempaa ristiriitaa mitoitustuloksen ja oman 
kokemuksen välille. Tieto aiheuttaa pettymystä 
ja laskelma on edelleen lukematta. Minä en tiedä, 
miksi minä en saa sitä luettua (h3). 

Tilannetta helpottaa apulaisosastonhoitajalta 
saatu tuki. Keskustelu apulaisosastonhoitajan 
kanssa auttaa tilannetta, tulee semmoinen olo, et
tä hetkinen, pitäisi tehdä jotakin (h3). Tämä seu
rauksena käännyttiin ylihoitajan puoleen, jonka 
kanssa asiaa pohdittiin yhdessä. Tuo näyttää tuo 
mitoitus tuolta, miksi meillä on kuitenkin niin 
tiukkaa, mikä meillä on muuttunut. Okei, meillä 
on tullut ryhmäohjaukset, joo… Meille on tullut 
KanTa, KanTa on työllistänyt (h5). Liiallinen 
lääkärikeskisyys nousee kerronnassa esiin. Nyt 
ajattelu on, että se olisi se lääkärikierto se kaiken 
keskus. Että siitä pitäisi jotenkin, että se lääkäri ei 
ole siinä keskiössä vaan se potilas. Ja kun se aja
tus alkaisi sieltä potilaasta, niin se muuttaisi var
maan päivän ajattelua (h3). Myös osittaista työ
aikaa tekevät hoitajat, vajaatyökykyisten poissa
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olot, avohoitopainotteisuuden seurauksena li
sääntyneet potilasmäärät ja toisaalta potilaiden 
huonompi kuntoisuus nousevat pohdinnoissa 
esiin: onko jäänyt joku oleellinen huo mioimatta, 
että mihin se meidän aika menee (h5). 

Pettyneen osastonhoitajan tarinassa mitoi
tuslaskennan tulos ei vastannut omaa koke
musta. Tämä laukaisi tarpeen löytää selityksiä 
sille, miksi osastolle ei saatu lisää henkilöstöä. 
Laskentakaavan kattavuutta ja siihen oleellisesti 
vaikuttanutta hoitoisuusluokitusta kyseenalais
tettiin. Koetut tunteet olivat kuitenkin oleelli
sia syvemmälle tilanteiden prosessoinnille ja 
tilanteeseen alettiin etsiä konkreettisia selviy
tymiskeinoja. Tarinassa merkityksellistäminen 
laukesi kohtalaisen negatiivisia tunnereaktioi
ta aiheuttavien tapahtumien johdosta, mutta 
tunteiden korvautuessa positiivisilla tunteilla 
muun muassa apulaisosastonhoitajan ja ylihoi
tajan kanssa keskustelun ja heiltä saadun tuen 
seurauksena, alkoi tilalle tulla tunne selkeydestä 
ja kontrollista. Merkityksellistäminen oli tuotta
vaa (Maitlis ym. 2013) ja tietoa alettiin sovittaa 
ylemmän johdon esittämään organisaatiotason 
tarinaan sopivaksi.

ärtyneen osastonhoitajan tarina

Ärtyneen osastonhoitajan tarina rakentuu neljän 
osastonhoitajan kerronnasta. Tarinan alkuvai
heessa ilmenee, että osastolle olisi alkuperäisen 
laskelman mukaan pitänyt lisätä hoitohenkilö
kuntaa. Laskelman tulos vastasi omaa käsitystä, 
tämä osasto oli erilaisissa laskelmissa ollut jo pit
kään raskas, kuormittava. Se kuormitusprosentti 
oli yksi luku ja hoitoisuusluokitukset, ne myös 
näyttivät sen, että ne olivat näitä kuormittavia 
potilaita (h9). 

Tilanne muuttui joulukuussa pidetyssä pa
la  verissa, johon osallistui tulosalueen johto. 
Ko kouksessa käytiin yhteisesti mitoituksen tu
loksia läpi ja todettiin, että tuloksen mukaisesti 
ei voitu toimia, sillä jos olisi ajateltu, että poti
laspaikat ovat entiset, kuormitukset niin kuin ne 
olivat, niin henkilötarve olisi ollut paljon lisää 
(h6). Ylemmän johdon taholta kokouksessa 
tehtiin nopea päätös; tehdään se mitoitus uudel
leen. Sillä perusteella, että tasataan kaikkien vuo
deosastojen kuormitukset [x prosenttiin], noin, ja 
potilaspaikkoja näiltä osastoilta vähennetään. 
Et se tuli vähän niin kuin puskista ja sitten se, 

 että olihan se varmaan tehty jo se päätös, että 
se kuormitus ja niitä paikkalukuja muutetaan 
(h6). Päätös aiheutti ihmetystä ja hämmennys
tä. Hyvänen aika, mikä laskutapa tämä on (h9)? 
Tapa, millä asiat esitettiin osastonhoitajille, 
koettiin negatiivisena. Ei esitettykään vaihtoeh
toja, kun vaan ilmoitettiin. Se vain nuijittiin se 
päätös. Kaikki tyrmistyivät. Varmaan se oli sitä, 
että voiko kolmessa minuutissa päätös näin radi
kaalisti muuttua (h6). 

 Palaverin jälkeen uusi mitoitus tehtiin uudel
la laskentakaavalla nopealla aikataululla. Siihen 
vaan kylmän rauhallisesti vaihdettiin jokaisen 
osaston paikalle siihen laskentamalliin se x [uusi 
kuormitusprosentti] (h10). Käytetty laskentatapa 
koettiin vääräksi, sillä se mitoitus tehtiin vuoden 
vanhalla tiedolla, mitä se oli ollut vuosi takaperin, 
ja toiminta oli muuttunut osastolla aika paljon. 
Se mitoitus, mikä oli tehty sen vanhan mukaan, 
niin sen mukaan sitä ruvettiin elämään, vaikka 
ne osastot ei enää ollutkaan, se potilasaineisto 
sama. Meillä lähti pois semmoiset keveimmät 
potilasryhmät, joka oli aika iso määrä, siis mää
rällisesti iso määrä (h10). Laskentatavan koet
tiin kohtelevan epäoikeudenmukaisesti osastoja, 
sillä kun jossakin toisella osastolla oli hirveän 
raskasta, niin sieltä siirrettiin pois sitä raskaut
ta toiselle osastolle siinä vaiheessa. Mutta kun se 
laskettiin sen entisen mukaan, niin toiset sai hoi
tajia lisää, vaikka paikkaluku laski. Että kun itse 
ajattelee, että meiltä lähti se helpoin aineisto pois 
ja tuli raskaammaksi (h10). 

Kukin osastonhoitaja kutsuttiin tulosalueen 
johdon luokse ennen jouluaattoa kuulemaan 
uusintamittauksen tulos. Minäkin olin ihan 
sini silmäinen. En ajatellut, että siitä nyt edes mi
tään kamalaa laskutoimitusta tai muutosta tulee, 
mutta se oli tosi tyrmäävä se tieto, kun siinä sa
nottiin, että näiden uusien laskujen perusteella 
niin sinun osastolta vähenee [x] työpanosta. Ja 
asia pitää panna mahdollisimman pian täytän
töön. Ja mitään ei saanut katsoa niitä laskelmia, 
ei mitään annettu paperilla, sanottiin vain, että 
näin on (h9), että eihän siellä ollut sanan sijaa, 
sanottiin vaan, että teiltä lähtee nämä (h10). 

Kerronta ilmentää voimakasta tyrmistymistä. 
Erityisesti ajankohta herättää ikävää tunnetta, 
se oli mukavasti, että hyvää joulua. Se oli kyllä 
tökerösti minusta tehty (h10). Ylemmän johdon 
ohje oli, että pois siirrettävät hoitajat tuli nimetä 
nopealla aikataululla ja etsiä heille uusi sijoitus
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paikka. Oma esimies eli ylihoitaja oli joulu
lomalla ja tilanteen selvittelyssä koettiin jääneen 
yksin, kun niitä esimiehiä ei ollut, kenen kanssa 
olisi voinut keskustella tai saada tukea, kun yli
hoitajat olivat joululomilla. Niin sitä oli oikeas
taan aivan yksin siinä tunnekuohussa (h9). 

Seuraava vuosi rakentuu kerronnassa vaikea
na. Vapaaehtoisesti muualle siirtyviä hoitajia ei 
löytynyt ja uusien sijoitusyksiköiden löytämi
nen osoittautui haastavaksi. Tilanne koettiin 
ahdistavana, kun se oli tavallaan, että pakko. 
Että pakko on jonkun lähteä. Jotenkin kun on ih
misistä kyse, niin se tuntui hirveältä. Minun teh
tävähän se oli sitten jotkut jollakin tavalla saada 
lähtemään. Totta kai oman ylihoitajan kanssa 
neuvottelin tilanteesta. Mutta minun se vaan 
oli jotenkin löydettävä ne sieltä (h10). Kerronta 
ilmentää ristiriitaa ylemmän johdon tahtotilan, 
arjen sujuvuuden ja esimiehen velvollisuuksien 
välillä.  

Osastonhoitajien kokouksessa tarkasteltiin 
osastojen kuormitusprosentteja ja huomattiin, 
että suunniteltu kuormitusprosentti ei ollut 
aina toteutunut, vaan joillakin osastoilla se oli 
jäänyt alle ja osassa ylittynyt. Kerronnassa alkaa 
rakentua yhä näkyvämpää kriittisyyttä muu
tosprosessin toimintatapojen suhteen: miten 
joku [osasto] on saanut sellaisen aseman, että 
henkilökunta saa tehdä sen työn aina, lähes aina 
optimissa, kun se on sitten, jos vertaa nyt [toi
seen osastoon], niin siellä ollaan yli optimin koko 
ajan (h2). Asia otettiin esille ja esitettiin, että 
tilannetta tasattaisiin tälläkin kertaa tarvittavil
la henkilöstösiirroilla. Se kuitenkin tyrmättiin 
ylemmän johdon toimesta sanomalla, että eihän 
me voida semmoista ruveta tekemään. Se pitää 
järjestää jollakin muulla tavalla (h9). Tätä ei pi
detä hyväksyttävänä, sillä aiemmin toteutettuja 
hoitajasiirtoja oli perusteltu kyseisellä tavalla. 
Tilanteen seurauksena kerronta ilmentää yhä 
vahvempaa epäoikeudenmukaisuuden ja ärty
myksen tunnetta. Päätöstä kuormitusprosentin 
muuttamisesta pidetään asiasta tietämättömän 
ihmisen päätöksenä eikä järkevää perustelua 
koeta saadun. 

Pettymystä lisää koettu vähäinen tuki yli
hoitajilta. Kyllä se semmoista epäoikeudenmu
kaisuutta ja huonoa johtamista minusta osoit
ti, tämä homma, miten tämä on hoidettu. Että 
olisi pitänyt enemmän olla ylihoitajien samassa 
kelkassa meidän kanssa, mutta meidät pantiin 

niin kuin lastut laineelle menemään. Semmoista 
ymmärtämistä ja tukea ei tullut meille (h9). Olen 
sitä mieltä, että asianomaisten pitää tulla kuul
luksi ja niitä asioita pitää pohtia ja vähän miettiä 
porukalla (h6). 

Kerronnassa mitoitushanke rakentuu raskaa
na prosessina. Onhan siinä ollut sitä kasvun 
paikkaa itselläkin, että miten on pystynyt kä
sittelemään (h6). Kokemuksia jaetaan toisten 
samassa tilanteessa olevien kanssa vähän kat
kerinakin siihen tapaan (h9). Suhteessa avohoi
topainotteiseen työhön osastoilla tehtävää työtä 
ei nähdä enää arvostettavan mutta se osoittaa 
just sitä, että nämä vastuulliset henkilöt, niillä ei 
ole kokemusta täältä, ei ole näkemystä, että mi
tä se tämä on (h9). Kerronta ilmentää ristiriitaa 
oman kokemuksellisuuden ja mitoitushankkeen 
toteutuksen ja tuloksen välillä, mikä ylläpitää 
negatiivisia tunteita. 

 Tarinan kerronta päättyy toiveeseen uusin
tamittauksesta. Laskenta on kuitenkin jäänyt 
yhteen kertaan, jota kritisoidaan. Minä en kos
kaan ymmärrä, että miksi tätä ei sitten hyödyn
netä, et tehtäisiin näitä, kun tilanteet muuttuvat. 
Silleen jotenkin toivoisi, että olisi kiva nähdä, kun 
se tehtäisiin uudestaan, että miltä se näyttää. Se 
kai se tarkoitus oli ja sitä meille hyvin vahvasti 
tuotiin esille, että näin tehtäisiin, että meillä on 
nyt tämmöinen työkalu, millä me voidaan tätä 
tehdä, eikö ne uskalla tehdä sitä uudestaan, vai 
mistä se johtuu (h10).

Ärtyneen osastonhoitajan kerronta keskit
tyi kuormitusprosentin muutokseen, sen syi
hin, seurauksiin ja toteuttamistapaan. Mer ki   
tyksellistämisen laukaisi ylemmän johdon päät
tämä mitoituksen suorittamistavan yllät tä  vä 
muutos (kuormitusprosentin muutos), jota ei 
pidetty oikeudenmukaisena. Mer ki tyk sel lis tä
mi sen tarvetta lisäsi muutoksen huonona koet
tu toteuttamistapa ja kerronnassa konstruoitiin 
käsityksiä hyvistä ja huonoista ylemmän johdon 
toimintatavoista. Mitoitushanke ei rakentunut 
missään vaiheessa uskottavana. Tarinassa nega
tiivinen tunnereaktio jatkui negatiivisena, jonka 
seurauksena tapahtui yhdistävää merkityksel
listämistä eli tilanteen tulkinnan rakentami
nen oli tarkempaa ja uuden tiedon analysointi 
kriittisempää. Tämä johti systemaattisempaan 
ympäristön vihjeiden käsittelyyn ja tilannetta 
selittävien olettamusten kehittämiseen. (Maitlis 
ym. 2013.) 



ARTIKKELIT | LUNKKA, PäTSI JA SUHONEN 181

Ärtyneen osastonhoitajan tarinassa julkilau
sutusti toivottiin keskijohdolta enemmän tukea 
sekä keskustelua mitoitushankkeen yllättävästä 
laskentatavan muutoksesta ja siitä aiheutuvista 
henkilöstömuutoksista. Tuen puute heikensi 
keskinäistä luottamusta osastonhoitajien ja kes 
  kijohdon välillä samoin kuin muutokseen si
toutumista (Shin ym. 2012). Esimerkiksi kol
legoilta saatu tuki ei muuttanut merkityksel
listämisen prosessia tuottavampaan suuntaan. 
Päinvastoin, negatiivinen tunne johti ”alhaalta 
ylös” tyyliseen tiedon prosessointiin, joka oli 
todistehakuista ja siten yhteydessä laajempaan 
informaation käsittelemiseen ja suurempaan 
avoimuuteen ja huomioon uudelle informaa
tiolle. Ärtyneen osastonhoitajan kerronnoissa ei 
saatu luotua johdonmukaisuutta tunteen, tilan
teen tulkinnan ja toiminnan orientaation välille. 
(Maitlis ym. 2013.) Taulukossa 1 esitetään tiivis
tetysti artikkelin keskeiset tulokset. 

POHDiNtA

Artikkelissa tutkittiin osastonhoitajien tunne
kokemusten jälkikäteistä merkityksellistämistä 

organisaatiomuutoksen kontekstissa. Tutkimus 
kohdennettiin ensinnäkin niihin tunteisiin, jot
ka liittyvät organisaatiomuutoksen merkityk
sellistämiseen osastonhoitajien kerronnoissa ja 
toisekseen siihen, miten organisaatiomuutoksen 
merkityksellistäminen kerronnoissa eri tuntei
den vallitessa eteni. 

Yhdeksi oleelliseksi merkityksellistämisen 
ulottuvuudeksi tunteiden näkökulmasta nousi 
osastonhoitajien identiteetti. Tämä tukee aikai
sempaa kirjallisuutta siitä, että merkityksellistä
minen pohjautuu vahvasti identiteettiin (esim. 
Weick 1995, Thurlow & Helms Mills 2009). 
Konstruoiduissa tarinoissa osastonhoitajan 
iden titeetti rakentui olemassa olevaksi erilaisten, 
osin ristiriitaistenkin, ulottuvuuksien konteks
tissa. Osastonhoitajan identiteettiä rakennettiin 
kerronnoissa niin oman osaston henkilöstöre
surssien turvaajana rajallisten resurssien allo
koinnin kehyksessä, osaston sujuvien toimin
tojen ja kehittämisen takaajana kuin ylemmän 
johdon lanseeraaman hankkeen toteuttajana. 
Täten identiteettityö oli tilannekohtaista, eri 
ulottuvuuksien korostuessa eri tilanteissa. Tämä 
oli oleellinen tekijä tunteiden näkökulmasta, 

Taulukko 1.  Tunteet osastonhoitajien kokemusten merkityksellistämisen prosessissa mitoitushankkeen 

kontekstissa.

TARINA LAUKAISEVA TEKIJÄ 
JA TUNNE

PROSESSIIN  
LIITTYVÄT TUNTEET

PROSESSIN PÄÄTÖS

Tyytyväinen
osastonhoitaja

Mitoitustulosten vertailu
Uhka identiteetille

Hämmennys

Tyytyväisyys,
neutraalius

Saatettiin päätökseen  
pian laukeamisen jälkeen

Pettynyt
osastonhoitaja

Mitoituksen tulos
Uhka identiteetille

Pettymys,
Hämmennys

Lievä pettymys,
huoli, ärtymys

Pyrkimys sovittaa oma 
kokemus organisaation 

tarpeeseen

ärtynyt
osastonhoitaja

Kuormitusprosentin muutos,
koettu toimintatapa

Mitoituksen uskottavuus

Epäoikeuden-
mukaisuuden tunne,

ärtymys

Voimakas ärtymys, 
tyrmistys,

epäoikeuden-
mukaisuuden tunne

Kriittisyys,
ei saada päätökseen
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koska vahvat ristiriidat osastonhoitajan identi
teetin eri ulottuvuuksien välillä aiheuttivat ja 
pitivät yllä negatiivisia tunteita. 

Weickin (1995) mukaan identiteettiä yhtäältä 
rakennetaan ja ”kalibroidaan” jatkuvasti ympä
ristöltä saadun palautteen perusteella, toisaalta 
identiteetti vaikuttaa siihen, millaisia vihjeitä 
ympäristöstä poimitaan merkityksellistämisen 
prosessissa. Tämä oli näkyvissä myös konstruoi
duissa tarinoissa, joissa tapahtumien merkitystä 
peilattiin osastonhoitajan aseman ja tehtävien 
kautta. Osastonhoitajan identiteettiin kohdis
tuvat uhat aiheuttivat osatonhoitajille erilaisia 
tunteita. Esimerkiksi uhka siitä, että oma osasto 
näyttäytyi mitoitustulosten vertailussa negatiivi
sessa valossa, aiheutti huolestuneisuutta, koska 
tulos kertoisi julkisesti eri tahoille siitä, miten 
osastonhoitaja oli työssään onnistunut. Tämä 
puolestaan laukaisi aktiivisen merkityksellis
tämisen prosessin. Tunteet toimivat ”suunnan
näyttäjinä” ja vihjeinä (ks. Hodgkinson & Healy 
2011, Mailtis ym. 2013) siitä, millaisena ”hyvää” 
tai ”onnistunutta” osastonhoitajaa kyseisessä 
kontekstissa pidettiin. 

Kaiken kaikkiaan tunteet ilmensivät tari
noissa ääneen lausumattomasti sosiaalisesti 
ra kentuneita uskomuksia, käsityksiä ja käytän
teitä, joiden ”reunaehdoilla” organisaatiomuu
toksen nähtiin olevan mahdollista organisoi
tua. ”Hyvän” osastonhoitajan käsitysten lisäksi 
käsitykset ”hyvistä” ja ”huonoista” muutosjoh
tamisen käytänteistä vaikuttivat siihen, miten 
tapahtumat organisaatiomuutoksen konteks
tissa tulkittiin ja millaisia tunteita ne aiheutti
vat. Nämä uskomukset ja käsitykset vaikuttivat 
tapahtumien ja tilanteiden tulkintojen uskotta
vuuteen ja sitä kautta myös mitoitushankkeen 
uskottavuuteen.  

Kriittiset äänenpainot ilmensivät tarinoissa 
mitoitushankkeen uskottavuuden kyseenalais
tamista ja merkityksellistämisen tarvetta. Ne 
on tarpeen kohdata rakentavasti, mikä vaatii 
arvostavaa kohtaamista, riittävää vuorovai
kutusta ja moniäänisyyden sietämistä (Weick 
2009). Keskeisten muutostoimijoiden on tärkeä 
ymmärtää, että oleellista ei ole se, että merkityk
sellistämisen prosessissa rakentunut uusi tulkin
ta on täysin yhteneväinen muiden toimijoiden 
tulkintojen kanssa. Weickin mukaan (1995) 
koordinoitu toiminta organisaatioissa – esimer
kiksi organisaatiomuutoksen kontekstissa – ei 

vaadi eri toimijoiden kesken kovinkaan saman
laista tulkintaa asioista. Tärkeää sitä vastoin on 
se, että merkityksellistämisen prosessia tuetaan 
ja sille annetaan tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia, 
jotta uuden tulkinnan rakentuminen on yli
päänsä mahdollista (Weick 2009). Samalla on 
mahdollista huomioida osastonhoitajien tunne
kokemukset (ks. Shin ym. 2012). Vain näin on 
mahdollista vaikuttaa siihen, että organisaatio
muutoksen merkityksellistäminen etenee en
nemminkin tuottavana kuin yhdistävänä, mikä 
puolestaan tukee uuden tulkinnan rakentumista 
ja merkityksellistämisen prosessin loppuunsaat
tamista (Mailtis ym. 2013). 

Päätelmät

Tunteiden hyväksyminen osaksi organisaatioi
den todellisuutta lisää ymmärrystä organisaa
tioiden inhimillisestä luonteesta. Loppujen 
lo puksi organisaatiot koostuvat kokevista ja 
tuntevista ihmisistä, joiden toiminnan ja käyt
täytymisen ymmärtämiseen merkityksellistä
misen viitekehys antaa eväitä. Ylihoitajien ja 
muiden keskeisten muutostoimijoiden on hyvä 
ymmärtää, että organisaatiomuutoksen peruste
lemisen lisäksi (ks. Humphreys & Brown 2002, 
Sonenshein 2010) on tärkeää ottaa huomioon 
organisaatiomuutoksen nostattamat ja sen 
kon tekstissa ilmenevät tunteet (ks. Mailtis ym. 
2013). Voidaan esittää, että ylemmän johdon on 
perusteltua suhtautua osastonhoitajien identi
teettiä uhkaaviin tapahtumiin, äkillisiin toimin
tatapojen muutoksiin (tässä kuormitusprosen
tin muuttaminen) sekä etenkin niiden toteutta
mistapaan vakavasti, koska niiden nostattamien 
tunteiden sivuuttamisella organisaatiomuutos 
saattaa kehittyä ristiriitaisesti muutoksen tavoit
teiden kanssa. Tämän lisäksi organisaatiomuu
toksen uskottavuus on uhattuna. 

Ylihoitajien samoin kuin keskeisten muutos
toimijoiden ymmärrys merkityksellistämisen 
prosessista organisaatiomuutoksen rakentu
misessa antaa heille työkaluja luotsata organi
saatiomuutosta läpi siten, että eri toimijoiden 
merkityksellistämisen prosessia tuetaan ja se 
mahdollistetaan (Rouleau 2005, Weick 2009). 
Merkityksellistämisen viitekehykseen samoin 
kuin tunteisiin perehtyminen terveydenhuollon 
esimies ja johtamiskoulutuksissa tai täydennys
koulutuksissa on perusteltua.
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Artikkeli esittää yhden tavan soveltaa narra
tiivista tutkimusotetta terveyshallintotieteen 
tieteenalalla. Narratiivinen tutkimusote tavoit
taa hyvin kokemuksellisuuden organisaatioissa. 
On kuitenkin huomattava, että artikkeliin vali
tuissa metodisissa ratkaisuissa on puutteensa. 
Esimerkiksi havainnointi ja vuorovaikutteinen 
narratiivien rakentaminen olisi tuonut analyy
siin lisää syvyyttä. Pelkän haastatteluaineiston 
käyttöä tutkimuksen ensisijaisena aineistona 
puoltaa kuitenkin se, että artikkelissa oltiin 
kiinnostuneita jälkikäteisestä kokemusten ker
ronnallisesta merkityksellistämisestä (ks. Brown 
ym. 2008). 

Jatkotutkimushaasteena esitetään eri ammat
tiryhmien identiteettityön tutkimista pitkittäis
tutkimuksena ja esimerkiksi havainnointia hyö
dyntäen sairaalan käynnissä olevan organisaa
tiomuutoksen kontekstissa antenarratiivisella 
eli tulevaisuuteen suuntautuneiden sirpaleisten 
narratiivinen analyysillä (Boje 2008). Tämä li
säisi ymmärrystämme fragmentoidun kerron
nallisuuden kautta kehittyvien identiteettien ja 
organisaatiomuutoksen organisoitumisen väli
sestä vastavuoroisesta suhteesta.

läHteet

Adler, Paul & Obstfeld, David (2007). The role of af
fect in creative projects and exploratory search. 
Industrial and Corporate Change 16(1), 19–50. 

Alameddine, Mohamad, Baumann, Andrea, 
Laporte, Audrey & Deber, Raisa (2012). A 
narrative review on the effect of economic 
downturns on the nursing labour market: im
plications for the policy and planning. Human 
Resources for Health 10(23), 1–7.

Bartunek, Jean, Rousseau, Denise, Rudolph, Jenny 
& DePalma, Judith (2006). On the receiving 
end: Sensemaking, emotion, and assessments 
of an organizational change initiated by oth
ers. Journal of Applied Behavioral Science 42(2), 
182–206.

Blatt, Ruth, Christianson Marlys, Sutcliffe, Kathleen 
& Rosenthal, Marilynn (2006). A sensemaking 
lens on reliability. Journal of Organizational 
Behavior 27(7), 897–917.

Boje, David (2008). Storytelling Organizations. 
London: Sage.

Brown, Andrew, Stacey, Patric & Nandhakumar, 
Joe (2008). Making sense of sensemaking nar
ratives. Human Relations 61(8), 1035–1062.

Brown, Andrew, Colville, Ian & Pye, Annie (2015). 
Making sense of sensemaking in Organization 
Studies. Organization Studies 36(2), 265–277.

Burke, Wyatt, Warner (2008). Organization change. 
Theory and practice. Thousand Oaks: Sage 
Publications.

Edmondson, Amy (1996). Learning from mis
takes is easier said than done: Group and or
ganizational influences on the detection and 
correction of human error. Journal of Applied 
Behavioral Science 32(1), 5–28.

Eriksson, Päivi & Kovalainen, Anne (2016). 
Qualitative methods in business research. Los 
Angeles, London, New Delhi, Singapore, 
Washington DC: SAGE Publications. 

Giæver, Fay & Smollan, Roy (2015). Evolving 
emotional experiences following organiza
tional change: a longitudinal qualitative study. 
Qualitative Research in Organizations and 
Management 10(2), 105–133.

Gopinath, Raju (2011) Employees´ Emotions 
in Workplace. Research Journal of Business 
Management 5(1), 1–15.

Hakulinen, Hanna, Lammintakanen, Johanna & 
Rissanen, Sari (2012). Terveydenhuollon muu
tostutkimus 2000–2010: kirjallisuuskatsaus. 
Hallinnon tutkimus 31(1), 19–35.

Heikkinen, Hannu (2000). Tarinan mahti – Narra
tiivisuuden teemoja ja muunnelmia. Tiede po li
tiikka 25(4), 47–58.

Heino, Helinä & Taskinen, Helena (2012). Lähi
johtaja muutosjohtajana terveydenhuollon 
organisaatiossa – edistävät ja estävät tekijät. 
Premissi 6(7), 51–57.

Hodgkinson, Gerard & Healey, Mark (2011). 
Psychological foundations of dynamic capabil
ities: Reflexion and reflection in strategic man
agement. Strategic Management Journal 32(13), 
1500–1516.

Humphreys, Michael & Brown, Andrew (2002). 
Narratives in organizational identity and iden
tification: A case study of hegemony and resist
ance. Organizations Studies 23(3), 421–447.

Hyvärinen, Matti & Löyttyniemi, Varpu (2005). 
Ker ronnallinen haastattelu. Teoksessa Ruusu
vuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.) Haas



184 HALLINNON TUTKIMUS 3/2017

tat telu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus  
(p. 189–222). Tampere: Vastapaino.

Iveroth, Einar & Hallencreutz, Jacob (2016). 
Effective organizational change. Leading through 
sensemaking. London and New York: Routledge. 

Langley, Ann & Tsoukas, Haridomos (2010). 
Introducing “Perspectives of Process 
Organization Studies”. Teoksessa Maitlis, Sally 
& Hernes, Tor (Eds.), “Process, Sensemaking, 
and Organizing” (s. 1–26). Oxford: Oxford 
University Press.

Langley, Ann, Smallman, Clive, Tsoukas, 
Haridomos & Van De Ven, Andrew (2013). 
Process studies of change in organization and 
management: unveiling temporality, activi
ty, and flow. Academy of Management Journal 
56(1), 1–13.

Lawrence, Eleanor, Ruppel, Cynthia & Tworoger, 
Leslie (2014). The emotions and cognitions 
during organizational change: the importance 
of the emotional work for leaders. Journal of 
Organizational Culture, Communication and 
Conflict 18(1), 257–273.

Lee, Fiona (1997). When the going gets tough, do 
the tough ask for help? Help seeking and pow
er motivation in organizations. Organizational 
Behavior and Human Decision Processes 72(3), 
336–363. 

Kotter, John (1996). Leading change. Boston, MA: 
Harvard Business School Press.

Kreiner, Glen, Hollensbe, Elaine & Sheep, Mathew 
(2006). Where is the “me” among the “we”? 
Identity work and the search for optimal bal
ance. Academy of Management Journal 49(5), 
1031–1057.

Maitlis, Sally & Sonenshein, Scott (2010). 
Sensemaking in crisis and change: Inspiration 
and insights from Weick 1988. Journal of man
agement Studies 47(3), 551–580.

Maitlis, Sally, Vogus, Timothy & Lawrence, Thomas 
(2013). Sensemaking and emotion in organiza
tions. Organizational Psychology Review 3(3), 
222–247.

Maitlis, Sally & Christianson, Marlys (2014). 
Sensemaking in Organizations. Taking 
Stock and Moving Forward. The Academy of 
Management Annuals 8(1), 57–125.

Montonen, Tero (2014). Tutkimuksen ja liiketoimin
nan välissä: johtajien identiteettityö yliopisto
lähtöisissä yrityksissä. Dissertations in Social 
Sciences and Business Studies, no 79. Kuopio: 
Kopijyvä. 

Rouleau, Linda (2005). Micropractices of strate
gic sensemaking and sensegiving: how middle 
managers interpret and sell change every day. 

Journal of Management Studies 42(7), 1413–
1441.

Russel, James (1980). A Circumpolex model of af
fect. Journal of Personality and Social Psychology 
42(1), 79–83.

Sandberg, Jörgen & Haridimos, Tsoukas (2015). 
Making sense of sensemaking perspective: Its 
constituents, limitations, and opportunities for 
further development. Journal of Organizational 
Behaviour 36(S1), S6S32. 

Shin, Jiseon, Taylor, Susan & Seo, MyeongGu 
(2012). Resources for change: the relationships 
of organizational inducements and psychologi
cal resilience to employees’ attitudes and behav
iors towards organizational change. Academy of 
Management Journal 55(3), 727–748.

Skytt, Bernice, Ljunggren, Birgitta, Sjöden, Per
Olow & Carlsson, Marianne (2008). The roles 
of the firstline nurse manager: perceptions 
from four perspectives. Journal of Nursing 
Management 16(8), 1012–1020.

Sonenshein, Scott (2010). We’re changing – or 
are we? Untangling the role of progressive, 
 regressive, and stability narratives during 
strategic change implementation. Academy of 
Management Journal 53(3), 477–512.

Sonenshein, Scott & Dholakia, Utpal (2012). 
Explaining employee engagement with strate
gic change implementation: a meaningmaking 
approach. Organization Science 23(1), 1–23.

Steigenberger, Norbert (2015). Emotions in sen
semaking: a change management perspective. 
Journal of Organizational Change Management 
28(3), 432–451.

Thurlow, Amy & Helms Mills, Jean (2009). Change, 
talk and sensemaking. Journal of Organizational 
Change Management 22(5), 459–479.

Tsoukas, Haridimos & Hatch, Mary Jo (2001). 
Complex thinking, complex practice: The case 
for a narrative approach to organizational com
plexity. Human Relations 54(8), 979–1013.

Vaara, Eero, Sonenshein, Scott & Boje, David 
(2016). Narratives as Sources of Stability and 
Change in Organizations: Approaches and 
Directions for Future Research. The Academy of 
Management Annals 10(1), 495–560.

Vakkala, Hanna (2012). Henkilöstö kuntauudistuk
sissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutok
sen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edelly
tyksenä. Actaväitöskirja 238. Helsinki: Suomen 
Kuntaliitto. 

Vakkala, Hanna & Syväjärvi, Antti (2012). Henki
lös töjohtamista kuntien muutostilanteissa: Au
tenttisuus ja ihmisläheinen johtamisote. Kun
nallistieteen aikakausikirja 40(4), 346–363.



ARTIKKELIT | LUNKKA, PäTSI JA SUHONEN 185

Valleala, UllaMaija, Herranen, Sanna, Collin, Kaija 
& Paloniemi, Susanna (2015). Fostering learn
ing opportunities through employee participa
tion amid organizational change. Vocations and 
Learning 8(1), 1–34.

Varila, Juha (2004). Tunteet aikuiskasvatustieteen 
tutkimuskohteeksi. Aikuiskasvatus 24(2), 92–
101.

VuokilaOikkonen, Päivi, Janhonen, Sirpa & 
Nikkonen, Merja (2003). Kertomukset hoito
tieteellisen tiedon tuottamisessa: narratiivinen 
lähestymistapa. Teoksessa Janhonen, Sirpa & 
Nikkonen, Merja (toim.) Laadulliset tutkimus
menetelmät hoitotieteessä (s. 81–115). Helsinki: 
WSOY.

Walsh, Ian & Bartunek, Jean (2011). Cheating the 
fates: Organizational foundings in the wake of 
demise. Academy of Management Journal 54(5), 
1017–1044.

Weick, Karl (1990). The vulnerable system: An 
analysis of the Tenerife air disaster. Journal of 
Management 16(3), 571–593.

Weick, Karl (1995). Sensemaking in Organizations. 
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Weick, Karl & Quinn, Robert (1999). Organizational 
change and development. Annual Review of 
Psychology 50, 361–386.

Weick, Karl, Sutcliffe, Katherine & Obstfeld, David 
(2005). Organizing and the process of sense
making. Organization Science 16(4), 409–421.

Weick, Karl (2009). Making sense of organiza
tions: The impermanent organization. United 
Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Öhman, Arne, Flykt, Anders & Esteves, Francisco 
(2001). Emotion drivers attention: Detecting 
the snake in the grass. Journal of Experimental 
Psychology 130(3), 466–478.




