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TUNTEET TYÖSSÄ: KUVAUS KOLMEN TYÖNTEKIJÄRYHMÄN 
TUNNEKENTISTÄ

Tutkimus on tapaustutkimus tietotekniikka-alalla toimivan suomalaisen 
yrityksen kolmesta työntekijäryhmästä järjestelmäsuunnittelussa, 
myynnissä ja ylläpidossa. Tavoitteena oli kuvata ryhmissä ilmeneviä 
tunteita ja identifioida ryhmien hallitsevat tunteet sosiologiseen 
näkökulmaan perustuen. Teemahaastattelujen lisäksi aineistoa kerättiin 
havainnoinnilla, puhelinhaastatteluilla ja ryhmäkeskustelulla. Tunteet 
muodostuivat varsinaisiksi tutkimuskohteiksi grounded teoriaan 
perustuvassa aineiston analysoinnissa, jossa ilmeni työn luonteen, oman 
itsen ja yrityksen toimien välisiä ristiriitoja ja yhteensopivuuksia.

Tutkimuksen tuloksena syntyi viitekehys kuvata ja jäsentää ryhmien 
sisällöltään rikkaita tunnekenttiä tunteiden kohdistuneisuuden, 
intensiteetin ja keston mukaan. Tunnekentissä hallitsevina ilmennyttä 
pettymystä ja yhteyden tuntoa tarkasteltiin sosiaalisen konstruoitumisen 
näkökulmaan perustuvalla tulkintakehyksellä, jonka tekijöinä olivat 
tunteen ulottuvuudet, tunnesäännöt ja tunnetyö, sosialisaatio sekä 
yhteiset kokemukset ja sosiaaliset tilanteet. Tutkimuksen perusteella 
pitkälle edenneestä sosialisaatiosta voi syntyä tunne-energiaa, mikä 
viittaa tunteen hallitsevuuden ja ryhmän sosialisaatioasteen väliseen 
mahdolliseen yhteyteen.

Tunnekokemusten jäsennys eri ulottuvuuksilla ja tunnekenttien 
pelkistäminen yhteen hallitsevaan tunteeseen ei jokapäiväisissä toimissa 
ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Tutkimuksessa ne auttavat 
sen sijaan rikkaan kuvauksen pelkistämisen hahmotettavaan muotoon, 
jolloin löydöksillä voi olla myös käytännöllistä merkitystä esimerkiksi 
työyhteisön kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Ennen kaikkea 
tutkimuksessa syntyneet viitekehykset mahdollistavat kuitenkin 
tieteellisesti mielenkiintoisen kokeilun ja kehittelyn.

Avainsanat tunteet, tunnekenttä, sosialisaatio, sosiaalinen konstruoituminen, 
tietotekniikka
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1 TUNTEET ORGANISAATIOTUTKIMUKSESSA

“Sydämen tieto on usein niin hallitsevassa asemassa, että sitä ei voida järkiperusteilla 

järkyttää“. Tällä toteamuksellaan psykologian professori Antero Toskala (Holtari 1998, 

76) nostaa esille asian, joka pitkään on unohdettu niin sanottuja rationaalisia päätöksiä 

edellyttävässä liiketoiminnassa: ihminen on moninainen kokonaisuus, joka toimii yhtä 

usein tunnetietoon päätöksensä perustaen kuin järkitietoon luottaen. Organisaatioissa 

suoritettavat työtehtävät eivät olekaan vain koneellisia suorituksia, vaan ne koetaan ja ne 

muokkaantuvat tunteiden perusteella (Fineman 1996, 540).

Mutta onko tunteita ylipäänsä mahdollista tutkia? Ja mitä tutkimuksella voidaan toivoa 

saavutettavan? Työntekijöiden tunteisiin liittyvä tutkimus on varsin uuttaja Finemanin 

(1996, 540) mukaan organisaatioita tutkivat tieteilijät ovat vain hitaasti ottaneet ne 

tutkimustensa kohteiksi. Tunteiden olemassaolon hyväksymistä organisaatioissa on 

rajoittanut esimerkiksi oletus tunteesta ainoastaan fysiologisena tilana. Tämä johtaa 

ajattelun usein sopimattomina pidettyihin tunnereaktioihin, joiden ei katsota sopivan 

järkevään ja rationaaliseen toimintaan. (Putnam & Mumby 1993)

Tunteiden merkitys

Tunteiden tutkimuksen voidaan kuitenkin katsoa olevan mielekästä niin yksilöiden kuin 

organisaatioidenkin kannalta. Luomallaan tunneälyn käsitteellä tunnetuksi tulleen 

Daniel Golemanin mukaan oman uran hallinnassa mikään ei ole tärkeämpää kuin työtä 

kohtaan tuntemiemme tunteiden ja meidät mahdollisesti tyytyväisemmiksi tekevien 

muutosten tiedostaminen (Goleman 1995, 149). Tunnekeskustelun avaaminen

esimerkiksi tutkimuksen muodossa voisi varmasti myös auttaa yksilöitä ymmärtämään 

ja hyväksymään omia tuntemuksiaan, niiden erilaisia ilmenemismuotoja ja taustalla
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mahdollisesti vaikuttavia seikkoja. Tämän voidaan puolestaan katsoa edesauttavan 

laajemman keskustelun aloittamista vielä melko araksi ja henkilökohtaiseksi koetusta 

aiheesta, joka kuitenkin sääntelee elämäämme monin tavoin niin työssä kuin vapaa- 

aikanamme.

Organisaatioiden kannalta tarkasteltuna tunnetutkimusta voidaan sen sijaan lähestyä 

monin eri tavoin. Oma tutkimukseni on tapaustutkimus tietotekniikka-alalla toimivan 

suomalaisen yrityksen kolmesta työntekijäryhmästä järjestelmäsuunnittelussa, 

myynnissä ja ylläpidossa. Päätavoitteeni on kuvata näiden ryhmien tunteita työssä ja 

identifioida jokaisen ryhmän hallitseva tunne. Lähestyn aihetta sosiologisesta 

näkökulmasta, jolloin tutkimuksen kohteena on yksilöllisten tunnekokemusten sijaan 

tunteiden ilmeneminen useamman yksilön muodostamassa yhteisössä. Gordonin (1981) 

mukaan juuri sosiologinen lähestymistapa auttaa todentamaan, miten sosiaaliset voimat 

vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen ja kokemuksiin. Vaikka jokaisen yksilön 

tunnekokemus on yksilöllinen, kulttuuri muokkaa tunteeseen liittyvää tilannetta, sen 

merkitystä ja ilmaisua. (Gordon 1981, 562)

Oman työni kaltaisen ryhmään kohdistuvan tunnetutkimuksen voidaankin katsoa 

tuottavan yksilötason tarkasteluun verrattuna erilaista tietoa tunteista tutkimuksen roolin 

ja tarkoituksen mukaan. Esimerkiksi Putnam ja Mumby (1993) toteavat tunteiden 

poikkeavan rationaalisena pidetystä ajattelusta tuottamalla tietoa henkilökohtaisista 

kokemuksista, yhteisestä ymmärryksestä ja yhteisöllisyydestä. Tämän ominaisuutensa 

ansiosta ne auttavat työyhteisön moninaisuuden ymmärtämisessä ja voivat olla perusta 

organisaatiossa tapahtuvien muutosten hallinnalle. (Putnam & Mumby 1993)

Tällaisten muutosten hallintaan liittyy kiinteästi työntekijöiden työmotivaatio. 

Perinteiset motivaatiotutkimukset ovat korostaneet yksilön käyttäytymisen merkitystä 

tulosten saavuttamisessa, mutta ihmisen tunneside työn sisältöön ja työympäristöön on 

jätetty huomioimatta. (Ashforth & Humphrey 1995, 109) Tunnesiteellä on kuitenkin
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merkitystä. Kilpailu osaavista työntekijöistä on Suomessakin 90-luvun alun vaikeuksien 

jälkeen uudelleen kiristynyt ja Manzoor Alamin (Jemvall-Ingman 1999) tutkimuksen 

mukaan laman jälkeisten varovaisten vuosien jälkeen jopa 60 % suomalaisista 

työntekijöistä harkitsee työnantajan vaihtoa. Seuraukset ovat kahdenlaiset; toisaalta 

parhaat työntekijät lähtevät ensimmäisenä, toisaalta epämotivoituneet, uupumuksesta 

kärsivät lähtijät eivät uudessa työpaikassaan aina ole aiempaa motivoituneempia tai 

tehokkaampia. Seuraukset tästä ovat huomattavat sekä yritysten että yhteiskunnan 

tasolla (Jemwall-Ingman 1999) ja erityisesti ne korostuvat asiantuntijaorganisaatioissa 

(knowledge-based-industry, termistä ks. Alvesson 1999).

Ryhmätasoisen tunnetutkimuksen voidaan myös katsoa tuottavan tietoa yksilöiden 

päätöksentekoon vaikuttavista seikoista. Esimerkiksi Helena Flamin (1993, 58) 

havainnot organisaatiossa esiintyvästä pelosta kertovat, miksi yksilö saattaa tehdä 

päätöksiä ja toimia vastoin rationaalisena pidettyjä tapoja. Tällaiset päätökset 

vaikuttavat yksilön halukkuuteen liittyä organisaatioon, hänen jäsenyyteensä tässä 

organisaatiossa ja lopulta siitä poistumiseen. Yrityksen kannalta nämä yksilötason 

päätökset vaikuttavat suoraan sen tehokkuuteen ja elinvoimaisuuteen. (Flam 1993)

Viestintäjohtaja Jukka Rantala (Nyström 1999) puolestaan painottaa henkilöstön 

tunteiden vaikutusta yritysmerkkiin. Ulkopuolisten tahojen yrityksestä muodostama 

kuva perustuu nimittäin suurelta osin myös niihin tarinoihin, joita yrityksen työntekijät 

kertovat työnantajastaan työn ulkopuolella. Näissä puheissa puolestaan heijastuvat 

kaikki yksilön työnantajaansa kohtaan tuntemat tunteet, minkä vuoksi työntekijöiden 

tunteiden tiedostamisen ja ymmärtämisen voidaan katsoa olevan yrityksen kannalta 

tärkeää. (Nyström 1999)
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Tutkimuksen tavoitteet

Esille tuomani seikat tunteiden tutkimisen tarkoituksista ja sen rooleista organisaatiossa 

ovat yksi näkökulma, josta tunnetutkimusta voidaan lähestyä. Kilpailuasemaan ja 

muihin etuihin vetoaminen on mahdollisesti myös keino perustella tunteiden tutkimisen 

hyödyllisyyttä juuri rationaaliseksi katsottua toimintaa usein painottavalle ja selkeitä 

hyötyjä odottavalle yritysjohdolle. Oman tutkimukseni lähtökohta on kuitenkin hieman 

erilainen. Ennen kuin tunteiden laajempaa vaikutusta organisaatiossa lähdetään 

arvioimaan on mielestäni ensin tärkeää ymmärtää, miten tunteet muodostuvat ja miten 

ne ilmenevät elämässämme ja erityisesti työyhteisössä.

Tähän lähtökohtaan perustuu myös case-tutkimukseni päätavoite kuvata kolmen 

työntekijäryhmän tunteita työssä. Tämä edellyttää sopivan kuvaustavan kehittämistä 

aihetta koskevaan aiempaan tieteellisen keskusteluun perustuen. Tarkoituksenani on 

kuvata ryhmien tunnekenttiä ja jäsentää niitä tunteiden kohdistuneisuuden, intensiteetin 

ja keston mukaan. Tämän jälkeen määrittelen jokaisen ryhmän hallitsevan tunteen 

sosiaalisen konstruoitumisen näkökulmaan perustuvan tulkintakehyksen! kautta. 

Lopuksi tarkastelen myös, millainen yhteys voidaan havaita tunteen hallitsevuuden ja 

yksilöiden sosiaalistumisen asteen välillä tunne-energian käsitteeseen perustuen.

Käsitys ryhmään muodostuvasta tunnekentästä saattaa jatkossa myös auttaa 

ymmärtämään sellaisia keskeiseksi koettuja asioita kuin työntekijöiden työmotivaatio, 

työtyytyväisyys ja sitoutuminen. Tutkimukseni päätavoitteen lisäksi toivonkin voivani 

tällä työllä avata uusia näkökulmia näiden asioiden käsittelyyn.
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Tutkimuksen rakenne

Raporttini koostuu kuudesta osasta. Johdantoa seuraavassa toisessa luvussa luon 

tutkimukseni teoreettisen perustan aiheesta käydyn aikaisemman tieteellisen keskustelun 

avulla. Määrittelen ensin käsitteen ’tunne’ erottamalla sen muista läheisistä käsitteistä ja 

tarkastelemalla sen eri ulottuvuuksia. Esittelemällä lyhyesti eri tieteenalojen näkemyksiä 

tunteesta valitsemani sosiologinen näkemys löytää paikkansa muiden näkemysten 

rinnalla. Se johdattaa myös tunteiden ryhmätasoisen tarkastelun ja tunnekentän 

muodostumisen käsittelyyn. Tietyn tunteen hallitsevuutta voidaan tämän jälkeen 

tarkastella erilaisten sosiaalisten tilanteiden, emotionaalisen tartunnan ja tunne-energian 

käsitteiden avulla. Luvun katsaus aikaisempaan tutkimukseen luo täten perustan 

valitsemalleni tavalle kuvata tunteita omassa tutkimuksessani.

Kolmannessa luvussa kerron tutkimukseni muotoutumisesta sekä käyttämistäni 

tutkimusmenetelmistä ja analysointitavasta. Neljännessä luvussa esittelen tämän jälkeen 

tutkimusryhmäni kolmen tarinan muodossa. Toisessa luvussa muodostetun teoreettisen 

perustan ja neljännen luvun tarinoiden pohjalta keskityn viidennessä pääluvussa 

tutkimusryhmissä ilmenevien tunteiden kuvaamiseen, jäsentämiseen ja analysointiin. 

Kuvaan ensin ryhmien tunnekentät ja jäsennän niitä tunteiden kohdistuneisuuden, 

intensiteetin ja keston mukaan. Tunnekenttien analysoinnissa määrittelen tämän jälkeen 

jokaisen ryhmän hallitsevan tunteen ja tarkastelen sitä sosiaalista prosessia, jonka kautta 

tunne voi muodostua ryhmässä hallitsevaksi. Lopuksi esitän, miten tunteen 

hallitsevuuden ja sosialisaation asteen välillä havainnoimani yhteys ilmenee.

Tutkimukseni johtopäätökset esitän kuudennessa luvussa. Arvioin siinä, miten oma 

viitekehykseni sopii tunteiden tutkimiseen ja miten tutkimukseni mahdollisesti lisää 

tietoa tunteiden tutkimuksen alueella. Lopuksi esitän näkemykseni mahdollisuuksista 

hyödyntää tuloksiani jatkotutkimuksessa ja käytännössä.
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2 TUNTEIDEN TUTKIMUS

2.1 Mistä on kyse?

Olemme iloisia lähestyvästä lomasta, ylpeitä menestyksekkäästi läpiviedystä projektista 

tai innostuneita uudesta työstä. Toisaalta saatamme pelätä työpaikan menettämistä, 

hävetä sopimatonta käytöstämme riitatilanteessa tai tuntea ahdistusta jatkuvasta 

epävarmuudesta. Mistä tässä loppujen lopuksi on kyse? Tuntet ovat meille jokaiselle 

tuttuja ilmiöitä, mutta tunnekäsitteen tarkempi määrittely osoittautuu vaikeaksi. 

Puhummeko fyysisestä vai psyykkisestä ilmiöstä? Onko tunteissa yksilökohtaisia eroja 

vai onko olemassa universaaleja, kulttuurista ja yksilöstä riippumattomia tunteiden 

säännönmukaisuuksia? Ovatko kaikki tunteelliset tilat todella tunteita? Voidaksemme 

kuvata tunteita organisaatiossa, on meidän ensin tarkennettava, mitä tällä käsitteellä 

tarkoitetaan.

2.1.1 Käsityksiä tunteesta

Tunteen määritteleminen on osoittautunut ongelmalliseksi kautta aikojen. 1600-luvulta 

lähtien hallinnut filosofinen käsitys tunteista yksinkertaisina, ei-kognitiivisina ilmiöinä 

jatkui 1800-luvulle asti, jolloin tunteista todella tuli tieteellisen tutkimuksen 

kiinnostuskohde. Tällöin tunteen katsottiin edelleen filosofiseen näkökulmaan perustuen 

olevan vaistomainen ilmiö, jonka mahdollinen vaikutus järkeen, kieleen ja kulttuuriin 

tiedostettiin, mutta jonka ei itsessään katsottu olevan riippuvainen näistä tekijöistä. 

Esimerkiksi Darwin kuvasi tunteet primitiivisiksi fysiologisen kiihtymyksen (arousal) 

tiloiksi, joihin kuuluu itsesuojelun ja kärsimyksen välttämisen kaltaisia synnynnäisiä 

vaistomaisia viettejä ja jotka ilmenevät erityisissä käyttäytymisrituaaleissa. (Harré 1986, 

2-3)
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William Jamesia pidetään yhtenä ensimmäisistä nykyaikaisten psykologisten 

tunneteorioiden luojista (Bergenwall 1998, 4). Carl Langen kanssa kehittämässään 

teoriassa James toteaa emotionaalisen elämyksen syntyvän omien havaintojen pohjalta 

omasta käyttäytymisestä ja fysiologisista reaktioista (Myllyniemi 1998, 165). James 

määrittelee emootion vuonna 1884 ilmestyneessä julkaisussaan seuraavasti:

... ruumiilliset muutokset seuraavat suoraan HAVAINTOA todellisuudesta ja ilmenevät 
tunteemme samoista muutoksista ON emootio. (James 1884, Bergemvallin 1998, 11 
mukaan) (isot kirjaimet Jamesin, käännös PK)

1900-luvulla tunteiden määrittelyyn alettiin sisällyttää myös muita elementtejä ja 

tunteiden käsittely muun muassa kognitiivisina ilmiöinä yleistyi. Frijda (1993a, 

Bergemvallin 1998, 11 mukaan) toteaa emootion olevan “tulos automaattisesta, 

pohjimmiltaan yksinkertaisesta perusarviointiprosessista, jota voidaan myöhemmin 

käsitellä kognitiivisesti yksityiskohdittain. Perusprosessi on riittävä emootiolle, 

kiihtymykselle (arousal) ja yksityiskohtaisen käsittelyn alkuun saattamiselle“.

Izard (1993, 633) kuvailee emootiota kokonaisuudeksi hermostollisia prosesseja. 

Hänen mukaansa tunne synnyttää ne prosessit, jotka johtavat tiedolliseen kokemukseen, 

mutta jotka eivät aina ole havainnoitavia ilmaisuja. Täten subjektiivinen kokemus joko 

on tai ei ole havainnoitavissa kognitiivisten prosessien tai kielijärjestelmien avulla.

Kognitiivisten elementtien lisäksi tutkijat alkoivat 1900-luvulla ensi kertaa kiinnittää 

huomiota myös eri kulttuureissa ilmeneviin tunteiden eroavaisuuksiin. Näihin eroihin ja 

tunteiden kognitiiviseen moninaisuuteen väitteensä perustavat tutkijat ovat lähestyneet 

tunteen käsitettä muun muassa sosiaalisen konstruoitumisen kautta. (Harré 1986, 2-3) 

Tätä koulukuntaa edustava James Averill (1986, 100) määrittelee tunteen sosiaalisesti 

rakentuneeksi oireyhtymäksi (syndrooma) eli joukoksi sosiaalisen evoluution kautta 

toisiinsa liittyviä reaktioita (fysiologisia muutoksia, ilmaisuja, subjektiivisia
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kokemuksia). Averill on tutkinut erityisesti rakkauden tunnetta, jonka hän määrittelee 

seuraavasti:

Rakkaus on monimutkainen oireyhtymä, joka koostuu useammasta osaprosessista. 
Biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat osaprosesseihin eri tavoin, 
mutta mikään niistä ei itsessään ole riittävä ehto koko oireyhtymän toteutumiselle. 
Osaprosessien järjestäytymiseen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi vaikuttavat mallit, joista 
[rakkauden] romanttinen ihanne on yksi esimerkki. (Averill 1985, 94) (Käännös PK)

Averillin tavoin sosiologista näkökulmaa edustava Kemper (1978, 47) määrittelee 

emootion “suhteellisen lyhytkestoiseksi, arvioivaksi, luonteeltaan pääosin positiiviseksi 

tai negatiiviseksi, reaktioksi, johon sisältyy erityisiä ruumiillisia (ja usein kognitiivisia) 

osatekijöitä“. Hochschild (1983, 17) puolestaan käsittelee emootiota samanlaisena 

aistina kuin näkö tai kuulo. Hänen mukaan emootio syntyy, kun ruumiilliset 

tuntemuksemme yhtyvät näkemäämme tai kuvittelemaamme ja täten se myös muiden 

aistien tavoin välittää informaatiota. Emootion informatiivista luonnetta korostavat 

myös Van Maanen ja Kunda (1989, 53), jotka puhuvat tunteesta kommunikaatioväylänä 

maailman ja sen hetkien sekä omien arviointiemme välillä.

Huomattavin näitä eri teorioihin perustuvia määritelmiä erottava tekijä on käsitys 

ärsykkeen roolista emootiossa; liittyvätkö emootiot tiettyihin ärsykkeisiin vai ovatko 

emootiot synnynnäisiä biologisia reaktioita (Kemper 1978, 11). Tunteiden 

tutkimuksessa onkin Hochschildin (1983) mukaan erotettavissa kaksi lähestymistapaa, 

organisminen ja interaktionaalinen malli.

Organismisessa mallissa tunteet nähdään pääosin biologisina prosesseina. Täten ne ovat 

suhteellisen pysyviä, ihmisryhmästä ja kulttuurista riippumatta samanlaisina esiintyviä 

ilmiöitä. Tavat, joilla nimeämme, arvioimme, hallitsemme tai ilmaisemme tunteita 

nähdään ulkopuolisina prosesseina itse tunteelle. Mielenkiinnon kohteena on sen sijaan 

tunteen “käynnistyminen“ vaistonvaraisesti. Organismisen mallin kannattajat näkevät 

myös tunteen erillisenä itsehavainnoinnista (introspektio), jolla ei passiivisen luonteensa
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vuoksi katsota olevan tunteen uudelleen tuottavaa voimaa. Vaistonvaraisuuden ja 

pysyvyyden korostaminen heijastaa myös kiinnostusta tunteen alkuperään; Darwin 

jäljitti ihmisten ja eläinten tunteiden samankaltaisuuksia, Freud puolestaan 

nykytunteiden yhteyttä lapsuuden aikaisiin kokemuksiin. (Hochschild 1983, 205-207)

Interaktionaalinen malli ei käsittele tunteita biologisina prosesseina, vaikka tunteiden 

myönnetäänkin sisältävän tiettyjä biologisia rakenteita. Sen sijaan päähuomio kiinnittyy 

siihen merkitykseen, joka syntyy psykologisista prosesseista. Tunnetta ei nähdä 

itsehavainnoinnista erillisenä, vaan siihen olennaisesti liittyvänä. Täten tunnetta ei voida 

katsoa olevan olemassa ennen kuin siihen kiinnitetään huomiota. Interaktionaalisessa 

mallissa tunteen alkuperä ei ole niinkään kiinnostava seikka kuin ne tunteiden piirteet, 

jotka erottavat sosiaaliset ryhmittymät muista ryhmistä. Sosiaalisille tekijöille annettava 

merkitys onkin näitä kahta mallia olennaisimmin erottava tekijä; organismisessa 

mallissa sosiaaliset tekijät ainoastaan laukaisevat biologisia reaktioita, 

interaktionaalisessa mallissa ne vaikuttavat itse tunteiden muodostumiseen koodauksen, 

hallinnan ja ilmausten kautta. (Hochschild 1983, 205-207)

2.1.2 Termistö

Tunnekäsitteen sisältöön liittyvien mielipide-erojen lisäksi myös ilmiötä kuvaava laaja 

termistö aiheuttaa epäselvyyttä. Emootio, tunnetila, aistimus, tuntemus, tuntoaistimus, 

vaistomainen taju, tunto, tietoisuus, aavistus ja vaikutelma ovat suomenkielessä 

lähimpiä synonyymejä termille ’tunne’ (R. Moilanen, kotimaisten kielten 

tutkimuskeskus, henkilökohtainen tiedonanto 1999), mutta niidenkin merkityksissä on 

eroja. Myllyniemi (1998, 164) puhuu esimerkiksi tunteiden sijaan emootioista 

toteamalla tunteen olevan vain yksi emootion komponenteista. Hänen näkemyksensä 

mukaisesti emootiolla ei voida käsittää ainoastaan tunne-elämystä, vaan se on nähtävä 

kokonaisuutena. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietyn elämyslaadun lisäksi ilmeet,
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neurofysiologiset muutokset, käyttäytymis valmius sekä kognitiiviset arvioinnit. Nämä 

arvioinnit joko virittävät koko emootioprosessin tai vaikuttavat siihen myöhemmin. 

Myllyniemen käsitys vastaa läheisesti englannin kielessä tehtävää erottelua termien 

’feeling’ ja ’emotion’ välillä: ’feeling’ (’tunne’) on se subjektiivinen kokemus, josta 

olemme tietoisia itsessämme jonkin ruumiillisen tilan muodossa; ‘emotion’ (’emootio’) 

puolestaan on se henkilökohtainen tapa, jolla tämä tunteellinen tila ilmaistaan (Fineman 

1996, 546).

Oman tutkimukseni kannalta en pidä oleellisena erottelua termien 'tunne' ja 'emootio' 

välillä. Myllyniemen kuvaaman kokonaisvaltaisen emootioprosessin sijaan keskityn 

niiden tunteiden kuvaamiseen, joita haastattelemani henkilöt ovat omissa puheissaan ja 

käyttäytymisessään ilmentäneet ja joiden olemassaoloa perustelen sen näkemyksen 

kautta, jonka olen saanut yhteyksistäni tutkimusyksikköihini. Myllyniemen 

määrittelemästä emootioprosessista käsittelen täten lähinnä elämyslaatua, 

käyttäytymisvalmiutta ja kognitiivisia arviointeja. Käytänkin tutkimusyksiköissä 

ilmenneistä tunneilmiöistä yleisesti termiä ‘tunne’. Termiä 'emootio' käytän silloin, kun 

se on referoimaani alkuperäiseen lähteeseen erityisesti valittu. Sen sijaan käsitteiden 

'tunne' ja 'mieliala' erottaminen toisistaan on tärkeää; tunnekäsitteen ymmärtämistä 

helpottaa nimittäin myös määrittely siitä, mitä tunne ei ole.

2.1.3 Tunteen ulottuvuudet

Puhumme tunteista yleisesti joko positiivisina tai negatiivisina elämyksinä. Jo 

käyttämiemme ilmeiden, eleiden ja kielen perusteella ulkopuolisen on mahdollista 

todeta kumman tyyppisestä emootiosta on kyse. Samoin voidaan todeta tunteiden 

moninaisuus sekä sisällön että voimakkuuden suhteen; joidenkin työyhteisön jäsenten 

tunteet vaihtelevat suhteellisen vähän, toisten tunnevaihtelut saattavat olla huomattavia. 

(Rafaeli & Sutton 1989) Työyhteisössä ilmenevien tunteiden erottelu ainoastaan tällä
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jatkumolla ei kuitenkaan välttämättä ole tarkoituksenmukaista eikä riittävää.

Frijda (1993) huomauttaa, että emootiot, mielialat ja emootiotapahtumat1 seuraavat 

toisiaan jatkuvana prosessina. Kysyttäessä ihmisiltä heidän tunteistaan he kertovat 

yleensä erilaisista tunnetiloista kykenemättä erottelemaan niitä emootioiksi, mielialoiksi 

tai emootiotapahtumiksi. Tämän vuoksi tarkastelen tunnetta sen mielialasta erottavien 

kolmen ulottuvuuden kautta: intensiteetti, kesto ja kohdistuneisuus (ulottuvuuksien 

valintakriteereistä ks. Frijda 1993)2.

Intensiteetti. Intensiteetillä tarkoitetaan emootion voimakkuutta riippumatta sen 

positiivisesta tai negatiivisesta sisällöstä (Rafaeli & Sutton 1989, 6). Monien tutkijoiden 

mielestä sitä voidaan pitää selvimpänä emootion mielialasta erottavana tekijänä: 

mielialaa intensiivisempi emootio keskeyttää yksilön sen hetkiset kognitiiviset 

ajatteluprosessit ja käyttäytymisen, mieliala puolestaan vaikuttaa ajatteluun ja 

käyttäytymiseen niitä kuitenkaan keskeyttämättä (George & Brief 1996, 84-85).

Intensiteetti ilmenee myös emootion kyvyssä kontrolloida ihmisen tunteita ja 

käyttäytymistä; tunne-elämyksen tilassa oleva ihminen ei voi ohjata tunteitaan tai 

käyttäytymistään emootion vastaisesti. Tässä voidaan kuitenkin erottaa äkilliset ja 

vähemmän äkilliset emootiot sen perusteella, missä määrin tunnehallinnan etusijalle 

asettuminen johtaa ruumiillisiin ja käyttäytymismuutoksiin. Arviointi ja toimintavalmius 

ovatkin aina kiinteässä yhteydessä sekä emootioissa että mielialoissa. Emootioiden 

sanotaan olevan reflektiivisen arvioinnin kohteita, jolloin ne voidaan mielialojen tapaan 

ymmärtää muutoksiksi tunteellisessa ymmärryksessä ja motivaatiossa. (Frijda 1993, 

383-385)

1 Emootiotapahtuma (emotion episode) on jakso useampia tunteellisia prosesseja, jotka kohdistuvat 
henkilön ja ympäristön väliseen tiettyyn vuorovaikutussuhteeseen (Frijda 1993, 382).
2 Ulottuvuuksien valintaa puoltaa myös grounded teoria. Siinä ilmiöistä muodostettujen luokkien 
ominaisuuksia tarkastellaan frekvenssin, määrän, intensiteetin ja keston ulottuvuuksilla. (Strauss & Corbin 
1990, 69-72)
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Kesto. Helkama, Myllyniemi ja Liebkind (1998, 380) määrittelevät emootion 

"suhteellisen lyhytkestoiseksi psyykkiseksi tilaksi, jolle ovat ominaisia erityiset 

neurofysiologiset muutokset, ilmeliikkeet, elämyslaatu, käyttäytymisvalmius ja 

kognitiiviset prosessit“. Yhteisymmärrystä tämän ulottuvuuden sopivuudesta tunteet 

mielialoista erottelevana tekijänä ei kuitenkaan ole. Muun muassa Frijda (1993, 385) 

kritisoi tunnetilan kestoa tarkoituksenmukaisena erottelutekijänä, koska eri tunnetilojen 

kestot saattavat olla osittain samat.

Kemper ei myöskään rajoita emootioita ainoastaan lyhytkestoisiksi reaktioiksi, vaikka 

hänen ruumiillisiin ja kognitiivisiin ominaisuuksin perustuvan emootion määritelmän 

mukaan reaktiot ovatkin ensisijaisesti lyhytkestoisia. Lyhytkestoisessa emootiossa 

ärsykkeenä toimii tilanne, joka tuottaa tunteen. Suhteellisen lyhyessä ajassa ruumiilliset 

ja kognitiiviset muutokset lakkaavat, jolloin yksilön ei enää voida sanoa kokevan 

tunnetta. Sen sijaan pitkäkestoisessa emootiossa (esim. rakkaus) yksilö aktivoituu 

toistuvasti samaan tunteeseen jatkuvan tai uusiutuvan, tilanteesta toiseen samana 

pysyvän, ärsykkeen vuoksi. (Kemper 1978, 48)

Myös Collins (1990) pitää tunteita sekä lyhyt- että pitkäkestoisina. Goffmanin ja 

Garfinkelin töihin perustuen hän toteaa myös vähemmän dramaattisten 

tunnekokemusten olevan tunteita, vaikka terminologisesti asiasta esiintyy erimielisyyttä. 

Vaikka kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyy lyhytkestoisia tunteita, 

yhteisvastuullisuuteen, ryhmäjäsenyyteen ja omaan itseen kohdistuvat pitkäkestoiset 

tunteet ovat kuitenkin perustana Collinsin tunne-energian (ks. luku 2.2.2) käsitteelle. 

(Collins 1990,30-31)

Kohdistuneisuus. Kohdistuneisuus on tutkijoiden keskuudessa todettu kestävimmäksi 

monista vaihtoehtoisista tunnusmerkeistä erottelussa tunteen ja mielialan välillä (Frijda 

1993, 381). Tällä tunteen ulottuvuudella tarkoitetaan emootion ominaisuutta liittyä aina
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tiettyyn kohteeseen; emootiot eivät synny satunnaisesti, vaan ne ovat aina reaktio 

ärsykkeeseen (Kemper 1978, 48). Täten ne edellyttävät subjekti-objekti-suhteen; 

olemme iloisia jostakin tai vihaisia jollekin. Mielialat sen sijaan ovat hajautuneita; niillä 

ei ole kohdetta lainkaan tai kohde on hyvin yleinen, kuten maailma tai ympäristö 

yleensä. Huolimatta mielialojen haj autuneisuudesta niillä voi kuitenkin olla 

kognitiivinen sisältö ja täten emootioiden kaltainen arviointi- ja 

toimintavalmiusvaikutus. (Frijda 1993; ks. myös Gordon 1981, 567)

*

Luokiteltaessa tiettyä ilmiötä joko tunteeksi tai mielialaksi on huomioitava yhteys, jossa 

se ilmenee. Tunteen kohteen muuttuessa tai hävitessä kokonaan ja voimakkuuden 

heiketessä tunne muuttuu mielialaksi. Samoin mielialasta voi tulla emootio, kun tunne- 

elämys liitetään tiettyyn kohteeseen tai tapahtumaan. (Frijda 1993, 382) Myllyniemi 

(1998) tiivistääkin emootion ja mielialan välisen eron havainnollisesti:

Mieliala jää toiminnan taustaväriksi, joka voi osaksi ja kokijan sitä huomaamatta ohjata 
toimintaa. Emootiossa elämysväri nousee hallitsemaan tietoisuutta ja virinnyt 
toimintamotiivi saa ensisijaisen aseman muihin pyrkimyksiin nähden. (Myllyniemi 
1998, 164-165)

Mieliala ja emootio on lopuksi myös erotettava niin sanotuista tunteellisista 

persoonallisuuspiirteistä (affective personality characteristics), joita ovat muun muassa 

optimismi ja pessimismi. Tämän lisäksi kaikista edellä mainituista voidaan edelleen 

erottaa arvioivat tunteet (evaluative affects), joihin sisältyvät asenteen, arvioinnin ja 

preferenssin käsitteet. (Pieters & van Raaij 1988, Bergenwallin 1998, 18 mukaan)
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2.2 Tunteet ryhmässä ja tunnekentän muodostuminen

Edellä käsitellyistä tunteiden määritelmistä ja niiden eroavaisuuksista voidaan todeta, 

että eri tieteenaloilla tunteita on lähestytty hyvin eri tavoin. Psykologiaan perustuvat 

tunneteoriat kiinnittävät huomiota yksilöllisiin ilmiöihin, jotka perustuvat kognitioon, 

havaitsemiseen ja persoonallisuuteen. Sen sijaan antropologia ja sosiologia käsittelevät 

tunteita vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden kautta (White 1993, 29). Kun 

antropologit yhdistävät tunteet tiettyihin kulttuurisiin tapoihin, sosiologit tutkivat 

erityisesti, miten yksilö tietyn ryhmän jäsenenä päästää valloilleen, tulkitsee ja ilmaisee 

tunteitaan (Kemper 1993, 41).

Tunteita sosiologian näkökulmasta tutkineen Kemperin mukaan yksilö ei voi olla 

psykologisen tutkimuksen kohde ilman sosiaalisen yhteyden huomioimista; yksilö on 

aina ja kaikkialla jäsen monissa eri ryhmissä. Jäsenyys tällaisessa sosiaalisessa ryhmässä 

edellyttää tiettyjen vaatimusten ja ehtojen noudattamista tavoissa käsitellä tunnetta. 

Vaikka Kemper toteaakin tunteen olevan yksilöllinen ilmiö, niin sanottu sosiaalinen 

matriisi määrää, mitä tunteita koetaan, missä ne koetaan, mistä syystä, millä ilmaisuilla 

ja kenen toimesta. Kun sosiaalinen matriisi eli ryhmä, johon yksilö sillä hetkellä kuuluu, 

muuttuu, myös kaikki edelliset tunteen parametrit muuttuvat. (Kemper 1993, 41-42)

2.2.1 Tunteiden sosiaalinen konstruoituminen

Tunteiden sosiaalinen konstruoituminen on yksi sosiologisen tunnetutkimuksen 

suuntaus ja se on myös lähtökohta, josta lähestyn tunneilmiöitä omassa tutkimuksessani. 

Oatleyn (1993, 351) mukaan se on enemminkin lähestymistapa tunteiden

ymmärtämiselle kuin varsinainen tunneteoria. Edellisessä kappaleessa kuvaamaani 

yhteisymmärryksen puuttumista tunnemäärittelyjen suhteen en pidä esteenä omalle 

työlleni. Sen sijaan, että lähtisin vertailemaan eri näkemyksiä tästä käsitteestä, on
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mielestäni tärkeämpänä ymmärtää, miten tunteet muodostuvat ja miten ne ilmenevät 

elämässämme ja erityisesti työyhteisössä.

Sosiaalisen konstruoitumisen taustalla on yleinen teoria yksilöllisen kokemuksen 

sosiokulttuurisesta muodostumisesta (Armon-Jones 1986, 32); yksilöllinen kokemus ja 

käyttäytyminen muodostuvat siinä sosiaalisessa yhteisössä, johon ihminen kuuluu. Täten 

yksilön käyttäytymistä voidaan ymmärtää vain koko ryhmän käyttäytymisen valossa, 

koska yksilölliset teot ovat osa suurempaa sosiaalista toimintaa. (Mead 1934, Armon- 

Jonesin 1986, 32 mukaan) Sosiaalisen konstruoitumisen perusoletuksena voidaankin 

pitää tunnekokemuksen muodostumista sen käsityksen pohjalta, jonka yksilö on 

kulttuurisen yhteisönsä kielen, uskomusten ja sosiaalisten sääntöjen perusteella 

omaksunut. Tunteet nähdään tällöin sosiokulttuuristen määräysten ja harjoittelun 

tuloksena määräytyvinä reaktioina. (Armon-Jones 1986, 33, 54)

Tämä näkemys perustuu neljään perusajatukseen. Ensinnäkin tunteita luonnehtivat 

uskomusten, mielipiteiden ja halujen kaltaiset asenteet, joiden sisältö ei ole 

luonnollinen, vaan jotka määräytyvät tietyn kulttuurin uskomus-, arvo- ja 

moraalijärjestelmien mukaan. Toiseksi tunteiden sosiaalisesti rakentunutta luonnetta 

perustellaan näkemyksellä, jossa tunteisiin liittyvät asenteet opitaan osana yksilön 

sopeutumista kulttuurinsa uskomuksille, arvoille, normeille ja odotuksille. Tunteet ovat 

myös tulos yhteisistä oletuksista sopivasta käyttäytymisestä, sillä Averillin (1986, 100) 

mukaan tunne on joukko ennalta sovittuja reaktioita, joita yksilö noudattaa tietyssä 

tilanteessa. Tunteiden nähdään näin olevan rakentuneita palvelemaan sosiokulttuurisia 

tarkoituksia, sillä sopivan käytöksen omaksuminen poistaa yhteisöstä ei-toivotut 

asenteet ja käyttäytymismallit. (Armon-Jones 1986, 33-34) Perusajatusten pohjalta 

sosiaaliseen konstruoitumiseen voidaan liittää läheisesti neljä käsitettä: sosialisaatio, 

tunnesäännöt, tunnetyö ja tunnealueet.
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Sosialisaatio

Armon-Jonesin (1986) mukaan tunteisiin liittyvät mallit opitaan osana yksilön 

sopeutumista kulttuurinsa uskomuksille, arvoille, normeille ja odotuksille. Tätä 

prosessia, jossa yksilö omaksuu yhteiskunnan jäsenenä toimimisessa tarvittavat tiedot, 

säännöt, käsitykset ja asenteet kutsutaan sosialisaatioksi (Helkama ym. 1998). Lasten 

leikkejä tutkineet Putallaz ja Wasserman (1990, Golemanin 1995, 123-124 mukaan) 

toteavatkin, että uuden tulokkaan kyky päästä sisään ryhmän viitekehykseen ryhmän 

kulttuuri ja säännöt omaksumalla on hänen ryhmään hyväksymisensä kriittisin vaihe.

Sosialisaation käsite auttaa täten myös organisaatiossa ilmenevien tunteiden ja niiden 

mahdollisten seurausten ymmärtämistä, sillä sosialisaatioprosessiin liittyy tyypillisesti 

tiettyjen emootioiden rohkaiseminen ja toisten välttäminen (Oatley 1993, 347). Chatman 

(1991) on esimerkiksi todennut, että yhteisössä soveliaan sosiaalisen käyttäytymisen 

omaksuneet uudet työntekijät sopeutuvat paremmin pidempään mukana olleiden 

työtovereidensa joukkoon. Bauerin ja Greenin (1998) tutkimus todisti myös, että 

onnistunut sosialisaatioprosessi johtaa yksilön työtyytyväisyyteen ja organisaatioon 

sitoutumiseen.

Carolyn Saarni (1993, 435) määrittelee tarkemmin tunteiden sosialisaation prosessiksi, 

jossa ihmiset alkavat ajan myötä tuntea tietyllä tavalla seurauksena kanssakäymisestään 

muiden organisaation jäsenten kanssa. Lewisin ja Michalsonin (1983, Saamin 1993, 

mukaan) työhön ja sosiaalisen konstruoitumisen näkemykseen perustuen hän toteaa 

sosiaalistumisen vaikuttavan erityisesti kolmessa tunteen osatekijässä: tunteiden 

herätteissä (emotional elicitors), tunneilmaisuissa (emotional expression) ja 

tunnekokemuksissa (emotional experience) (Saarni 1993, 435-438). Ensinnäkin 

sosiaaliset tekijät vaikuttavat tunteiden herätteisiin, koska kulttuurimme määrää pitkälle 

sen, mitkä ovat tyypillisiä syitä tietyille tunteille. Toiseksi tunneilmaisumme perustuvat 

kulttuurissa opittuihin sääntöihin siitä, missä, koska, mitä ja kenelle tiettyä tunnetta
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ilmaistaan. Kolmanneksi tunnekokemuksemme vaatii tietyn tunnekielen hallitsemista, 

jolla voimme tunnistaa omat ja muiden ihmisten tunteet. Tämän kielen opimme osittain 

jo varhaisessa lapsuudessamme, kun vanhempamme välittävät meille uskomuksiaan 

siitä, mikä on kulttuurisesti oikea tapa tuntea ja käyttäytyä. (Lutz 1983, Saamin 1993, 

438 mukaan)

Tunne s äännät

Sosialisaation taustalla on useita tekijöitä. Muun muassa pelko joutua ryhmän 

ulkopuolelle (Coleman 1995) tai tarve tunnustetun ja arvostetun aseman saavuttamisesta 

omassa yhteisössä (Harré 1983) ajavat ihmistä omaksumaan kulttuurisia sääntöjä. Näitä 

sääntöjä muodostuu myös jokaiseen organisaatioon. Esimerkiksi Kundan (1992) 

kuvaaman korkean teknologian yrityksen kulttuurissa piilee näkemys, jonka mukaan 

työntekijöiden tulisi kokea olevansa tärkeitä osallisia tulosten aikaansaamisessa ja 

tekevänsä työtä, joka on lisäksi hauskaa, haastavaa ja jännittävää. Sosiaalistuessaan 

omaan yhteisöönsä ja sen kulttuuriin yksilö oppii täten myös, mitä tunteita on soveliasta 

kokea ja näyttää, missä, kenelle ja koska (ks. esim. Rafaeli & Sutton 1987, 26).

Ashforthin ja Humphreyn (1995) analysointien mukaan organisaatioissa hyväksytään 

nimittäin vain rajallinen määrä tunneilmaisuja. Yleensä negatiivisten samoin kuin 

voimakkaiden, joko negatiivisten tai positiivisten, tunteiden ilmaisu on hyväksyttävää 

ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämän vuoksi organisaatioissa on syntynyt 

ainakin neljä eri keinoa rajoittaa tunnekokemuksia ja niiden ilmaisua. Neutralisoinnilla 

estetään niiden tunteiden esiintyminen, jotka eivät ole sosiaalisesti hyväksyttäviä. Tämä 

tapahtuu usein vakiintuneilla rationalistisilla keinoilla, josta esimerkkeinä ovat 

hankalien asiakkaiden käsittelemiseen kohdistuva koulutus tai ylennetyn työntekijän 

siirtäminen toiseen yksikköön vanhojen roolien sekaantumisen estämiseksi. 

Puskuroinnilla sen sijaan häiritseväksi koettu emootio eristetään piiloon organisaation
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toiminnasta. Normalisoinnilla jo ilmaistun tunteen merkitystä voidaan määritellä 

uudelleen esimerkiksi perustelemalla sitä rationaalisilla syillä, tunteen ilmaisijan omalla 

anteeksipyynnöllä tai huumorilla. Neljäntenä keinona organisaatio voi harjoittaa 

sallittujen tunneilmaisujen ennalta määräämistä, jolla tarkoitetaan yhteisön 

tunnesääntöjen omaksumista. (Ashforth & Humphrey 1995, 104-109)

Averillin mukaan (1986, 101) ihmiset ovat luonnostaan sääntöjä tuottavia ja niitä 

noudattavia olentoja. Tunteet ovat täten sisäisiä kuvauksia näistä sosiaalisista normeista 

ja säännöistä ja niiden omaksuminen on tärkein aikuisen ihmisen tunnekehitykseen 

vaikuttava tekijä (mts. 100, 105). Eri tilanteissa yksilöllä on kuitenkin erilaisia rooleja, 

joihin jokaiseen liittyy omat sosiaaliset norminsa. Siirtyessään roolista toiseen 

esimerkiksi työpaikalla ja kotona ihminen kokee niitä tunteita, joita kyseessä olevaan 

rooliin kuuluu (Goffman 1961, Oatleyn 1993, 350 mukaan). Tunnesääntöihin 

vaikuttavien tahojen moninaisuus kasvaa edelleen niiden työntekijöiden kohdalla, jotka 

kuuluvat samanaikaisesti useampaan organisaatioon. Näihin organisaatioiden 

rajapinnoissa työskenteleviin ihmisiin vaikuttavat nimittäin myös ulkopuolisten 

organisaatioiden säännöt. Samoin aikaisemmat ympäristöt, kuten koulut ja edelliset 

työpaikat, voivat vaikuttaa niihin tunteisiin, joita ilmaistaan nykyisissä rooleissa. 

(Rafaeli & Sutton 1987, 26)

Tunnesäännöt voidaan jakaa tunteiden ilmaisua (display rules) ja itse sisäistä 

tunnekokemusta (feeling rules) säänteleviin ohjeisiin (ks. esim. Myllyniemi 1998). 

Ilmaisusäännöt ovat kulttuurisesti vaihtelevia sääntöjä, jotka määrittävät, mitä tunteita 

missäkin tilanteessa tulee näyttää, korostaa, hillitä tai täysin estää näkemästä. 

Kognitiiviset tunnesäännöt puolestaan määrittävät, mitä tunteita (miten kauan, miten 

voimakkaasti) eri tilanteissa ja rooliasemissa on sopivaa tuntea. (Helkama ym. 1998, 

381, 386). Tunteiden ilmaisua ja kokemista säätelevät säännöt ovat tärkeä osa 

organisaatiokulttuuria. Van Maanen ja Kundan (1989, 46) mukaan jokainen yritys johtaa 

kulttuuria on täten samalla myös yritys johtaa tunteita, sillä kulttuuri ei vaikuta
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ainoastaan siihen, mitä ihmiset sanovat, ajattelevat tai tekevät, vaan myös siihen, mitä 

he tuntevat.

Yksilöiden omaksumat tunnesäännöt saavat edellä kuvatun perustella muotonsa 

laajemmasta kontekstista, organisaatiosta. Helena Flam (1990, 225) väittääkin, että 

suurinta osaa muodollisista organisaatioista voidaan analysoida joukkona aitoja tunteita 

korvaavia laillis-rationaalisia tunnesääntöjä. Hänen mukaan nämä organisaatiot tuottavat 

hillittyjä ja kurinalaisia, mutta vakautettuja ja pysyviä tunteita ennakoimattomien ja 

usein rajattomien tunteiden sijaan. Flamin näkemyksen mukaisesti organisaation 

tavoitteet (esim. tulos, apua tarvitsevien auttaminen tai yhteisvastuu) voidaan nähdä 

yrityksinä muodostaa ja ylläpitää tiettyjä tunteita. Sen sijaan yrityksen säännöt ovat 

tunteiden hallintaa säänteleviä sääntöjä, jotka määräävät, miten näitä tunteita tulisi 

muodostaa ja ilmaista. Nämä säännöt liittyvät esimerkiksi tunteiden intensiteettiin, 

kohteeseen ja kestoon. (Flam 1990, 226)

Organisaatio on kuitenkin osa myös laajempaa yhteisöä, yhteiskuntaamme. Grossbergin, 

Denzinin ja Hochschildin tutkimuksiin viitaten Fineman (1993a, 14-15) toteaa, että 

yhteiskuntaan on muodostunut ideologioita, jotka määrittävät tiettyjen tunteiden 

hyväksyttävyyden. Nämä normit välittyvät meille muun muassa perheen, koulun, 

uskonnon ja kulttuurin kautta. Erityisen vahvoja ovat sukupuoleen liittyvät normit, jotka 

raj aavat sen, mitä tunteita naisten tai miesten on hyväksyttävää näyttää. Perinteiset 

sukupuolten välisiä eroja kartoittaneen tutkimukset ovat muun muassa todenneet, että 

naiset paljastavat tunteitaan miehiä helpommin, heidän tunnekenttänsä on laajempi ja he 

myös etsivät keinoja hyväksyä työn ja henkilökohtaisen elämän erottamattomuus ilman, 

että antaisivat työasioiden mennä perheen edelle. Tutkijapiireissä on yleisesti 

hyväksytty, että nämä erot eivät ole biologisiin syihin perustuvia, vaan ne ovat seuraus 

sosiaalisesti tai kulttuurisesti rakentuneista eroista. (Martin, Knopoff & Beckman 1998, 

433)
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Niin sanotut moraaliset tunteet perustuvat juuri näille yhteiskunnan ideologioita 

heijastaville tunnesäännöille. Sosiaalisen konstruoitumisen näkökulman mukaisesti 

tunteiden katsotaan ylläpitävän yhteisön arvojärjestelmää (Armon-Jones 1986, 35), 

jonka omaksuessaan yksilö oppii yhteisön käsityksen oikeasta ja väärästä. Tämä käsitys 

muodostuu myös yksilön tekemistä moraalisista arvioinneista omasta tai toisen ihmisen 

käyttäytymisestä. Häpeä ja syyllisyys ovat esimerkkejä tällaisista moraalisista tunteista, 

jotka syntyvät oman käyttäytymisen arvioinnista suhteessa sosiaalisiin normeihin. 

(Myllyniemi 1998, 173)

Yhteiskunnan tavatkaan eivät ole muuttumattomia, vaan työpaikalla hyväksytyiksi 

muodostuneet tunteet heijastavat aikakauden yleisempiä suuntauksia. Esimerkiksi 1940- 

luvulla kehitettiin ihmisten negatiivisten tunteiden käsittelyyn kohdistuvaa 

esimieskoulutusta. Nykyään negatiivisten tunteiden olemassaolo on ymmärrettävää ja 

jopa ennakoitavaa, koska työn koetaan olevan rasittavaa kenelle tahansa. Sen sijaan 

meillä on edelleen velvollisuus hallita rasittavuudesta itsellemme aiheutuvaa stressiä. 

(Fineman 1993a, 15).

Tunteiden nimeäminen. Tunnekokemusta ja -ilmaisua ohjaavien kognitiivisten ja 

ilmaisullisten tunnesääntöjen lisäksi yhteisöön syntyy nimeämissääntöjä, joista 

muodostuu ryhmän oma tapa puhua tunteista (Gordon 1981; Greenwood 1994; Harté 

1986; Hochschild 1983; White 1993). Tunteisiin kohdistuvassa tutkimuksessa 

vaikeutena onkin usein havainnoitavien tunneilmiöiden nimeäminen. Hochschildin 

(1983, 223) mukaan tämä nimeäminen kohdistuu tapaan, jolla näemme tietyn asian. 

Toisin sanoen kyse on havaintomme nimeämisestä ja antamamme nimitykset viittaavat 

ymmärrykseemme tietystä tilanteesta. Samasta tilanteesta johdetut erilaiset päätelmät 

hallitsevasta tunteesta johtuu taipumuksestamme kohdistaa huomiomme saman tilanteen 

eri piirteisiin. Koska kulttuurimme ohjaa havaintojamme ja odotuksiamme, se ohjaa 

myös tunteitamme ja niiden nimeämistä. (Hochschild 1983, 223-224)
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Hochschild (1983) toteaa jokaisella tunteella olevan kaksi kohdetta, johon havaintomme 

pääasiassa kohdistuvat. Täten esimerkiksi surussa keskitymme siihen, mitä rakastamme, 

mistä pidämme tai mitä haluamme ja myös seikkaan, ettei se ole meille saatavilla. 

Kohteena ei tällöin ole menetyksen syy tai suhteemme rakkaaseen kohteeseen. 

Nostalgiassa pääkohteet ovat samat, mutta keskittyminen rakkauteen tai pitämiseen on 

voimakkaampaa kuin keskittyminen menetettyyn asiaan, mikä lisää tietynlaista 

pehmeyttä puhtaan surun aiheuttamaan katkeruuteen. (Hochschild 1983, 225-226)

Turhautuneisuuden tunteessa puolestaan huomio ei ole siinä, mitä haluamme tai mitä 

meillä ei ole, vaan omaan itseemme tilassa, jossa meillä ei ole tiettyä asiaa. Toisin 

sanoen huomio on siinä, ettei meillä ole jotain tietyn halutun asian sijaan. 

Suuttumuksessa keskitymme turhautuneisuuden syyhyn ja suhteeseemme tähän syyhyn. 

Kun koemme itsemme yhtä vaikutusvaltaisiksi tai vaikutusvaltaisemmiksi kuin 

turhautumiseemme syynä oleva osapuoli, tunnemme suuttumusta. Jos sen sijaan 

koemme toisen osapuolen hyvin paljon vaikutusvaltaisemmaksi kuin itse olemme, 

koemme pelkoa. (Hochschild 1983, 226)

Sääntöjen omaksuminen. Tunnesäännöt voidaan omaksua sekä muodollisin että 

epämuodollisin keinoin. Erilaiset koulutukset ovat esimerkki muodollisesta 

tunnesääntöjen opettamisesta ja niitä käytetään erityisesti niissä yrityksissä, joissa 

työntekijöiden oletetaan näyttävän tiettyjä tunteita yrityksen etujen nimissä. Säännöt 

voidaan omaksua myös epävirallisin keinoin, kuten esimerkiksi roolimallien tai 

kokeneiden työtovereiden käyttäytymistä seuraamalla ja imitoimalla, yritykseen liittyviä 

kertomuksia kuuntelemalla sekä muilta saatavan suoran palautteen kautta. (Rafaeli & 

Sutton 1987, 26-27)

Tunnesääntöjä ei kuitenkaan omaksuta ainoastaan organisaation sisäistä kanssakäymistä 

varten, vaan työntekijän on myös opittava sopivat tunneilmaisut suhteisiin asiakkaiden 

tai muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi on opittava, minkä tunteiden ilmaisu ei
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ole lainkaan hyväksyttävää tai miten tunteita muutetaan. (Rafaeli & Sutton 1987, 26-27) 

Tunnesäännöissä onkin erotettavissa toisaalta viralliset eksplisiittiset säännöt, toisaalta 

epäviralliset suuntaviivat (Wharton & Erickson 1993, 461). Virallisista tunnesäännöistä 

ovat esimerkkinä Hochschildin (1983) tutkimukset lentoemäntien koulutuksesta, joissa 

positiivisten tunteiden ilmaisun harjoittelulla on tärkeä rooli. Toisissa organisaatioissa 

työntekijät saavat vain epämääräisiä, esimerkiksi asiakasta kohtaan osoitettavaa 

iloisuutta ja ystävällisyyttä määritteleviä, ohjeita, joita ei aktiivisesti vahvisteta eikä 

painoteta koulutuksessa (Paules 1991, Whartonin & Ericksonin 1993, 461 mukaan).

Finemanin (1993a) mukaan sopeutumisemme tunnesääntöihin riippuu siitä, miten hyvin 

kestämme tunteen yhteenkuulumattomuudesta muuhun yhteisöön. Häpeän välttäminen 

ja muiden hyväksynnän saaminen voivatkin olla syitä sille, että useimmat ihmiset 

käyttäytyvät organisaation määräämällä “oikealla“ tavalla esimerkiksi asiakkaiden, 

työtovereiden tai esimiesten kanssa. Tunnesääntöjen omaksumiskykynsä ansiosta 

ihmisen on mahdollista, yksin tai ryhmässä, tietoisesti tai tiedostamatta, ohittaa tiettyjä 

sisäisiä tuntemuksia sen mukaan, mikä opittujen sosiaalisten normien mukaan on 

sopivaa. (Fineman 1993a, 16-17)

Tunnetyö

Tunnesääntöjen noudattamiseksi tehtyä tunteiden muokkausta kutsutaan tunnetyöksi. Se 

on tunteiden hallintaa julkisesti havaittavan kasvo- ja kehokuvan luomiseksi. 

(Hochschild 1983, 7; Hochschild 1979, Myllyniemen 1998, 171 mukaan) Käsitteen 

luojana pidetty Arlie Hochschild on tehnyt laajoja tutkimuksia muun muassa 

lentoemäntien, lipputarkastajien ja opiskelijoiden keskuudessa ja tutkinut erityisesti, 

miten yksilöt hallitsevat tunteitaan julkisessa kanssakäymisessä (Hochschild 1983, 13). 

Tunnetyön konstruktiivinen olemus pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan tunteet
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perustuvat uskomuksiin ja tulkintoihin; täten niitä voidaan valvoa oikealla ajattelulla ja 

asianmukaisilla tulkinnoilla (Oatley 1993, 348).

Tunnetyön ulottuvuudet. Tunnetyöstä voidaan erottaa kaksi eri tasoa, joita vastaavat 

englanninkieliset termit 'emotional labour' ja 'emotion work'. Lentoemäntien työ, jossa 

ystävällisyyden ilmaisu on osa työtehtävää, on esimerkki palkasta myytävästä 

ammatillisesta tunnetyöstä (ks. esim. Ahokas 1998, 126). Jälkimmäinen tunnetyön taso 

puolestaan tarkoittaa yksityiselämässä tapahtuvaa tunteiden hallintaa ja tunnesääntöjen 

noudattamista. (Hochschild 1983, 7) Koska tunnetyö on käsitteenä laaja ja ihmiset 

joutuvat monissa työrooleissaan harjoittamaan eri tasoista tunnetyötä, käsitettä voidaan 

tarkastella kahdella ulottuvuudella, aste (degree) ja laji (type). Tunnetyön asteella 

tarkoitetaan vaadittujen tunteiden ilmaisun määrää; tunnetyön laji puolestaan viittaa 

niihin määrättyihin tunteisiin, joita työroolissa ilmaistaan. (Wharton & Erickson 1993, 

463)

Tunnetyön asteen ollessa korkea työntekijältä vaaditaan paljon tunteiden ilmaisun 

hallintaa. Tämä pätee erityisesti työyhteisöjen rajapinnoissa työskenteleviin yksilöihin 

(boundary-spanners); he toimivat joko kokonaan organisaation ulkopuolisten tahojen 

kanssa tai saman organisaation sisällä eri yksikkörajojen yli. Työskentelyn tapahtuessa 

oman organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa ongelmaksi nousee yksilön 

muodollisen vaikutusvallan puute ulkopuolisiin nähden. Suoriutuakseen tehtävästään 

näissä olosuhteissa yksilön on tukeuduttava luottamuksen ja kunnioituksen 

aikaansaamiin tunnesiteisiin, joiden muodostaminen ja ylläpitäminen vaativat tunteiden 

ilmaisun hallintaa. (Adams 1976, Aldrich & Herker 1977, Kahn ym. 1964, Miles 1980 

ja Parkington & Schneider 1979, Whartonin & Ericksonin 1993, 464-465 mukaan) 

Adams (1976, Whartonin & Ericksonin 1993, 465 mukaan) on todennut tämän 

organisaation kasvona toimimisen vaativan työntekijältä "naamarin käyttämistä" 

("putting on a face"), jotta organisaation ja ympäristön välinen vuorovaikutus helpottuisi 

ja jotta yksilö saisi sosiaalista tukea ja oikeutusta.
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Myös yhden organisaation sisäisissä rajapinnoissa työskentelevien, tyypillisesti 

keskijohtoa olevien henkilöiden työroolit vaativat tunnetyötä, sillä he edustavat omaa 

yksikköään tai osastoaan myös ulkopuolisille (Wharton & Erickson 1993, 465). Sen 

sijaan tunnesiteiden muodostuminen ei ole heidän vaikutusvaltaansa yhtä kiinteästi 

säätelevä tekijä, koska kaikki kanssakäymisen osapuolet ovat saman työnantajan 

palveluksessa (Kahn ym. 1964, Whartonin & Ericksonin 1993, 465 mukaan).

Tunnetyön asteen viitatessa yksilön kontaktien määrään ulkopuolisten tahojen kanssa 

tunnetyön laji määrää tunneilmaisujen sisällön. Koska tunnetyöllä on tarkoitus vaikuttaa 

muihin ihmisiin, tunneilmaisujen sisältö vastaa niitä tunnetiloja, joita vastapuolessa 

halutaan aikaansaada. Tämän perusteella tunteista voidaan erotella integroivat 

(integrating), peittävät (masking) ja erottelevat (differentiating) tunteet. Ystävällisyyden 

kaltaisia integroivia tunteita esiintyy erityisesti palvelualoilla, joilla asiakkaan ja 

palvelun tuottajan välinen kanssakäyminen vaikuttaa asiakkaan näkemykseen palvelun 

laadusta ja hänen haluunsa käyttää palvelua uudelleen. Integroivien tunteiden ilmaisun 

tarkoitus on täten aikaansaada toisissa ihmisissä hyvän tahdon ja hyvän olon tunteita. 

Sen sijaan peittävillä tunteilla pyritään emotionaaliseen neutraliteettiin. Nämä 

ilmaisusäännöt ovat tavallisimpia rooleissa, joissa työntekijä haluaa ilmaista 

vaikutusvaltaansa tunnetyönsä kohdetta kohtaan. Tällainen tilanne on esimerkiksi 

esimiehen ja alaisen välinen suhde, jossa liiallinen tunteellisuus on kaikin tavoin 

epäsuotavaa. Kolmantena tunnetyyppinä erottelevat tunteet kohdistuvat negatiivisten 

tunteiden ilmaisuun, jotka Hochschildin (1983, 137) mukaan liittyvät rooleihin, joissa 

työntekijöitä kannustetaan ilmaisemaan epäilyä, kärsimättömyyttä ja vihamielisyyttä 

aikaansaadakseen kohteessa epävarmuutta, huolta tai pelkoa. (Wharton & Erickson 

1993,465-467).

Tunnetyön seuraukset. Yksilöiden harjoittamalla tunnetyöllä on seurauksia sekä 

organisaatio- että yksilötasolla. Organisaatiotasolla tunnetyöllä voidaan aikaansaada niin
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välittömiä, toistuvia kuin leviäviäkin hyötyjä (tai menetyksiä). Välittömät hyödyt ovat 

tyypillisiä myyntityössä, jossa tunteiden ilmaisu on osa palvelukokonaisuutta. Toisaalta 

tunnetyöllä voi olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka ilmenevät toistuvien ja 

leviävien hyötyjen muodossa. Edelliset muodostuvat nimensä mukaisesti toistuvista 

kohtaamisista saman toisen osapuolen kanssa. Jos tämä toinen osapuoli kertoo 

kokemuksistaan kolmannelle osapuolelle, puhutaan erityisesti markkinoinnissa 

tunnetuista "puskaradion" kaltaisista leviävistä hyödyistä. (Rafaeli & Sutton 1987)

Yksilötasolla tunnetyö vaikuttaa työntekijän taloudelliseen, henkiseen ja fyysiseen 

hyvinvointiin. Tunteiden hallinnan taloudelliset vaikutukset ovat selkeimmin 

havaittavissa esimerkiksi tarjoilijan työssä, jossa asiakkaiden antamien juomarahojen 

määrä on riippuvainen siitä, millaisena he kokevat palvelun laadun. Toisaalta myös 

monissa palveluammateissa voidaan havaita erityisesti tunteiden hallinnasta aiheutuneet 

taloudelliset menetykset, kun asiakkaita menetetään heidän saamien huonojen 

palvelukokemusten vuoksi. (Rafaeli & Sutton 1987)

Taloudelliset hyödyt vaikuttavat myös yksilön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin 

tarjoamalla tyytyväisyyden ja turvallisuuden tunteita. Omaksuessaan kyvyn erottaa 

"oikeat" ja ilmaistut tunteet työntekijä suojautuu samalla myös liiallisen tunteiden 

peittelyn aiheuttamilta seurauksilta. Ihmisen hyvinvointia käsittelevän tutkimuksen 

perusteella onkin todettu, että yksilön itsensä kokemien "oikeiden" tunteiden ja 

tunneilmaisuodotusten välinen yhteensopivuus on pitkälle hyvinvointia säätelevä tekijä 

(Rafaeli & Sutton 1987).

Tunnealueet

Tunnesääntöihin ja tunnetyöhön läheisesti liittyvä käsite on tunnealue. Näitä alueita ovat 

muun muassa ruokatunnit, kahvitauot ja yrityksen juhlat, joissa työntekijöillä on lupa

28



hetkeksi irrottautua työrooleistaan. Tällöin organisaation tunnesäännöt eivät päde, vaan 

alueille syntyy omia, enemmän niin sanottujen "oikeiden" tunteiden ilmaisua sallivia 

sääntöjä. (Rafaeli & Sutton 1989, 13; Van Maanen & Kunda 1989, 48; ks. myös 

Fineman 1996, 555-556)

Tunnealueille on tyypillistä niiden kollektiivinen luonne; samassa tilanteessa olevat 

yksilöt kokoontuvat yhteen jakamaan kokemuksiaan tavalla, joka sallii tavallisista 

työtilanteista poikkeavien tunneilmaisujen käytön (Van Maanen & Kunda 1989, 48). 

Tällaiset sosiaaliset tilanteet synnyttävät alakulttuurin, jonka jäsenet sitoutuvat toisiinsa 

tunnetasolla. Yhdessä he ovat sekä kirjaimellisesti että symbolisesti niiden 

suoritusvaatimusten ulottumattomissa, joita muun muassa esimiehet ja asiakkaat 

valvovat. (Fineman 1993a, 21)

Tunnealueilla sallitut vapaammat tunneilmaisut ilmenevät myös erilaisissa symbolisissa 

prosesseissa, kuten esimerkiksi esimieheen liittyvien tarinoiden kertomisessa. Näissä 

tarinoissa voidaan ilmaista esimieheen kohdistuvaa suuttumusta ja turhautumista 

tavalla, joka symbolisoi sellaista alaisten valtaa, jota ei tavallisissa olosuhteissa ja 

organisaation hierarkiajärjestys huomioon ottaen ole mahdollista aikaansaada. (Fineman 

1993a, 22) Myös huumorin käyttö voidaan katsoa tällaiseksi symboliseksi prosessiksi, 

jolla organisaation ja johdon valvonnan ulkopuolelle muodostuu epävirallisempi 

maailma (Collinson 1988, 183).

2.2.2 Tunteen muodostuminen ryhmää hallitsevaksi päätunteeksi

Tunteiden muodostumiseen vaikuttavien tunne- ja nimeämissääntöjen rinnalla on 

pidettävä mielessä sosiaalisen konstruoitumisen pääajatus: tunteet muotoutuvat 

sosiaalisen ympäristön tapahtumissa, joista tärkeimmät ovat yksilöiden väliset 

sosiaaliset suhteet ja keskinäinen vuorovaikutus (Kemper 1978, 26). Näitä suhteita
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havainnoimalla voidaan myös tarkastella tiettyjen tunteiden hallitsevuutta 

tunnekentässä.

Sosiaaliset tilanteet tunteiden taustalla

Tunteen hallitsevaksi muodostumiseen voidaan ensinnäkin katsoa vaikuttavan se, missä 

määrin ryhmän jäsenet osallistuvat samanlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Gordon (1981) 

toteaa näiden tilanteiden aikaansaavan joko täysin uuden tunteen tai olemassa olevan 

tunteen muuttavaa voimaa (arousal). Tällaisia tilanteita ovat ennakointia, keskeytystä, 

uutuutta, muistutusta tai empatiaa aikaansaavat tapahtumat. (Gordon 1981, 575-577)

Ennakoinnista syntyvät tunteet perustuvat yksilöiden välisille aikaisemmille valta- ja 

statussuhteille. Weberiä lainaten Kemper (1978, 29) määrittelee vallan yksilön 

mahdollisuudeksi toteuttaa omaa tahtoaan yhteisössä muiden vastustuksesta huolimatta. 

Tietyn teon perustuessa yksilön vapaaehtoiseen haluun toimia toisen yksilön puolesta, 

puhutaan sen sijaan statuksesta (Kemper 1978). Ennakoidessaan tulevaa 

vuorovaikutustilannetta aikaisempiin kokemuksiinsa perustuen yksilö kokee täten 

toisaalta joko optimismia tai pessimismiä tulevaa vuorovaikutustilannetta kohtaan, 

toisaalta nykytilanteen arvioinnista johtuvaa luottamukseen tai luottamuksen puutetta. 

Näitä yhdistelemällä syntyy erilaisia tunteita, esimerkiksi luottamusta, pelkoa tai 

toivottomuutta. (Kemper 1993, 43; ks. myös Gordon 1981, 576)

Tunne saa usein alkunsa myös tilanteessa, jossa sosiaaliset tapahtumat aikaansaavat 

epämiellyttävän keskeytyksen parhaillaan käynnissä olevaan toimintaan. Toisaalta myös 

miellyttävä ja uusi käänne vuorovaikutussuhteessa voi aikaansaada joko uuden tunteen 

synnyn tai muutoksen olemassa olevassa tunteessa. Vaikka kulttuuriset mallit antavat 

tunteelle merkityksen, tunne-elämyksen aiheuttavan voiman alkuperä on niiden 

suunnitelmien keskeytyksessä, jotka tarvitsevat tiettyjä yksilöitä
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loppuunsaattamisekseen. Tunteet voivat toisaalta syntyä myös tilanteessa, jossa henkilö 

ei ole ennakoinut tiettyä miellyttävää tilannetta. Ilmetessään tällainen tilanne koetaan 

siten uutuutena, koska se lievänä suunnitelmien muuttajana aikaansaa tarkkaavaisuutta, 

uteliaisuutta ja innostusta. (Gordon 1981, 575-576; ks. myös Collins 1990, 42)

Neljänneksi myös muistot vanhoista tapahtumista aiheuttavat tunteita. Tietyn ryhmän 

jäsenet voivat aikaansaada tällaisia yhteisiä voimakkaita tunteita nostalgisissa 

muistelmissaan yhteisesti jaetuista kokemuksista. Näissä tilanteissa yksilön muistista 

tulee osa kollektiivisesti määriteltyjä muistoja, jotka pysyvissä ryhmissä ovat osittain 

positiivisia, sitovia tunteita. (Gordon 1981, 576-577)

Lopulta tunteet voivat saada alkunsa myös empatiasta yksilön tarkkaillessa toisen 

ihmisen tilannetta tai tunteellisia ilmauksia. Riippumatta siitä, ovatko nämä tunteelliset 

ilmaukset luonnollisia ja synnynnäisiä ilmeitä vai sosiaalisessa yhteisössä sovittuja 

tapoja, ne tulkitaan sosiaalisten merkitysten mukaisesti. Tällaisista empaattisista 

lähtökohdista peräisin olevat tunteet voivat saada alkunsa niin sanotun emotionaalisen 

tartunnan (emotional contagion) käsitteen perusteella. (Gordon 1981, 577)

Emotionaalinen tartunta

Emotionaalisen tartunnan käsitteellä tunteita voidaan tarkastella ei vain yksilöllisellä tai 

kahden ihmisen välisellä tasolla, vaan erityisesti ryhmätasoisena ilmiönä. Hatfieldin, 

Cacioppon ja Rapsonin (1992, Ashforth & Humphreyn 1995, 113 mukaan) 

määritelmässä tunteiden tarttuminen on taipumus jäljitellä toisen ihmisen 

tunnekokemusta tai -ilmaisua ja täten kokea tai ilmaista itse samoja tunteita. Tällainen 

tunteiden omaksuminen tapahtuu sekä tiedostavien prosessien (onnettomuudesta 

kertovan artikkelin lukemista seuraava suru) että tiedostamattoman tai automaattisen 

imitoinnin (toisen ihmisen ilmeiden, eleiden ja puheiden tulkinta) kautta. Tunteiden
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tarttuminen ilmenee havainnollisesti esimerkiksi "sähköä ilmassa" ja ryhmähengen 

kaltaisissa ilmauksissa. (Ashforth & Humphrey 1995, 113)

Vaikka tunteiden tarttumiseen vaikuttavia tekijöitä ei ole tutkittu laajasti, ilmiön 

voidaan Ashforthin ja Humphreyn (1995) mukaan katsoa voimistuvan seuraavien 

ehtojen täyttyessä: kanssakäyminen ja koheesio ryhmässä ovat korkealla, tunteen 

ilmaisee pidetty tai korkean statuksen omaava henkilö, tunne vastaa tunnesääntöjä, 

vahvoja vastakkaisia tunteita ei esiinny samanaikaisesti ja tietyn tapahtuman merkitys ja 

siihen sovelias tunne ovat moniselitteisiä, mutta yhteinen tulkinta on syntymässä.

Emotionaalisella tartunnalla onkin vahvoja sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia 

organisaatiossa. Rakentavassa mielessä sen voidaan katsoa lisäävän niin empatiaa, 

yhteisvastuullisuutta kuin psykologista sitoutumistakin, jotka puolestaan mahdollistavat 

yhtenäisen ja motivoituneen työntekijäryhmän muodostumisen. Toisaalta, jos muuten 

positiivisista tunteista tulee niin voimakkaita, etteivät yksilöt voi jatkaa tehtäviensä 

suorittamista, tunteiden tarttuminen voi heikentää suoritustasoa. Pelkoja ahdistuneisuus 

saattavat estää ongelman ratkaisua tai ne voivat jopa johtaa yhteiseen hyökkäykseen 

muita yksilöitä, ryhmiä tai muuten hyödyllistä muutosta vastaan. (Ashforth & Humphrey 

1995, 113-114; emotionaalisesta tartunnasta ks. myös Collins 1990)

Tunne-energia

Yritysten määritellessä liiketoimintansa perustana olevia arvoja, taustalla on usein oletus 

näistä arvoista yhteisöä koossa pitävänä voimana. Koska arvojen voidaan katsoa olevan 

tunteita sisältäviä kognitioita, tunteilla on kiistatta vaikutusta organisaation 

yhtenäisyyteen. Tätä voidaan Collinsin (1990) mukaan ilmentää hänen tunne-energian 

käsitteellään, joka liittyy läheisesti myös edellä käsittelemääni emotionaaliseen 

tartuntaan. Tunne-energia syntyy neljän ehdon täyttävästä vuorovaikutusprosessista.
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Ensiksikin vuorovaikutuksen on tapahduttava ryhmässä, jossa on vähintään kaksi 

jäsentä. Toiseksi ryhmän jäsenet kohdistavat huomionsa yhteiseen kohteeseen. Tämä 

kohde voi olla yhden tai useamman jäsenen minä tai jokin muu kiinnostuskohde, kuten 

esimerkiksi yhdessä tehtävä työ tai osallistuminen urheilukilpailuihin. Emotionaalisen 

tartunnan seurauksena ryhmään syntyy yhteinen tunne, joka ilmenee samanlaisina 

tunneilmaisuina jäsenten seuratessa toistensa reaktioita. Onnistuneen 

vuorovaikutustapahtuman lopuksi syntyy jäsenten välinen yhteisvastuullisuuden tunne. 

Tämä pitkäkestoinen tunne on tunne-energian perusta. Esimerkiksi yrityksen juhlissa 

tapahtuvissa onnistuneissa vuorovaikutuksissa voi syntyä ilon ja onnellisuuden kaltaisia 

lyhytaikaisia tunteita. Tämä on kuitenkin eri asia kuin useammasta yhteisestä tunteesta 

pitkällä aikavälillä syntyvä yhteenkuuluvuuden tunne omaan ryhmään. (Collins 1990; 

ks. myös Kemper 1993)

Tunne-energia ja yhteisvastuullisuus eivät kuitenkaan ole ryhmään tasaisesti 

jakautuneita. Tunne-energiaa voidaan pitää jatkumona, jonka toisena ääripäänä on 

luottamusta ja innostusta sosiaaliseen vuorovaikutuksen sisältävä voimakas tunne- 

energia. Tällainen ryhmän johtohahmo ja tunteiden tartuttaja tuntee olonsa hyväksi 

ryhmässä; hän on sisäistänyt tunne-energian sisältämät moraaliset tunteet oikeasta ja 

väärästä tavasta toimia. Sen sijaan jatkumon toisessa päässä olevat vähäisen tunne- 

energian omaavat henkilöt eivät koe yhteisvastuullisuutta ryhmään, eivätkä he ole 

sitoutuneita ryhmän tavoitteisiin tai sen symboleihin. Tällaisia symboleita ovat muun 

muassa juhlien kaltaiset ryhmän rituaalit, joihin osallistuminen ilmentää kunnioitusta 

ryhmää kohtaan. (Collins 1990, 32-33)

Collinsin neljän ehdon täyttävä vuorovaikutusmalli on vuorovaikutusprosessin yleinen 

malli. Prosessit voivat kuitenkin vaihdella onnistuneista epäonnistuneisiin sen mukaan, 

miten paljon emotionaalista tartuntaa tapahtuu ja miten voimakkaasti jäsenet 

kiinnittyvät yhteisiin symboleihin. Tähän vaikuttavat muun muassa ekologiset tekijät
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(miten usein ja missä koossa ryhmä kokoontuu tai pakotetaan kokoontumaan), 

motivaatiotekijät (miten houkuttelevia tietyt vuorovaikutustapahtumat yksilölle ovat) ja 

aineelliset tekijät (houkuttimet huomion kiinnittämiseen ja tiettyjen tunteiden 

herättämiseen). (Collins 1990, 34-35)

Vuorovaikutustapahtumia voidaan tarkastella myös Kemperin (1978) esittelemillä valta- 

ja statusulottuvuuksilla. Valtarituaalit ovat tilanteita, jotka muodostuvat yksilöiden 

jakautumisesta käskynantajiin ja käskyjen vastaanottajiin. Käskynantajat saavat tunne- 

energiaa omien intressiensä täyttyessä. Samanaikaisesti käskyn vastaanottajat puolestaan 

menettävät tunne-energiaansa. Statusrituaaleissa sen sijaan yksilö joko otetaan ryhmän 

jäseneksi tai suljetaan pois ryhmästä, jolloin hän vastaavasti omaksuu joko keskeisen tai 

sivullisen aseman (peripheral position) ryhmässä. Aina kokoontumisissa paikalla 

olevista ja ahkerasti kommunikoivista keskeisessä asemassa olevista yksilöistä tulee 

kiinnostuksen ja huomion kohteita; he edustavat koko ryhmän arvoja ja intressejä. Sen 

sijaan reuna-asemassa olevat henkilöt ovat suhteellisen eristettyjä ja saavat vain harvoin 

toimillaan tai puheillaan muissa aikaan kiinnostusta. Heidän ryhmäj äsenyydestä 

saamansa tunne-energia onkin täten hyvin rajoittunut. (Collins 1990; Kemper 1990, 5-6; 

Kemper 1993, 45-46)
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Tutkimusongelman muotoutuminen

Kesätyöni tutkimuskohteenani olleessa yrityksessä loppui elokuussa 1998. Kolmen 

yrityksessä vietetyn kesän jälkeen lopputyön tekeminen tuttuun organisaatioon tuntui 

hyvältä ratkaisulta. Yhteisymmärrys tutkimuksen tavoitteista ja sen toteuttamisesta 

syntyikin helposti; yrityksen arvoihin liittyen tutkimukseni tavoitteeksi määriteltiin 

työntekijöiden innostumisen taustalla olevien tekijöiden selvittäminen. Jotta 

innostumistekijöitä voitaisiin kartoittaa mahdollisimman erilaista työtä tekevien 

henkilöiden parista, tulisin toteuttamaan tutkimukseni kolmessa yrityksen yksikössä: 

järjestelmäsuunnittelussa, myynnissä ja ylläpidossa. Aloittelevana tutkimuksentekijänä 

olin tyytyväinen; aiheen löytämisen vaikeus oli ratkennut ja muiden määrittelemien 

rajojen puitteissa toimiminen tuntui turvalliselta ratkaisulta.

Seuraavien viikkojen aikana epävarmuus alkoi kuitenkin vallata mieltäni. Innostuminen 

vaikutti käsitteenä hyvin arkipäiväiseltä, eikä se tuntunut sopivan tieteellisen 

tutkimuksen kohteeksi. Ohjaajani ehdottaessa innostumisen käsittelemistä tunteena 

epävarmuuteni kasvoi entisestään: miten osaisin tutkia tunteita kaupallisen alan 

koulutuksellani ja miten aihe vastaisi yrityksen odotuksia. Tunnenäkökulma tuntui 

kuitenkin mielenkiintoiselta ja päätin aloittaa kenttätyöni tästä näkökulmasta käsin.

Marraskuussa 1998 aloitin työni ensimmäisessä ryhmässä, järjestelmäsuunnittelussa. 

Olin esitellyt itseni ja kertonut tutkimuksestani ryhmän yhteisessä aamupalaverissa, 

minkä jälkeen moni ryhmäläinen ilmoittautuikin vapaaehtoisesti haastateltavakseni. 

Teemahaastatteluiden rungot olin suunnitellut siten, että saisin mahdollisimman 

monipuolista tietoa ihmisten innostumisesta ja yleisestä työmotivaatiosta (Liite 1). 

Haastattelut muodostuivat kuitenkin hyvin vapaamuotoisiksi, sillä työntekijät kertoivat
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mielellään muistakin ajatuksistaan ja mielipiteistään työhön ja työnantajaan liittyen. 

Pian huomasinkin, että innostumista olisi todella vaikea selvittää; sitä ei yksinkertaisesti 

tuntunut olevan. Sen sijaan minulle kerrottiin koskettaviakin tarinoita omasta 

työhistoriasta ja viimeaikaisten tapahtumien vaikutuksista motivaatioon ja työssä 

viihtymiseen. Kerroin ajatuksistani esimiehelle, joka vahvisti haastatteluista saamani 

käsityksen oikeaksi: ryhmä oli itse asiassa melkoisessa kriisissä, johon katsottiin 

vaikuttavan niin projekti- kuin henkilötason ongelmat.

Ensimmäisen kenttätyöjaksoni päätteeksi kirjoitin löydöksistäni yhteenvedon ryhmän 

esimiehelle ja yrityksen henkilöstöosastolle. Toin siinä esiin tosiasioita ryhmän 

viimeaikaisista tapahtumista ja työntekijöiden mielipiteitä ja ajatuksia vallitsevasta 

tilanteesta. Suorien lainauksien avulla toivoin voivani välittää luotettavaa tietoa niistä 

työntekijöiden todellisista tunteista, jotka oman näkemykseni mukaan osaltaan estivät 

varsinaisena tutkimuskohteena olleen innostumisen tunteen olemassaolon. Yhteenvetoni 

pohjalta järjestimme esimiehen ja henkilöstöosaston edustajan kanssa koko tiimille 

yhteisen aamupäivän, jossa esittelin työni tulokset ja jossa ryhmä itse pohti ratkaisuja 

havaittuihin ongelmakohtiin. Tämän aamupäivän keskustelut vahvistivat edelleen omia 

näkemyksiäni ryhmässä vallitsevista tunteista.

Uuden vuoden alkaessa ymmärsin, että tutkimukselleni oli käymässä kuten 

kvalitatiivisille tutkimuksille usein käy; tutkimusongelmani ja -tavoitteeni olivat 

muuttuneet kentällä tekemien! havaintojen myötä (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 165). Innostumisen tunteen sijaan olinkin nyt kartoittamassa yleisesti 

työntekijöiden tunteita. Tämä vahvistui edelleen kahdessa toisessa tutkimusyksikössäni. 

Joulukuusta tammikuun loppuun suoritin kenttätyötäni myyntiryhmässä, jossa 

ensimmäisen yksikön tavoin myös esittelin tuloksiani yhteenvedonomaisesti ryhmän 

yhteisessä tapaamisessa. Huoltoteknikoihin tutustuin maaliskuussa kierrellessäni 

yrityksen eri paikkakuntien toimipisteissä. Etenin kummassakin ryhmässä saman 

haastattelurungon avulla kuin järjestelmäsuunnittelussa (Liite 1), mutta kiinnitin
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enemmän huomiota ihmisten tapaan puhua itsestään, työstään ja työnantajastaan. 

Esiintulleet mielenkiintoiset ilmiöt jakautuivat kolmeen luokkaan: oman työn luonne ja 

erityispiirteet, oma persoonallisuus ja yrityksen toimintatavat. Näiden luokkien välille 

syntyviksi koetuista ristiriitaisuuksista ja yhteensopivuuksista muodostui oman 

tutkimukseni ydin, tunteet.

3.2 Aineiston keruu

Järjestelmäsuunnittelun, myynnin ja huoltotyön parissa suorittamani tutkimus on case- 

tutkimus, jossa kuvaan ja vertailen kolmea tapausta (ks. Uusitalo 1991, 77; Yin 1994, 

14). Muun muassa Hirsjärvi (Hirsjärvi ym. 1997, 130, 136) pitää sitä sopivimpana 

tutkimusstrategiana silloin, kun tarkoituksena on esimerkiksi etsiä uusia näkökulmia ja 

ilmiöitä, selvittää tunnettuja ilmiöitä ja kehittää hypoteeseja. Yinin (1994, 13) mukaan 

tällaisessa empiirisessä tutkimuksessa tutkitaan tiettyä ilmiötä sen luonnollisessa 

ympäristössään käyttäen hyväksi monenlaista empiiristä aineistoa.

Omassa tutkimuksessani olenkin käyttänyt teemahaastatteluiden lisäksi havainnointia, 

puhelinhaastatteluja ja ryhmäkeskustelua täydentämään ja vahvistamaan löydöksiäni. 

Kokosin aineistoni alunperin innostumisen tunteen selvittämiseen pyrkien ja erityisesti 

ensimmäisessä tutkimusryhmässäni työmotivaatiota ja työssä viihtymistä kartoittaen. 

Tämä ei mielestäni kuitenkaan ole este aineiston käyttämiselle. Ymmärsin nimittäin 

hyvin pian tunteiden olevan aihe, jota en voi selvittää kysymällä ihmisiltä suoraan 

heidän tunteistaan (ks. myös Martin ym. 1998, 446). Onhan kyse melko vaikeasti 

määriteltävästä ja kuvailtavasta ilmiöstä, joka ilmenee monissa yhteyksissä ja osaksi 

tiedostamatta. Sen sijaan totesin tarpeelliseksi yleisemmän näkökulman muodostamisen 

työntekijöiden ajatuksista, mielipiteistä ja heidän itse tekemistään tulkinnoista. Tämän 

vuoksi luottamussuhteen muodostaminen haastateltaviini oli aineiston keruuni ja sen 

luotettavuuden karmalta ensiarvoisen tärkeä lähtökohta.
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Luottamuksellinen suhde haastateltaviini syntyi monesta tekijästä. Painotin niin 

tutkimustani esitellessä kuin haastattelujen alussa ja lopussa keskustelujemme ehdotonta 

luottamuksellisuutta. Nauhoittamani haastattelut eivät tulisi olemaan ulkopuolisten 

kuunneltavissa ja kaikki käyttämäni suorat lainaukset esittelisin peitenimillä. Raporttia 

kootessani tarkistutin jokaisen lainauksen asianomaiselta henkilöltä, jotta mahdolliset 

henkilöllisyyden paljastavat sanavalinnat tai muu puhetapa voitaisiin poistaa. Tämän 

vuoksi osa suorista lainauksista ei ole sanatarkkaan nauhoitetun haastattelun mukaisia, 

mikä ei kuitenkaan vaikuttanut lausuntojen sisältöön. Yhdessäkään ryhmässä esimies ei 

myöskään ollut tietoinen kaikista tutkimukseeni osallistujista, koska hän ei osallistunut 

heidän valintaansa muuten kuin kertomalla yleisesti työntekijöiden tehtäväjaosta. 

Järjestelmäsuunnittelussa ja myynnissä haastattelin kuitenkin alussa myös esimiehet 

kokonaiskuvan muodostamiseksi ryhmästä. Samalla varmistin heidän sitoutumisensa 

tutkimukseni toteuttamiseen.

Uskon myös, että roolini ulkopuolisena tutkimuksentekij änä auttoi luottamussuhteen 

muodostamisessa; en ollut osa henkilöstöosastoa tai johtoa, joista tulevien 

kehityshankkeiden läpivientiin suhtauduttiin yleisestikin hyvin varauksellisesti. 

Erityisesti ensimmäisessä tutkimusyksikössäni koin voimakkaasti olevani odotettu 

kuuntelija, jolla olisi aikaa kuunnella myös suorittajaportaan ajatuksia. Tämä rooli 

herätti minussa kuitenkin ristiriitaisia tunteita. Ulkopuolisen tutkijan roolin 

ylläpitäminen oli nimittäin ajoittain vaikeaa haastateltavan kertoessa esimerkiksi 

tarpeettomuuden, välinpitämättömyyden ja täydellisen loppuun palamisen tunteistaan.

Teemahaastattelut. Päätutkimusmenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, joka vastaa 

hyvin monia kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia, kuten todellisen elämän 

kuvaamista, kokonaisvaltaisuutta sekä tosiasioiksi oletettujen seikkojen löytämistä ja 

paljastamista (ks. Hirsjärvi ym. 1997, 160-161). Tutkimustani varten suoritin yhteensä 

32 haastattelua: 12 järjestelmäsuunnittelussa, 10 myynnissä ja 10 ylläpidossa.
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Haastateltavani olivat pääosin vapaaehtoisesti mukaan ilmoittautuneita, minkä lisäksi 

pyysin haastattelua joiltakin muiden haastateltavien mainitsemilta henkilöiltä. 

Saturaatioon eli aineiston riittävyyteen (ks. Hirsjärvi ym. 1997, 181) viittaavaa 

periaatetta noudattaen en päättänyt haastattelujen lukumäärää etukäteen, vaan jatkoin 

niin kauan kuin ne tuottivat tutkimukseni kannalta uutta tietoa.

Haastattelut tein omassa huoneessani yrityksen tiloissa ja niiden pituus vaihteli puolesta 

tunnista lähes kahteen tuntiin. Tavoitteeni ollessa luottamuksellisen suhteen luonti ja 

mahdollisimman luontevan keskustelun aikaansaanti aloitin haastattelut yksinkertaisilla 

kysymyksillä haastateltavan omasta taustasta, koulutuksesta ja aikaisemmista 

työkokemuksista (ks. esim. Martin ym. 1998, 444; Bogdan & Taylor 1975, 57-58). 

Vähitellen siirryimme nykytilanteeseen ja viime aikaisten tapahtumien kuvailuun. 

Minun ei harvoja poikkeuksia lukuunottamatta tarvinnut johdatella tunteisiin liittyvillä 

kysymyksillä, vaan haastateltavani kertoivat hyvin vapaasti omista kokemuksistaan, 

ajatuksistaan ja mielipiteistään. Tunneteema kulkeekin aineistosta muodostuneiden 

tarinoiden sivujuonena, ei aina suoraan ilmaistuna, vaan monista eri yhteyksistä 

esiintulevana.

Nauhoitin kaikki keskustelut, jolloin saatoin täydellisesti keskittyä haastateltavani 

puheisiin ja tarttua välittömästi mielenkiintoisiin ilmiöihin tai tarkennusta kaipaaviin 

näkemyksiin. Keskeytin nauhoituksen kuitenkin aina, jos haastateltava koki jonkin asian 

niin araksi, ettei halunnut sitä lainkaan tallennettavaksi. Tällä menettelyllä koin olevan 

huomattava luottamusta parantava rooli, vaikkakin menetin sen ansiosta joitakin 

arvokkaita sanatarkkoja ilmaisuja. Purin haastattelut lähes välittömästi tapaamisten 

jälkeen, jolloin minulla oli vielä tuoreessa muistissa myös haastateltavan non-verbaali 

viestintä. Kirjasin huomioni muun muassa tauoista, huokauksista, äänensävystä ja 

erityisistä painotuksista haastattelumuistiinpanojeni yhteyteen, sillä niiden perusteella 

tunteita voidaan tarkastella ja perustella monipuolisemmin (ks. Gabriel 1993, 125).
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Havainnointi. Teemahaastattelujen avulla sain tietoa siitä, miten tutkittavat henkilöt itse 

tulkitsevat ympärillä tapahtuvaa ja omaa käyttäytymistään. Ottamalla havainnoinnin 

tutkimukseni lisämenetelmäksi näin, mitä vuorovaikutustilanteissa tapahtuu ja 

toimivatko ihmiset niin kuin sanovat toimivansa. Havainnoinnin avulla saatoinkin täten 

huomioida seikkoja, jotka tukivat tai poikkesivat haastatteluissa esiin tulleista asioista, 

(ks. esim. Hirsjärvi ym. 1997, 209)

Käyttämään! havainnointimenetelmää on vaikea luokitella puhtaasti joko 

systemaattiseksi tai osallistuvaksi. Seuratessani kokouksia järjestelmäsuunnittelussa (3 

tiimipalaveria ja 2 projektiryhmäkokousta) havainnoin mielenkiintoisia ilmiöitä, jotka 

joko tukivat tai poikkesivat haastatteluissa esiin tulleista asioista. En kuitenkaan 

käyttänyt systemaattista havaintojen luokittelua, vaan osallistuvan havainnoin 

määritelmän mukaisesti havainnointi muotoutui tilanteessa vapaasti. Kokouksissa istuin 

sivussa varsinaisesta kokousryhmästä. Saatoinkin huomata, että vaikka olimme 

tavanneet monen ryhmän jäsenen kanssa jo aikaisemmin, läsnäoloni aiheutti alussa 

tietynlaista jännitettä. Päättelin tämän esimerkiksi erimielisyystilanteissa minuun 

luoduista huolestuneista katseista tai asioiden kääntämisestä huumoriksi muun muassa 

minulle suunnattujen huomautusten muodossa “tästä saat hyvää materiaalia 

tutkimukseen!“.

Kokousten alkuosien painottuessa virallisen kokouslistan läpikäyntiin varsinaiset oman 

tutkimukseni kannalta mielenkiintoiset havainnot tein kokousten pitkäksikin venyneissä 

loppukeskusteluissa. Nämä alkoivat yleensä puheenjohtajan kysymyksestä: “onko 

jollain vielä jotain mielessä?“ Tässä vaiheessa ryhmään syntyi vilkasta keskustelua ja 

esiin otettiin omia tuntemuksia ja mielipiteitä vallitsevasta tilanteesta. Omassa roolissani 

keskityin kuuntelemaan ja painamaan mieleeni mahdollisimman paljon, sillä en 

halunnut herättää liiaksi huomiota enkä rikkoa keskusteluilmapiiriä kirjoittamalla koko 

ajan muistiinpanoja, (ks. Bogdan & Taylor 1975, 65).
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Varsinaista kokoushavainnointia suoritin vain järjestelmäsuunnittelussa, sillä kahdessa 

muussa ryhmässä yhteisiä palavereita ei työn luonteen vuoksi järjestetä säännöllisesti. 

Kokoushavainnointien lisäksi sain kuitenkin jokaisessa ryhmässä paljon arvokasta tietoa 

ja näkemystä niistä vapaamuotoisista keskusteluista, joita kävin ryhmäläisten kanssa 

esimerkiksi käytävällä, hississä tai ruokatunnilla. Mielestäni nämä juttutuokiot olivat 

osaltaan myös osoitus luottamuksellisen suhteen synnyn onnistumisesta, sillä vielä 

kenttätyöni päätyttyä henkilöt olivat halukkaita pitämään minua ajan tasalla ryhmien 

tapahtumista.

Täydentävät menetelmät. Teemahaastattelujen ja havainnoinnin lisäksi minulla oli 

mahdollisuus täydentää aineistoani ylläpitoryhmässä viidellä puhelinhaastattelulla ja 

yhdellä viiden hengen ryhmäkeskustelulla. Nämä valinnat syntyivät käytännön syistä, 

sillä yrityksen puolelta oli jo tutkimusprosessini alussa esitetty toive, että haastattelisin 

teknikoita yrityksen eri toimipisteistä. Tässä mielessä tämä ryhmä poikkeaakin muista 

tutkimusyksiköistäni, joissa kohteenani oli nimenomaan kiinteä työryhmä. Tämä ei 

kuitenkaan ole este tunteiden ryhmätasoiselle tarkastelulle; havaintojeni mukaan tunteet 

syntyvät pitkälti työn erityispiirteistä, jotka ovat pääosin samat toimipisteestä 

riippumatta. Tutkimuskohteiden hajautuneisuus näkyy kuitenkin seuraavassa pääluvussa 

esiin tulevassa ylläpidon tarinassa, joka muista tarinoista poiketen on enemmän 

työnpiirteitä kuvaava kuin kronologista juonta seuraava.

Valitsin tutkimukseen osallistuvat henkilöt tässä viimeisessä yksikössä 

satunnaisotannalla toimipistekohtaisesta henkilöluettelosta. Koska näin valitut henkilöt 

työskentelivät eri puolilla Suomea ja osittain yhdestä kaupungista oli mukana vain yksi 

henkilö, minulla ei ollut mahdollisuutta matkustaa paikan päälle tekemään 

henkilöhaastattelua jokaisen kanssa. Sen sijaan valitsin kolme paikkakuntaa, joissa 

haastattelin mahdollisimman monta paikalla ollutta teknikkoa. En täten noudattanut 

alkuperäistä satunnaisotannalla tekemääni henkilölistaa, vaan huoltoteknikoiden 

liikkuva työnluonne huomioiden katsoin käytännöllisemmäksi haastatella
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henkilökohtaisesti mahdollisimman monia paikalla olleita henkilöitä. Haastattelemalla 

useampaa saman toimipisteen huoltoteknikkoa saatoin edelleen myös keskittyä 

tunteisiin ryhmäilmiönä.

Muiden paikkakuntien (5 kpl) yksittäisiin henkilöihin otin ensin yhteyttä sähköpostilla 

kertoen tutkimuksestani ja halustani saada mukaan myös heidän mielipiteensä. 

Sovittuamme sopivan haastatteluajan lähetin heille alustavan haastattelurungon (Liite 2) 

keskustelun pohjaksi. Varsinaiset puhelinhaastattelut kestivät noin 30-45 minuuttia. 

Näitä haastatteluja en nauhoittanut, vaan tein muistiinpanoja keskustelun kuluessa. 

Läheisen suhteen muodostaminen haastateltaviin ei kuitenkaan ollut samalla tavalla 

mahdollista kuin kahdenkeskisissä tapaamisissa suorittamissani teemahaastatteluissa, 

joten uusia havaintoja varsinaiseen tunneteemaan oli vaikea löytää. Esiin tulleet asiat 

toimivatkin enemmän jo havaitsemieni löydösten tukena; koska olin tässä kenttätyöni 

vaiheessa jo määritellyt tutkimukseni kannalta keskeiset ilmiöt, minun oli helpompi 

kiinnittää ihmisten puheissa huomiota niihin seikkoihin, jotka koskivat aikaisemmin 

tärkeiksi havainnoimiani teemoja.

Ryhmäkeskustelu syntyi spontaanisti toimipisteessä, jossa viisi huoltoteknikkoa 

muodostavat koko henkilökunnan. Olin ensin ajatellut haastattelevani heitä 

henkilökohtaisesti, mutta vapaamuotoisesta aamukahvikeskustelusta syntyikin niin 

hedelmällistä keskustelua, ettei sen keskeyttäminen olisi mielestäni ollut mielekästä. Yli 

kymmenen vuotta yhdessä työskennelleiden miesten puhetta ei tarvinnut ohjata, vaan he 

toivat itse esiin asioita, jotka puhelinhaastatteluiden tavoin edelleen täydensivät jo 

tekemiäni päähavaintoja huoltoteknikkoryhmästä. Tämä valintani saa tukea Hirsjärveltä 

(Hirsjärvi ym. 1997, 206-207), joka esittää eri tutkimustuloksia muun muassa 

haastateltavien luonnollisuudesta ja vapautuneisuudesta useamman henkilön ollessa 

paikalla samoin kuin ryhmän auttavasta roolista käsiteltäessä muistinvaraisia asioita. 

Tällaisia muistinvaraisia asioita olivat teknikkoryhmässä etenkin yksityiskohdat
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erilaisista tapahtumista ja tilanteista, joihin heidän usein hyvinkin voimakkaat tunteensa 

kohdistuivat.

Varsinaisen tutkimusaineistoni lisäksi saatoin verrata löydöksiäni ylläpidon 

työntekijöiden parissa tehdyn henkilöstökyselyn tuloksiin, missä avustin kenttätyöni 

päätyttyä maaliskuussa 1999. Puhelimen välityksellä haastattelin 20 satunnaisesti 

valittua työntekijää (ei samoja henkilöitä kuin omassa tutkimuksessani) kysyen heidän 

näkemyksiään muun muassa omasta osaamisesta, esimiehen tuesta, tietojärjestelmien 

toimivuudesta ja omasta työtyytyväisyydestä. Olin lähettänyt projektivastaavan laatiman 

seitsemän kysymystä sisältävän kyselyn (Liite 3) haastateltaville etukäteen, jolloin 30-45 

minuuttia kestäneissä puhelinkeskusteluissa oli mahdollista paneutua syvällisemmin 

parannusehdotuksiin pelkän kritisoinnin sijaan. Näistä keskusteluista syntyi yrityksen 

toimintaa ja oman työn asemaa tässä organisaatiossa kuvaavia kertomuksia, joista 

heijastui paljon samoja tuntemuksia kuin aikaisemmista haastatteluista olin jo 

havainnut.

3.3 Analysointi

Monipuolisesta aineistosta huolimatta tunteiden tutkiminen ei ole helppo eikä 

yksiselitteisesti toteutettavissa oleva tehtävä. Fineman (1993b, 221) toteaa, ettei tunteita 

ilmaisevilla sanoilla ole esimerkiksi mahdollista vangita tunteiden tilanteittain vaihtuvia 

vivahteita. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtiin (ks. Hirsjärvi ym. 1997, 160-161) 

viitaten hän mainitsee myös tutkijan ja tutkittavan erottamattomuuteen liittyvän 

objektiivisuuden ongelman (Fineman 1993b, 222). Itse koin tämän ongelman 

voimakkaasti juuri niissä haastattelutilanteissa, jotka herättivät minussa halua auttaa tai 

puuttua asiaan omilla mielipiteilläni.
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Hirsjärven (Hirsjärvi ym. 1997, 161) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei 

kuitenkaan ole edes mahdollista saavuttaa objektiivisuutta sen perinteisessä 

merkityksessä, koska “tietäjä (tutkija) ja se, mitä tiedetään, kietoutuvat saumattomasti 

toisiinsa“. Steyaert (1997, 28) puolestaan toteaa tulkintojen vaativan vuoropuhelua 

tutkijan ja haastateltavien muodostamien tekstien välillä. Ensimmäistä omaa tutkimusta 

tekevänä graduntekijänä omien tulkintojen “oikeellisuutta“ on kuitenkin helppo 

kyseenalaistaa keskittymällä juuri perinteiseen näkemykseen tieteellisen työn 

objektiivisuudesta. Bogdan ja Taylor (1975, 66-67) tekevätkin tärkeän huomion tutkijan 

omien tunteiden merkityksestä tietolähteenä: tutkijan on kyettävä asettumaan 

tutkittaviensa asemaan, koska hänen omat tunteensa tietystä tilanteesta voivat olla 

täsmälleen samoja kuin tutkimuskohteilla on ollut. Herbert Blumerin (1967) työhön 

perustuen nämä tutkijat (mts. 67) toteavat objektiivisuuden nimissä tapahtuvan omien 

tunteiden kiistämisen olevan kieltäytymistä asettua toisen ihmisen asemaan.

Edellä esiin tuomani huomiot tutkijan ja tutkittavan erottamattomuudesta toimivat 

perusteluina omalle aineiston analysointi tavalleni ja sen kuluessa tekemilleni 

valinnoille. Tutkimukseni löydökset ryhmien tunteista perustuvat nimittäin sille 

näkemykselle, jonka muodostin kuusi kuukautta kestäneen kenttäjaksoni aikana 

organisaatiossa Tämä näkemys syntyi vaiheittain, koska suoritin aineiston analyysiä 

koko ajan sen keruun yhteydessä tekemällä muistiinpanoja sekä havaitsemistani 

tosiasioista että omista tunteistani. Muistiinpanoihin oli helppo palata niiden yritykselle 

kirjoittamieni yhteenvetojen yhteydessä, jotka tein jokaisessa ryhmässä päättyneen 

kenttätyö vaiheen jälkeen. Yhteenvedoissa kuvasin muun muassa ryhmän suorittaman 

työn luonnetta ja sen erityispiirteitä, viime aikaisia tapahtumia ja tekijöitä, jotka 

kuvasivat työntekijöiden innostumista. Vaikka tutkimustavoitteenani ei varsinaisesti 

enää ollutkaan innostuneisuuden kuvaus, tämän aiheen käsittelyn yhteydessä ilmeni 

hyvin vahvoja tunteita juuri yrityksen toimia kohtaan. Yhteenvedot toimivat myös 

omien ajatusteni kokoajina, sillä rikkaasta materiaalista oli välillä vaikea löytää 

pääkohtia ja erityisen mielenkiintoisia havaintoja.
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Omaan työskentelytapaani kehittämäni analysointimenetelmä vastaa melko pitkälle 

grounded teoriaan perustuvaa menetelmää (ks. Strauss & Corbin 1990), jota käyttäen 

olen viimeistellyt analyysini. Analysoidessani haastatteluaineistoani luokittelin 

mielenkiintoiset ilmiöt kolmeen pääluokkaan: työn luonne, oma itse ja yrityksen toimet. 

Näiden luokkien välisistä ristiriidoista ja yhteensopivuuksista syntyivät varsinaisena 

tutkimuskohteena oleva kategoria, tunteet. Tätä käsitettä määrittelen tutkimukseni 

alussa tavoitteenani selkeyttää ja operationalisoida arkikielessä selväksi koettua, mutta 

tiedepiireissä moniselitteisenä pidettyä ilmiötä. Grounded teorian mukaisesti tarkastelen 

pääluokaksi valitsemiani tunteita kohdistuneisuuden, intensiteetin ja keston 

ulottuvuuksilla, jolloin yhden ilmiön eri variaatiot pääsevät esiin. Tutkimusraportissa 

tuon ensin esiin ryhmäkohtaisen (case-by-case) analysoinnin löydökset jokaisen ryhmän 

tunnekentästä ja hallitsevista tunteista. Tämän jälkeen siirryn ryhmien väliseen (cross- 

case) analysointiin, jossa tavoitteenani on löytää mahdollisia ryhmärajat ylittäviä 

ilmiöiden samankaltaisuuksia ja eroja. (ks. Yin 1994, 120)

3.4 Tarinat paikallisten teorioiden kuvaajina

Teorioita on perinteisesti pidetty yleistyksiin pyrkivinä merkitysrakenteina (meaning 

structures). Viime aikoina on kuitenkin myös alettu hyväksyä näkemys näiden 

merkitysrakenteiden paikallisesta rajoittuneisuudesta. (Steyaert 1997, 28) Esittelen 

seuraavaksi tutkimusyksikköni kolmen tarinan muodossa, mikä mahdollistaa juuri 

merkitysrakenteiden paikallisesta rajoittuneisuudesta syntyvän “paikallisen tiedon“ 

esille tuonnin. Steyaertin (1997, 29) mukaan yleistäminen on nimittäin määrätty muoto 

asiayhteysriippumattomuudesta. Paikallinen tieto tieteellisenä tietona on tällöin 

asiayhteydestä johtuvaa, paikallistettavaa ja julkista ilman, että se olisi yleistä. Tarina on 

yksi paikallisen teorian esittämisen muoto, koska se on sidoksissa asiayhteyteen ja 

yleisöön, mutta ei estä tarinan kertomista uudelleen muissa yhteyksissä. (Steyaert 1997)
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Hyväksyessään paikallisen tiedon merkityksen tutkijan ei tarvitse supistaa aineistossa 

ilmeneviä eroja yleistyksiin tai peitellä samanlaisia ilmiöitä erilaisten nimien taakse. 

Hänen ei myöskään tarvitse liittää johtopäätöksiään erojen poistamiseen, vaan niiden 

hyväksymiseen ja kuvaamiseen (management). (Geertz 1983, Steyaertin 1997, 29 

mukaan) Paikallisessa teoriassa poikkeuksesta tulee sääntö. Tällaisen teorian 

muodostaminen vaatii kuitenkin kirjoitusprosessin painottamista varsinaisen 

tutkimusprosessin sisällä; tarinan kertojan tehtävänä on vangita kertomukseen 

tapahtumien kulku ja tapahtumien muodostumiseen johtanut prosessi. (Steyaert 1997, 

29-30) Omissa tarinoissani tarkoituksenani on tuoda esiin ne ilmiöt, joihin 

johtopäätökseni kolmessa työntekijäryhmässä ilmenevistä tunteista perustuvat. Nämä 

ilmiöt muodostavat jokaisen ryhmän paikallisen teorian, jolloin tarinat ovat kolmen 

paikallisen teorian esittämismuotoja.

Tunteiden kontekstiriippuvaisuudesta kirjoittaa myös Hochschild (1983), joka toteaa 

tunteita tarkasteltavan helposti ainoastaan joko negatiivisina tai positiivisina ilmiöinä. 

Usein ne myös samaistetaan muihin tunneilmiöihin, esimerkiksi mielialaan. Tällöin 

huomion kohteena on kuitenkin vain tunteen määrä sen sijaan, että tarkasteltaisiin 

tarkemmin itse ilmiötä, jota on joko paljon tai vähän. Jokaisella yksilöllä on kuitenkin 

tilanteittain vaihtuva käsityksensä tilanteen ja siihen liittyvien tunteiden merkityksestä. 

Sen sijaan, että tunteet irrotettaisiin ympäristöstään ja niitä tutkittaisiin erillisinä 

käsitteinä niitä tulisikin tarkastella siinä yhteydessä, missä ne esiintyvät. Samoin kuin 

kielitieteilijät tutkivat kielen käyttöä erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa, samoin myös 

toisenlaista kielityyppiä edustavia tunteita ymmärretään parhaiten tarkastelemalla niitä 

niiden sosiaalisessa yhteydessä. (Hochschild 1983, 202; ks. myös Harré 1986, 4)

Seuraavat kolme tarinaa tutkimusryhmistäni toimivat ensinnäkin johdatuksina 

yksiköiden kokoonpanoon ja toimintaympäristöön samoin kuin suoritettavan työn 

luonteeseen ja sen työntekijälleen asettamiin vaatimuksiin. Suorat lainaukset puolestaan
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kertovat työntekijöiden käsityksistä ja tulkinnoista yksikön nykytilanteesta ja siellä 

esiintyvistä tunteista. Täten en itse tutkijanroolissani vielä tässä vaiheessa yritä tulkita 

tai nimetä tunteita, vaan annan haastateltavieni puhua omaa kieltään. Tarinoideni 

erilaiset juonirakenteet ovat seuraus jokaisen yksikön omasta paikallisesta tiedosta. 

Täten juonet muodostuvat ryhmissä niistä ilmiöistä, jotka ilmenivät vahvimmin 

kenttätyöjaksoni aikana. Ryhmistä käytän työn luonnetta kuvaten nimityksiä Koodarit, 

Kaupparatsut ja Reissumiehet.
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4 KOLME TARINAA TYÖSTÄ JA TUNTEISTA

4.1 Koodarit koneella

Kellon lähestyessä puoltapäivää toimitalon keskellä sijaitsevassa avokonttorissa 

vallitsee edelleen aamun rauhallisten tuntien kaltainen hiljaisuus. Avarassa 

konttoritilassa työntekijät ovat keskittyneinä kumartuneet oman tietokoneensa ääreen. 

Silloin tällöin kuuluu puhetta tai maltillista mielipiteiden vaihtoa. Ulkopuolisen silmin 

kokonaisuus näyttää järjestelmälliseltä ja siistiltä.

Alkuinnostus ja kasvukivut

Perinteiset menetelmät tietojärjestelmäsovelluksien tekoon ovat pitkään olleet 

hallitsevassa asemassa tutkimusyritykseni yksiköissä. Vuonna 1997 näitä menetelmiä 

haastamaan tuli uusi järjestelmäsovellusteknologia, joka otettiin pian käyttöön yhdessä 

emoyksiköistä. Jo saman vuoden lopulla emosta erkaantui Koodareiksi nimetty kolmen 

hengen ryhmä. Ensimmäinen uuteen teknologiaan perustuva projekti hoidettiin näiden 

kolmen työntekijän voimin; alkuinnostus ja uutuuden viehätys oli käsinkosketeltavaa.

— se oli niinku, ei tuntuna oikeestaan edes työnteolta, se oli semmosta niinku kivaa, 
siinä oli aikaa tehdä just semmosta pioneerityötä ja tehtiin me siinä projektejakin 
samalla sivussa ja meitä oli semmonen pieni ydinjoukko, joka oli niinku yhdessä tilassa 
ja oltiin innostuneita asiasta. (Kalle)

Projekteja alkoi tulla lisää ja sen myötä tarve uusille työntekijöille kasvoi. Lisävoimaa 

rekrytoitiin sekä talon muista yksiköistä että yrityksen ulkopuolelta, jopa suoraan 

koulujen penkeiltä.

Elikkä se rupes, tuli hirveesti uusia ihmisiä tämmöselle teknologia-aluelle, mistä 
kenelläkään ei ollu mitään kokemusta ja sit siinä aluks, aluks sitä vielä viitti niinkun 
kätellä kaikkia, yrittää pistää nimiä mieleen, mut sit niinku loppuajasta, niin sitä oli 
niinku ”jaaha, taas tulee joku uus, voi hitto”. (Kalle)
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Koodariryhmän kasvu oli erityisen voimakasta kesän 1998 aikana, jolloin ryhmään tuli 

monta uutta nuorta työntekijää talossa järjestetyn koulutusprojektin kautta. 

Rekrytoinnissa lähdettiin alunperin etsimään ”uutta verta”, nuoria ja niin sanottuja 

"villejä tyyppejä", jotka olisivat innostuneita tekemään työtä. Ryhmän keski-ikä onkin 

alhainen, 30 vuotta. Projektien edetessä tarvetta on uudestaan ilmennyt myös kokeneille 

alan osaajille. Ryhmään onkin vakiintunut tapa puhua alusta asti mukana olleista tai 

yrityksen muista yksiköistä tulleista työntekijöistä "vanhoina". Kesän aikana mukaan 

tulleet nuoret puolestaan ovat "uusia".

Projektien lisääntyessä ja ryhmän koon kasvaessa alkoivat myös ongelmat kasaantua. 

Keväällä 1998 mukaan tullut Keijo kertoo omista tunteistaan tilannetta kohtaan:

Ehkä viime kesänä oli vähän sellasta, miten sen nyt sanois, tai ainakin mulla tuli 
sellanen, semmonen olo niinku tota, oli vähän sellanen alamainen vire niinku, että oli 
niinku epäselviä asioita paljon, että oli tää esimieskuvio oli vähän niinku sekasin. — 
projektit mätti tosi pahasti, tai ei nyt voi sanoa että tosi pahasti, mutta niissä oli niinku 
ongelmia. Tässä projektissa, missä mä olin niin sen käynnistyminen ei millään meinannu 
lähteä käyntiin. — siinä oli sellasta niinku monia asioita, jotka niinku vaikutti, että ettei 
tästä oikeen tahdo tulla niinku mitään. (Keijo)

Kritiikki silloista esimiestä kohtaan oli ja on edelleen voimakasta ja monet ongelmista 

kohdistetaan juuri häneen. Yli 60 alaisen johtaminen ja ryhmien erilaisten toimintojen 

koordinointi tuntuu Koodareiden mielestä olleen esimiehelle ylivoimainen tehtävä. 

Tämä ei ollut juuri koskaan paikalla, eikä täten myöskään mukana seuraamassa 

projektien ajautumista hallitsemattoman kasvun aiheuttamiksi mutkikkaiksi 

ongelmavyyhdeiksi.

Se [esimies] ei tuntenu meitä, se joskus oli tiimipalavereissa, mut se ei tienny mistään 
mitään—. Sehän oli niinku ihan, — pelle tavallaan ja — se oli tietävinään, mut se ei niinku 
tienny ja jos sille yritti sanoa jotain, et tää ei toimi, niin ei, ei sillä ollu mitään 
merkitystä, -[projektipäällikkö] sai aina puhuttua sen pään ympäri, kaikki usko sitä, 
kukaan ei uskonu meitä ja ei se ollu millään tavalla tekemisissä meidän kanssa. Jos se 
näky, kaikkihan sitä mollas ihan julkisesti,- kukaan ei edes välittäny jutella sen kanssa. 
Et okei, sillä oli liikaa työtä, mut mun mielestä se on tämmöses firmassa aika huono
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selitys sille, että annetaan yhen poppoon olla oman onnensa nojassa, eikä huomata 
ajoissa. (Kaisa)

Syysmyrsky

Syksyä 1998 leimasi kaksi tiimin tilanteen kannalta keskeistä avaintapahtumaa, uusi 

esimies ja muutto uusiin tiloihin. Uusi esimies saapui tilanteeseen, jossa kolme 

pitkäkestoista ja erityisen ongelmallisiksi koettua projektia hallitsi 24 henkeen 

kasvaneen ryhmän toimintaa. Edelliseen esimieheen kohdistuneiden pettymysten jälkeen 

odotukset uutta esimiestä kohtaan olivatkin korkealla.

Et niinku tavallaan tää uuden esimiehen tulo ja se, et hän istuu sillä paikallaan, niin 
sekin niinku jo itsessään helpotti sitä tilannetta. Nyt meillä on semmonen henkilö, kenen 
luokse voi mennä ja kenelle voi pistää sähköposteja tai jotain vastaavaa-. Eli mä itse 
ainakin oon kokenu, et se on niinku erittäin hyvä, hyvä piirre kumminkin, on ihan 
aidosti oma esimies. (Kalle)

Meijän ryhmän vetäjäkin vaihtu ja aluksi oli jotenkin suuret odotukset, että hän laittaisi 
tämän touhun jotenkin järjestykseen, mutta ainakin tähän mennessä on näyttänyt siltä, 
että toiminta jatkuu samanlaisena. (Kirsi)

Uusi esimies tiedosti nopeasti ryhmässä vallitsevan tilanteen sekavuuden ja 

työntekijöiden epävarmuuden. Hän itse kokee tulevaisuuden teknologian parissa 

työskentelevän ryhmänsä saavan tukea yrityksen ylemmän johdon puolelta, vastaahan 

toiminta yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Toisaalta hän kuitenkin toteaa, että ryhmä 

saatetaan yrityksen muissa yksiköissä kokea uhkana. Tämä näkyy esimerkiksi 

arvostuksen puutteessa ja nimittelyissä ”finninaamat” ja ”poninhäntäpojat”. Esimiehen 

mukaan myös uhka projektipäälliköiden loppuun palamisesta voimistui syksyn edetessä 

ja projektien aikataulujen kiristyessä; seikka, joka ilmenee myös muiden puheissa.

Ihmiset on ajettu aika koville. Toimintaa ei ole arvioituja suunniteltu systemaattisesti, 
on vain päätetty ottaa suuri harppaus ilman riittävää ennakkovalmistelua. Olemme kuin 
sissiryhmä matkalla vuoren huipulle, vain varusteet ja ruoka sattui unohtumaan. (Pekka)
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Toisen syksyn 1998 avaintapahtuman, muuton, taustalla sen sijaan oli tilanpuute 

emoyksikössä. Esimies kertoo, että osa tiimiläisistä olisi mieluummin jäänyt vanhoihin 

tiloihin, mutta loppujen lopuksi muuton positiivisista seurauksista tunnutaan hänen 

mielestään olevan yksimielisiä. Tiimiläiset itse ovat asiasta kahta mieltä. Uusien 

istumajärjestelyjen ansiosta muutto on kyllä parantanut projektiryhmien sisäistä 

kommunikointia, mutta koko tiimin keskinäinen vuorovaikutus on huonontunut. 

Tilajärjestelyt jakavat tiimin kahteen ryhmään, jotka eivät päivän aikana aina edes näe 

toisiaan. Kommunikointi tapahtuukin useimmiten lähimpänä istuvan työtoverin kanssa. 

Ryhmän jäsenet kokevat tämän jakautumisen heikentävän tiimihenkeä ja vaikeuttavan 

muutenkin vähäistä sosiaalista kanssakäymistä.

Uuden esimiehen ja muuton mukanaan tuomista muutoksista huolimatta kesän aikana 

herännyt epävarmuus projektien suhteen ei hävinnyt. Tunteet työtä kohtaan vaihtelivat 

jatkuvasti:

Oikeestaan syksyn myötä —, lomat oli pidetty elo-syyskuussa, sit se jotenkin niinku, 
ainakin mun mielestä lähti niinku semmoseen kohti parempaa niinku toimintaa. Siihen 
tuli niinku ehkä enemmän sellusta suunnitelmallisuutta, semmosta innostuneisuutta 
enemmän. Nyt sitten kun taas ajattelee, nyt se on vähän niinku seestyny, se toiminta 
taas, että - sellanen noususuhdanne on toistaiseksi ohi — [naurua] ! (Keijo)

Umpikujassa

Joulukuussa 1998 projekteihin liittyvät määrittely-, aikataulu- ja muut ongelmat eivät 

olleet poistuneet, vaan tilanne oli pikemminkin ajautunut umpikujaan, jonka 

selvittämiseen etsittiin kuumeisesti ratkaisua. Erityisesti pidempään mukana olleet 

tiimin jäsenet kokivat tilanteen muuttumisen voimakkaasti verratessaan vallitsevaa 

tilannetta toiminnan alkuaikoihin ja siihen liittyneeseen alkuinnostukseen ja uuden 

teknologian ainutlaatuisuuteen.

[huokaus] Jotenkin on latistunu kasaan täysin se innostus ja odotus, mikä tässä 
projektissa alussa oli, että ei niin kauheesti enää kiinnosta [naurahdus]. Mä olen kesästä 
asti kritisoinu asioita ja pyytäny apua ja toimintatapojen muutosta, jotta joku tekisi
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asioille jotain, — . Itsehän meidän tietysti pitää yrittää muuttaa asioita ensin, jos me 
pystytään. - Mutta mikään ei ole tähän mennessä muuttunut, ei mihinkään suuntaan, 
vaikka kovasti luvataan ja puhutaan, mihinkään ei silti reagoida - . Enää en jaksa sanoa 
mitään [naurahdus], - vaikka näen, että tässä touhussa ei ole järjen hiventä. - Mä en 
jaksa uskoa, että tämä projekti valmistuu koskaan. (Kirsi)

Mä oon pitkän aikaa tuntenu, et oon huono työntekijä, mikään ei onnistu, mä teen vääriä 
asioita, mä en saa mitään positiivista palautetta. — Jotenkin semmonen tunne, et mä 
valitan aina, johtuuks tää musta. Mut nyt — mä oon tullu siihen tulokseen, et ei se nyt 
kaikki johdu minusta, kyl se on täällä ympäristössä, et nyt ku mä huomaan, et mua 
tarvitaan, et ne asiat, mitä mä oon ajanu, on oikeita, mä oon saanu vahvistusta, mä alan 
uskoo pikkuhiljaa taas itteeni. - Et jotain pitää tapahtua, koska mä en enää oo ainut, 
joka siellä oirehtii. — Sehän on hirveen hälyttävää, et vika ei oo ainoastaan minussa, mä 
en ookaan se surkee huono yksilö, — mut s it tulee se, et ei hemmetti, jos muillakin on, 
niin jotain pitää niinku tehdä, mitä mä voin tehä? (Kaisa)

Kesällä 1998 ja sen jälkeen mukaan tulleet nuoret kokevat tilanteen hieman eri tavoin.

Siis kyllä mä [naurahdus] tiimiin on ihan päässy mukaan, et ei sinänsä ulkopuolinen, 
mutta totta kai, mä oon vähän aikaa ollu, mulla ei oo tämmösiä, mä en oo stressaantunu, 
mulla ei oo lämmöstä vuosikausien tapaa kautta [miettii] kypsymistä. (Kalevi)

No kyllähän se oli alussa silleen aika outoa, ei ollu niinku paljon tehny noita sovelluksia 
ja tommosia. Ja onhan se vieläkin silleen aika outoa, että, tuntuu että melkein joka päivä 
on sellasia ihmeellisiä asioita, mistä kukaan ei tiedä yhtään mitään, minkä takia se toimii 
noin! Se on sinänsä, se on siinä mielessä sellanen mukava ja haastava, se on uutta, 
erilaista, kukaan ei oo tehny semmosia aikasemmin. Mä oikeestaan pidän siitä tosi 
paljon. (Kai)

Mä ihmettelin ku kesällä tuli sellanen sähköposti kaikille, et joku kyseli tai sanoi, et 
”tiimissämme alkaa henki rakoilla” ja niin edespäin. Ja s it oli, perustettiin sellanen 
palsta, mihin voi kirjottaa nimettömänä. Mutta en mä tiedä, kun mä en oo oikeestaan 
kyllä huomannu mitään [naurahdus], et olis mitään tiimissä henki rakoillu. En mä tiedä, 
ehkä siellä sit jollain on. (Karri)

Kolmesta projektista kaksi lopetettiin ennen niiden loppuunsaattamista joulukuussa 

1998, havainnointijaksoni jo päätyttyä. Niissä työskennelleet tiimiläiset on väliaikaisesti 

sijoitettu muihin tehtäviin. Esimiehen mukaan uusien projektien suhteen ollaan 

tarkkaavaisempia ja niiden on sovelluttava paremmin tiimin käyttämään teknologiaan.
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4.2 Kilpailevat kaupparatsut

Tällä kertaa avaan oven eloisan puheensorinan täyttämään suureen salimaiseen 

konttoriin. Ihmiset istuvat päätteidensä ääressä puhelinkuuloketta olkapään ja korvan 

väliin puristaen, papereita selaten ja kädet tahdikkaasti heiluen. Puheen ohella ilmeet ja 

eleet antavat ensimmäisen tuntuman myyntiryhmän ilmapiiristä; on kurtistuneita kulmia 

ja leveitä hymyjä, kiivasta väittelyä ja äänekästä naurua, kiroilua ja vitsailua. Vastakkain 

järjestetyt pöydät muodostavat noin neljän hengen pyöreitä ryhmittymiä eri puolille 

tilaa; ryhmän jäsenet tuskin näkevät vastapäätä istuvaa työtoveriaan paperikasojen ja 

näyttöpäätteen takaa.

Hyviä asiakkaita ja jatkuvaa juhlaa?

Myyntiryhmä perustettiin vuonna 1995 varsinaisen myyntiyksikön tukitoiminnoksi. Se 

sai vastuulleen tietokoneiden myynnin tietojärjestelmien toimittamisen jäädessä edelleen 

perusmyyntiyksikköön. Ryhmän rooli on muutamassa vuodessa kuitenkin voimakkaasti 

muuttunut ja nykyään se on oma liiketoimintansa omine tavoitteineen ja budjetteineen. 

Päätehtävänään sillä on huolehtia kokonaisvaltaisesta tuotetoimitusprosessista alkaen 

asiakkaan tilauksesta ja päättyen tuotteen toimittamiseen ja sen jälkeiseen kaupan 

valvontaan.

Tilausten kirjaajien ja ostajien lisäksi myyntiryhmään kuuluu 13-henkinen myyjäryhmä, 

josta käytän nimitystä Kaupparatsut. Heidän osuus edellä mainitusta 

tuotetoimitusprosessista on pääosin kaupan neuvotteleminen asiakkaan kanssa ja 

tilauksen toimittaminen prosessissa eteenpäin. Myyjän rooli vaihtelee hieman sen 

mukaan, millaisia vaatimuksia asiakas kaupan suhteen asettaa. Suurimmalla osalla 

myyjistä on omat nimetyt asiakkaansa, joille toimitetaan nimenomaan tietokoneita tai 

näiden oheistarvikkeita vastaamaan liiketoiminnan uusia tarpeita. Osalla myyjistä on 

enemmän konsultoiva rooli, jolloin esimerkiksi yhdelle pääasiakkaalle suunnitellaan ja
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tarjotaan palvelut ja koneet sisältäviä kokonaisratkaisuja. Kummassakin tapauksessa 

asiakassuhteet muodostuvat usein pitkäaikaisiksi ja ne johtavat mahdollisesti myös 

lähempiin henkilökohtaisiin kontakteihin.

Sun pitää päästä ystäväks niiden [asiakkaiden] kanssa. Se on mun mielestä varmaan 
tärkein asia, ellet sä pääse ystäväks, niin siitä ei tuu mitään. (Ville)

Asiakkaiden merkitys ilmenee myös myyjien toteamuksissa työssäviihtymisestä ja 

sitoutumisesta.

Tällä hetkellä mä ajattelen, et mä oon ennemminkin sitoutunu mun asiakkaille, mä teen 
niille töitä, —. — Jos mulla ei olis mukavat asiakkaat, jos mulla olis tosi paskat asiakkaat, 
niin en mäkään viihtyis. (Vilma)

Mä oon jotenkin sitoutunu häneen [asiakkaaseen] enemmän, koska mä taistelen 
viimeseen asti, et mä saan hänelle sen oikean hinnan. (Veera)

Asiakastyypistä riippumatta asiakassuhteiden menestyksekäs hoitaminen vaatii myyjien 

kokemusten mukaan tiettyjä taitoja. Eri tilanteet vaativat erilaisten roolien omaksumista, 

mikä ei aina ole helppoa.

Välillä on vaikeeta, koska mä en oo ite sellanen [asiakkaan tyylinen]. Niin sit sitä pitää 
vaan jotenkin tasapainoilla siinä, vähän enemmän sen asiakkaan ehdoilla mennä 
(Veikko)

Mä en tunteista, mut silleen, välillä ei tiedä, miten pitäis käyttäytyä joittenkin 
asiakkaitten kanssa, se on vaikeeta. Mä oon ottanu sen roolin, et mä yritän olla oma 
itseni —. — Se on vaikeeta, ei tiedä, mistä se [asiakas] on kiinnostunu, -, se voi ihan 
ensimmäisestä minuutista mennä pieleen, et ensivaikutelma on hyvin tärkeää. (Veijo)

Asiakassuhteiden korostuneen aseman lisäksi myyntityölle ovat tyypillisiä erilaiset 

juhlat ja muut tilaisuudet. Näitä tapahtumia järjestävät niin asiakkaat, päämiehet kuin 

oma organisaatio. Niihin osallistuminen ei kuitenkaan aina ole vain yhtä juhlaa.

Kaikkia tilaisuuksia on hirveesti, mut mä kyllä priorisoin, et mä luistan niistä, mä en 
jaksa jokaiseen, on niinku muutakin, ihan kotielämääkin pitäis viettää. (Vilma)

Aina ei innosta kauheesti lähteä jonnekin paikkaan, mut sinne on mentävä, hymyilee, 
vaikka ei hymyilytä, se kuuluu siihen työhön. (Valtteri)
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Yhteistyön voima

Tavarantoimituksen prosessimaisuuden vuoksi myyntityöhön kuuluu kiinteästi yhteistyö 

eri tahojen kanssa. Yhteistyön on ensinnäkin toimittava myyntiryhmän sisällä, jossa 

ostajat, tilausten kirjaajat ja myyjät hoitavat jokainen oman osansa projektin alkuun 

saattamisessa. Myös oman myyntiryhmän ulkopuolelle muodostuu tärkeitä 

yhteistyöverkostoja. Näitä tahoja ovat esimerkiksi ne talon sisällä työskentelevät 

henkilöt, jotka ovat osallisia niissä kokonaisratkaisuprojekteissa, joissa asiakas on 

tilannut laitteiden lisäksi myös palvelun. Tavarantoimittajista puolestaan riippuu se, 

miten asiakkaan tilaukset saadaan aikataulun mukaisesti täytettyä. Projektien 

onnistumisen katsotaan perustuvan yhteisvastuullisuuteen, jossa jokainen huolehtii 

omasta osuudestaan.

Tällä hetkellä yhteistyön toimivuudessa nähdään kuitenkin puutteita. Tehtaalta 

asiakkaalle kulkevan prosessin tulisi olla kunnossa, mutta juuri nyt tavarantoimittajan ja 

oman yrityksen välinen yhteys ei tunnu toimivan. Myyjät kuvaavat tilannetta sekavaksi 

ja kilpailijan hyötyminen tilanteesta tunnustetaan; ”jos kerta toinen ei toimi, niin toisen 

pitää toimia”.

Meillä ainakin näkyy tosi sekavana tuolla myynnissä toi touhu. Yleensäkin se niinku, 
kuka palvelee ja missä ja palveleeko kukaan, — mikä se meidän rooli on ja mikä on 
[tavarantoimittajien] rooli, ne on mun mielestä tosi sekavat. — Mun on ainakin hirveen 
vaikee keskittyä muuta ku siihen, et mä yritän tehdä sen mun oman duunin. Ja sit 
tavallaan kaikki muutokset tulee tavallaan ”voi ei, pitääks sitä nyt”, se muutos niinku 
rasittaa. Toisaalta ku siihen on tottunu vuosien mittaan, niin sitä ajattelee, et se menee 
sit omalla painollaan. (Vilma)

Yhteistyössä on ongelmia myös yrityksen sisällä. Myyntiryhmän perustamisen 

yhteydessä tehdystä periaatteellisesta tehtäväjaosta huolimatta ryhmän ja varsinaisen 

palvelumyynnin välillä esiintyy nykyään paljon päällekkäisyyttä. Sen sijaan, että 

laitteiden myynti olisi kokonaan keskitetty edelliseen, niitä myydään yhä enemmän
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myös palvelumyynnistä samoin kuin yrityksen muista yksiköistä. Kaupparatsujen selitys 

tähän on palkkiojärjestelmä: yrityksen bonus-järjestelmä ohjaa siihen, etteivät 

palvelumyyjät halua täysin luopua paremmat katteet ja sitä kautta suuremmat palkkiot 

tuovasta laitemyynnistä.

Tuloksia ja nopeasti!

Myyntityö asettaa tekijälleen monia erityisvaatimuksia. Pitkälliseen miettimiseen ei ole 

aikaa, sillä kauppa saatetaan sillä välin menettää kilpailijalle ja kompromissien teko on 

välttämätöntä asioiden eteenpäin viemiseksi.

Se [myyntityö] on helvetin nopeetemposta, niinku rapatessa roiskuu ja siin vaan 
mennään, sä et voi niinku jäädä miettimään tai niinku hidastelemaan, — [tarvitaan] 
ihmisiä, jotka näkee just sen, et niillä on tavote, tällasia niinku yrittäjäihmisiä Täs 
talossa ei kukaan anna sulle valmiita vastauksia, vaan sun on itte kaivettava ne,
(Voitto)

Siinä ei aina ehdi sellasta suunnitelmallisuutta, ihan sellasta johdonmukasuutta tehdä, 
kun ei vaan aika riitä, pakko vetää joku välimuoto jostain tai luovia vähän. Ja siinä sitä 
voi tulla niitä ongelmakohtia kyllä. (Viktor)

Myyjäryhmässä todetaan nopeiden ratkaisujen vaativan omaan harkintaan luottamista ja 

väärien päätösten mahdollisuuden hyväksymistä. Tämä ei aina ole helppoa.

Sehän on hirveen vaikeeta, jos sä oot sellasessa tilanteessa, miten sä voit tehdä sen 
oikean päätöksen, sehän on ihan kauheeta. Et sun pitää vaan päättää, et ”voi hitto, mä 
teen nyt näin, et toivottavasti tää on oikee päätös", sun mielestä se on oikee päätös. Mut 
sit jos sä teet väärän päätöksen, niin ... Onhan se pelottavaa silleen, et sä tiedät, et näin 
tai näin, et siit sit seuraa jotain -, joku asiakas menetetään, kyllä se on aika hirveetä 
[naurahdus], (Vilma)

Järjestyksessä vuoristoradalla

Kokemukset asiakassuhteista, yhteistyöstä ja myyntityön luonteesta vaikuttavat ryhmän 

jäseniin hyvin eri tavoin. Osa nauttii kiireestä ja tietynlaisesta alituisesta hektisyydestä 

osana myyntityön perusluonnetta, toiset kokevat niiden vaikuttavan myös negatiivisesti.
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Toi fiilis muuttuu melkein päivittäin. Jonain päivänä on helvetin nastaa tehdä duunia, sit 
toisena päivänä on et ”mä heitän hanskat tiskiin, et mä lähen nyt surffaileen ja etin 
itelleni uuden duunipaikan”. — Mut sit ku pääsee himaan, niin ei se itse asiassa niin 
hirvee päivä ollukaan. Se on ihmisestäkin kiinni, mutta tällä hetkellä, jos 
[myyntiryhmän] fiilistä ajatellaan, niin se ei oo maailman paras. - Yhteishenki on 
jotenki tipahtanu. Syytä siihen mä en tiedä. Kaikki tämmönen vaikuttaa, et jos kaveri 
on tyytymätön. - Mut en mä tiedä, jostain kumman syystä niistä aina pötkii eteenpäin ja 
ajattelee, et ehkä jotkut tekee asialle jotain. (Veera)

Kiireestä ja työn nopeatempoisuudesta huolimatta asetettujen päämäärien saavuttaminen 

vaatii tulospainotteisessa yhteisössä toisaalta myös tavoitteellisuutta ja 

suunnitelmallisuutta. Myyjät kertovat, että nopeatempoisuus johtaa kuitenkin hyvin 

usein suunnitelmallisuuden puutteeseen; pitkän ajan asiakassuunnittelua on vaikea tehdä 

ja omaakin työtä on vaikea ennakoida. Päiväjärjestystä nopeasti muuttavia yllätyksiä 

saattaa tulla koska tahansa.

Myyjät on asiakkaidensa perusteella myös jaettu vastuuryhmiin, joiden tuloksia 

seurataan jatkuvasti konttorissa esillä olevalla taululla.

Myynti on kilpailemista. Myynnissä on mun mielestä se, et - jokaisella - on 
henkilökohtaiset tavoitteet ja - siilon ku sä oot tässä ammatissa, - kyllä sä rupeet 
tekemään, jos sä oot aina niinku viimenen. Täällä sanottiin, et ei sitä voi tehä ku tulee 
just kilpailua ja muuta; jos myyjä ei kestä sitä, niin väärä ammatti. (Voitto)

Henkilökohtaisen myyntipalkkion suuruus riippuu siitä, miten koko vastuuryhmä on 

saavuttanut ryhmän yhteiset tavoitteet. Tulosten saavuttamisesta kertovaa taulua 

seurataan ahkerasti.

Jos me ollaan päästy tavoitteisiin, niin me ollaan et "jes", koska sit me saadaan provikat 
[naurua]. Se on niin raakaa-. - kyllä se tuo sellasta pientä kutinaa, et vähän sellasta, et 
"eiks noi nyt päässy, et jes" tai sit jos me ei päästä niin sit selitellään, et "perkele kun on 
menny huonosti tää kuukaus" ja se jotenkin selittyy sillä ja sillä. - Meitähän mitataan 
markoilla tuolla, ja kun sä tuot jonkun kaupan, niin on se perkeleen hyvä fiilis. Mistä 
muusta se vois tommosessa myyntiyksikössä tulla? Emmä tiedä. (Veera)

Kauppojen aikaansaaminen ei kuitenkaan aina tuo vain onnistumisen elämyksiä. Eri 

vaatimusten ristitulessa onkin pakko välillä päästää pahimmat höyryt ulos. Tällöin ei
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”tukan pystyyn nostattavia” kirosanojakaan kaihdeta.

Kyllähän siitä tuli ihan hyvä fiilis, ku se kauppa tuli, mut toisaalta, sit ku se kauppa tuli, 
niin sit mli tavallaan vasta ongelmat, ”apua, miten me selvitään tästä, miten me saadaan 
ne laitteet toimitettua ajallaan”. (Vilma)

Kyllä meillä tuolla välillä pihisee, kun on kriittinen tilanne, et ”X on pahalla päällä 
tänään!” — Ei siellä mitään sillä tavalla, se vaan on vähän aikaa ja sit ”anteeks vaan, mä 
vähän kihelmöin tässä”, — toi on sen verran tuttu porukka, eikä ole virallista linjaa, siis 
että oltais viralllisia, siilon on aika kapee skaala, jos olíais virallisessa ympäristössä. 
(Vesa)

Keitä me olemme ja mitä me teemme?

Kun myyntiryhmä vuonna 1995 perustettiin, sillä oli selkeä oma tehtävä, laitemyynti. 

Vuosien kuluessa siitä on tullut oma liiketoimintansa, jonka asemasta ei kuitenkaan 

tunnu olevan täyttä varmuutta.

Täs talos ei arvosteta [myyntiryhmää] hirveesti, onhan siitä niin paljon puhuttu, et se 
ajetaan alas. - Mä oon kuullu, et [myyntiryhmä] on jo vuos sitten yritetty ajaa alas. 
Tällaset kun kuulee, niin varmaan osaat kuvitella, millasia fiiliksiä ne tuo, et "jaha, näin 
paljonks meitä arvostetaan”, et ”okei, annetaan vielä tää vuos”, se mitä kuulee, ei se 
hirveen motivoivaa oo. (Veera)

Suuressa yrityksessä muutokset ovat jatkuvia. Eri puolilla taloa tehdään hyvin erilaista 

työtä ja jokaisella yksiköllä on oma paikkansa kokonaisuudessa. Kokonaisuuden 

hahmottaminen tuottaa kuitenkin vaikeuksia ja erityisesti kiinnostusta muiden työtä 

kohtaan toivottaisiin enemmän. Huumorilla on kuitenkin helppo selvitä kiperistäkin 

tilanteista.

Mä sanosin, et ei kovin niinku korkeelle arvosteta tota joukkoo. — Sanotaan, et noi 
meidän muut osastot, ne ei varmastikaan tiedä, mitä tähän kuuluu, -, korkeintaan tällä 
tavalla viitaten ”kyllä teillä myyjillä täytyy olla hyvä vatsa” [naurahdus]! — Ne ei 
oikeestaan tajua, että mihin toi kaikki perustuu ja mikä siitä tekee sen verran kovaa 
hommaa. (Ville)
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Uudet tuulet

Vuoden 1998 aikana myyntiryhmä sai uuden esimiehen. Samana vuonna myös 

Kaupparatsujen lähin esimies vaihtui. Vaikka toiminta periaatteessa jatkui 

entisenlaisena, on joitakin muutoksia tapahtunut. Entisen esimiehen aikana päämiehiltä 

saatavat kannustinrahat käytettiin työntekijöihin järjestämällä muun muassa koko 

perheelle tarkoitettuja retkiä, yhteisiä tilaisuuksia tai muita pieniä kannusteita ja 

palkintoja. Näistä on nyt luovuttu.

Sä et voi järjestää omille ihmisille tapahtumia, koska täällä se koetaan silleen, et eihän 
firma voi siihen rahaa laittaa. — Ei me voida, ku sit noi on kateellisia, et miks noi pääsi 
sinne -, mut se on tän talon kulttuuri. - Tää on tällanen sosiaalikoti, et kaikilla pitää 
olla yhtä hyvin. - Täällä liikaa niinku tasapäistetään. Et se menee sit sitä samaa 
saatanan massaa. (Voitto)

Myyjien on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksei yhteishenkeä voisi löytyä osastojen 

erilaisuudesta ja eri tavoista huolimatta ja miksi heidän on luovuttava aiemmista 

eduistaan.

Siis ihan pieniä asioita, et jos [myyntiryhmä] on saanu aamiaisii, ku päämiehet on ollu 
täällä, niin muut on ollu kateellisia, — en mä, mä oon vaan kuullu, en mä oo siitä, sama 
se mulle on, mutta sellasia pieniä asioita niinku, miks kaikkien pitäsi olla hirveetä 
massaa, voitaishan me olla erilaisia osastoja, meillä vois olla yhteishenkeä ja tsemppiä, 
eikä minkään osaston tarvis olla kateellinen toiselle—. (Vilma)

Kaikki nää, mitkä on otettu meiltä pois, kaikki tämmöset muut edut, -, niin se aiheuttaa 
paljon närää, elikkä tapetaan se viimeinenkin yhteinen fiilis sieltä pois. (Veera)

Kaikki organisaatiossa tapahtuvat muutokset eivät välttämättä suoraan kohdistu 

myyntiryhmään. Tästä huolimatta ne herättävät ajatuksia myös myyjien keskuudessa ja 

niiden mahdollisia vaikutuksia heijastellaan omaan toimintaan.

Mä oon huolestunu, et mun mielestä täällä ei enää oo semmonen fiilis. Mitä tässä nyt on 
kuullu, — ihan pienet asiat, jossain [toisessa kaupungissa] sanotaan ihmisiä irti tai 
[toisessa kaupungissa], jotain sellasia, mitkä ei liity tohon meidän [ryhmään] -, mutta, 
et muutetaan näitä asioita, must se kyllä niinku herättää semmosia kysymyksiä, 
kuitenkin otetaan lisää ihmisiä taloon-, Mä oon vaan sitä mieltä, et tää on vaan niin 
raakaa peliä [naurahdus], — Mä toivosin, että tänne tulis enemmän fiilistä. Tai musta
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tuntuu, että ihmisillä on paha olla. — Tuntuu, et kaikkea taas kiristetään hirveesti, et 
ihmiset kokee sen kauheen negatiivisena. — Pakkohan sitä on aina jaksaa, ei saa 
menettää sitä fiilistä, mutta välillä siinä niin käy, ei sille voi mitään. (Vilma)

4.3 Keikkailevat Reissumiehet

Viimeisessä tutkimusyksikössäni pääsin hetkeksi seuraamaan todellisten reissumiesten 

elämää; jatkuvaa liikkeellä oloa, ennakoimattomuutta ja vastuuta, mutta myös vapautta, 

uusista kokemuksista oppimista ja toimivaa yhteistyötä. Huolto teknikoiden suorittama 

ylläpitotyö on yleisnimitys kaikelle sille huolto-, korjaus- ja asennustyölle, jota tehdään 

muun muassa pankkiautomaattien, kassajärjestelmien, lähiverkkojen ja tietokoneiden 

parissa. Työnkuva on kuitenkin muuttunut voimakkaasti 80-luvun alusta nykypäivään. 

Nykyään työ ei ole enää vain laitteiden korjaamista, vaan yhä enemmän vaaditaan myös 

ohjelmisto-osaamista. Pääosin 70- ja 80-lukujen taitteessa työnsä aloittaneita teknikoita 

voidaankin hyvällä syyllä kutsua pitkän linjan ammattilaisiksi, jotka ovat seuranneet 

alalla tapahtuneita muutoksia läheltä.

Tää oli ennen pääsääntösesti rautahuoltoa, siilon tinattiin ja kolattiin ja vaihdettiin 
Siilonhan sulia oli koulutus siihen aiemman koulun perusteella. Mutta sitten se vaati 
ihan uuden innostuksen, kun sanotaan 80-luvun loppuja 90-luvun alku, ku tuli pc:t, niin 
tää vaatii, että sun täytyy olla kiinnostunut niistä koneista. (Rami, 18 vuotta talossa)

Ehkä siinä oli ennen jotain suurempaa, nyt se on ihan vaan työ muiden joukossa. — 
Tällasen atk-alan tän tasoinen osaaminen, -, ainakin suurin osa on sitä mieltä, et 
jokaisella on mikro kotona ja ”kyllähän mä sen kanssa puuhastelen ja lisään muistia ja 
kovalevyä ja muuta”-. Mut meidän hommaan liittyy paljon sellasta, mitä ei osaa muuta 
kuin kokemuksen kautta. (Reijo, 16 vuotta talossa)

Työnkuvan muuttumisen ja työssäolovuosien karttumisen myötä suhtautuminen omaan 

työhönkin muuttuu. Perustyytyväisyyttä voimakkaampaa onnistumisen tunnetta on yhä 

vaikeampi saavuttaa ja vaatimukset todelliselle innostumiselle kasvavat.

Jos tekee vuosikausia tavallaan kumminkin samanlaista työtä, - tavallaan ne ilon hetket 
ja semmotteet, niinkun tavallaan ne aikavälit varmaan pisenee, et sä pystyt niitä voltteja 
heitteleen. - Sä vaan teet sitä työtä ja laitteet kuntoon ja lähet pois. - Se onnistuminen 
lähtee siitä, että sä onnistut vaativammissa hommissa. (Reima, 23 vuotta talossa)
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Reissumies mikä reissumies

Muutoksista huolimatta työn perusominaisuudet, kuten liikkuvuus, oma vapaus ja 

vastuu, yksilötyö ryhmässä, kokemuksista oppiminen, ennakoimattomuus ja vaatimus 

jatkuvalle ajan tasalla pysymiselle ovat säilyneet. Konttorillaolo rajoittuu usein vain 

muutamaan tuntiin viikossa suurimman osan ajasta vievien asiakaskäyntien vuoksi. 

Tällainen liikkuvuus on kuitenkin teknikoiden mieleen.

Minut jos pistettäisiin istumaan tällaseen huoneeseen kahdeksaksi tunniksi, minä tulisin 
kuukauden päästä hulluksi. Sitä kun on niin kauan tehny liikkuvaa työtä, niin se on 
jotenkin verissä. (Risto, 18 vuotta talossa)

Työn liikkuvuuden vuoksi yrityksen työntekijöilleen työpaikalle järjestämiä 

motivointikeinoja ei koeta kovinkaan toimivina tämän työntekijäryhmän kohdalla. 

Työssä viihtyminen perustuukin teknikoiden omien kertomusten mukaan itse työn 

sisältöön ja sen erityispiirteiden tarjoamiin haasteisiin.

Liikkuvuuteen liittyvä oma vapaus sisältää myös vastuun kantamisen, sillä esimies ei 

puutu alaistensa työntekoon. Yleinen näkemys teknikoiden keskuudessa onkin, ettei 

esimiehellä edes olisi neuvojen antamiseen tarvittavaa tietämystä alaistensa töistä. 

Toisaalta ero suorittajaportaan ja esimiestason välillä koetaan välillä huomattavaksi.

Toi homma on vapaata, pystyy junalleen omat hommansa. Ettei siinä muuta määrääjää 
oo ku se asiakas. Ei täällä niinku sillai kukaan sano, et "nyt sä meet tonne ja nyt tonne". 
Pääasia, et saat ne asiakkaat hoidettua. — Ei tää meidän nykyinen esimies, —, tiedä 
kauheesti, mitä me tehdään, ei sitä nää, eikä me tiedetä mitä se tekee, —, mutta kyllä sitä 
niinkun, sellasta kaipais. - Vähin olis se, et se [esimies] olis kiinnostunut siitä, mitä me 
tehdään. Tuntuu ainakin musta siltä, että se ei tiedä yhtään, mitä me tehdään. Eihän se 
oo ikinä keikkaa heittäny, et sinänsä vaikee tietääkin, mutta sillä on niin paljon hommia 
tietysti, (Reino, 10 vuotta talossa)

Se on nimittäin huono homma, -, meillä ei ole semmosia, et me nähdään niitä 
asiakkaita. Ei mitään. — Asiakkaille järjestetään paljon tällasia tapahtumia, ei sinne 
ykskään semmonen kaveri, joka sitä hoitaa oteta mukaan. — Siellä istuu ihan 
kravattimiehet erikseen. (Risto)

61



Pitkän työuran aikana kokemukset myös muilta tahoilta ovat karttuneet. Vaikka 

yrityksen puolelta toivotaan työntekijöiden omaa aktiivisuutta ja osallistumista, 

mukavuudenhaluisuus, laiskuus, vallitsevan olotilan ”helppous” sekä aikaisemmat 

kokemukset painavat teknikoiden omien sanojen mukaan vaa’assa enemmän.

Kyllähän täällä paljon pystyis tekeen, jos vaan rupeis aktiivisesti tekeen asioita. Kyllä 
siinä osaks on sitä sitte, -, varsinkin [entisen omistajan aikana], kyllä oli kaiken 
näköistä projektia ja kehitysjuituja, -, kirjattiin kaikki paperille ja mitään ei tapahtunu.- 
Enää ei vaan kauheesti kiinnosta. — Kyl mä oikeestaan oon tehny sellasen päätöksen, 
että mä en enää puutu muitten hommiin-, (Reino)

Asiakas aina ensin

Työn sisällön muutoksista huolimatta asiakaspalvelu on aina ollut toiminnan perusta. 

Asiakkaan tyytyväisyys vaikuttaa myös omaan tyytyväisyyteen ja hyvän työn tekeminen 

on teknikolle kunnia-asia. Muutenkin tiukkoja resursseja on turha hukata siihen, että 

huolimattoman työn seurauksena joutuu vielä jälkeenpäin kuluttamaan aikaa omien 

virheiden korjaamiseen.

Se sisältö on siinä, että mä pystyn käymään asiakkaissa, se on se tän homman suola. 
Ammatillisesti mun täytyy sanoa, etten mä semmosta hirveetä onnistumisen iloa tunne, - 
-, jos mä saan ne kuntoon, se on siinä, en mä niinku mitään kuperkeikkoja tee. (Reima)

Pääosin teknikoiden kertomukset asiakaspalvelutilanteista ovat positiivisia; asiakkaat 

ovat se taho, joka näyttää arvostuksensa teknikon työtä kohtaan ja joka antaa myös 

suoran palautteen niin hyvistä kuin huonoistakin kokemuksista.

Eilen oli tossa vaan vikailmoitus, et "saisko sen mukavan partasen miehen käymään 
täällä taas". Luulen et se tarkotti mua, koska mä oon siellä käyny. Tämmöset pelastaa 
päivän ihan mukavasti. Tietää, et asiakas on ollut tyytyväinen. (Rauno, toistakymmentä 
vuotta talossa)

Se [asiakas] haukkua pätkäytti mua siaksi. Ensiks mä ajattelin, et mä kuohahdan, sit mä 
jotenkin pystyin vetäytymään sillä viissiin kuoreen, et mä hillitsin itseni — ja sit mä 
annoin tulla sille ne vastaukset, ihan niinku rauhallisesti. — Mä vedän töissä omaa roolia 
ja kotona omaa roolia. Kotona mä voin sitten olla oma ihteni, en mä töissä oo. — 
Kentällä mä olen huomattavasti hillitympi ku luonnossa. — Jos mä työpaikalla istun, 
siellä voi sitten käydä rähinä, —, siellä puretaan niitä paineita poies. (Risto)
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Yksin yhdessä

Huoltoteknikon työ on pääosin yksilötyötä, sillä viime kädessä vastuu työn 

suorittamisesta on itsellä ja vain suuremmissa asennustapauksissa matkaan lähtee 

useampi teknikko. Tiettyjen asiakkaiden luona työskentelevät myös niin sanotut 

omaosaajat, jotka tekevät työnsä ainoastaan tälle yhdelle asiakkaalle ja ovat tämän 

tiloissa koko ajan. Huomattava on kuitenkin, että varsinkin eri asiakkaiden luona 

kiertelevien ja vikailmoitusten perusteella keikalle lähtevien teknikoiden apuna toimii 

työnohjaus. Sen tehtävänä on asiakkaan ilmoituksen vastaanottaminen ja tämän 

välittäminen edelleen teknikolle.

Työnohjauksen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi ryhmätyötä esiintyy myös vahvasti 

keskinäisen avunannon merkeissä:

Tää perustuu varmaan niin paljon tää homma siihen, et sulia on tavallaan 
henkilökohtaiset ihmiset, kenelle sä soitat, jos on todella kova ongelmatilanne. - Se 
muodostuu ne ihmiset, jotka tavallaan niinku, joku ihminen on enemmän jossain 
tuotteessa kiinni. — Sit kun tulee se ongelmatilanne, "jaaha, kysytään tolta, sehän niitten 
kanssa on hakannu päätä seinään". Se niinku perustuu periaatteessa semmotteelle tää 
ryhmätyöskentely, et se ei virallisesti näy missään, se on vaan. (Reima)

Kyl meil on täs tiimissä tosi hyvä henki, kyl kaveria autetaan. Meillähän on tää 
tukihenkilö, jonka tarkoitus on olla täällä, kyl hänkin tarvittaessa lähtee keikalle. Aina 
autetaan. - Tää meidän alue on melko laaja ja jonkun verran autettiin sitten tarvittaessa 
näitä [muun kaupungin] teknikoita, jos ne ei kerinny. Tämmöstäkin on sitten, että 
alueiden sisällä saatetaan auttaa. (Riku, 19 vuotta talossa)

Oppiminen tapahtuukin suurimmaksi osin epävirallisin keinoin, sillä sopivaa koulutusta 

ei aina ole saatavilla työn erikoistuneen luonteen ja asiakaskohtaisuuden vuoksi. 

Parikymmentä vuotta sitten tehtävään suoraan valmentavaa koulutusta ei myöskään ollut 

tarjolla, joten pohjalla oleva ammatillinen koulutus ei ole nykyisessä työssä riittävä. 

Tällöin esimerkiksi yhteiset tapaamiset aamukahvin yhteydessä ovat toimiva tapa 

vaihtaa kokemuksia ja keskustella eteen tulleista ongelmista.

63



Joka aamu tossa, et juodaan kuppi kahvia ja sit lähdetään. Siinä on tämmönen 
aamukatsaus monta kertaa, mitä töitä on, kuke tekee mitäkin ja mitä on sattunu ja mitä 
ongelmia keliäkin on ollu ja miten ne on hoidettu, se on tällanen tiedon tasaus ja just 
tämmönen tunnelman tasaus. — Monta kertaa säästää muiden selkänahkaa, ku käydään 
läpi, mitä uusia ongelmia on löytyny-. Ei tarvi jokaisen keksiä ruutia uudestaan. 
(Rauno)

Mitä tänään, huomenna tai ensi vuonna?

Työn ennakoimattomuus on seikka, johon huoltoteknikon on sopeuduttava. Asiakkaalta 

tuleva vikailmoitus saattaa olla epätäydellinen ja ennakolta ilmoitettu ongelma voikin 

osoittautua odotettua laajemmaksi. Toisin kuin monella muulla työntekijäryhmällä, 

teknikon työpäivä ei myöskään välttämättä pääty itse valitsemalla hetkellä, vaan hänellä 

on tietynlainen velvollisuus olla tavoitettavissa vielä kahdeksan työtunnin jälkeenkin. 

Monet huoltotyöt suoritetaan myös viikonloppuisin tai öisin, jolloin esimerkiksi pankit 

ja suuret tavaratalot ovat kiinni.

Ei sitä mennessä tiedä, mitä siellä odottaa. - Onhan se aina ressaavaa, sä et tiedä 
yhtään, mihin sä meet viiden minuutin päästä. Sä oot tossa illalla ajamassa kotio, niin 
täytyy kääntyä takasin, kun joku asiakas soittaa-, (Reino)

Juhlissa toistetaan just liikaa kliseitä. - Juhlien jälkeen tulee arkipäivä, jolloin puheista 
ei ole jälkeäkään, ei esim kysytä, onko sopinut perheen kanssa jotain illaksi, vaan työt 
tehdään silloin kun määrätään. (Roope, 15 vuotta talossa)

Lopulta huoltoteknikon on reissumiehen tavoin jatkuvasti huolehdittava itsestään ja 

selviydyttävä ympäristön muutoksissa omiin taitoihinsa ja kykyihinsä luottaen. 

Osaamisen ajantasalla pitäminen on täten välttämätöntä taistelussa, jossa oma paikka 

organisaatiossa voidaan kokea uhatuksi jatkuvan kehityksen ja etenkin nuorempien ja 

kohdistuneemman koulutuksen saaneiden työntekijöiden tulon vuoksi.

Mulla ei oo sen alan peruskoulutusta, Ja kun tää nykyinen tilanne on semmonen, et 
otetaan noin kaksvitosia työelämään, - . Jos mä niinku lähtisin täältä pois, niin mulla 
vois olla todella suuria työnsaantivaikeuksia. — Jos sä pysyt ammatillisesti mukana tässä 
hommassa, sulia ei oo niinkun mitään hätää, mutta jos tässä kelkasta tippuu pois, niin
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tuntee hommansa varmaan tosi tylsäks. — Se on niinkun ehdoton, — alalla ku alalla, — et 
oma aktiivisuus ratkasee—. (Reima)

Saman työnantajan palveluksessa tehdystä pitkästä urasta huolimatta varmuutta oman 

paikan säilymisestä ei ole. Parasta jatkaa samaan tahtiin kuin tähänkin asti ja toivoa, että 

oma paikka löytyy yrityksen mahdollisista suunnan muutoksista huolimatta.

Tää yrityskin hakee varmaan jotain suuntia, mihin se lähtee kehittää tätä hommaa. Se ei 
välttämättä oo -- tää huoltohomma, -, se on ilmeisesti jo monta vuotta sitten päätetty. - 
Huoltohomma ei kuulu tän yhtiön imagoon jollakin tapaa. Tai sitten ne haluaa muuttaa 
tän huoltomiehen toimenkuvan erilaiseks, - tämmönen tekninen osaaminen, sille ei 
anneta niin suurta painoarvoa, vaan tämmönen ohjelmisto ja asennus ja tämmönen 
koulutus. (Reima)
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5 TUNNEKENTÄT TYÖSSÄ

Case-tutkimukseni tavoitteena on kuvata kohdeorganisaationi kolmen työntekijäryhmän 

tunteita työssä ja identifioida jokaisen ryhmän hallitseva tunne. Löydösten esittämisessä 

etenen täten kahdessa vaiheessa. Tunnekenttien kuvauksella haen vastausta seuraaviin 

kysymyksiin: Mistä eri tunteista ryhmien tunnekentät muodostuvat? Missä, miten, 

milloin ja kuinka voimakkaasti tunteet ilmenevät? Kuka tuntee ja mihin kohdistuen? 

Kuvaan ensin jokaisen ryhmän tunnekenttää jäsentämällä ryhmissä ilmeneviä tunteita 

niiden kohdistuneisuuden, intensiteetin ja keston mukaan. Kohdistuneisuudella selvitän, 

mihin tunne kohdistuu eli mikä herättää tietyt tunteet. Intensiteetillä tarkoitan tunteen 

voimakkuutta, jota tulkitsen ihmisten käyttämistä ilmauksista ja tunteen omakohtaiseksi 

kokemisen asteesta. Tunteen kestoon puolestaan katson vaikuttavan sen ärsykkeen 

keston; jos ärsyke on jatkuva tai uusiutuva ja tilanteesta toiseen samana pysyvä, tunne 

on pitkäkestoinen tai usein toistuva. Kun ärsykkeenä toimii sen sijaan tietty 

ainutlaatuinen tilanne, kyse on lyhytkestoisesta tunteesta, (ks. Kemper 1978, 48)

Tunnekenttien analysoinnissa kuvaan tämän jälkeen, miten yksi tunne ilmenee 

tunnekentissä muita hallitsevammin. Muodostan tulkintakehyksen niistä tekijöistä, 

joiden katson sosiaalisen konstruoitumisen näkökulmaan perustuen vaikuttavan siihen 

sosiaaliseen prosessiin, jolla tunteesta voi tulla hallitseva ryhmässä. Analysoin myös, 

millainen keskinäinen vaikutus tunteen hallitsevuudella ja sosiaalistumisen asteella 

mahdollisesti on ja miten tämä yhteys saattaa johtaa yhteisen tunne-energian 

muodostumiseen.
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5.1 Tunnekenttien kuvaus

Koodañt

Järjestelmäsuunnittelussa toimivan tutkimusryhmäni tunnekentässä ilmenee ensinnäkin 

alkuinnostusta, pettymystä, nostalgiaa ja turhautuneisuutta sekä tunnetta arvostuksen 

puutteesta ja epäonnistumisesta. Tämän lisäksi ryhmän jäsenet ilmaisevat puheissaan 

solidaarisuuden tunnetta ja epävarmuuden mielialaa. Tarkastelen ensin, mihin ryhmän 

jäsenet kohdistavat tunteensa. Tämän jälkeen kuvaan tunteiden intensiteettiä ja kestoa.

Kohdistuneisuus. Koodareiden ilmaukset tunteidensa kohdistumisesta keskittyvät 

neljään pääseikkaan: odotusten kariutumiseen, tilanteen huonontumiseen aikaisempaan 

verrattuna, toimintatapoihin ja omien yritysten epäonnistumiseen. Liittyessään tiimin 

jäseniksi Koodareilla on ensinnäkin ollut vahva käsitys uuden teknologian 

ainutlaatuisuudesta ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista:

Tosi mielenkiintosia projekteja ja semmonen tuntu, et kyllä tää väline on niin suosittu 
maailmalla, -, mulla on sellanen käsitys, et tää on todella haluttuu osaamista. — Tää on 
ensimmäinen kunnon duuni, tavallaan arvostaa sitä ja ihan mielestäni hyvä homma. 
Tällä hetkellä kovasti kehittyvä ja kovasti pinnalla —. (Kalevi)

Mul oli suuret odotukset, iso talo, — , haastattelussa oli luvattu et joo, täällä 
työskennellään järjestelmällisesti ja kaikki hyvin ja mahtavaa, luvattiin ties mitä - . Mä 
tulin sen takia [Koodareihin] ku ihmiset sitä suositteli, tää on semmonen niin mukava 
paikka ja sit tietenkin ku täällä ollaan kehityksen kärjessä. - Mä aattelin, et tää on 
niinku just mua varten, lämmöstä mä haluun tehdä, näperrellä ornas huonees ja funtsii 
sitä kokonaisuutta, toiminnallisuutta ja jees, mahtava paikka ja odotin et pääsisin tänne. 
(Kaisa)

Uusien työntekijöiden suhtautumista vallitsevaan tilanteeseen leimaakin yhä 

alkuinnostus ja tunne työn ainutlaatuisuudesta, vaikkakin pettymystä tiettyjen odotusten 

täyttymättä jäämisestä koetaan:

Meillä on vähän niinku junnannu paikalla tää projekti, se on nyt vähän niinku ainuu 
sellanen harmi. Ei oo niinku varsinaisesti kauheesti päästy vielä silleen koodaamaan!

67



[nauraa] — Mut en mä tiedä, mä en -- kauheesti tykkää, [naurahdus], mä haluaisin jo 
päästä kirjoittamaan ohjelmia konkreettisesti. (Karri)

Sen sijaan jo pidempään mukana olleiden Koodareiden pettymys odotusten 

kariutumiseen ilmaistaan toisin:

Näin ison projektin vetäminen, se vaatii ihan eri asennetta ja se ei oo ehkä ihan sitä, 
mitä mä tulin tänne tekemään. — Mä oon pettynyt, -, se mitä mä oon tullu tekemään, 
niin mä en oo niitä tekemässä, se mitä mulle on puhuttu, ne ei oo toteutunu — 
[naurahdus], — Mä luulin, et mulla on vaikutusmahdollisuutta, mut mä oon huomannu, 
et niitä ei oo. — Mä oon aika loppu, sanotaan [hymähdys], - Mä oon nähny, et niin moni 
asia ei toimi ja ei mee o ikeeseen suuntaan, et mä en monestakaan asiasta jaksa ehkä 
enää innostua. — Tässä projektissa ei oo kyllä päässy positiivisia kokemuksia tuntemaan, 
asiakas on jo lyöny, joka kerta ku on menty eteenpäin, niin ei, ei, ei tuu positiivisia 
asioita.- Tää on ollu lähtökuopiltaan niin väärin, Ja ennen kuin - sen [projektin] 
laajuus saadaan lyötyä lukkoon, niin sitä ennen ei, ei tämmönen niinku [huokaus] 
takaiskujen jatkuminen niin lopu. —. — Tää projekti on mun mielestä ollu semmonen 
sininen pilvi taivaalta, kauniin näkönen täältä, mutta ei tiedä onks sisällä räntää vai vettä 
vai lumikuuroja. (Pekka)

Ne tehtävät mitä mä sain, ne ei ollu sellasia, mitä mä olin tullu tekeen. (Kaisa)

[huokaus] Jotenkin on latistunu kasaan täysin se innostus ja odotus, mikä tässä 
projektissa alussa oli, että ei niin kauheesti kiinnosta [naurahdus], [huokaus] Aluksi, kun 
mä tulin tähän projektiin niin mulla oli innostus siitä, että tämä on jotain vaikeampaa ja 
haastavaa ja semmosta, että sitä on kiva tehdä - niin siilon oli itsellä sellanen hyvä fiilis 
—. (Kirsi)

Tämmönen webbi-teknologia on mun mielestä menettäny hohtonsa mun silmissä täysin, 
ei oo enää niinku semmosta haasteellista ja eikä niinkun semmosta, mitä välttämättä 
kannattais toteuttaa, mä oon sillä tavalla vähän uskoni menettänyt. — Jos sä teet sitä 
pitkään ja semmosta onnistumista ei tuu, niin se niinku [naurahdus] rupee, siinä rupee 
innostunutkin ihminen oleen aika masentunut. (Kalle)

Pidempään mukana olleet Koodarit vertailevatkin nostalgisesti nykytilannetta 

aikaisempaan:

Edellisessä yksikössä työskennellessäni oli projektityöskentely ja johto huiman hyvää, 
siellä oli erinomaiset projektipäälliköt, jotka osasivat tosiaan hommansa ja itse sai 
keskittyä omaan työhönsä. (Kirsi)

Ensimmäinen vuos oli tosi, tosi mahtava — ei tuntunu oikeestaan edes työnteolta, se oli 
semmosta niinku kivaa, siinä oli aikaa tehdä just semmosta pioneerityötä. (Kalle)
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Toisaalta Koodarit ilmaisevat pettymyksensä myös toimintatapoihin ja 

päätöstentekijöiden toimiin. Sovittuja pelisääntöjä ei noudateta ja uusi teknologia on 

osoittautunut sopimattomaksi sitä soveltaviin projekteihin. Tämä koetaan myös 

turhauttavana.

Meillä nyt on tehty päin honkii, ei oo välitetty, on oltu sitä mieltä, et — ku täällä tehään 
Intemet-softaa niin ei sitä tehdä vanhoilla tavoilla vaan sitä tehään ihan eri tavalla,- 
loppujen lopuks me tehdään ihan samanlaisii isoja sovelluksia eri välineillä, jotka ei 
edes näytä taipuvan niihin. -, mut se et hallinta, projektinhallinta, sitä ei oikeestaan oo.
— Et se työ olis just sitä, mitä mä haluun tehä, kun vaan mä jaksasin ja olis tarpeeks 
aikaa, et ei olis kiire. (Kaisa)

— Pettymys päätöstentekijöiden, myyntiesimiesten ja johdon, kykyyn ymmärtää heille 
tuntematonta teknologia-aluetta sekä johtaa yleisesti tietotekniikan projekteja ja 
ohjelmistokehitystä. Suurin pettymys tässä on se, että [yritys] on tehnyt mittavan 
strategisen allianssin toisen vastaavan tyyppisen ja kilpailevan teknologian kanssa ja 
tästä seuraa johdon tuen puute, investointileikkaukset ja niin edelleen. — Tämä on 
edelleen se tärkein syy, miksi osaavat henkilöt vaihtavat yritystä. (Pekka)

Ton projektin osalta, niin siinä on — yks arviointivaihe tulossa oikeestaan ihan, ihan 
lähiaikoina, et katotaan se, et mitä, miltä tää loppuosa siitä näyttää, [syvä huokaus] Että 
jos siinä, siinä se tekeminen, tekeminen tai tapa tai työmäärä tai ne asiat, mitkä häiritsee 
ei muutu, niin sit täytyy miettiä jotain muuta. — Kyl täytyy tunnustaa, et on tullu mieleen 
heittää hanskat tiskiin jossain välissä sen takia, et se tuntuu siltä, et millään järkevällä 
tavalla tätä hommaa ei saada vietyä kunnolliseen loppun asti. - Kun mä täällä kävin 
juttelemassa, niin tää tuntui ihan järkevältä paikalta tehdä asioita, johtuen nimenomaa 
siitä, että [miettii] oli olemassa tietty tämmönen [miettii] kurinalainen — tapa tehdä 
asioita,- eli periaatteessa kaikkeen mitä talossa tehdään löytyy tietty tapa tehdä ja se oli 
oikeestaan se, mitä mä kaipasin, sen takia, että [miettii] niinku tää ympäristö sinänsä 
tuki sitä tekemistä, et pystyy keskittymään nimenomaa siihen tekemiseen —. Se mihin 
pitäis panostaa on se, että niitä kans noudatettais niitä tapoja. Se on, siis se on 
oikeestaan se [miettii] se, että niitä ei noudateta niitä sovittuja menetelmiä —. - Mulla 
oli tietyt, tietyt odotukset, mulla on itellä, tai sanotaan et luonteeltani semmonen et, on 
rima aika korkeella asioissa kuitenkin ja on tietyllä tavalla pettyny siihen tapaan, jolla 
käytännössä tehdään, vaikka olis mahdollisuus tehdä toisella tavalla Kyl täytyy 
myöntää, että se vaikuttaa siihen innostumiseen kuitenkin. (Kimmo)

[huokaus] Onhan tässä tätä tullut nyt nähtyä [naurahdus], enkä tiedä, olenko tosiaan 
väärässä kulttuurissa vai onko täällä asiat todella niin lapsenkengissä, että ei osata 
järjestelmällistä työntekoa, eikä projektityöskentelyä. Työnteko tällä osastolla on ollut 
aika kypsyttävää siitä lähtien, kun huomasi, miten asioita täällä hoidetaan. - Mä olen 
kesästä asti kritisoinu asioita ja pyytäny apua ja toimintatapojen muutosta, jotta joku 
tekisi asioille jotain, — . Itsehän meidän tietysti pitää yrittää muuttaa asioita ensin, jos 
me pystytään. — Mutta mikään ei ole tähän mennessä muuttunut, ei mihinkään suuntaan, 
vaikka kovasti luvataan ja puhutaan, mihinkään ei silti reagoida — . Enää en jaksa sanoa 
mitään [naurahdus], — vaikka näen, että tässä touhussa ei ole järjen hiventä. — Mä en 
jaksa uskoa, että tämä projekti valmistuu koskaan. (Kirsi)
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Tunne arvostuksen ja palautteen puutteesta samoin kuin esimiesten ja johdon lupausten 

pettämiseen kohdistuvat pettymykset ovat toistuvasti esiin nousevia teemoja niin uusien 

kuin alusta asti ryhmässä mukana olleiden Koodareiden puheissa.

Missä ne on ne, jotka haluaa työntekijöille parasta, koska niitä ei ainakaan [yksikön 
nimi] ole. (Kaisa)

M: Mut sen näkee sitten. Yleensä on tottunu siihen, et täällä on näitä lupauksia, et 
luvataan...
N: Onks sulle käyny jotain lämmöstä?
M: Ei mulle oo käyny, mutta yleensä aika monessa sitten, että monelle on käyny. (Kai)

Tällä hetkellä ei tunnu yhtään hyvältä. — nyt rupee kyllä oleen silleen niinku aika, aika 
pitkällä niinku mitta täynnä et kauanko tässä jaksaa enää mitään. Ku tilanne on se, et on 
ollu jo, no aikoinaan en minä edes yksin ainut, että kun tuntuu, et ku sä lähetät mailia ja 
yrität puhelimella kiinni tai muuta niin perkele, ku menee kolme kuukautta ennen ku sä 
saat johonkin asiaan vastauksen. Niin sit ku sä sen vastauksen saat, niin sä et tee sillä 
enää hevonpersettäkään, koska se juttu on jo aikaa sitten menny ohi. Niin nyt on vähän 
sama juttu taas, meillä on keskeneräisiä selvittämättömiä asioita, mut niinku vastaus on 
se, et ”juu, hänen pitää selvittää ”, mut ku en mä tiedä et tapahtuuko mitään, mä vaan 
oon ja ihmettelen. (Kaapo)

Projektipäällikkö ei vie asioita järjestelmällisesti eteenpäin, ei minkäänlaista. Me 
[projektiryhmä] yritämme keskenämme miettiä miten tässä järkevästi etenisimme. 
Projektipäälliköltä ei tule apua, eikä häntä paljon näytä asiat kiinnostavan. Eli hirveän 
turhauttavaa monesti. -Meidän ryhmän vetäjäkin vaihtui ja aluksi oli jotenkin suuret 
odotukset, että hän laittaisi tämän touhun jotenkin järjestykseen, mutta ainakin tähän 
mennessä on näyttänyt siltä, että toiminta jatkuu samanlaisena. (Kirsi)

Erityisesti pidempään ryhmässä mukana olleet Koodarit ovat tehneet erilaisia 

parannusehdotuksia ja muita aloitteita, joilla nykytilannetta voisi parantaa. Nämä 

aloitteet eivät kuitenkaan ole tuottaneet haluttuja tuloksia ja aloitteiden epäonnistumisiin 

kohdistuva pettymys onkin ilmeistä:

Meitä sit ainakin neljä ihmistä kirjoitti vähintään A4:n ja annettiin pomolle, mitä mieltä 
me ollaan täst projektista ja yleensä tilanteesta tiimissä. Se meni pomolle, mut ei yhtään 
eteenpäin, ei siitä ollu mitään hyötyy. — me ollaan yritetty ajaa asiaa ja se ei mee läpi, 
vaikka me suoraan sanotaan. — Se ei auta mitään, mä oon puhunu [esimiehen] kanssa, 
sillä ei oo mitään merkitystä, mitään ei oo tapahtunu — (Kaisa)

Mä olen yrittäny kertoa epäkohdista, mutta kun ei näytä mitään tapahtuvan, eikä kukaan 
tee mitään. (Kirsi)
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Intensiteetti. Koodareiden kokemien tunteiden voimakkuus seuraa havaintojeni mukaan 

ylöspäin suuntautuvaa vuoristomaista rataa; ne ovat vähitellen voimistuneet takaiskujen 

ja kariutuneiden odotusten lisääntymisen myötä ja ne kärjistyvät erityisesti sellaisten 

ärsykkeiden ilmaantuessa, jotka koskevat suoraan omaa itseä. Esimerkiksi pettymyksen 

tunne ilmenee voimakkaimmin niiden pidempään mukana olleiden Koodareiden 

puheissa, jotka kuvaavat kokemaansa suoraan pettymyksenä:

Mä oon pettynyt, —, se mitä mä oon tulin tekemään, niin mä en oo niitä tekemässä, se 
mitä mulle on puhuttu, ne ei oo toteutunu-.

Suurin pettymys tässä on se

On tietyllä tavalla pettyny siihen tapaan, jolla käytännössä tehdään

Voimakkaita tunneilmaisuja ovat myös seuraavat toteamukset: "luulin - mutta", 

"menettäny hohtonsa", "uskoni menettänyt", "heittää hanskat tiskiin", "takaiskut", 

"onhan tässä tätä tullut nyt nähtyä", "latistunu kasaan täysin se innostus ja odotus", " ei 

oo toteutunu", " mä en enää jaksa" ja "joka kerta ku on menty — niin ei, ei". Tämän 

lisäksi olen tulkinnut kuvastuvaa tunnetta henkilön non-verbaalista viestinnästä, jolloin 

voimakasta turhautumista tai pettymystä kuvaaviin puheosuuksiin liittyy esimerkiksi 

huokauksia.

Sen sijaan erityisesti uudempien työntekijöiden puheista kuvastuva lievempi pettymys ja 

turhautuminen kohdistuvat niin sanottuihin "pikku harmeihin", joita tuodaan usein esiin 

huumorilla tai naurahduksilla höystettyinä:

Meillä on vähän niinku junnannu paikalla tää projekti, se on nyt vähän niinku ainuu 
sellanen harmi. Ei oo niinku varsinaisesti kauheesti päästy vielä silleen koodaamaan 
[nauraa]! (Karri)

Tunteen voimakkuutta kuvaa toisaalta se, missä määrin henkilöt kokevat sen 

omakohtaiseksi, lähelle itseä. Täten Koodareiden pettymyksistä, turhautumisesta ja 

nostalgisista muistoista kertovissa puheissaan käyttämä yksikön ensimmäinen persoona
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ilmentää tunteen voimakasta omakohtaisuutta: "mä oon pettynyt", "mulla oli se 

innostus", "mä en enää jaksa innostua", "mä oon uskoni menettänyt".

Myös työtovereiden tunteiden aistiminen ja ryhmän yhteisesti läpikäymä tunteita 

herättävä kokemus ovat osoitus voimakkaasta tunteesta.

En minä edes yksin ainut (Kaapo)

Kaikki projektiryhmässä huomaa tämän homman nyt ihan samanlaisena - ja kaikki 
alkaa olla yhtä kypsiä, uudetkin, vasta vähän aikaa sitten tulleet ihmiset. (Kirsi)

Meillä on tiettyjen ihmisten kanssa, jotka ollaan jouduttu kokeen näitä samoja, — , 
ollaan juteltu paljon näistä asioista, et se niinku luo semmosta tietynlaista yhtenäisyyttä, 
et meillä on sama ongelma, mutta ei meil oo mitään ratkaisuja siihen. Kaikki tuntuu 
olevan yhtä pottuuntuneita, — Sehän on hirveen hälyyttävää, tavallaan se tekee omalta 
kohdalta sen, et vika ei oo ainoastaan minussa, mä en ookaan se surkee huono yksilö, -, 
mut s it tulee se, et ei hemmetti, jos muillakin on, niin jotain pitää niinku tehdä, mitä mä 
voin tehä? (Kaisa)

Kesto. Koodareiden mainitsemat tunteiden kohteet ovat niitä tunteen aiheuttavia 

ärsykkeitä, joiden toistumisesta tulkitsen itse tunteen keston. Pitkäkestoista tunnetta 

aiheuttava toistuvaksi mainittu ärsyke on esimerkiksi uusi teknologia ja siihen liitettyjen 

odotusten kariutuminen, koska näiden odotusten kariutumista sanotaan tapahtuvan 

monissa yhteyksissä. Muina jatkuvina tunteiden herättäjinä voidaan pitää esimerkiksi 

vertauksia aikaisempiin aikoihin, toimintatapoja sekä arvostuksen ja palautteen puutetta.

Tietyssä tilanteessa ilmeneviä, hetkellisiä, "ainutlaatuisia" ja sen vuoksi 

lyhytkestoisempia tunteen herättäjiä ovat toisaalta esimiehen tai johdon toimet (uuden 

säännön julkaisuhetki, lupausten pettäminen), tietyn aloitehankkeen epäonnistuminen ja 

omakohtaisen odotuksen kariutuminen. Jälkimmäisen tulkitsen lyhtykestoiseksi sen 

ilmenemishetken perusteella eli kun teknologiaan ja työhön liittyvät omakohtaiset 

odotukset karituvat. Omakohtainen pettymys, turhautuminen tai epäonnistumisen tunne 

on täten tiettyyn hetkeen sidottuna lyhytkestoinen ja voimakas, mutta siihen liitettyjen 

ärsykkeiden alkaessa toistua tunteesta tulee pitkäkestoinen.
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Tunteen kestoa olen tulkinnut myös käytettyjen aikamuotojen perusteella. Täten 

preesens kuvaa jatkuvasti vallalla olevaa pitkäkestoista tunnetta; tunteeseen johtavat 

asiantilat on ikään kuin lyöty lukkoon, eikä niitä enää voida poistaa.

Tämmönen webbi-teknologia on mun mielestä menettäny hohtonsa mun silmissä täysin.

Mä en jaksa uskoa, että tämä projekti valmistuu koskaan.

Mä oon pettynyt, —, se mitä mä oon tullu tekemään, niin mä en oo niitä tekemässä, se
mitä mulle on puhuttu, ne ei oo toteutunu.

Sen sijaan mennyt aikamuoto kohdistaa tunteen tiettyyn tilanteeseen, jossa esimerkiksi 

pettymys on omalla kohdalla erityisesti realisoitunut. Tällöin Koodarit ilmaisevat 

lyhytkestoista, mutta intensiivistä tunnetta. Tämä ilmenee erityisesti niiden ryhmän 

jäsenten puheista, joilla jo ryhmään liittyessään oli aikaisempien työkokemustensa 

perusteella positiivisia odotuksia ja ennakkokäsityksiä uudesta työstä. Sen sijaan lähes 

suoraan koulusta palkatut ja ensimmäisessä vakituisessa työssään työskentelevät uudet 

työntekijät eivät ilmaise samanlaisia ennakko-odotuksia.

Kaupparatsut

Kaupparatsujen monimuotoisessa tunnekentässä ilmenee paljon samoja tunteita kuin 

Koodareilla, kuten turhautuneisuutta, nostalgiaa ja solidaarisuutta. Näiden lisäksi 

Kaupparatsut ilmaisevat tuntevansa erillisyyttä, epäoikeudenmukaisuutta ja katkeruutta, 

mutta myös iloa ja onnistumisen elämyksiä. Tunteiden kohteiden samoin kuin niiden 

intensiteetin ja keston perusteella tunnekentästä muodostuu kuitenkin ainutlaatuinen 

kokonaisuus.

Kohdistuneisuus. Kaupparatsujen turhautuneisuus kohdistuu ensinnäkin yrityksen 

toimintatapoihin. Niin eksplisiittisten sääntöjen kuin vähitellen muodostuneiden
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toimintatapojen ei koeta sopivan myyntityön luonteeseen ja sen asettamiin vaatimuksiin 

nopeasta päätöksenteosta, oma-aloitteisuudesta, yhteistyöstä ja asiakaspalvelun 

toimivuudesta huolehtimisesta.

Järjestelmien hyödyntäminen on heikkoa, nythän siihen on paneuduttu ja ihmetellään 
sitä, miten niinku kaks kolme vuotta asiat vaan on ollu, samoja ongelmia, mitään ei oo 
niinku tapahtunu —. -- Sä et voi järjestää omille ihmisille tapahtumia, koska täällä se 
koetaan silleen, et eihän firma voi siihen rahaa laittaa. — Ei me voida, ku sit noi on 
kateellisia, et miks noi pääsi sinne —, mut se on tän talon kulttuuri. — Tää on tällanen 
sosiaalikoti, et kaikilla pitää olla yhtä hyvin. - Täällä liikaa niinku tasapäistetään. Et se 
menee sit sitä samaa saatanan massaa. (Voitto)

Iso talo, kuvitteli et olis selkeet toimintatavat, millä hodetaan, mut välillä tuntuu, ettei 
kyllä ole. (Viktor)

Mennään naurettavuuksiin, kun tulee säästökampanja ja kyniäkään ei saa enää hankkia.
- Menee turhaa aikaa tällaisesta asiasta keskustelemiseen ja menetetään kauppoja.
Siilon ei enää muisteta miettiä sellaista asiaa, että tää on henkilökunnalle 
ykkösvaihtoehto työpaikkana. Siilon tulee tunne, et "mä lähen muualle, jossa saa edes 
kyniä ostaa". (Valto)

Yrityksen toimintaan kohdistuvan kritiikin lisäksi turhautuneisuutta osoitetaan myös 

oman yksikön toimintaa kohtaan.

Perkele mä heitän hanskat naulaan. Jos ei tässä yksikössä haluta tehdä kauppaa niin fine.
- Meillä on yksikössä paljon asioita, et ihan käsittämätöntä, miten ne tehdään niin. Sit 
tulee joku uus johtaja, joka sanoo, et "näin me vedetään tää homma, et prosessit menee 
näin", ja hevonvittu mä sanon. Viimeks oikein hermostuin, -, yhtäkkiä, et nyt tehdään 
kaikki tätä järjestelmää, kaikki pakotettiin opettelemaan. Kukaan ei päivääkään 
tosissaan käyttäny sitä; nyt tuli ilmotus, että sitä ei käytetä enää. Meillä tehään asiat 
silleen, et niitä ei ajatella nenää pidemmälle, vaan innostutaan jostain ja sit myyjillä 
menee helvetisti aikaa siihen, koska ne pakotetaan siihen. (Veera)

Toimintatapojen kritisointiin liittyy myös turhautuminen asioiden yleiseen 

toimimattomuuteen, johon kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmissä ja yhteistyössä 

esiintyvät ongelmat.

Tää on välillä niin hirveen tehotonta tää homma, - siitä mä kärsin eniten, -. Se on 
kaikkein ärsyttävältä ja sit jos nää systeemit, tietojärjestelmät tökkii. Se on sellanen asia, 
tulin yks lauantai tänne tekemään [koko aika hukkaan, koska koneet eivät toimineet].
Seilaset asiat saa mut niin raivoihin! (Vilma)
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Tällä hetkellä on varsin sekava tilanne tuotteissa. -- Asiat on työstämisen alla, mutta 
sellasia ei sais olla lainkaan, pitäis olla selkeetä. — Putki tehtaalta asiakkaalle pitäis olla 
kunnossa. [Tavarantoimittajan ja yrityksen]-putki ei ole kunnossa ja tätä on käyttänyt 
hyväkseen [kilpailija], mikä on ihan oikein. Jos kerta toinen ei toimi, niin toisen pitää 
toimia. — Toinen hankala asia on se, että itse tää työskentely siinä, vaikka työvälineet on 
parantuneet, niin työvälineet on edelleen ala-arvoiset, mehän ollaan täysin riippuvaisia 
tietokoneista. — Mä lähden kotiin, jos ei tietokoneet toimi, ei voi tehdä mitään. (Vesa)

Toiseksi turhautuminen kohdistetaan arvostuksen puutteeseen.

Ollaan oltu myyntikastissa varmaan alin porukka ja ollaan varmaan edelleen. - Me 
myydään vaan rautaa tyyliin [naurahdus]! Ja sitten kun me kuitenkin, me tuodaan tän 
talon rahaan kuitenkin 1/3, se on aika hitsisti, ennen tuotiin puolet. (Vilma)

[Myyntiryhmää] on aina pidetty vähän syrjässä, niin sanotusti, vaatimukset hirveet, 
mutta muuten ei olla paljon kailotettu, mitä täällä tapahtuu. — Mä sanosin, et ei kovin 
niinku korkeelle arvosteta tota joukkoo. — Sanotaan, et noi meidän muut osastot, ne ei 
varmastikaan tiedä, mitä tähän kuuluu, —, korkeintaan tällä tavalla viitaten “kyllä teillä 
myyjillä täytyy olla hyvä vatsa"!- Ne ei oikeestaan tajua, että mihin toi kaikki perustuu 
ja mikä siitä tekee sen verran kovaa hommaa. (Ville)

Täs talos ei arvosteta [myyntiryhmää] hirveesti, onhan siitä niin paljon puhuttu, et se 
ajetaan alas. — Mut talossahan puhutaan paljon ja juorutaan paljon -, mä oon kuullu, et 
[myyntiryhmä] on jo vuos sitten yritetty ajaa alas. Tällaset kun kuulee, niin varmaan 
osaat kuvitella, millasia fiiliksiä ne tuo, et “jaha, näin paljoks meitä arvostetaan”, et 
“okei, annetaan vielä tää vuos", se mitä kuulee, ei se hirveen motivoivaa oo. (Veera)

Kaupparatsut osoittavat myös tunnetta muusta yrityksestä erillisenä ryhmänä.

Mä tuun toimeen ilman niitäkin [ostoryhmää], (Valto)

Tää [myyntiryhmän] rooli, asema —. Niin kauan ku tässä talotasolla sitä ei arvosteta —, 
niin ei sille voi tehä mitään, sun on vaan yritettävä takoo niille, että me tehään hyvää 
tulosta. - Mut sit on tietysti nää päivittäiset asiat, ku nää muut yksiköt kattoo vähän sitä 
hommaa, et toi niinku, me hoidetaan ongelmat. — Myyjien rooli on mikä on, meidän 
pitää vaan taistella, nostaa se. (Voitto)

[Myyntiryhmä] tahkoo rahaa paljon, mutta ei auta mitään, koska muualla talossa se 
kulutetaan —. [Myyntiryhmän] pitäis elättää muu talo. (Valto)

Nostalgiasta kertovat puolestaan vertaukset aikaisempiin aikoihin, entisiin esimiehiin ja 

työnantajiin.

En mäkään ihmisenä oo ennen ollu semmonen, et mä saatoin raivostua jostain 
semmosesta, mut nykypäivänä mun pinna on lyhentyny. Mä katson, että ennen työnteko 
oli hauskempaa. — Musta oli ennen kiva olla täällä duunissa ja siilon musta oli kiva, et
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"missä duunissa sä oot?, [yrityksen nimiössä, siellä on kivaa". - Mut nykyään, "missä 
duunissa mä oon?, [yrityksen nimiössä, piste", en mä voi sano, et mä siitä hirveen ylpee 
olisin. Jos puhutaan näistä, mistä meillä ollaan hirveen katkeria tällä hetkellä. 
[Myyntiryhmässä] saadaan aika paljon päämiehiltä markkinointirahoja ja kaikkea muuta 
tallasta, niin edellinen johtaja antoi käyttää työntekijöihin sen, kerran kuussa se aina 
järjesti jotain, koko perheelle siis, — . Nyt ne on lopetettu kokonaan. (Veera)

Se alkuaika oli kauheen sellasta, oli hyvä porukka ja kauheen innostunutta hommista. — 
Tällä hetkellä, sanotaan siilon, ku tuli puhe tästä tutkimuksesta, niin mä ainakin sanoin, 
et "joo, hyvä aika, kaikki on ihan pehvasta", tuntu et tää on ihan tyhmää [naurahdus], — 
Sellanen tunne mulla on nytten, että ennen ku [entinen esimies] veti tota 
[myyntiryhmää], —, enemmänkin visioitiin ja tehtiin näitä prosesseja. Mut nyt taas 
tuntuu jotenkin, että me ollaan menossa niinku vähän eri suuntaan [naurahdus]. (Vilma)

Edellisessä firmassa oli se, et niinkun sä voit järjestää omille ihmisille jonkun niinkun 
tapahtuman tai jotain muuta, täällä se koetaan silleen, et eihän firma siihen voi rahaa 
laittaa —. (Voitto)

Epäoikeudenmukaisuuden ja katkeruuden tunteet ilmaistaan erityisesti huomautuksina 

etujen menettämisestä. Tällöin vertaukset tapahtuvat ensinnäkin Kaupparatsujen ja 

yrityksen muiden yksiköiden välillä.

Se menee ihan sen mukaan, niinku, jos ja kun [myyntiryhmä] kokee, et taas potkitaan 
päähän, tulee säästökampanjoita, niin tulee sellanen fiilis, et no meiltä revitään vielä 
enemmän. — Miks ei se, jos jollain menee hyvin, ne tekee hyviä asioita, niin miks ei ne 
niinku voi tehä? Kyl mä ymmärrän, et niinku äärirajat on, et ei niinku kaikkea voi tehä, 
mut täällä liikaa niinku tasapäistetään. Et se menee sit sitä samaa saatanan massaa. 
(Voitto)

Kaikki nää, mitkä on otettu meiltä pois, kaikki tämmöset muut edut, jotka ei mun 
mielestä pitäis kuulua muille pätkääkään, niin se aiheuttaa paljon närää, elikkä tapetaan 
se viimeinenkin yhteinen fiilis sieltä pois. — Jos puhutaan näistä, mistä meillä ollaan 
hirveen katkeria tällä hetkellä. [Myyntiryhmässä] saadaan aika paljon päämiehiltä 
markkinointirahoja ja kaikkea muuta tallasta, niin edellinen johtaja antoi käyttää 
työntekijöihin sen, kerran kuussa se aina järjesti jotain, koko perheelle siis, — . Nyt ne 
on lopetettu kokonaan. Syy on kuulemma se, et muualla talossa ollaan kateellisia, ku 
[myyntiryhmällä] on tämmösiä. — Jos me tehdään sitä työtä mitä me tehdään ja meidän 
päämiehet haluu meitä lahjoa, niin ne rahat kuuluu meille. Mut nyt meiltä on otettu ne 
pois. (Veera)

Toisaalta epäoikeudenmukaisuus kohdistetaan ryhmän sisäisiin eroavaisuuksiin.

Mähän oon joskus heittäny himassakin, että jos mä rupeen tekeen illalla töitä, et "paskat 
mä viitti tehdä, mä teen just sen palkan eteen, mitä mä sieltä saan", et ku meillä on 
hirveen eriarvoista palkkausta tällä hetkellä. (Veera)
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Tällaset palkkaus ynnä muut asiat vaikuttaa. — Mä oon käyny ite hirveen taistelun — 
näistä asioista. Et tekis mieli käydä uudestaan, mut nää on sellasia asioita, mitkä meillä 
on huonosti tuolla, —. — Et miks se on niin, — onks se niin hirveen suuri asia nostaa se 
palkka s it kerralla jengille silleen, et ne olis vähän aikaa tyytyväisiä, eikä olis aina 
kauheeta ruikutusta Kyllähän sä mietit sitä, et miks mä oon täällä, mä voisin mennä 
tonnekin. — En mä oo kuitenkaan sitä tehny, ehkä mä oon liian sidoksissa tähän 
kulttuuriin ja tähän taloon sitten. (Vilma)

Yleisesti Kaupparatsuissa hyväksytty näkemys on kuitenkin, että heidän harjoittamansa 

myyntityö tarjoaa myös monia mahdollisuuksia ilon ja onnistumisen tunteille.

Se on vähän kuin huume toi kaupankäynti, kun sulia alkaa kauppa käymään, niin sun 
pitäis saada lisääjä lisää koko ajan. (Valto)

Toisaalta onnistumiset saattavat herättää myös ristiriitaisia tunteita.

Kyllähän siitä tuli ihan hyvä fiilis, ku se kauppa tuli, mut toisaalta, sit ku se kauppa tuli, 
niin sit tuli tavallaan vasta ongelmat, “apua, miten me selvitään tästä, miten me saadaan 
ne laitteet toimitettua ajallaan” ja kaikki niinku, emmä tiedä. Kyllä meillä on ainakin 
välillä silleen, et tulee, et “jes, se soitti, näyttää hyvältä”, sit välillä “voi vitsi, nyt kyllä 
tuntuu huonolta, et ei se hitto osta mitään” [naurahdus]. Mä oon kauhee sellanen 
tunneihminen, kyllä mulla menee ihan tälleen näin ylös-alas. (Vilma)

Koodareiden tapaan Kaupparatsujenkaan tunteet eivät ole ryhmään tasaisesti 

jakautuneita. Ryhmän jäsenet kertovat yhteisten tunteiden esiintyvän pienemmissä 

alaryhmissä, esimerkiksi asiakkuustiimeissä, pöytäryhmissä tai sukupuolittain 

jakautuneissa kokoonpanoissa.

Itse asiassa se [myynriryhmä] on suht koht hajanainen ryhmä silleen, ei oo sillä tavalla, 
et tai mitä mä oon tottunu [aikaisemmalla työnantajalla] aika paljon, sellasta me-henkeä 
jollain tietyllä osastolla, niin tässä on aika vähän loppujen lopuks. Ja kaikki on aika 
itsenäisiä ja hirveen tarkkoja siitä omasta alueesta. — Se on se mun ryhmä, missä me 
tehdään duunia tai mihin ollaan päivittäin yhteyksissä ja sit taas täs [myyntiryhmässä], 
niin ei oo taas sisäisesti niin paljon eri myyntiryhmien kans tekemisissä. Enemmän se 
[asiakkaan nimi]-asiakkuustiimi tekee yhteistyötä. (Veijo)

Me niin sanotusti pidetään yhtä, niinku ainakin nää pienemmät tiimit, jotka koostuu 
tietyistä asiakkaista, pitää kyllä hyvin yhtä, tukee toisiaan, et tuolla ei oo vaikee kysyä 
keneltäkään mitään. (Ville)
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Toisaalta puheissa ilmaistu solidaarisuus ja yhteisvastuu kohdistuvat näiden alaryhmien 

lisäksi myös koko myyntiryhmään.

Kyl mä sen verran sitoutunu oon, ehkä [myyntiryhmän] puolesta enemmänkin, et mä en 
ehkä ajattele sitä katetta niinkään [yrityksen] puolesta, vaan se fyrkka mikä siitä jää, 
niin mä ajattelen, et ‘vau, [myyntiryhmä] saa’, ensin meidän pöytäryhmä ja sit 
[myyntiryhmä]. (Veera)

Aivan loistava ryhmähenki! — Oon ollut muiden mukana auttamassa, jotka ei oo tehny 
vielä isompia projekteja, ilman taloudellista tukea, siitähän ei saa rahaa, menee vain 
aikaa. Mut ei siinä ajattelekaan rahaa, vaan haluaa oppia uusia isoja juttuja. Tää on 
osoitus hyvästä ryhmähengestä. (Valto)

Ei sillä tavalla yksinään työskennellä, vaan aina saa apua kaverilta. Koko ajan 
keskustellaan asioista-. — Nuorempia neuvotaan. (Vesa)

Intensiteetti. Kaupparatsujen tunteiden voimakkuutta voidaan ensinnäkin arvioida niistä 

käytetyistä ilmauksista. Yhteyden tunto ilmenee voimakkaasti esimerkiksi 

Kaupparatsujen käyttämästä termistä "yhteishenki" ja siihen liittyvistä toteamuksista 

"me pidetään hirveesti yhtä", "me niin sanotusti pidetään yhtä", "oon sitoutunu 

myyntiryhmän puolesta" ja "kaveria autetaan". Epäoikeudenmukaisuus puolestaan 

kuvastuu katkeruuden esiin tuovissa lausunnoissa "se, mistä ihmiset onkin katkeria", 

"meillä ollaan hirveen katkeria tällä hetkellä" ja "meillä on hirveen eriarvoista 

palkkausta". Turhautuminen paljastuu esimerkiksi ilmauksissa "paskat mä viitti tehdä" 

ja "heitän hanskat naulaan".

Tunteen voimakkuus ilmenee toisaalta myös sen omakohtaisuudesta. Voimakkaasta 

yhteenkuuluvaisuuden tunteesta ryhmään kertovat täten Kaupparatsujen ilmaukset "pitää 

[myyntiryhmän] puolia", "katon asioita [myyntiryhmän] kannalta" ja "mulla on se takki 

päällä". Tunteen voimakkuutta tulkitsen myös sen perusteella, miten ryhmän jäsenet 

kokevat samaa tunnetta.

Kaikki tämmönen vaikuttaa, et jos kaveri on tyytymätön. - Joulukuussa mentiin kerran 
ruokalaan ja yks kaveri kerto, et "voitsä kuvitella, miten persellään tää on, miten me 
voidaan toimia näin", se alko puhuun meidän toimintatavasta. Yhtäkkiä me oltiin sen 
ruokailun jälkeen kaikki tosi huonolla tuulella ja mentiin sinne kiroamaan, et miten tää 
voi olla näin. — Loppujen lopuks se, miks on huonolla tuulella voi olla just tää, et siellä
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on niin moni, niin se tarttuu se fiilis ja se on vaan joku tauti joka on tarttunu. — Me 
ollaan joka kuukaus, ku katotaan fläppitaulua, miten meidän pöydällä menee, ollaanko 
me päästy tavotteisiin, s it jos me ollaan päästy tavoitteisiin, niin me ollaan et ‘jes’, 
koska sit me saadaan provikat [naurua]! Se on niin raakaa, — et me kytätään loppukuusta 
eniten sitä, saadaanko provikat, kyllä se tuo sellasta pientä kutinaa, et vähän sellusta, et 
"eiks noi nyt päässy, et jes" (Veera)

Ja sit ehkä se asia, että mä oon ihan samaa mieltä, mä tiedän niinku muutaman ihmisen 
kohalla, että mun mielestä niitä kohdellaan väärin ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä. — 
Kyllä mäkin on niistä joskus sanonu mun esimiehelle, et mun mielestä tai ainakin 
puolustan, et asia on niinku väärin, et "tekisit jotain" (Vilma)

Yleensä se [ryhmissä keskustelu] liittyy kokonaisuutena tän firman toimintaan, tapoihin 
toimia tai siihen, jos joku homma ei pelaa. Yleensä se johtuu aina siitä, harvoin, mitä mä 
nyt oon ollu, on kehuttu, et "täähän on helkkarin hyvä tää homma tässä firmassa" 
[nauraa] ! Aina se menee siihen, kun ei saada tai on liian kallista tai jotain vastaavaa. 
(Veikko)

Tunteiden intensiteetti kuvastuu tulkintojen! mukaan myös ryhmän puhetyylistä. 

Kaupparatsut tehostavat muita tutkimusryhmiäni voimakkaammin puhettaan 

kirosanoilla ja kuvailevilla ilmauksilla: "meidän pitää vaan taistella", "perkele mä heitän 

hanskat naulaan", "hevonvittu mä sanon", "myyjillä menee helvetisti aikaa", 

"pakotetaan", "myyntikasti", "kärsin", "saa mut niin raivoihin", "potkitaan päähän", 

"meiltä revitään", "samaa saatanan massaa", "otettu meiltä pois", "tapetaan", "katkeria", 

"rahat kuuluu meille", "paskat mä viitti tehdä", "eriarvoista palkkausta", "tahkoo", 

"elättää", "oon käyny hirveen taistelun".

Kesto. Tiettyyn tilanteeseen sidottua ja siten lyhytkestoisen tunteen aiheuttavaa ärsykettä 

ilmenee esimerkiksi toteamuksessa "mut sit on tietysti nää päivittäiset asiat, ku nää muut 

yksiköt kattoo vähän sitä hommaa, et — me niinku hoidetaan ongelmat”. 

Tilannekohtainen tunne kuvastuu myös ilmaisemalla turhautumisen kohde tai 

epäoikeudenmukaisuus viittaamalla tiettyyn menneisyyden tapahtumaan: "tulin yks 

lauantai tänne tekemään [koko aika hukkaan, koska koneet eivät toimineet]". Tunteiden 

herättäjistä tilannesidonnaisiksi mainitaan myös asioiden yleiseen toimimattomuuteen 

liitetyt tietotekniikkaongelmat ja esimiesten tai muun johdon määrätyt toimintatavat, 

tiettyjen etujen menettämiset ja kaupan aikaansaaminen.
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Pääosin vallitsevat tunteet ovat Kaupparatsujen keskuudessa kuitenkin pitkäkestoisia, 

sillä niitä vahvistavat ärsykkeet esitetään yleisesti joko jatkuvina tai toistuvina 

(vakiintuneet yrityksen ja yksikön toimintatavat, yhteistyöongelmat, arvostuksen puute, 

erillisyys muusta yrityksestä ja ryhmän sisäiset eroavaisuudet). Tunteet seuraavat täten 

jatkuvaa vuoristomaista rataa ja ne saavuttavat huippukohtansa tiettyjen ärsykkeiden 

voimistuessa.

Se menee ihan sen mukaan, niinku, jos ja kun [myyntiryhmä] kokee, et taas potkitaan 
päähän, tulee säästökampanjoita, niin tulee sellanen fiilis, et no meiltä revitään vielä 
enemmän. (Voitto)

Se on hirveesti päivästä kiinni. — [Myyntiryhmässä] toi fiilis muuttuu melkein päivittäin. 
Siis jonain päivänä on helvetin nastaa tehdä duunia, s it toisena päivänä on et "mä heitän 
hanskat tiskiin, et mä lähen nyt surffaileen ja etin itelleni uuden duunipaikan". (Veera)

Ryhmähenki on tilannesidonnaista ja kireys on jonkin verran kasvanut, sellusta lepposaa 
tilannetta ei oikein ole. Toi on vähän sellanen pörssin kiree tilanne siinä mielessä. 
(Vesa)

Se alkuaika oli kauheen sellasta, oli hyvä porukka ja kauheen innostunutta hommista, 
mutta sitten kaikkien näiden organisaatiomuutosten ynnä muiden jälkeen, niin musta 
tuntuu, et tää ensimmäinen sellanen herätys varmaan oli [yritysosto], tuli ehkä vähän 
sellasta erilaista porukkaa, et sit tuli vähän sellasta, et osa viihty ja osa ei viihtyny 
Sen jälkeen sitten, no sitten oli varmaan kaikkia niitä lomautuksia sun muita, ja sithän 
on ollu näitä irtisanomisia aikomaan, siilon oli kyllä seilaset fiilikset, kaikki odotti et 
kuka saa lähteä - tyyliin. Siilon ei kyllä ollu kauheen kiva olla töissä. - Vaik se välillä 
tuntuu siltä, et voi hitsi tää on paskaa, et ei saa mitään tehtyä, sit on kuitenkin niitä hyviä 
aikoja ja hyviä hetkiä, että mä tiedän, et ne tilanteet, huonotkin, aina muuttuu 
paremmaks, ei se oo koskaan jääny se tilanne, et se on ihan pohjassa koko ajan. (Vilma)

Jatkuvasta arvostuksen puutteen kokemuksesta kertoo esimerkiksi ilmaus "ollaan oltu 

myyntikastissa varmaan alin porukka ja ollaan varmaan edelleen". Se kuvaa myös 

yhteisöllisyyttä käytetyn monikon ensimmäisen persoonan muodossa. Sama jatkuvuus 

ilmenee myös lauseesta "niin kauan ku tässä talotasolla sitä ei arvosteta" ja tunteiden 

yleistämisestä nykyhetkeen, ei tiettyyn tilanteeseen tai tapahtumaan kohdistuneena: 

"nykypäivänä mun pinna on lyhentyny", "ollaan hirveen katkeria tällä hetkellä".
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Reissumiehet

Reissumiesten tunnekentän sisältö koostuu niin erillisyyden, epäoikeudenmukaisuuden 

ja eriarvoisuuden kuin myötätunnon, yhteenkuuluvaisuuden, turvallisuuden ja 

luottamuksen tunteista. Myös huolta oman osaamisen riittävyydestä esiintyy samoin 

kuin monissa yhteyksissä ilmenevää solidaarisuutta. Solidaarisuudesta voidaan eri 

ilmenemistavoista riippuen käyttää myös nimityksiä myötämielisyys, myötätuntoisuus, 

yhteenkuuluvaisuus, yhteyden tunto, keskinäisen avun periaate, yksituumaisuus ja 

yhteisvastuullisuus (R. Moilanen, kotimaisten kielten tutkimuskeskus, henkilökohtainen 

tiedonanto 1999). Tämän lisäksi huoltoteknikot kertovat myös työhön liittyvästä ilosta ja 

ylpeydestä.

Kohdistuneisuus. Reissumiehet ilmaisevat ensinnäkin erillisyyden tunnetta, joka 

kohdistetaan "kuiluun" heidän ja muiden ryhmien, erityisesti esimiesten ja muun 

johdon, välillä.

Tuntuu olevan, et softatalo ja me ollaan tää rautatalo, kuitenkin. Me tehdään niin 
erilaista työtä ja silloin nää tavoitteet ja tarpeetkin on erilaisia. Nythän satsataan just 
ohjelmistopuolelle ja nettiin ja kaikkeen tämmöseen. Me tehdään s it kuitenkin suoraa 
asiakaspalvelua, korjaushommaa, perinteisempää. — Tossa hiukan herätti hilpeyttä, mä 
en muista ketä se oli henkilöstöosastolta puhumassa kaikista näistä [tavoitekeskustelu] 
jutuista ja kaikesta missä mennään ja mihin tähdätään ja muuta, niin tuli sellanen olo, et 
onkohan se samassa firmassa töissä mis me ollaan. — Must tuntuu välillä, et tästä vähän 
ylöspäin päälliköillä ja päällikön päälliköillä on vähän jalat tukevasti irti maasta, ne ei 
tiedä mitä me tehdään ja mitä pitäis tehdä. (Rauno)

Ei tää meidän nykyinen esimies, tiedä kauheesti, mitä me tehdään, ei sitä nää, eikä 
me tiedetä mitä se tekee, —, mutta kyllä sitä niinkun, sellasta kaipais. - Vähin olis se, et 
se [esimies] olis kiinnostunut siitä, mitä me tehdään. - Eihän se oo ikinä keikkaa 
heittäny, et sinänsä vaikee tietääkin, mutta sillä on niin paljon hommia tietysti, 
(Reino)

Se on nimittäin huono homma, , -, meillä ei ole semmosia, et me nähdään niitä 
asiakkaita. Ei mitään. — Asiakkaille järjestetään paljon tällasia tapahtumia, ei sinne 
ykskään semmonen kaveri, joka sitä hoitaa, oteta mukaan. — Siellä istuu ihan 
kravattimiehet erikseen. (Risto)

Yrityksen ylin johto niin, siellä on hirveen hyviä ajatuksia, mut mä en tiedä kuin hyvin 
sitä on pystytty siirtämään tänne alemmalle tasolle, et must tuntuu, et siin saattaa olla 
jotain pieniä katkoja välissä. (Rainer)
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Erilaiseksi leimautumisen tunne ilmenee myös teknikoiden puheista oman työn 

alemmasta asemasta yrityksen muihin töihin verrattuna. Esimerkiksi myynnin parissa 

työskentelevien henkilöiden ei koeta arvostavan ylläpitotyötä, mikä ilmenee myyjän 

hämmästyksestä ”voiko huoltomies todella olla tuollainen” teknikon huolehtiessa 

kotiinkuljetuksesta yhteisen illanvieton jälkeen. Tietyissä tapauksissa myynnin ihmiset 

koetaan myös erilaisiksi ihmisiksi, jotka ”ovat olevinaan jotain, leuhkoja”.

Muista ryhmistä erottautumista ilmentää myös yhteiseen "kohtaloon" liitetyt 

epäoikeudenmukaisuuden ja eriarvoisuuden tunteet. Tunne yhteisesti jaetusta 

kohtalosta ilmenee yleisistä huomautuksista huoltotyön asemasta yrityksessä samoin 

kuin teknikkoryhmään kohdistuvista toimenpiteistä, säännöistä ja uusista 

toimintatavoista.

Tää [palkkiojärjestelmän sopimattomuus työn arvostuksen osoittamiseen] koskee minun 
mielestä nimenomaan kenttähuoltoo—. Mehän olemme se porukka, joka sen rahan taloon 
tuopi, mehän käydään se kentältä repimässä sillä työllä. Sitten kun tulee vaikeeta, sitten 
myös potkitaan päähän. (Risto)

Sais vähän jotain korvausta, aina vaan joka paikasta kiristetään. Ajat omalla autolla, niin 
yhtäkkiä vaan keksitään henkilöstöpuolella, et tost pistetään raja, sen jälkeen 
kilometrikorvaus on enää puolet, ota tai jätä. Ei mitään väliä, onko oma auto vai firman 
auto alla. (Raimo)

Tää yrityskin hakee varmaan jotain suuntia, mihin se lähtee kehittää tätä hommaa. Se ei 
välttämättä oo - tää huoltohomma, -, se on ilmeisesti jo monta vuotta sitten päätetty. — 
Huoltohomma ei kuulu tän yhtiön imagoon jollakin tapaa. Tai sitten ne haluaa muuttaa 
tän huoltomiehen toimenkuvan erilaiseks, - tämmönen tekninen osaaminen, sille ei 
anneta niin suurta painoarvoa, vaan tämmönen ohjelmisto ja asennus ja tämmönen 
koulutus. (Reima)

Reissumiehet ilmaisevat myös myötätuntoa työtoverin kohtaloa kohtaan; kaverin 

asemaan pyritään asettumaan ja aistimaan hänen mahdollisia tunteitaan.

Jos joku haluaa itteänsä kehittää, -, että haluaa työtä talon sisällä vaihtaa, niin sit se 
tehdään niin vaikeeks, että ei oo mahdollista. Mulla ei oo tällasia ongelmia, mutta tiedän 
tapauksia —. Sitten ne on hyvin pahoillaan ja jopa katkeria. (Risto)
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Jos on tällanen hiljasempi, eikä kovin ulospäin suuntautunut, vaikka tekee työnsä hyvin, 
ei siitä välttämättä koskaan tuu mitään [palautetta]. — Varmaan siellä on sellasia, jotka 
tekee työnsä hyvin, mutta josta ei koskaan tuu mitään. Mun mielestä esimiesten pitäis 
kiinnittää tämmösiin huomiota. (Riku)

Tunne yhteisestä "kohtalosta” yhdistää edellä kuvatun perusteella kaikkia yrityksen 

huoltoteknikoita. Toisaalta se ilmenee tarkemmin omassa toimipisteessä ja lähimpien 

työtovereiden kanssa jaettuna yhteisenä tunteena. Esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden 

tunne liitetään vertauksiin omien ja muissa kaupungeissa työskentelevien työtovereiden 

toimintaedellytysten ja etuisuuksien välillä.

Kyllähän tossa kehä kolmosessa on aika iso raja, että kyllähän [yrityksen] toiminta 
kaikkinensa on aika Helsinki-voittoista. (Reino)

Kyllä paikkakunnat kuitenkin on sellasia omia juttujaan. — Yks suuri asia, joka on 
ainakin ennen vaikuttanut, on nää kustannuspaikat, et se on jo tehnyt sellasta pientä 
kilpailuu (Reijo)

Ku saa kilometrikorvaukset, ku on oma auto, — se on vähän ristiriitaista ku kattoo näitä 
tyyppejä [muilla paikkakunnilla], jotka ajaa paljon, niin nehän saa tavallaan parempaa 
tuloa. Sitten kun ajaa vähemmän, niin se mitä saa kuukaudessa käteen on vähemmän 
kuin muilla. - Musta se on tosi ikävää silleen, se pistää heti eriarvoseen asemaan. 
(Rauli)

Oman toimipisteen kanssa koettu yhteenkuuluvaisuus ilmenee myös kertomuksissa 

yrityksen järjestämistä suuremmista tapahtumista:

Ne yleensä onkin hyvin sisäänpäin lämpiäviä ne juhlat. (Reima)

Usein niissä [juhlissa] vaan käy sillai, et siinä, sun pitäis sukkuloida hirveesti ja tutustua 
kauheesti, mut välillä se jää, siellä on kuitenkin ne samat kuppikunnat. - Mun mielestä 
pitäis myös olla näitä paikallisia [juhlia], oman porukan kanssa. (Rainer)

Tämmönen jokavuotinen [tapahtuma] [toisella paikkakunnalla], käytiin bussilla, 
kuunneltiin tulosnumeroita, syötiin seisovasta pöydästä. Enemmänkin se antaa sellaselle, 
joka on kauan ollu talossa, tuntee ihmisiä, ne juttelee siellä. Tämmöset jotka ei oo ollu 
tekemisissä kenekään kanssa, ei se kyllä paljon antanu, syökö siellä vai syökö täällä. 
(Rauli)

Näissä "kuppikunnissa" kukkii toisaalta oma huumori, toisaalta ne muodostavat 

turvalliseksi koetun ympäristön, jossa voi luottavaisesti ilmaista tunteitaan.
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Mut siinä on tietysti, siinä on se oma porukka, ei me kaikille sanottu, et me ajetaan, 
vaan se oma porukka tietää. -Sanotaan lähimpien, niinku nää meidän oma porukka, 
neljä, viis, no kuus, niin kyllä sä niitten kanssa pystyt ihan näyttämään, mitä sä oot, mut 
sit on jotain ihmisiä täällä, mitä sä et niin tunne, et sä voi kaikkea päästää tulemaan. 
(Rami)

Lähimmillehän sitä voi jupista, et sä voi tonne mennä vieraalle ihmiselle tunteitas 
purkaan. (Reima)

Omaksi ryhmäksi erottautumisen tunteen lisäksi Reissumiehet ilmaisevat yhteisenä 

tavoitteenaan toimivien asiakassuhteiden ylläpidon ja tyytyväisten asiakkaiden 

säilyttämisen. Tunne yhteisvastuullisuudesta näiden tavoitteiden saavuttamisessa 

konkretisoituu neuvojen ja avun annossa samoin kuin kokemusten jaossa tavoitteena 

yhteinen oppiminen.

Tää perustuu varmaan niin paljon tää homma siihen, et sulia on tavallaan 
henkilökohtaiset ihmiset, kenelle sä soitat, jos on todella kova ongelmatilanne. — Se 
muodostuu ne ihmiset, jotka tavallaan niinku, joku ihminen on enemmän jossain 
tuotteessa kiinni. — Sit kun tulee se ongelmatilanne, "jaaha, kysytään tolta, sehän niitten 
kanssa on hakannu päätä seinään". Se niinku perustuu periaatteessa semmotteelle tää 
ryhmätyöskentely, et se ei virallisesti näy missään, se on vaan. (Reima)

Kyl meil on täs tiimissä tosi hyvä henki, kyl kaveria autetaan. Meillähän on tää 
tukihenkilö, jonka tarkoitus on olla täällä, kyl hänkin tarvittaessa lähtee keikalle. Aina 
autetaan. — Tää meidän alue on melko laaja ja jonkun verran autettiin sitten tarvittaessa 
näitä [toisen toimipisteen] teknikoita, jos ne ei kerinny. Tämmöstäkin on sitten, että 
alueiden sisällä saatetaan auttaa. (Riku)

Joka aamu tossa, et juodaan kuppi kahvia ja sit lähdetään. Siinä on tämmönen 
aamukatsaus monta kertaa, mitä töitä on, kuke tekee mitäkin ja mitä on sattunu ja mitä 
ongelmia keliäkin on ollu ja miten ne on hoidettu, se on tällanen tiedon tasaus ja just 
tämmönen tunnelman tasaus. - Monta kertaa säästää muiden selkänahkaa, ku käydään 
läpi, mitä uusia ongelmia on löytyny-. Ei tarvi jokaisen keksiä ruutia uudestaan.
(Rauno)

Lopuksi Reissumiesten tunteiden voidaan katsoa kohdistuvan myös tietotekniikka-alan 

yleiseen kehityssuuntaan. Erityisesti pisimpään mukana olleita teknikoita yhdistää huoli 

omasta roolista tulevaisuuden muutoksissa ja oman osaamisen riittävyydestä hyvin 

koulutettujen nuorten astuessa työmarkkinoille.

Mulla ei oo sen alan peruskoulutusta, -.Ja kun tää nykyinen tilanne on semmonen, et 
otetaan noin kaksvitosia työelämään, - . Jos mä niinku lähtisin täältä pois, niin mulla 
vois olla todella suuria työnsaantivaikeuksia. — Jos sä pysyt ammatillisesti mukana tässä
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hommassa, sulla ei oo niinkuu mitään hätää, mutta jos tässä kelkasta tippuu pois, niin 
tuntee hommansa varmaan tosi tylsäks. (Reima)

Tällasen atk-alan tän tasoinen osaaminen, —, ainakin suurin osa on sitä mieltä, et 
jokaisella on mikro kotona ja ”kyllähän mä sen kanssa puuhastelen ja lisään muistia ja 
kovalevyä ja muuta”—. Mut meidän hommaan liittyy paljon sellasta, mitä ei osaa muuta 
kuin kokemuksen kautta. (Reijo)

Työntekoon liitetään kuitenkin myös iloa ja aitoa ammattiylpeyttä.

Mut meidän hommaan liittyy paljon sellasta, mitä ei osaa muuta kuin kokemuksen 
kautta. (Reijo)

Eilen oli tossa vaan vikailmoitus, et "saisko sen mukavan partasen miehen käymään 
täällä taas". Luulen et se tarkotti mua, koska mä oon siellä käyny. Tämmöset pelastaa 
päivän ihan mukavasti. Tietää, et asiakas on ollut tyytyväinen. (Rauno)

Mä oon nyt alkanu tehä sellasia juttuja, mitkä mua kiinnostaa tossa työn ohessa. Mä oon 
nyt alkanu omaksi huvikseni tekemään lämmöstä ohjelmoinnin lapasta työtä, mä oon 
tehny semmosen työkalun. Sit mä oon sitä kehitelty, musta se on ollu innostavaa. Se taas 
ei liity juurikaan tähän päivätyöhön, et se on semmosta hommaa, mikä ei kannata, mistä 
ei saa rahaa, mut se taas innostaa mua. (Rauli)

Tää vaatii, että sun täytyy olla kiinnostunut niistä koneista, elikkä mitä niillä tehdään, 
tykkäät leikkiä niillä, et siinä on oma mielenkiintonsa. — Voi sanoa henkilökohtaisesti, 
et mä oon innostunut uusista koneista, uudesta teknologiasta, mä oon kiinnostunu siitä ja 
mä oon innostunu siitä, -, mun on helppo uusien koneitten kanssa tai tiedän asiakkaalle 
kertoa ennen kuin se, koska mä seuraan asioita, -, et mä tiedän tän asian. (Rami)

Intensiteetti. Koska Reissumiehet ilmaisivat yhteisöllisyyttä ja solidaarisuuden tunnetta 

monissa yhteyksissä ja he itse liittivät siihen muita yhteisiä tunteitaan, keskityn tässä 

tarkastelemaan nimenomaan tämän tunteen voimakkuutta. Muiden ryhmien tapaan olen 

tulkinnut tunteen intensiteettiä siitä käytettyjen ilmausten ja tunteen omakohtaisuuden 

perusteella. Havaintojeni mukaan Reissumiehet eivät varsinaisesti käytä työssään 

esiintyvästä keskinäisestä avunannosta, kokemusten jakamisesta tai muista kuvaamistani 

solidaarisuuden ilmenemismuodoista ilmausta "solidaarisuus" tai muita synonyymejä. 

Sen sijaan yhteisöllisyys kuvastuu ilmauksissa "auttaa kaveria", "hyvä henki", "säästää 

muiden selkänahkaa", "ei tarvi jokaisen keksiä ruutia uudestaan", "kuppikunnat", "oma 

porukka", "ei me kaikille sanottu" tai "lähimpien, niinku nää meidän oma porukka".
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Voimakasta yhteisöllisyyden tunnetta kuvaavat myös painotukset ja toistot, kuten 

"mehän olemme - mehän käydään".

Yhteyden tunto kuvastuu myös järjestelmällisesti käytetystä monikon ensimmäisestä 

persoonasta. Teknikot puhuvat tapahtumista ja ajatuksista yhteisinä kokemuksina: "me 

tehdään", "mehän olemme", "mehän käymme", "me ei nähdä". Monikkomuodon käyttö 

ilmentää hyvin juuri yhteisvastuullisuuden kaltaista tunnetta, jossa yksilö ei voi kokea 

tunnetta yksin (vrt. "minä pelkään" vs. "koemme yhteisvastuullisuutta"), vaan tunne 

kohdistuu yhteisesti jaettuihin kokemuksiin.

Voimakkaimmin yhteisvastuuta ja muita ryhmässä yleisesti ilmeneviä tunteita ilmaisivat 

ne huoltoteknikot, jotka ovat työskennelleet samassa yrityksessä jo pitkään ja pääasiassa 

samojen työtovereiden kanssa. Tunteita ilmaistiin vahvasti myös siinä viiden hengen 

teknikkoryhmässä, joka muodostaa itsessään toimipisteen koko henkilöstön. Tähän 

ryhmään verrattavissa ovat myös tiettyjen asiakkaiden luona toimivat omaosaajat, jotka 

muodostavat keskenään tiiviissä vuorovaikutuksessa olevan ryhmän. Teknikot käyttävät 

itse näistä ryhmistä nimitystä "saitti-porukat".

Toisaalta Reissumiehissä yleisesti ilmenneet tunteet olivat voimakkuudeltaan lievempiä 

vasta vähän aikaa ryhmässä työskennelleiden tai itsenäisesti toimivien omaosaajien 

keskuudessa.

Niistä [omaosaajista] tulee sellanen oma kuppikuntansa sitten taas, et aika paljon heillä 
on yhteisiä intressejä monessa suhteessa sitten, eriytyykin ja ne ei tääll sitten käy. Ja sit 
taas on joku [asiakkaan nimi], missä on yks mies, hän on ehkä sit taas tällanen, jää 
sivuun, sillai, koska hänellä on omat asiakkaansa siellä, menee sinne aamulla ja sieltä 
taas kotiin ja välillä vaan käy täällä. Ku hän käy täällä, niin kyllä hän hiukan on pihalla 
siitä, mitä me puhutaan. (Rauno)

Kesto. Eri tunteiden herättäjistä oman ryhmän ja johdon väliin koettu "kuilu", erillisyys 

ja arvostuksen puute, toimipisteiden väliset vertailut, "kuppikunnat" ja oma tuttu ryhmä, 

yhteiset tavoitteet asiakaspalvelussa ja tietotekniikka-alan kehityssuunta mainitaan
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jatkuvina tai toistuvina ärsykkeinä. Näihin liitettyjen tunteiden voidaan täten katsoa 

olevan pitkäkestoisia, sillä ne ovat myös huoltoteknikoiden työn luonteeseen 

olennaisesti kuuluvia ja jatkuvasti läsnä olevia piirteitä. Pitkäkestoista yhteisöllisyyttä 

kuvastaa myös pienen toimipisteen viiden hengen teknikkoryhmä, jotka myös vapaa- 

aikanaan harrastavat yhdessä ja tapaavat toistensa perheitä.

Sen sijaan yhteiseen kohtaloon liitetyt ryhmään kohdistuvat toimenpiteet, uudet 

toimintatavat ja säännöt ovat määrättyyn tilanteeseen liitettyjä tunteiden herätteitä. 

Tällöin myös niihin kohdistettujen tunteiden voidaan katsoa olevan lyhytkestoisia. 

Lyhytkestoisia tunteita syntyykin erityisesti tilanteissa, joissa reissumiehet kokevat 

hetkellisesti olevansa "yhtä porukkaa". Täten myös jatkuvasti vaikuttava heräte, kuten 

esimerkiksi suorittajaportaan ja johdon välille koettu erillisyys, voi hetkellisesti 

voimistua lyhytkestoiseksi.

Sit on määrättyjä päätöksiä, jotka on ylempää tulin, niin ajattelee et onko tää loppuun 
asti ajateltu. (Risto)

Erityisesti ymmärtämättömyys johdosta tulevien päätösten perusteista herättää 

vastarintaa, joka kärjistyy epäoikeudenmukaisiksi koetuissa tilanteissa niin omalla kuin 

työtoverienkin kohdalla. Näissä tilanteissa reissumiesten kokema solidaarisuus ja 

yhteisöllisyys omaan ryhmään, "kohtalotovereihin", on hetkellisesti voimakasta.

Esimerkiks kun oltiin kaks vuotta tuolla, laitettiin kaikki [asiakkaan] vehkeet uusiks, 
tehtiin yöhön saakka. Kun oli ohi, piti päästä irrottelemaan jonnekin, oikein kehuttiin,et 
lähdetään irrottelemaan. Sit piti valita neljästä yks, joka lähtee Siinä vaiheessa 
pomppas. Tuotepäiviä, sinne saa lähteä vaan yks tai kaks —. Tää on ihan älytöntä. 
Perustellaan kustannuksilla, ei me olla ku tuottoa pienentävä yksikkö. — Ei sit lähteny 
kukaan. (Raimo)

Jos joku haluaa itteänsä kehittää, -, että haluaa työtä talon sisällä vaihtaa, niin sit se 
tehdään niin vaikeeks, että ei oo mahdollista. Mulla ei oo tällasia ongelmia, mutta tiedän 
tapauksia —. Sitten ne on hyvin pahoillaan ja jopa katkeria. (Risto)

87



5.2 Ryhmän hallitseva tunne: tulkintakehyksen kehittelyä

5.2.1 Hallitsevan tunteen identifiointi

Edellä tekemäni kuvaukset kolmesta tunnekentästä ja niiden jäsennys 

kohdistuneisuuden, intensiteetin ja keston ulottuvuuksilla kertovat tunteiden 

ainutlaatuisesta kirjosta kussakin ryhmässä. Tällaisen kuvauksen lisäksi tutkimukseni 

tavoitteena on jokaisen ryhmän hallitsevan tunteen määrittely, millä katson olevan kaksi 

päätarkoitusta. Hallitsevan tunteen identifiointi auttaa ensinnäkin pelkistämään rikkaan 

kuvauksen hahmotettavaan muotoon, jolloin löydöksillä voi olla myös käytännöllistä 

merkitystä esimerkiksi työyhteisön kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Ennen 

kaikkea identifiointi antaa kuitenkin mahdollisuuden tutkimuksellisesti 

mielenkiintoiseen kokeiluun ja kehittelyyn.

Aineiston keruun ja tarkastelun yhteydessä ilmennyttä tunnekenttien sisällöllistä 

monimuotoisuutta ja rikkautta ei kuitenkaan voi sivuuttaa, vaikka tavoitteena olisi 

hahmottaa yksi muita hallitsevammin ilmenevä tunne. Tunnekenttä on ryhmäilmiönäkin 

yksilöllisistä tunnekokemuksista ja -ilmaisuista sekä niiden muutoksista muodostuva 

monisyinen kokonaisuus. Esittämäni löydökset ryhmien hallitsevista tunteista eivät täten 

niinkään ole jokaiseen yksilöön päteviä yleistyksiä kuin tiivistettyjä kuvauksia ryhmän 

yleisestä tunneilmastosta.

Edellä tekemäni tunnekenttien kuvaukset perustuivat ryhmän jäsenten omiin ilmauksiin 

ja tulkintoihin vallitsevasta tilanteesta. Hallitsevan tunteen identifiointi ja päättely siitä, 

onko sellaista hahmotettavissa, on sen sijaan sidoksissa omaan teoreettiseen 

viitekehykseeni ja käsitykseen! siitä, miten ryhmän tunnekenttä muodostuu. 

Tutkimuksessani lähestyn ongelmaa sosiaalisen konstruoitumisen näkökulmasta. 

Tunteen hallitsevuuden päättelyyn käytän ensinnäkin tunnekenttien ulottuvuuksia,
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jolloin tarkastelen hallitsevuutta tunteen kohdistuneisuuden, intensiteetin ja keston 

kautta. Toiseksi tulkintakehyksen! muodostuu myös niistä tekijöistä, joiden katson 

ulottuvuuksien ohella vaikuttavan tunteen hallitsevuuteen: tunnesäännöt ja tunnetyö, 

yhteiset kokemukset ja sosiaaliset tilanteet, sosialisaatio sekä tunne-energia.

5.2.2 Hallitsevat tunteet ulottuvuuksilla tarkasteltuna

Koodareiden pettymys

Pettymyksen hallitsevuus ilmenee ensinnäkin sen kohdistumisesta lukuisiin ryhmän 

jäsenten toistuvasti esille tuomiin seikkoihin: pettymys odotusten kariutumiseen 

(odotukset uudelle tekniikalle, odotukset henkilökohtaiselle kehitykselle), pettymys 

tilanteen huonontumiseen aikaisempaan verrattuna, pettymys ryhmän sisäisiin, yrityksen 

yleisiin ja esimiesten sekä johdon toimintatapoihin ja pettymys omien aloiteyritysten 

epäonnistumiseen.

Toisaalta pettymyksen hallitsevuus ilmenee myös siitä intensiteetistä, jolla tunne 

esiintyy. Voimakkuudesta kertovat suorat ilmaukset pettymyksestä ("mä oon pettynyt", 

"oon tietyllä tavalla pettynyt", "suurin pettymys tässä on se") ja muut läheiset sanonnat: 

"luulin - mutta", "uskoni menettänyt", "takaiskut", "latistunu kasaan täysin se innostus ja 

odotus", "ei oo toteutuma", "joka kerta ku on menty — niin ei, ei". Niin sanottujen 

"takaiskujen" lisääntyessä ja pohjimmaisten ongelmien jäädessä ratkaisemattomiksi 

myös pettymyksen herätteet näyttäisivät ryhmässä edelleen lisääntyvän, minkä 

seurauksena tunteen hallitsevuudenkin voidaan olettaa edelleen voimistuvan.

Käytettyjen ilmausten lisäksi pettymyksen voimakkuus ilmenee myös sen 

omakohtaisuudesta: "mä oon pettynyt", "mulla oli innostus siitä", "mä oon uskoni 

menettänyt". Tunne koetaan omakohtaiseksi myös koko ryhmän tasolla erityisesti
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pidempään mukana olleiden keskuudessa, sillä he ovat yhdessä kokeneet pettymystä 

aiheuttavia tilanteita, kuten projektien epäonnistumista, toimintatapojen 

toimimattomuutta tai asiakkaan tyytymättömyyttä.

Lopuksi pettymyksen hallitsevuuden voidaan katsoa ilmenevän myös sen 

pitkäkestoisuudesta. Tunteen herätteet koetaan nimittäin jatkuvina tai useasti toistuvina. 

Tämän lisäksi niistä puhutaan preesensissä, jolloin ne kohdistuvat nykyhetkeen ja 

jatkuvasti vallalla olevaan asiantilaan.

Kaupparatsujen yhteyden tunto

Hallitsevan tunteen määrittelyn koin ongelmallisimmaksi juuri Kaupparatsujen 

ryhmässä, sillä ryhmän jäsenet ilmaisivat monia eri tunteita ja hyvin eri tavoin. Toisaalta 

juuri tästä tunteiden ja niiden herätteiden moninaisuudesta saatoin havaita ryhmään 

muodostuneen "liittoutuman" ja siitä seuraavan yhteyden tunnon hallitsevuuden: 

toistuvasti ilmaistu turhautuneisuus toimintatapojen sopimattomuudesta omaan työhön, 

asioiden yleisestä toimimattomuudesta ja yrityksen muiden tahojen osoittamasta 

arvostuksen puutteesta, koettu erillisyys muusta yrityksestä, epäoikeudenmukaisuuden ja 

katkeruuden tunteet ryhmälle "kuuluvien" etujen menettämisestä, omaan työhön 

kohdistettu ammattiylpeys ja toistuvat vertaukset oman työn ja muiden 

työntekijäryhmien töiden vaativuuden välillä, sitoutumisen tunne yhteisiin tavoitteisiin 

ja aito yhteisvastuullisuus annettujen myyntitavoitteiden saavuttamisesta.

Toiseksi yhteyden tunnon hallitsevuus voidaan havaita henkilöiden puheissa usein 

toistuvista ilmauksista "yhteishengestä" ja siihen liittyvistä toteamuksista "me pidetään 

hirveesti yhtä", "me niin sanotusti pidetään yhtä", "oon sitoutunu myyntiryhmän 

puolesta", "jos me ollaan päästy tavoitteisiin, niin me ollaan et 'jes' ", "kaveria autetaan", 

"aina saa apua kaverilta" ja "nuorempia neuvotaan". "Liittoutuman" hallitsevuudesta 

kertovat myös voimakkaat tunneilmaisut monikon ensimmäisessä persoonassa: "meidän
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pitää vaan taistella", "myyjillä menee helvetisti aikaa", "pakotetaan", "myyntikasti", 

"potkitaan päähän", "meiltä revitään", "samaa saatanan massaa", "otettu meiltä pois", 

"katkeria" ja "rahat kuuluu meille". Ryhmän jäsenet tuntuisivat itse ilmaisevan 

"liittoutuman" olemassaoloa samaistamalla itsensä ryhmänä tietynlaiseen toimijaan, joka 

tekee ja on tekojen kohteena. Tämä toimija "tahkoo", "elättää", "taistelee", sitä 

"potkitaan" sekä "pakotetaan" ja siltä "revitään".

Koodareiden tapaan myös Kaupparatsujen hallitseva tunne koetaan hyvin 

omakohtaisesti. Tästä kertovat toisaalta yksikön ensimmäisen persoonan käyttö ("katon 

asioita [myyntiryhmän] kannalta", "mulla on se takki päällä"), toisaalta työtovereiden 

tunteiden aistiminen ja niin sanottu emotionaalinen tartunta: "kaikki tämmönen 

vaikuttaa, et jos kaveri on tyytymätön", "yhtäkkiä me oltiin kaikki sen ruokailun jälkeen 

tosi huonolla tuulella", "mä tiedän niinku muutaman ihmisen kohalla, että mun mielestä 

niitä kohdellaan väärin ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä".

Kolmanneksi yhteyden tunnon hallitsevuutta voidaan tarkastella sen kestosta. Koska 

tunnetta vahvistavat herätteet ilmaistaan joko jatkuvina tai toistuvina, tunteen voidaan 

katsoa olevan läsnä jatkuvasti. Se voimistuu kuitenkin erityisesti tiettyjen ärsykkeiden 

voimistuessa. Tällaisia ärsykkeitä voisivat olla esimerkiksi koko ryhmään kohdistuva 

epäoikeudenmukaiseksi koettu toimi (uusi sääntö, toimintatapa) tai toimitusketjun 

yhteistyöongelmista aiheutuva asiakastyytymättömyys. Jälkimmäinen johtaa puolestaan 

yhteisenä tavoitteena pidetyn asiakastyytyväisyyden toteutumatta jäämiseen ja sitä 

kautta uusiin yhteisiin tunnekokemuksiin.

Reissumiesten yhteyden tunto

Kaupparatsuissa määrittelin yhteyden tunnon hallitsevuuden olevan seuraus lukuisista 

muista yhteisesti koetuista tunteista, niiden kohdistumisesta toistuvasti ilmaistuihin 

herätteisiin, tunneilmausten yhtenäisyydestä ja tunteiden pitkäkestoisuudesta. Myös
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Reissumiehissä ilmenevän yhteyden tunnon herätteinä voidaan pitää muita 

tunnekentässä ilmeneviä yhteisesti koettuja tunteita. Sen hallitsevuus perustuu kuitenkin 

myös sen kohdistumiseen itsessään muihin ärsykkeisiin. Tällaisia herätteitä ovat 

esimerkiksi erillisyys muista yrityksen työntekijäryhmistä ja erityisesti suorittavan työn 

tekijöiden ja esimies- sekä johtotason väliin koettu kuilu, oman työn alempiarvoiseen 

asemaan ja epäoikeudenmukaisiin sääntöihin sekä toimintatapoihin liitetty yhteinen 

"kohtalo", myötätunto työtoverin "kohtaloa" kohtaan, yhteinen näkemys 

asiakastyytyväisyydestä toiminnan ohjaajana, keskinäinen avunanto ja yhteinen 

oppiminen sekä epävarmuus huoltotyön asemasta tietotekniikka-alan kehityksessä.

Pitkän yhteisen uran ja siihen sisältyvien yhteisesti läpikäytyjen yritysostojen ja 

työnantajan vaihdosten seurauksena yhteyden tunnon voidaan katsoa kohdistuvan myös 

yhteisesti jaettuihin kokemuksiin ja arvoihin. Tämän lisäksi toimipisteiden sisäinen 

yhteenkuuluvaisuus ilmenee vertauksina omien ja muiden paikkakuntien teknikoiden 

etujen välillä ja "kuppikuntien" tarjoamasta turvallisuudesta koko yrityksen yhteisissä 

tapahtumissa.

Reissumiesten ryhmässä hallitseva yhteyden tunto tuntuisi perustuvan myös yksilöiden 

väliselle tasa-arvoisuudelle:

Meillä ei ryhmän sisällä oo mitään tallasta, et olis ylempänä joku kymppi, ihan kaikki
tehdään tasa-arvoista työtä. (Riku)

Tällä tavoin ilmenevää tunteen hallitsevuutta voidaan ymmärtää esimerkiksi Lawlerin ja 

Yoonin (1998) yksilöiden vuorovaikutukseen perustuvalla verkostomallilla, jossa he 

tarkastelevat tasaveroisten ja eriarvoisten valtasuhteiden (equal and unequal power 

relations) vaikutusta tunteisiin ja ryhmän koheesioon. Heidän tutkimuksensa mukaan 

ryhmään muodostuva koheesio on seuraus jokapäiväisistä positiivisista tunteista, joita 

onnistuneet sosiaaliset vaihdot (esimerkiksi työtovereiden huomionosoitukset ja 

keskinäinen avunanto) tuottavat. Tutkijoiden mukaan tällaisen koheesion syntyminen on
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todennäköisempää tasaveroisia kuin eriarvoisia valtasuhteita muodostavissa 

verkostoissa, koska paljon valtaa omaavalla yksilöllä on erilainen tunnereaktio 

menestyksekkäästä sosiaalisesta vaihdosta kuin vähän valtaa omaavalla henkilöllä. 

(Lawler & Yoon 1998) Päättelyn voidaan katsoa sopivan myös omaan aineistooni, kun 

Reissumiehissä vallitsevaa yhteyden tuntoa käsitellään Lawlerin ja Yoonin termillä 

'koheesio'. Tällöin jäsenten mainitsema ryhmän sisäinen tasa-arvoisuus ja 

valtarakenteiden puuttuminen olisivat yhteyden tunnon hallitsevuuden taustalla.

Hallitsevuutta vahvistavan suuren herätemäärän lisäksi yhteyden tunnon hallitsevuus 

ilmenee tunteen intensiteetistä ja sen kestosta. Yhteisöllisyydestä käytettyjä ilmauksia ja 

tunteen omakohtaisuutta olen tarkastellut jo ryhmän tunnekentän kuvauksessa luvussa 

5.1. Tunteen keston tarkastelu puolestaan osoittaa yhteyden tunnon hallitsevuuden 

kahdella tavalla. Ensinnäkin suurin osa tunteen herätteistä mainitaan jatkuviksi tai 

toistuviksi, jolloin tunteen voidaan katsoa olevan pitkäkestoinen ja usein esiintyvä. 

Toiseksi myös lyhytkestoisen yhteyden tunnon voidaan katsoa vahvistavan tunteen 

hallitsevuutta, sillä tilannekohtainen ärsyke aikaansaa hetkittäistä voimakasta 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
*

Pyrkiessäni osoittamaan tunteen hallitsevuuden käyttämällä kohdistuneisuuden, 

intensiteetin ja keston ulottuvuuksia saatoin havaita, että hallitseva tunne löytyy tietyistä 

ryhmistä helpommin kuin toisista. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi näin on. 

Seuraavissa jaksoissa pyrin vastaamaan tähän kysymykseen tuomalla esiin tekijöitä, 

joiden katson tunteen ulottuvuuksien ohella vaikuttavan tunteen hallitsevuuteen 

ryhmässä.
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5.2.3 Tunne säännöt ja tunnetyö

Tunteiden hallitsevuudessa ja niiden hallitsevaksi osoittamisen ongelmallisuudessa 

ilmeneviä eroja ryhmien välillä voidaan mielestäni ensinnäkin ymmärtää tunnesääntöjen 

ja tunnetyön käsitteiden avulla. Tunteiden kokemista ja ilmaisua rajoittavia sääntöjä 

ilmenee nimittäin huomattavasti selkeämmin asiakaspalvelua harjoittavien 

Kaupparatsujen ja Reissumiesten parissa kuin Koodareilla. Yhteyden tunnon 

hallitsevuus Kaupparatsuissa ja Reissumiehissä voisi täten olla osoitus sääntöjen 

muovaamista yhtenäisemmistä tunnekokemuksista ja -ilmauksista. Koodareilla 

tunnesäännöt eivät ole yhtä selvästi ilmeneviä, minkä vuoksi ryhmän tunnekenttä 

vaikuttaa haj autuneemmalta. Pettymys on selkeästi hallitseva tunne, mutta erityisesti 

kokeneimpien Koodareiden keskuudessa kuin koko ryhmässä.

Kognitiivisista tunnesäännöistä esimerkkinä voidaan pitää Reissumiesten ja 

Kaupparatsujen omaksumat asiakaspalvelusäännöt:

Nää perinteiset asiakaspalvelusäännöt, -, asiakas viime kädessä, -. Kyllä siinä monta 
kertaa teki mieli sanoa päin naamaa, ei sitä sitten, sitä oltiin vaan. Mä sanon, et se täytyy 
aina erottaa, et se on työtä ja asiakas on asiakas, jos sillä on huono päivä, ei se saa sun 
päivään vaikuttaa, —, mä toimin niinkun kuuluu ja se menee sillä. (Rami, Reissumiehet)

Vaikka sä olisit ollu niin sanotusti oikeutettu näyttämään [tunteita], niin ei se koskaan, aina 
lähtökohta, et asiakas on oikeessa —. (Rainer, Reissumiehet)

Jos sulia on huono aamuja sä meet asiakkaalle, ei sulia oo muuta vaihtoehtoo, sun pitää 
vaan vääntää se toinen moodi päälle, eikä se itse asiassa oo edes vaikeeta. — En mä edes 
pysty näyttää asiakkaalle jotain huonotuulisuutta, kyl se pitää osata vääntää pois.
(Veera, Kaupparatsut)

Eräänlaisena kognitiivisena tunnesääntönä voidaan pitää myös yrityksen arvoa, jonka 

mukaan työntekijöiden oletetaan olevan innostuneita työssään. Tällainen 

tunnekokemusten ennaltamäärääminen voisi myös olla osoitus jonkinasteisesta 

tunteiden kaupallistamisesta, josta Hochschild (1983) käyttää termiä ’emotional labour’. 

Tunteita sääntelevällä arvollaan yrityksen voidaan täten olettaa hakevan niin välittömiä,
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toistuvia kuin leviäviäkin hyötyjä (ks. tunnetyön seurauksista luku 2.2.1). Välittömiä 

hyötyjä aikaansaadaan muun muassa Kaupparatsujen harjoittamassa 

asiakaspalvelutyössä, jossa myyjän ilmaisema innostuneisuus ja siitä heijastuvat muut 

tunteet vaikuttavat asiakkaan haluun ostaa tuote. Kun ilmaistusta innostuksesta tehdään 

intensiivistä ja kestoltaan jatkuvaa todennäköisyys asiakkaiden ostohalukkuudelle 

kasvaa. Tällöin yritys saa myyjän tunteiden hallinnan kautta toistuvia hyötyjä. 

Samanlaisia hyötyjä voidaan aikaansaada myös Reissumiesten työssä, jossa teknikon 

kyky osoittaa sopivia ja peitellä sopimattomia tunteita vaikuttaa suoraan 

asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta palvelusopimusten jatkuvuuteen. Innostuneisuuden 

vaatimuksella on mahdollista aikaansaada myös leviäviä hyötyjä huomioimalla tiettyjen 

edellytysten vallitessa tapahtuva emotionaalinen tartunta.

Havaintojeni mukaan työntekijät eivät kuitenkaan vielä ole omaksuneet tätä 

innostuneisuutta sääntelevää tunnesääntöä. Tämä ilmenee jokaisessa 

tutkimusryhmässäni osoitetusta voimakkaasta kritiikistä kyseistä arvoa kohtaan.

Eihän ihminen aina oo innostunut. Hyvin harvoinhan sä oot innostunut! — Se on se hetki 
Eihän sitä koko aikaa kaikki jaksa innostua, “mä taas tällä viikolla onnistuin ja 

innostuin“. Kaikki asiathan pitää siilon täällä olla niinku, pitää olla henkilökemiat 
kunnossa, taustat, sulia pitää olla turvallisuutta, tiedät mitä teet, .... sehän perustuu joka 
asiaan Mä innostun helposti, mä tykkään tehdä, mutta mulla se mielenkiinto, se 
lopahtaa sitten, kun mä nään, mitä tää on. (Rami, Reissumiehet)

Helvetin suuri vitsi. — Arvo oikea, mut se, et mitä talo tekee sen innostamisen eteen tai 
siitä palkitsemiseks, niin se nyt on mun mielestä jo ihan eri juttu. (Kaapo, Koodarit)

Arvot on konsulttimainen juttu, ajan henki vaatii, et nyt keskustellaan ja pitää olla arvot, 
mut pitääkö ne sitten, kun tulee se tiukka paikka. Mut [yrityksessä] on kyllä niin 
ympäripyöreitä juttuja. — Arvot on onnistuttu myymään henkilökunnalle, mut s it kun 
tulee tiukka paikka, niin ekana lähtee romukoppaan ne arvot. (Valto, Kaupparatsut)

Tunteiden ilmaisua sääntelevistä tunnesäännöistä selvimmät esimerkit löytyvät myös 

Reissumiesten ja Kaupparatsujen tarinoista ja ne perustuvat pitkälle yhteiskunnan 

laajempiin käsityksiin oikeasta ja väärästä tavasta toimia:
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Lähimmillehän sitä voi jupista, et sä voi tonne mennä vieraalle ihmiselle tunteitas 
purkaan. — Ethän sä oikeen räväkästi voi ilmaista missään työyhteisössä negatiivista 
tunnetta, et sä voi täällä pöydälle mennä ja hyppii ja pomppii et "nyt ottaa päähän". 
Sitähän katsotaan, et eihän se oo sivistynyttä. - Urheilukilpailuissa, kun sä voitat, sä 
voit hypellä ja pomppia ja huutaa ja revitellä siinä ihan täysii, et voitsä täällä sitä tehdä? 
(Reima, Reissumiehet)

Aina ei innosta kauheesti lähteä jonnekin paikkaan, mut sinne on mentävä, hymyilee, 
vaikka ei hymyilytä, se kuuluu siihen työhön. (Valtteri, Kaupparatsut)

[Kysymys: Voiko asiakkaan luona näyttää tunteita?] Kyl siel varmaan voi, mut ei siitä 
ainakaan hyvää seuraa, et kyl mä ainakin kokemuksesta oon sitä mieltä, että jos jotain 
tunteita pitää näyttää, niin näyttää sit ilosia tunteita, -, mut jos sä rupeet ite kypsymään, 
-, siinä on vaan paras peittää ne Jos ne näyttää, niin kyllä siitä jälkeenpäin kuulee. 
(Rainer, Reissumiehet)

Yksi ilmeisistä tunteiden voimakkuutta ja kestoa sääntelevistä ilmaisusäännöistä 

kaikissa kolmessa tutkimusyksikössäni on myös "todellisten" tunteiden ilmaisemisen 

rajoittuminen niin sanotuille tunnealueille. Näitä tunnealueita ovat yleisesti kahvi- ja 

ruokatunnit, käytäväkeskustelut sekä vapaamuotoiset iltatilaisuudet ja yrityksen juhlat. 

Kaupparatsuissa ja Reissumiehissä tunnealueena voidaan pitää myös konttoria, sillä 

asiakkaiden luona todellisten tunteiden ilmaisu ei ole suotavaa.

Kentällä mä olen huomattavasti hillitympi ku luonnossa. - Jos mä työpaikalla istun, 
siellä voi sitten käydä rähinä, -, siellä puretaan niitä paineita poies. (Risto, 
Reissumiehet)

Et siellä [ryhmässä] puretaan tunteita silloin, kun joku keikka ei mee niinkuin pitäis. 
(Ville, Kaupparatsut)

Ryhmissä vallitseva tunteiden ilmaisua sääntelevä sääntö tuntuisi olevan myös vaatimus 

tunteiden ilmaisemisen "rationaalisuudesta". Tunteen ilmaisu on täten hyväksyttävää, 

jos se kohdistuu yleisesti hyväksyttyyn syyhyn ja on perusteltavissa:

Kyl kestää sanoa miltä tuntuu, kunhan se vaan on asiallista, ettei turhaa räyhää, kyl saa 
sanoa. (Rauli, Reissumiehet)

Kyllähän se huomaa, kun työn luonne muuttuu, et jollain vähän hermot kiristyy —. 
(Rainer, Reissumiehet)

Et siellä [ryhmässä] puretaan tunteita silloin, kun joku keikka ei mee niinkuin pitäis. 
Siilon se on oikeus, siihen ei voi kukaan sanoo mitään-. Et tuntuu, kun on kiire puolin 
ja toisin niin pinna kiristyy täällä, toisalta miksei se sais? (Ville, Kaupparatsut)
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Tunnesääntöjen noudattamiseksi tehtävä tunnetyö vastaa havaintojeni mukaan 

englanninkielistä termiä 'emotion work', koska varsinaista palkasta myytävää tunnetyötä 

('emotional labour') ei kohdeorganisaatiossani suoranaisesti voida katsoa esiintyvän.

Se [asiakas] haukkua pätkäytti mua siaksi. Ensiks mä ajattelin, et mä kuohahdan, sit mä 
jotenkin pystyin vetäytymään sillä viissiin kuoreen, et mä hillitsin itseni — ja sit mä 
annoin tulla sille ne vastaukset, ihan niinku rauhallisesti. (Risto, Reissumiehet)

Tunnetyön astetta tutkineiden Van Maanen ja Kundan (1989, 55-56) mukaan erityisesti 

organisaation rajapinnoissa työskentelevien henkilöiden työt, joita hallitsevat 

kahdenkeskiset tilanteet esimerkiksi asiakkaiden, tavarantoimittajien, alaisten, 

konsulttien tai esimiesten kanssa vaativat huomattavaa tunnetyötä. Täten johtajien 

samoin kuin palvelutyöntekijöiden oletetaan hallitsevan tunteitaan muita työntekijöitä 

useammin. Tutkijoiden mukaan myös ryhmätyö vaatii koordinointia, harmoniaa ja 

mahdollisia ryhmäbonuksia sisältävän luonteensa vuoksi yksilötyötä enemmän tunteiden 

hallintaa.

Omassa tutkimuksessani edellinen ilmenee siten, että tunnetyön aste on korkeampi 

asiakaspalvelua ja eri tahojen kanssa kiinteästi yhteistyötä tekevien Reissumiesten ja 

Kaupparatsujen parissa kuin pääasiassa ainoastaan oman ryhmän jäsenten kanssa 

työskentelevien Koodareiden ryhmässä. Tämä ilmenee myös siten, että vallitsevat 

tunnesäännöt paljastuvat selvimmin heidän puheistaan, eivätkä niinkään Koodareiden 

puheista. Reissumiehet ja Kaupparatsut ovat nimenomaan organisaation rajapinnassa 

työskenteleviä yrityksen "kasvoja", mikä vaatii tunteiden hallintaa.

Kyl siihen tottuu vuosien mittaan, et tämmönen sanotaan asiakasnaamari, -, et oli se 
pohja mikä tahansa, niin asiakkaalla käyttäydytään niinku siellä kuuluu käyttäytyä ja 
sillä siisti. Kyl se kostautuu hyvin äkkiä, jos siellä rupee jotain normaalista poikkeavaa 
esittää. (Rauno, Reissumiehet)
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Koodareilla tunnetyön aste on korkeampi erityisesti organisaation sisäisissä 

rajapinnoissa toimivilla projektipäälliköillä ja esimiehellä. Heidän työnsä luonne vaatii 

monien erilaisten roolien omaksumista kanssakäymisissään vuoroin projektiryhmän, 

asiakkaiden ja yrityksen ylemmän johdon kanssa. Näihin eri rooleihin liittyvät erilaiset 

tunnesäännöt, joiden noudattamisen muut kokevat ristiriitaiseksi käyttäytymiseksi, 

lupausten unohtamiseksi tai puolueellisuudeksi.

*

Havaintojeni mukaan tunne on siis sitä hallitsevampi, mitä enemmän ryhmän jäsenillä 

on yhteisiä kohteita, mitä voimakkaammin tunne ilmenee ja mitä enemmän tunteella on 

kestoa. Näitä ulottuvuuksia säätelevät sekä ryhmän omaksumat tunnesäännöt että 

työskentelyyn omaksuttu tunnetyö. Tätä voidaan pitää hahmotuksena siitä sosiaalisesta 

prosessista, jonka kautta jokin tunne voi muodostua ryhmässä hallitsevaksi. Tämän 

vuoksi on tärkeää myös tarkastella, miten kiinteästi ryhmän jäsenet ovat mukana tässä 

yhteisessä prosessissa eli miten he ovat sosiaalistuneet oman ryhmäänsä.

5.2.4 Sosialisaatio ryhmissä, yhteiset kokemukset ja sosiaaliset tilanteet

Tunnekenttä muodostuu ryhmän jäsenten yhteisistä kokemuksista ja sosiaalisista 

tilanteista. Jotta rikkaasta tunnekentästä voitaisiin päätellä hallitseva tunne, olisi tärkeää 

tutkia ryhmän historiaa tai oltava mukana sen kehitysprosesseissa. Koska tämä ei 

kuitenkaan ollut omalla aineistollani mahdollista, on päättely tehtävä toisin. Ratkaisuna 

olen käyttänyt ryhmän sisäisten erojen tarkastelua: kuinka kauan ja missä asemassa eri 

yksilöt ovat olleet. Ryhmän jäsenten sosialisaatio tekee osaltaan ymmärrettäväksi sen, 

miksi tietyistä ryhmistä voidaan määritellä koko ryhmää hallitseva tunne ja toisissa 

hallitsevuus ilmenee selkeästi vain pienemmän alaryhmän tunnekentässä.

98



Koodareissa sosialisaatio onkin havaintojeni mukaan kaksijakoista, sillä alusta asti 

mukana olleiden niin sanottujen "vanhojen" työntekijöiden voidaan katsoa olevan 

sosialisaatiossaan pidemmällä kuin hiljattain mukaan tulleiden "uusien". Yhteisten 

sääntöjen ja toimintatapojen omaksuminen ilmenee "vanhojen" yhteisistä näkemyksistä 

määrättyjen seikkojen vaikutuksesta tiettyjen tunteiden esiintymiseen ja heidän 

yhteisistä ponnisteluistaan vallitsevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Meillä on tiettyjen ihmisten kanssa, jotka ollaan jouduttu kokeen näitä samoja, — , 
ollaan juteltu paljon näistä asioista, et se niinku luo semmosta tietynlaista yhtenäisyyttä, 
et meillä on sama ongelma, mutta ei meil oo mitään ratkaisuja siihen. Kaikki tuntuu 
olevan yhtä pottuuntuneita, —. (Kaisa)

Sen sijaan uudet tulokkaat ovat omaksuneet roolinsa sivusta tarkkailijoina, jotka 

vähitellen oppivat vallitsevan kulttuurin säännöt (ks. 'peripheral position' luku 2.2.2)

Siis kyllä mä tiimiin on ihan päässy mukaan, et ei sinänsä ulkopuolinen, mutta - mä oon 
vähän aikaa ollu, mulla ei oo tämmösiä, mä en oo stressaantunu, mulla ei oo lämmöstä 
vuosikausien tapaa kautta kypsymistä. (Kalevi)

Koodariryhmän uusien työntekijöiden huolettomammalta vaikuttava suhtautuminen 

nykyisiin ongelmiin perustuu mielestäni täten osin siihen tunteeseen, että heillä on vielä 

oikeus olla oppipoikia, jolloin muiden tehtävänä on vastuun ottaminen asioiden 

kehittämisestä ja ongelmien ratkaisusta. He eivät välttämättä myöskään aidosti näe 

nykytilanteen ongelmia ja niiden muissa työtovereissa aikaansaamia tunteita.

Mä ihmettelin ku kesällä tuli sellanen sähköposti kaikille, et joku kyseli tai sanoi, et 
”tiimissämme alkaa henki rakoilla” ja niin edespäin. Ja sit oli, perustettiin sellanen 
palsta, mihin voi kirjottaa nimettömänä. Mutta en mä tiedä, kun mä en oo oikeestaan 
kyllä huomannu mitään [naurahdus], et olis mitään tiimissä henki rakoillu. En mä tiedä, 
ehkä siellä sit jollain on. (Karri)

Koodareiden "vanhojen" tavoin myös suurella osalla Kaupparatsuja on takanaan 

pidempi ura yrityksen myyntiryhmässä. Täten oletan havaintoihini perustuen myös 

heidän olevan ryhmäkulttuuriinsa suhteellisen pitkälle sosiaalistuneita. Kaupparatsujen 

keskuudessa onkin havaittavissa vahvoja yhteisiä näkemyksiä määrättyjen herätteiden
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vaikutuksesta tiettyjen tunteiden olemassaoloon. Tunneilmastoa selitetään myös 

tunteiden tarttumisella.

Se on menny semmoseks, en mäkään ihmisenä oo ennen olin semmonen, et mä saatoin 
raivostua jostain semmosesta, mut nykypäivänä mun pinna on lyhentyny. — Loppujen 
lopuks se, miks on huonolla tuulella voi olla just tää, et siellä on niin moni, niin se 
tarttuu se fiilis ja se on vaan joku tauti, joka on tarttunu. (Veera)

Selkeästi ilmaistut näkemykset toimintaa ohjaavista tekijöistä (tuloskeskeisyys, 

nopearytmisyys, asiakastyytyväisyys) ovat myös osoituksia yhteisen kulttuurin 

omaksumisesta. Tätä vahvistavat myös ilmaukset tunnesäännöistä ja tunnetyöstä, jotka 

Reissumiesten sääntöjen tavoin vaativat tunteiden hallintaa yhteisten organisatoristen 

tavoitteiden nimissä.

Juuri Reissumiesten katson havaintojeni perusteella olevan sosialisaatioprosessissaan 

pidemmällä kuin kaksi muuta tutkimusryhmääni. Tämä on ensinnäkin ymmärrettävissä 

huomioimalla ryhmän koostuvan suurimmaksi osaksi hyvin pitkään yhdessä ja 

samanlaisten tehtävien parissa työskennelleistä henkilöistä. Toisensa jopa 20 vuotta 

tunteneet ja yhdessä työskennelleet teknikot ovat seuranneet läheltä ja kokeneet 

omakohtaisesti työnkuvan muuttumisen 80-luvun alusta nykypäivään. Tähän 

ajanjaksoon mahtuu myös useampi yhdessä läpikäyty yritysosto, joiden seurauksena 

työnantaja on muuttunut, työtoverit eivät. Yhteisistä kokemuksista ryhmään on 

muodostunut heidän kulttuuriinsa sopivia sääntöjä ja toimintatapoja, jotka ilmenevät

Sosialisaation rinnalla tunteen hallitsevuutta voidaan tarkastella myös tunteita 

synnyttävien sosiaalisten tilanteiden kautta (ks. luku 2.2.2). Ryhmien sosialisaatiosta 

tekemiini havaintoihin perustuen oletan, että Koodareiden ”vanhoja” hallitseva pettymys 

on osaltaan seuraus menneisyyteen kohdistuvista yhteisistä muistoista ja uusina 

toimintaohjeina tai sääntöinä ilmenevinä keskeytyksinä vallitsevaan toimintaan. 

Pettymyksen voidaan myös katsoa johtuvan ennakoinnista, kun Koodarit arvioivat
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tulevien tapahtumien kulkua aikaisempien pessimististen kokemustensa perusteella. 

Reissumiesten yhteyden tunnon oletan sen sijaan perustuvan pitkälti empatiaan, sillä 

ryhmän jäsenet tulkitsevat havaintojeni mukaan herkästi toistensa tunteita. 

Ennakoinnista syntyvä Kaupparatsujen turhautuminen on Koodareiden tapaan 

yhdistelmä pessimismiä aikaisemmista kokemuksista ja nykytilanteeseen liittyvää 

luottamuksen puutetta. Myyjien vertailut aikaisempiin aikoihin ja esimiehiin syntyvät 

sen sijaan yhteisistä muistoista. Toisaalta aikaisempien etujen poistamiseen liittyvän 

katkeruuden ja epäoikeudenmukaisuuden voidaan katsoa olevan seurauksia 

negatiivisesta uutuudesta uusien toimintatapojen muodossa.

5.2.5 Tunne-energia - sosialisaation mahdollinen tulos

Tarkasteltuani tunteen hallitsevuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaalisen konstruoitumisen 

näkökulmaan perustuen kokoan tulkintakehyksen! tunteen hallitsevuuteen johtavasta 

prosessista yhteen käsittelemällä tunteen hallitsevuuden ja sosialisaation välistä yhteyttä. 

Yhteyttä on mielekästä tarkastella nimenomaan sosialisaation kautta, sillä 

sosialisaatioon liittyvät myös muut tulkintakehyksessäni käyttämäni tekijät 

(tunnesäännöt, tunnetyö ja sosiaaliset tilanteet). Havaintojeni mukaan pitkälle 

edenneestä sosialisaatiosta saattaa tuloksena syntyä Collinsin (1990) määrittelemää 

tunne-energiaa, joka on osoitus ryhmän yhteisesti kokemasta hallitsevasta tunteesta.

Oletukseni sosialisaation vaikutuksesta tunteen hallitsevuuteen perustuu havaintoihini, 

joiden mukaan tietyn tunteen hallitsevuuden toteaminen on melko yksinkertaista 

ryhmässä, jonka jäsenillä on paljon yhteisiä kokemuksia seurauksena joko pitkään 

jatkuneesta yhteistyöstä tai lyhyemmällä aikavälillä tapahtuneista intensiivisistä 

yhteisistä kokemuksista. Tämä pätee erityisesti Reissumiehiin ja Koodareiden 

"vanhoihin" työntekijöihin. Sen sijaan hallitseva tunne oli lievempi ja vaikeammin 

määriteltävissä niissä ryhmissä, joiden jäsenillä on vähemmän yhteisesti jaettuja
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kokemuksia ja joissa on suhteellisen paljon uusia työntekijöitä. Tässä esimerkkeinä 

toimivat Koodareiden uudet työntekijät ja Kaupparatsut.

Tunteen hallitsevuuden ja sosialisaation välistä yhteyttä voidaan hahmottaa 

tunnekenttien kuvaukseen valitsemistani kolmesta ulottuvuudesta. Sosialisaatio ilmenee 

niin tunteiden kohdistumisessa, intensiteetissä kuin kestossakin (ks. myös sosialisaation 

vaikutuksista tunteiden osatekijöissä luvussa 2.2.1). Kuten olen luvussa 5.2.3 todennut, 

näiden ulottuvuuksien kautta voidaan puolestaan tarkastella tunteen hallitsevuutta. 

Tulkintani mukaan sosialisaation ilmeneminen tunteen ulottuvuuksissa ja sen sekä 

tunteen hallitsevuuden keskinäinen yhteys ilmenee ulottuvuusmallin avulla tarkasteltuna 

seuraavasti:

• Kohdistuneisuus: tunteen synnyttävät ärsykkeet määräytyvät sen mukaan, miten 

yksilöt ovat omaksuneet kulttuurinsa näkemyksen tyypillisistä syistä tietyille 

tunteille. Mitä useampaan ärsykkeeseen ryhmän jäsenet kohdistavat yhteisen 

näkemyksensä sen tyypillisyydestä tunteen syynä, sitä hallitsevammin tunne ilmenee.

• Intensiteetti: yksilöstä tulee sosialisaation kautta ryhmän jäsen, jolloin hän omaksuu 

kulttuurinsa hyväksymät kognitiiviset säännöt ja ilmaisusäännöt tietyille tunteille. 

Voidaan olettaa, että hän samassa prosessissa oppii pitämään ryhmään kohdistuvia 

tapahtumia omakohtaisina, lähelle omaa itseään kohdistuvina. Mitä yhtenäisemmin 

saman ryhmän jäsenet käyttävät tunneilmiöstä samoja ilmauksia ja mitä 

omakohtaisemmiksi he kokevat ne joko oman itsensä tai ryhmän kannalta, sitä 

hallitsevampi tunne.

• Kesto: ryhmän jäsenten yhteisesti hyväksymien, tunteelle tyypillisten syiden 

jatkuvuus tai toistuvuus. Mitä useammin ja jatkuvammin ärsykkeet ilmenevät, sitä 

hallitsevampi tunne.

Tunteen hallitsevuuden ja sosialisaation keskinäinen yhteys ilmenee selvimmin 

Reissumiehissä ja Koodareissa. Kaupparatsuista keräämäni aineisto ei sen sijaan riitä 

selkeän yhteyden osoittamiseen. Tämä liittyy ensinnäkin jo tunteiden analysoinnissa
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esiin tuomaani huomioon, että koin hallitsevan tunteen määrittelyn erityisen vaikeaksi 

juuri Kaupparatsujen ryhmässä. Sosialisaation asteen määrittelemistä puolestaan 

vaikeutti se, ettei Kaupparatsujen ryhmässä ole havaittavissa selkeitä yksilöiden välisiä 

eroja nykytilanteen ja työn aiheuttamissa tunteissa ja tästä seuraavaa sisäistä 

ryhmäjakoa. Juuri tällaisen jaon ilmenemisen kautta olen tulkinnut sosialisaation astetta 

Reissumiehissä ja Koodareissa. Tarkastelenkin seuraavaksi, miten tunteen 

hallitsevuuden ja sosialisaation välinen yhteys ilmenee erityisesti näissä kahdessa 

ryhmässä.

Sosialisaation asteen olen todennut olevan pisimmillään Reissumiesten ryhmässä. Nämä 

kulttuuriinsa täydellisesti sosiaalistuneet yksilöt ovat vuosien kuluessa muodostaneet 

yhteisen näkemyksen siitä, mitkä ärsykkeet ovat tyypillisiä syitä tietyille tunteille. Täten 

he tämän ärsykkeen ilmaantuessa reagoivat siihen samalla tavalla. Tämän seurauksena 

esimerkiksi johdosta tulevat toimintaohjeet koetaan "älyttömiksi" säännöiksi, jotka 

synnyttävät yhteisesti koetun turhautumisen tunteen.

Vuosien saatossa Reissumiesten yhteisymmärrys tiettyjen ärsykkeiden roolista 

määrättyjen tunteiden herätteinä kasvaa, jolloin myös yhteisiä tunteita herättävien 

ärsykkeiden määrä lisääntyy. Ärsykkeiden määrän lisääntyessä myös niiden jatkuvuus ja 

toistuvuus ovat todennäköisempiä ja yhteisesti muodostetun tunnesanaston avulla 

koetuista tunneilmiöistä käytetään samoja nimityksiä. Ulkopuolisen tutkijan roolissani 

olenkin tulkinnut hallitsevan tunteen voimakkuutta myös henkilöiden puhetyylistä, 

jonka oletan sanastonsa ja käytettyjen persoonamuotojen puolesta kuvastavan ryhmään 

sosiaalistumisen astetta.

Sosialisaation ja tunteen hallitsevuuden keskinäinen yhteys on Reissumiehissä täten 

havaittavissa niin tunteen kohdistuneisuudessa, kestossa kuin intensiteetissäkin. 

Löydösteni mukaan yhteyden tunto on kuitenkin niin hyvin työn luonteeseen sisäistetty, 

etteivät teknikot välttämättä tiedosta sitä erilliseksi tunteeksi. Kuten eräs haastateltavani
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asian ilmaisi, "se niinku perustuu periaatteessa semmotteelle tää ryhmätyöskentely, et se 

ei virallisesti näy missään, se on vaan". Tämä ilmenee myös siten, että tunteesta ei 

käytetä termiä 'yhteyden tunto' tai sen synonyymejä, vaan se kuvastuu muista 

ilmauksista (esim. "auttaa kaveria", "hyvä henki", "kuppikunnat"; ks. myös luku 5.1).

Koodareiden ryhmässä pettymys hallitsee erityisesti "vanhoja" työntekijöitä, sillä 

"uudet" ilmaisevat pettymyksensä huomattavasti lievemmin. Tulkitsen tämän tunteen 

hallitsevuudessa ilmenevän eron olevan seuraus juuri sosialisaation ja tunteen 

hallitsevuuden välisestä yhteydestä. "Uudet" eivät vielä ole siinä määrin ryhmään 

sosiaalistuneita, että he kokisivat ryhmän tapahtumat omakohtaisiksi tai että he olisivat 

omaksuneet ryhmässä vallitsevan näkemyksen tiettyjen ärsykkeiden "tyypillisyydestä" 

tietyn tunteen syynä. Samanlaista sivuun jättäytymistä esiintyy myös "uusissa" 

Reissumiehissä, joina muiden teknikoiden vuosikymmeniä kestäneen työkokemuksen 

rinnalla voidaan pitää vasta muutaman vuoden ryhmässä työskennelleitä henkilöitä.

Uudet työntekijät niin Koodareissa kuin Reissumiehissä eivät tuntuisi kokevan 

yhteisvastuullisuutta samoista ärsykkeistä kuin työtoverinsa, vaan koettu 

yhteisvastuullisuus rajoittuu harvempiin kohteisiin. Samalla se on voimakkuudeltaan 

lievempää ja pikemminkin tilanteisiin sidottua kuin jatkuvaa. Tämä perustuu mielestäni 

myös heidän vertauksiinsa nykytilanteen ja aikaisempien kokemusten samoin kuin 

ystävien muista työpaikoista kertomien kokemusten välillä. Täten heillä voidaan katsoa 

olevan erilaiset sosiaaliset viiteryhmät kuin niillä Koodareilla ja Reissumiehillä, jotka 

ovat työskennelleet koko ajan samassa paikassa ja samojen ihmisten keskuudessa.

Sen sijaan Koodareiden "vanhat" työntekijät kokevat useammat ärsykkeet tietyn tunteen 

syiksi erilaisten yhteisten tapahtumien ja niistä saamiensa kokemusten kautta. Tunteen 

intensiteetti tuntuisi johtuvan yhteisten ongelmien eli tunteen aiheuttavien ärsykkeiden 

omakohtaisuudesta; ne kohdistuvat suoraan omaan minään esimerkiksi omien odotusten 

kariutumisen ja itseen kohdistuvien johdon toimien muodossa. Ryhmää hallitseva
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pettymys on täten enemmän yhteiseen ärsykkeeseen kohdistuvaa, voimakkaampaa ja 

pidempikestoista "vanhojen" työntekijöiden kuin juuri mukaan tulleiden uusien ihmisten 

keskuudessa. Tämän perusteella sen voidaan katsoa hallitsevan enemmän "vanhoja" 

kuin "uusia". Havaintoni mukaan uudet työntekijät osoittavat kuitenkin alkavaa 

ymmärrystä muiden kokemasta pettymyksestä ja sen syistä sitä mukaa, kun he 

omaksuvat ryhmän toiminnassa vaikuttavat "pelisäännöt" muiden reaktioita ja 

käyttäytymistä seuratessaan.

Omassa tutkimuksessani havainnoimaa tunteen hallitsevuuden ja sosialisaation välistä 

yhteyttä voidaan tarkastella esimerkiksi Collinsin (1990) tunne-energian käsitteellä. 

Sosialisaatio ilmenee itsessään tunne-energian syntyyn johtavan, neljän ehdon 

täyttymistä edellyttävän vuorovaikutusprosessin kolmannesta ehdosta. Tämän 

sosialisaation määritelmää täysin vastaavan ehdon mukaan ryhmään syntyy 

emotionaalisen tartunnan seurauksena yhteinen tunne, joka ilmenee samanlaisina 

tunneilmaisuina jäsenten seuratessa toistensa reaktioita (Collins 1990).

Reissumiehissä hallitseva yhteyden tunto on mielestäni osoitus tunne-energiaprosessin 

pisimmilleen etenemisestä. Sosiaalistumisen seurauksena teknikoilla on huomattavan 

yhtenäinen näkemys tietyistä ärsykkeistä määrättyjen tunteiden herätteinä. Täten he 

myös ilmaisevat lukuisia suhteellisen yhtenäisiä tunteita. Nämä yhteisesti koetut eri 

tunteet johtavat vähitellen havainnoimaani pitkäkestoisen ja jatkuvan yhteyden tunnon 

muodostumiseen.

Koodareissa ja Kaupparatsuissa tunne-energian kerääntymisestä mahdollisesti syntyvä 

yhteisvastuullisuus ilmenee eri tavoin. Sitä hallitsevammin vaikuttaisi esiintyvän 

tunnekenttien kuvauksessa esiin tuomiani muita tunteita, kuten pettymystä, 

turhautumista ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Mielestäni tämä on osoitus jo 

aikaisemmin tekemästäni havainnosta, että näiden ryhmien jäsenet eivät ole 

sosialisaatioprosessissaan yhtä pitkällä kuin Reissumiehet. Collinsin (1990)
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määrittelemässä tunne-energiaprosessissa Koodarit ja Kaupparatsut ovat vielä vaiheessa, 

jossa yhteinen tunne on syntynyt (pettymys, turhautuminen, epäoikeudenmukaisuus), 

mutta joka ei vielä ole johtanut yhtä voimakkaaseen yhteisvastuullisuuden tunteeseen.

Kaupparatsuissa tunne-energian muodostumisessa ollaan kuitenkin pidemmällä kuin 

Koodareissa, sillä Kaupparatsujen tunnekentässä yhteisvastuullisuus ilmenee 

voimakkaasti muiden yhteisten tunteiden kokemisen muodossa. Voidaankin sanoa, että 

Kaupparatsuissa korostuu yhteisten tunteiden moninaisuus, jotka voivat johtaa 

yhteisvastuullisuuden tunteeseen (ks. Collins 1990). Reissumiehissä ilmenevä 

yhteisöllisyys on sekin reaktio muista yhteisistä tunteista, mutta se kohdistuu itsessään 

myös muihin ärsykkeisiin. Tämän vuoksi se on kokemusteni mukaan myös helpommin 

havaittavissa.
*

Kemper (1993) on tulkinnut Collinsin tunne-energian käsitettä tuomalla esiin 

näkemyksen tunnepääomasta. Kasautuvasta tunne-energiasta syntyvän tunnepääoman 

avulla yksilö osallistuu uusiin yhteisiin vuorovaikutustilanteisiin, jotka edelleen 

kasvattavat yhteisvastuun tunnetta ja tunnepääomaa. Jos yksilö ei kuitenkaan anna 

yhteiselle tunteen kohteelle samanlaista arvoa kuin muut jäsenet, hän ei koe 

solidaarisuutta eikä täten myöskään tunnepääoman lisäystä. Yksilöt osallistuvat 

tilanteisiin omilla tunnepääomillaan; toisella tätä pääomaa on kertynyt jo paljon monien 

ryhmässä yhdessä koettujen menestyshetkien kautta, toisella pääomaa on vähemmän. 

Koska yhteisen tunne-energian syntyminen vaatii kuitenkin tietyn ”kriittisen massan” 

olemassa oloa, ei yhteistä menestyksekästä tilannetta voi syntyä, mikäli kriittinen massa 

jää vajaaksi. (Kemper 1993, 45)

Se, etteivät Koodarit ole onnistuneet yhteisesti ratkaisemaan nykytilanteeseen liittyviä 

ongelmia ja useat aloiteyritykset ovat epäonnistuneet voisi täten mahdollisesti olla 

osoitus "kriittisen massan" puuttumisesta. Tilanteessa, jossa myös uudet ryhmän jäsenet
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olisivat sosialisaatioprosessissaan pidemmälle edenneitä, heidän olisi todennäköisesti 

helpompi ymmärtää muiden tunteita ja näkemyksiä. Tällöin he antaisivat pettymyksen 

kohteille saman arvon kuin ryhmässä kauemmin mukana olleet jäsenet, jolloin yhteisen 

tunne-energian syntymisen vaatima kriittinen massa täyttyisi.

Sen sijaan Kaupparatsujen "liittoutuma" ja heidän yhteiset ilmaukset asemansa 

parantamisesta ja etujen takaisin saamisesta voisivat olla osoituksia kriittisen massan 

täyttymisestä ja täten yhteisen tunne-energian muodostumisesta. Kemperin määrittelemä 

menestyksekäs tilanne olisi täten liittoutuman aikaansaama muutos toimintatavoissa tai 

työskentelyolosuhteissa. Kenttätyöjaksoni jo päätyttyä ryhmässä on nimittäin jälleen 

ryhdytty järjestämään yhteisiä tapahtumia ja palautettu muita "etuja". Tilamuutoksilla 

puolestaan on pyritty parantamaan työskentelyolosuhteita.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessani olen kuvannut kolmen työntekijäryhmän ainutlaatuisia ja sisällöiltään 

rikkaita tunnekenttiä jäsentämällä niiden sisältöä tunteiden kohdistuneisuuden, 

intensiteetin ja keston mukaan. Näitä kolmea ulottuvuutta tarkemmin analysoimalla olen 

määritellyt Koodareiden hallitsevaksi tunteeksi pettymyksen, Kaupparatsuissa ja 

Reissumiehissä puolestaan yhteyden tunnon. Tunteen hallitsevuutta olen kuvannut sitä 

sosiaalista prosessia hahmottavalla tulkintakehyksellä, minkä kautta jokin tunne voi 

muodostua ryhmää hallitsevaksi. Tämä tulkintakehys koostuu niistä tekijöistä, joiden 

katson sosiaalisen konstruoitumisen näkökulmaan perustuen vaikuttavan tunteen 

hallitsevuuteen: tunteen ulottuvuudet, tunnesäännöt ja tunnetyö, sosialisaatio sekä 

yhteiset kokemukset ja sosiaaliset tilanteet.

Lopuksi kokosin tulkintakehyksen! yhteen tarkastelemalla rinnakkain tunteen 

hallitsevuutta ja sosialisaatiota. Pitkälle edenneestä sosialisaatiosta voidaan katsoa 

syntyvän tunne-energiaa, joka on osoitus ryhmän yhteisesti kokemasta hallitsevasta 

tunteesta. Sekä tunnekenttien kuvaukseen kehittämälläni kolmen ulottuvuuden 

viitekehyksellä että hallitsevan tunteen osoittamiseen muodostamallani 

tulkintakehyksellä olen täten vastannut tutkimusongelmaani siitä, kuinka tunteita 

voidaan kuvata ja tulkita työssä.

Löydösten ja johtopäätösten esittämistä voidaan pitää myös tuloksina oman 

tutkimusmatkani päättymisestä. Tämä matka on ollut valintojen tekemistä edellyttänyt 

löytöretki, jossa oppaana ovat toimineet niin aiemmat tutkimusmatkailijat kuin oma 

löytöretkeilijän vaistoni. Tutkimusprosessini päätteeksi arvioin nyt, miten valitsemani 

kuvaustapa sopii tunteiden tarkasteluun ja miten tutkimukseni mahdollisesti lisää tietoa 

tutkittavalla alueella. Lisäksi esitän näkemykseni löydösteni hyödyntämisestä niin
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teoreettisessa tutkimuksessa kuin käytännössä, tutkimukseni rajoitteista ja mahdollisista 

j atkotutkimusaiheista.

Viitekehyksen arviointi ja löydösten hyödyntäminen

Tunteiden kuvaukseen soveltamani viitekehyksen käytössä näen kaksi päärajoitusta. Sitä 

voidaan ensinnäkin pitää ongelmallisena, jos ulottuvuuksia ei ole tarkasti määritelty. 

Epäselvyyttä saattaa tällöin herättää esimerkiksi kohdistuneisuuden määrittely; 

kohdistuuko yhteyden tunto muihin työtovereihin vai voidaanko sen katsoa kohdistuvan 

erilaisiin herätteisiin. Eri tutkijoilla on varmasti myös toisistaan poikkeavia näkemyksiä 

siitä, miten tunteiden intensiteettiä ja kestoa tulisi mitata.

Toiseksi voidaan kysyä, onko tunnekenttien sisällöllistä rikkautta korostava kuvaus 

mahdollista pelkistää identifioimalla yksi hallitseva tunne. Oman tutkimukseni 

perusteella pelkistäminen on mielestäni mahdollista, vaikkakin ongelmallista, koska 

kaikissa ryhmissä hallitsevaa tunnetta ei ole selkeästi havaittavissa. Tulkinta riippuu 

ensinnäkin siitä, miten tunteiden synty käsitetään. Sosiaaliseen konstruoitumiseen 

perustuva näkemys on yksi lupaava vaihtoehto ja se, jonka olen omaan tutkimukseeni 

monista vaihtoehdoista valinnut. Tulkinta riippuu toiseksi myös siitä, millainen 

tutkimusasetelma ja aineisto tutkijalla on käytettävissään. Oma tutkimukseni perustuu 

siihen aineistoon, jonka keräsin alun alkaen vastaamaan hieman eri 

tutkimuskysymykseen, mutta joka rikkautensa vuoksi mahdollisti uuteen 

tutkimusongelmaan tarttumisen. Toinen tutkija olisi saattanut löytää samasta aineistosta 

muita tutkimusaiheita tai samoihin tutkimuskysymyksiin vastaavia erilaisia ratkaisuja.

Pelkistäminen ei kuitenkaan koskaan saisi olla itseisarvo, sillä tunne-elämää ei voida 

jokapäiväisissä tilanteissa kattavasti luokitella eri ulottuvuuksilla ja muutamaan 

päätunneluokkaan. Pelkistämisen tapahtuessa tieteellisessä tutkimuksessa vaarana

109



saattaa olla myös sen kontekstin unohtaminen, jossa tunne esiintyy ja jolla voidaan 

katsoa olevan olennainen vaikutus tunteen ilmenemismuotoon.

Pääosin käyttämäni viitekehys sopii mielestäni kuitenkin hyvin oman tutkimukseni 

kaltaiseen kuvaavaan tutkimukseen, jossa tavoitteena on nimenomaan ilmiöiden 

monipuolinen kuvaus, ei ilmiöiden esiintymisen taustalla olevien syiden selvitys. 

Tunteiden syiden selvittäminen vaatii nimittäin laajaa tuntemusta kaikista taustalla 

vaikuttavista tekijöistä, kuten ihmisistä, yrityskulttuurista ja työn luonteesta. Oletan, että 

ulkopuolisella tutkijalla on vain harvoin tiedossaan kaikki nämä muuttujat. Toiseksi 

viitekehys mahdollistaa vallitsevien tunteiden moninaisuuden havainnoimisen, jolloin 

yhdenkin tunteen eri asteilla voidaan olettaa olevan hyvinkin erilaisia ilmenemismuotoja 

organisaatiossa.

Uudenlaisen kuvaus- ja jäsennystavan käyttö tunteiden tutkimuksessa onkin mielestäni 

tärkein tulos, jolla tutkimukseni voidaan katsoa lisäävän tietoa tunnetutkimuksen alalla 

ja erityisesti ymmärrykseen yksilöiden työssä ilmentämistä tunteista. Viitekehystä 

voidaan mielestäni soveltaa kaikissa niissä yhteyksissä, joissa useampi yksilö toimii 

yhdessä. Täten sen käyttö ei rajoitu ainoastaan tiettyyn toimialaan, tiettyyn maahan tai 

yrityksiin ylipäänsä. Toiseksi työntekijöiden tunteet eivät myöskään ole yleisesti esiin 

nostettu teema suomalaisissa työyhteisöissä, vaikka esimerkiksi sitä läheisesti sivuavista 

hyvinvoinnin, jaksamisen ja loppuunpalamisen käsitteistä puhutaan nykyään paljon. 

Keskustelun aloittaminen tästä usein araksi koetusta aiheesta saattaisi kuitenkin avata 

uusia mahdollisuuksia työyhteisöissä ilmenevien ja vaikeasti käsiteltävien ongelmien 

selvittämiseen.

Tunnekenttiä ja tunteiden ulottuvuuksia kuvaavan viitekehyksen! kautta saatoin 

muodostaa ensimmäisen näkemykseni jokaisen ryhmän hallitsevasta tunteesta. Näiden 

tunteiden hallitsevuutta tarkastelin seuraavaksi sosiaalisen konstruoitumisen 

näkökulmaan perustuvalla tulkintakehyksellä, mikä johti oletukseeni tunteen
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hallitsevuuden ja sosialisaation välisestä mahdollisesta yhteydestä. Oman aineistoni 

perusteella tällainen yhteys on havaittavissa Koodareiden ja Reissumiesten ryhmissä, 

joissa hallitsevan tunteen ja sosialisaation asteen määrittely oli yksinkertaisempaa kuin 

Kaupparatsuissa. Kokeilin yhteyden havainnollistamiseen myös tunne-energian 

käsitettä, koska se on mielestäni osoitus yhdestä aikaisemmasta tieteellisessä 

tutkimuksessa tehdystä yrityksestä tarkastella tunteita ja sosialisaatiota yhdessä. Omassa 

tutkimuksessani käsite toimi parhaiten sen prosessin havainnollistamiseen, miten 

tietystä tunteesta voi tulla ryhmää hallitseva päätunne. Sen avulla minun oli myös 

mahdollista tarkastella kahdessa ryhmässä esiintyvän yhteyden tunnon ilmenemistä 

asiayhteydestä johtuen hyvinkin eri tavoin ja ymmärtää, miten sosialisaatio vaikuttaa 

yksilön tunnepääomaan ja sitä kautta koko ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen 

ongelmien ratkaisussa.

Se, miten hyvin oletukseni tunteen hallitsevuuden ja sosialisaation keskinäisestä 

yhteydestä olisi mahdollisesti yleistettävissä, on sen sijaan jatkotutkimuksen aihe. 

Hypoteesin tarkistaminen vaatisi ensinnäkin oletuksen tarkentamista monien erilaisten 

ryhmien parissa. Tutkimus edellyttäisi mielestäni myös erityisen huomion kiinnittämistä 

hallitsevan tunteen määrittelyyn ottamalla huomioon tunteiden asiayhteysriippuvuus ja 

tunteiden keskinäinen dynamiikka.

Tunteiden hallitsevuuden ja sosialisaation tarkastelun lisäksi tutkimukseeni kehittämäni 

kuvaustapa mahdollistaa löydösteni uudenlaisen hyödyntämisen sekä teoreettisesti että 

käytännössä. Ensinnäkin tutkimukseni tuloksena syntynyttä kuvaustapaa voidaan 

edelleen kehitellä teoreettisesti valitsemalla siihen uusia ulottuvuuksia. Ulottuvuuksien 

tarkasteluun voidaan myös kehittää uusia mittareita, jolloin esimerkiksi intensiivisyyden 

eri asteita olisi mahdollista tulkita muiden kuin sanallisten ilmausten ja tunteen 

omakohtaisuuden perusteella.
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Käytännössä löydöksiäni työntekijöiden tunteista voidaan mielestäni hyödyntää 

esimerkiksi työyhteisön kehittämisessä, sillä ne tarjoavat uudenlaisen näkökulman 

organisaatiota läheisesti askarruttavien seikkojen, kuten työmotivaation, sitoutumisen ja 

työtyytyväisyyden ymmärtämiseen. Löydökset ja niistä tekemäni johtopäätökset voisivat 

myös lisätä ymmärrystä siitä, miten työyhteisön erilaiset sosiaaliset tilanteet vaikuttavat 

tunteiden muodostumiseen. Vaikka tarkoituksenani ei ole yleistysten teko, vaan yhden 

tapauksen esitteleminen paikallisen teorian määritelmään perustuen, tutkimukseni 

päälöydöksenä esittelemäni viitekehys sopisi varmasti myös muiden yhteisöjen 

tunteiden tarkasteluun.

Tutkimuksen rajoitteista

Tutkimukseeni liittyvien rajoitusten ja kohtaamien! vaikeuksien esille tuonnin toivon 

auttavan aiheeseen seuraavaksi tarttuvaa tutkijaa. Näistä rajoituksista ensimmäisenä on 

huomioitava roolini ulkopuolisena tutkijana ja sen vaikutus päälöydöksiksi nimeämieni 

tunteiden esille tuonnissa. Hochschild (1983, 223) toteaa nimittäin tunteiden 

nimeämisen olevan havaintojemme nimeämistä, jolloin tunteille annetut nimet viittaavat 

huomiomme kohteeseen - tapaan, jolla ymmärrämme tietyn tilanteen ja miten tilanne 

vastaa aikaisempia käsityksiämme ilmiöstä. Esille tuomani nimitykset hallitsevista 

tunteista heijastavat täten sen kulttuurin vaikutuksia, johon olen kuulunut 

tutkimusprosessini aikana niin yrityksessä kuin sen ulkopuolellakin. Koska en ole ollut 

ryhmien täysivaltainen jäsen, en myöskään ole liittynyt täydellisesti heidän 

ryhmäkulttuureihinsa. Vallitsevien tunteiden mahdollisesti oikeampi nimeäminen ja 

tulkinta omaksumalla yhteisön tunnesanasto vaatisikin pidempää jäsenyyttä ryhmissä 

esimerkiksi osallistuvan havainnoinnin menetelmää käyttäen.

Toiseksi hallitsevan tunteen valinta moninaisesta tunnekentästä ei ole yksinkertaista. 

Vaarana voidaan pitää tunteen erottamista asiayhteydestään, jolloin siihen mahdollisesti
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vaikuttavia tilanteita ja muita tunteita ei oteta huomioon (ks. myös Hochschild 1983; 

Steyaert 1997). Todetessaan jonkin tunnekentän tunteista olevan muita hallitsevampi 

tutkija ei saisikaan jättää huomioimatta muita ilmeneviä tunteita; tunteiden voidaan 

katsoa olevan vuorovaikutteisia, jolloin tilanteet synnyttävät tunteita, mutta myös tunteet 

synnyttävät uusia tilanteita ja tunteita. Tämä reaktiivisuus monimutkaistaa täten myös 

tunteiden syiden analysointia.

Tutkimukseni rajoitteina koen jossain määrin myös käyttämäni 

aineistonkeruumenetelmät. Valitsemani menetelmät edustavat yleisesti käytettyjä 

tutkimusmenetelmiä, joiksi Fineman (1993b) mainitsee ihmisten kertomat tarinat 

organisaatiosta, vuoropuheluiden, vuorovaikutustilanteiden ja non-verbaalien 

tunneilmiöiden nauhoittamisen sekä oman itsensä käyttämisen subjektina. Kaikkiin 

näihin menetelmiin sisältyy rajoitteita, sillä Finemanin (1993b, 221) mukaan nämä 

menetelmät tuottavat sanoja kuvaamaan sitä, mitä "todella" oletetaan tuntevan. 

Ulkopuolisena tutkijana on kuitenkin vaikea pitävästi osoittaa, mitä ovat niin sanotut 

"todelliset" tunteet ja miten niitä valituilla menetelmillä tuodaan esiin. Täten 

tutkimukseni perustuu niille tulkinnoille, joita olen ihmisten puheista ja 

käyttäytymisestä tehnyt. Finemanin (1993b, 221) esimerkkinä mainitsemat täydentävät 

menetelmät, kuten valokuvat, piirustukset ja maalaukset, rikastuttaisivat varmasti 

aineistoa.

Menetelmävalintojen vaikeuden lisäksi pidän tutkimukseni rajoitteena myös sitä 

tosiseikkaa, etten ollut suunnitellut tutkivan! tunteita tutkimusprosessini alusta lähtien. 

Tämän vuoksi oletan monien hyödyllisten johtolankojen jääneen selvittämättä, koska en 

osannut alusta alkaen kiinnittää huomioita kaikkiin mielenkiintoisiin asioihin tai 

tarkennusta kaipaaviin seikkoihin. Koin vaikeaksi myös tiettyjen empiiristen ilmiöiden 

erottamisen joko mielialoiksi tai tunteiksi. Täten luokittelinkin useasti tutkimusryhmissä 

esiin nousseen epävarmuuden ensin tunteeksi, mutta kohdistuneisuuden periaatetta 

noudattaen päädyin kuitenkin tarkastelemaan sitä mielialana. Sen sijaan pyrin
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erottelemaan tarkemmin epävarmuuden tuntemusta, jolloin päädyin useamman 

kohdistuneemman tunteen tarkasteluun. Tällaisia tunteita olivat muun muassa pelko, 

suuttumus, turhautuminen ja pettymys.

Tunnetutkimuksen suuntauksia

Tunteiden tutkimus on alue, jossa riittää työtä vielä monille tutkijoille. Fineman (1993b) 

onkin päätynyt esittämään kolmea aluetta, joita tulevaisuuden tunnetutkimuksissa tulisi 

huomioida: tunteista esitettävät kysymykset, menetelmävalinnat ja aiheen teoreettinen 

sijoittaminen. Omaa tutkimustani voisi täten laajentaa ja täydentää esimerkiksi 

tutkimuksilla ensimmäisessä työpaikassaan työskentelevien nuorten tunteista tai 

erityisesti uusien työntekijöiden tunteista huipputeknologian yrityksissä. Tunteiden 

vaikutus motivaatioon, sitoutumiseen ja työssäviihtymiseen sekä yksilön arvojen 

vaikutus tunteisiin olisivat myös mielenkiintoisia tutkimusalueita samoin kuin tunteiden 

ulottuvuuksissa esiintyvät vaihtelut esimerkiksi tietyn projektin kuluessa.

Tutkimukseni jätti avoimeksi myös monia kysymyksiä, joihin tulevat tutkimukset 

voisivat pyrkiä etsimään vastauksia. Ensinnäkin havainnoimani yhteys tunteen 

hallitsevuuden ja sosialisaation asteen välillä vaatii tarkentavia lisätutkimuksia 

useammassa ryhmässä. Tällaisissa tutkimuksissa olisi varmasti myös syytä huomioida 

tunteiden dynamiikka eli niiden keskinäinen vaikutus. Tämän ilmiön tarkemman 

tarkastelun olen omassa tutkimuksessani sivuuttanut, koska se edellyttäisi mielestäni 

syvällisempää tietoa erilaisista psykodynaamisista teorioista. Toiseksi myös yrityksen 

toimien ja organisaatiokulttuurin vaikutus tiettyjen tunteiden hallitsevuuteen ja 

määrättyjen tunnesääntöjen muotoutumiseen selventäisi tutkimusaihetta. Lopuksi myös 

yritykseen muodostuvien näkymättömien ja näkyvien valtarakenteiden tarkastelu voisi 

mielestäni selittää monia havaittavissa olevia, mutta niin yhteisön jäsenille kuin 

tutkijallekin selittämättömiä tunneilmiöitä.
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO

1. Oma tausta: Kertoisitko itsestäsi, taustastasi?
• ikä, koulutus, tehtävä
• tausta yrityksessä, aiempi työkokemus
• miltä työnteko tuntuu (ryhmässä, yksikössä, yrityksessä)?

2. Näkemys ryhmästä
• koetko työskenteleväsi tiimissä?
• millainen tilanne ryhmässä on tällä hetkellä?
• onko ryhmä samassa asemassa kuin talon muut työntekijäryhmät?
• onko erityispiirteitä, jotka erottavat, antavat erivapauksia?
• arvostetaanko työtä? Miten se näkyy?

3. Innostuminen
• oletteko ryhmässä kokeneet yhteisiä menestyksiä, “innostavia hetkiä” ? Kuvaile.
• miten kuvailisit omia henkilökohtaisia menestyksiäsi (myös työn ulkopuolelta)?
• mikä saa sinut tulemaan joka maanantai-aamu töihin?

4. Näkemys yrityksen arvosta
• mitä mieltä olet innostumiseen liittyvästä yrityksen arvosta?
• mitä onnistuminen on omassa työssäsi?
• miten arvo toteutuu yrityksessä/ryhmässä/omalla kohdalla? Miten sitä tuetaan?
• kehitysehdotuksia yrityksen toimille?

5. Tunteet
• onko ryhmässä äänettömiä sääntöjä?
• saako työssä näyttää tunteita?
• kuvailisitko tilanteen, jossa tunsit syvästi jotain?

6. Asiakassuhteet (Kaupparatsuille)
• millainen on hyvä asiakassuhde?
• onko asiakkaan kanssa toimimiselle olemassa pelisääntöjä?
• mitä mietit hetkellä, kun valmistaudut asiakkaan tapaamiseen huonon aamun 

jälkeen?

7. Muita kysymyksiä
• missä näet itsesi 2 vuoden kuluttua?
• oma rooli: mitä voisit tehdä, jotta työpaikka olisi vielä parempi työympäristö? Mitä 

edellyttää itseltä, yritykseltä?
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LIITE 2: REISSUMIESTEN PUHELINHAASTATTELU

1. Oma taustasi (koulutus, työkokemus, omat työtehtävät)

2. Miltä työnteko tuntuu tällä hetkellä? Mitä viime aikoina on tapahtunut?

3. Työskentely Reissumiehissä
• tiimi- vai yksilötyötä?
• ryhmähenki?
• työn erityispiirteitä, jotka mahdollisesti erottavat työn muista yrityksen töistä?
• arvostetaanko työtä; miten näkyy?

4. Innostuminen
• tilanne, jossa koit onnistumisen elämyksiä, innostumishetkiä? Mitä tapahtui, kuka 

oli mukana, missä?
• mikä saa sinut tulemaan joka maanantai-aamu töihin?

5. Näkemys innostumiseen liittyvästä yrityksen arvosta
• mitä ajatuksia arvon sanoma herättää?
• mitä onnistuminen on omassa työssäsi?
• toteutuuko arvo omalla kohdalla?
• tuetaanko arvoa yrityksessä? Miten tai miksi ei?
• parannusehdotuksia yrityksen "innostamiskeinoille"

6. Oma rooli: mitä voisit itse tehdä, jotta työpaikasta tulisi vielä parempi työympäristö?
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LIITE 3: YRITYKSEN HENKILÖSTÖKYSELY

Yksikkö: Palvelutyyppi:

Vastaajan nimi (vapaaeht.):___________

Pvm:________________ Kysyjä:

Kysymys Arvosana
q-io)

Miten asian saisi vielä 
paremmaksi?

Kuinka hyvin nvkvinen osaamisesi 
riittää palvelun menestyksekkääseen 
suorittamiseen?
Kuinka hyvin tvösi on ohieistettu 
(työohjeet, työn ohjaus)?
Kuinka hyvin esimiehesi tukee sinua 
tehtävässäsi?
Kuinka hyvin aikasi riittää sinulle 
annetun palvelutehtävän 
suorittamiseen?
Kuinka hyvin uskot palvelun laadun 
vastaavan asiakkaan odotusta?
Kuinka hyvin talon tietojärjestelmät 
tukevat palvelutehtävän hoitoa tai 
hallinnointia?
Kuinka tyytyväinen olet työhösi 
palvelun suorittajana?
Muut kommentit

Keskiarvo:
10 Huipputyytyväinen
9 Erittäin tyytyväinen
8 Hyvin tyytyväinen
7 Melko tyytyväinen
6 Jossain määrin tyytyväinen
5 Jossain määrin tyytymätön
4 Melko tyytymätön
3 Hyvin tyytymätön
2 Erittäin tyytymätön
1 Täysin tyytymätön
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