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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Organisaatioiden yhdistymiset ovat tulleet yhä yleisemmiksi myös julkisella sektorilla. Viime vuosikymmenellä esimerkiksi koulutussektoria on
muuttanut erilaisten oppilaitosorganisaatioiden yhdistyminen ammattikorkeakouluiksi. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammatillisten
oppilaitosten yhdistymisen seurauksena syntynyttä Helsingin ammattikorkeakoulua organisaatioon samastumisen näkökulmasta. Aiemmissa
tutkimuksissa ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota henkilöstön samastumisen merkitykseen organisaatioiden yhdistymisprosessissa.
Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka opettajat samastuvat uuteen organisaatioon ja millaisia käsityksiä heillä on yhteenkuuluvuuden
tunteen muodostumisesta. Samastumista tarkasteltiin sosiaalisen identiteetin teorian ja retorisen sosiaalipsykologian näkökulmasta. Huomiota
kiinnitettiin uuden ammattikorkeakoulujäsenyyden ja ammatillisen ryhmäjäsenyyden väliseen suhteeseen. Tutkimusta varten haastateltiin 15
opettajaa. Haastattelut tehtiin kevään 1999 ja alkutalven 2000 välisenä aikana. Haastateltaviksi valittiiin eri ammattialoja edustavia opettajia,
jotka olivat työskennelleet organisaatiossa vähintään vuoden. Tutkimusmetodina käytettiin kvalitatiivista asenneväittämämenetelmää.
Haastateltaville esitettiin kymmenen väittämää, joiden muotoilussa oli hyödynnetty aikaisempia kvantitatiivisia samastumistutkimuksia.
Haastateltavat kommentoivat väittämiä, ja tutkimusaineisto muodostuu näistä kommenteista, väittämien uudelleenmuotoiluista ja perusteluista.
Tutkimustuloksena todetaan, että opettajat pitävät ammattikorkeakoulun ryhmäjäsenyyttä merkityksellisenä sosiaalisena identiteettinä, mikäli se
ei uhkaa muita identiteettejä ja toimii ammatillisen ryhmäjäsenyyden kanssa rinnakkaisena ja sitä tukien. Identiteettien rinnakkaisuus
mahdollistaa samastumisen ammattikorkeakouluun. Perustelujen mukaan ammattikorkeakouluun samastutaan, jos ammattikorkeakoulu
keinotekoisen kategorian sijasta merkitsee ”todellista”, yhteistä ryhmää. Tärkeänä pidetty yhteenkuuluvuus saavutetaan erityisesti yhteistyön
sekä vuorovaikutuksen ja yhteisten päämäärien kautta. Organisaation sisäiseen yhteistyöhön kohdistuvat asenteet kuitenkin vaihtelevat ja niiden
perustelut liittyvät eriäviin näkemyksiin ammattien kehittämisestä ja ammattirajoista käytävästä keskustelusta. Ne haastateltavat, jotka eivät
olleet samastuneet ammattikorkeakouluun, korostivat useammin oman ammatillisen ryhmän merkitystä ja osoittivat sisäryhmämyönteisiä
asenteita omaa työryhmäänsä kohtaan. Sitä vastoin ammattikorkeakouluun samastuneet arvottivat molempia ryhmäjäsenyyksiä yhtä tärkeinä.
Aineistosta nousi esiin opettajien käsitykset oman työn ja roolin riippumattomuudesta ympäröivästä organisaatiosta, mikä vaikuttaa opettajien
samaistumisasenteisiin.
Tutkimuksen teoreettisena päälähteenä oli H. Tajfelin ja J. C. Turnerin (1979) sosiaalisen identiteetin teoriaan liittyvät artikkelit ja M. Hoggin ja
D. Abramsin (1988) Social Identifications sekä teoriaa organisaatiokontekstiin soveltavat artikkelit. Lisäksi tutkimusta varten kartoitettiin
suomalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään liittyvä kirjallisuus sekä tutustuttiin organisaatioiden yhdistymiseen liittyvään kirjallisuuteen.
Asenneväittämämenetelmän osalta päälähteenä on K. M. Vesalan ja T. Rantasen (1999): Pelkkä puhe ei riitä sekä K. M. Vesalan (1996)
Yrittäjyys ja individualismi
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