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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työpaikkakiusaaminen on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jonka tutkimus käynnistyi vasta vuonna 1984, mutta jota on viime vuosina
tutkittu runsaasti. Kiusaamista ei ole kuitenkaan onnistuttu poistamaan työpaikoilta.
Tutkielmassani tarkastelin niitä valtarakenteita, jotka ylläpitävät työpaikkakiusaamista. Tarkastelin myös, minkälaisia subjektipositioita
kiusatuille on tarjolla, ja minkälaisena työpaikkakiusatut näkevät johtamisen. Tutkimuksen teoreettisena taustana oli sosiaalinen konstruktionismi
ja tutkimusmenetelmänä foucaultlainen diskurssianalyysi.
Tutkimusaineistoni oli otos niistä 148:sta kertomuksesta, jotka saatiin Työterveyslaitoksen, TJS Opintokeskuksen, Johtamistaidon opiston ja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 9.1 - 30.6.2006 järjestämästä keräyksestä, jossa koottiin kertomuksia työpaikkakiusaamisesta, otsikkona
”Näin selvisin työpaikkakiusaamisesta”. Otos koostui joka viidennestä kirjoituksesta.
Tulosten perusteella työpaikkakiusaaminen näyttäytyi johtamisen ongelmana. Vaikeneminen pönkittää vallitsevaa tilannetta ja näyttäytyy yhtenä
kiusaamisen keinoista. Aikajatkumolla tarkasteltuna kiusaaminen pahenee. Työpaikkakiusattu vaiennetaan ja eristetään, ja avoimen
vuorovaikutuksen puute ja pelko vaikeuttavat kiusatun asemaa. Kiusatun avunpyyntöjen torjuminen on tavallista sekä organisaation sisällä että
sen ulkopuolella. Usein kiusaamisen uhri syyllistetään.
Kiusaaminen muuttaa kiusatun minuutta, ja kiusaamisprosessin aikana kiusatulle oli tarjolla varsin epäedullisia subjektipositioita. Kelpaamaton,
sairas, pakenija ja ulkopuolinen kertovat kiusatun identiteettimahdollisuuksista työyhteisössä. Näiden identiteettien omaksuminen on
kiusaamisen seuraus ja samalla myös tekijä, joka tekee kiusaamisen jatkumisen mahdolliseksi. Kiusatut kertoivat olleensa hyviä työntekijöitä, ja
monet kirjoittivat, etteivät olleet työpaikallaan ainoita kiusattuja. Kiusattujen kuva työelämästä oli muuttunut synkäksi, ja he kokivat olleensa
aiemmin sinisilmäisiä. Taistelijan subjektipositio oli harvinainen, ja kiusattujen tilannetta kuvasi vahvasti avuttomuus. Kiusatun persoonallisuus
ei ollut kiusaamisen alkamisen syy, mutta kiusaamisprosessissa kiusatun persoonallisuus muuttui.
Työpaikkakiusattujen työpaikoilla johtajat ovat kirjoitusten mukaan välinpitämättömiä ja johtavat laissez-faire -tyylillä. He eivät auta kiusattuja,
ja johdon vallankäytössä on usein epäselvyyksiä. Johtajat osallistuvat kiusaamiseen ja ovat usein pahimpia kiusaajia. Kiusaavaa johtajaa
kuvataan epäreiluna, pelottavana, valehtelevana, vallan väärinkäyttäjänä ja joskus luonnevikaisena. Kiusaamisen syy nähdään siinä, että kiusaajat
kokevat toisen henkilön hyvän ominaisuuden, kuten osaamisen, uhkana itselleen. Teoreettisesti tätä selitti Baumeisterin (1999) näkemys uhatun,
mutta vahvan itsetunnon seurauksena olevasta aggressiivisuudesta. Aineiston perusteella kiusaamisen alkamiselle oli kriittinen tilanne uuden
henkilön, varsinkin johtajan, tulo organisaatioon.
Työpaikkakiusaamisilmiön ensisijaisina lähteinä käytin Leymannin ja Vartia-Väänäsen tutkimuksia. Analyysitapani sai vahvoja vaikutteita
Foucaultilta. Tulosten tulkinnassa auttoivat Baumeisterin ja Suttonin näkemysten lisäksi monet 2000 -luvulla julkaistut tutkimukset työpaikan
henkisestä väkivallasta.
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