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ABSTRACT 
 
Managing uncertainty in change: a case study on communication and uncertainty 
in the Gulf of Finland Coast Guard District 
 
Besides the changes that have occurred in the Finnish security authorities’ operational 
environment, cuts in the financial resources of the Finnish Border Guard have 
intensified internal pressures for change in the line-and-staff organisation and the need 
to create new modes of operation. In this Master’s Thesis, the relationship between the 
uncertainty associated with change and the internal communication of the organisation 
was examined from the viewpoint of the complexity theory. The purpose of this case 
study was to extend our understanding of the phenomenon of uncertainty and to try and 
find better ways of managing uncertainty arising from change in the communication 
processes of the Finnish Border Guard. From the perspective of the philosophy of 
science, this study is based on hermeneutical thinking, in which knowledge is 
constructed through interpretation, layer by layer, from preliminary understanding to 
conclusions. 
 

The empirical data consist of eleven themed interviews of employees of the Gulf of 
Finland Coast Guard District, which were analysed by means of theory-led content 
analysis. The interview data were supplemented with documentary material, including a 
plan for economic and financial adjustment drawn up within the Finnish Border Guard. 
The perceptions of the interviewees were structured as narratives formed at different 
administrative levels of the organisation and were examined through the lenses of 
uncertainty, complexity, and change. The attained understanding of the uncertainty 
arising from change was deepened by means of a complexity-theoretical framework and 
the concept of sensemaking. 
 

It was found that the problem of managing a complex communication network and 
dynamic organisational processes boils down to information and interaction amongst 
the various actors. The experience of uncertainty is situative and subjective. Regardless 
of whether uncertainty in the organisation was examined from the point of view of 
external or internal change, uncertainty was seen as a factor impairing the organisation’s 
performance. The conclusion was drawn in the study that the uncertainty arising from 
change can be managed more effectively if the narrative of change is created from the 
points of view of both the organisation and the individual employee. Other helpful 
measures are ensuring the continuity of the communicative narrative and promoting 
multifaceted dialogue and interaction amongst the administrative levels.  
 

The results indicate that the organisation’s problem-solving ability is largely based on 
the management of uncertainty, i.e., that the organisation lends a sensitive ear to the 
dynamism of social systems and harnesses the information transmitted through the 
feedback processes into a part of the narrative of change-management communication. 
When communication is understood as an ever-changing and evolving narrative 
process, the management of uncertainty becomes closely linked with the management 
of complexity and the strengthening of the organisation’s resilience. This study 
supplements the scholarly discourse on the management of uncertainty and functions as 
an empirical window into the application of complexity-theoretical concepts to 
organisation research. 
 
Key words: change, complexity theory, internal communication, line-and-staff 
organisation, uncertainty, uncertainty management 
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1   JOHDANTO 
 

Viestintää voidaan tarkastella strategisen johtamisen välineenä, joka mahdollistaa 

muutoksen ja siihen liittyvän epävarmuuden hallinnan (esim. Åberg 2005). Näin 

ajateltuna organisaation sisäinen viestintä luo samalla myös puitteet tehtävistä 

suoriutumiselle ja organisaation toiminnalle, sillä viestinnällä on aktiivinen rooli 

merkitysten luomisessa ja niiden tulkinnassa (ks. Aula 1999; Åberg 2005). Tässä 

tutkimuksessa organisaatio ymmärretään kompleksisena viestintäverkostona, jossa 

todellisuus rakentuu viestinnällisissä prosesseissa, ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa. Teoreettisena lähestymistapana tutkimuksessa käytetään 

kompleksisuusteoriaa, jota vasten epävarmuuden hallintaa ja organisaation sisäisen 

viestinnän käytäntöjä peilataan.  
 

Viestinnän ilmiöihin liittyy lukuisia satunnaisia tekijöitä, minkä takia viestintää ei voi 

tarkastella lineaarisena prosessina. Edelliset viestintäteot vaikuttavat seuraavien 

luonteeseen tavoilla, joita voi ennakoida, mutta ei tietää varmasti (ks. Maguire ym. 

2006, 166). Tässä tutkimuksessa epävarmuus ymmärretään yksilön kokemuksen ja 

tilanteelle antamien merkitysten kautta. Määritelmä eroaa Frank H. Knightin (1921) 

epävarmuuden määritelmästä, jossa epävarmuus tarkoittaa tilannetta, jossa mahdolliset 

lopputulokset tiedetään, mutta niiden todennäköisyyttä ei pystytä määrittämään. 
 

Organisaatioteoreettisessa tutkimuksessa absoluuttisen totuuden tavoittamattomuutta ja 

maailman kompleksista luonnetta on lähestytty yhteiskunnallisten teemojen, kuten 

byrokratian, järjestyksen, tasapainon ja ennustettavuuden käsitteiden avulla (ks. Weber 

1968; Smith 1973; Durkheim 1984). Järkeen ja rationaaliseen toimintaan perustuvat 

teoriat päätöksenteosta, työn järjestämisestä ja hallinnasta ovat toisaalta luoneet 

kansallisvaltioiden institutionaalisen rakenteen ja toisaalta mahdollistaneet 

organisaatioiden toiminnan kehittymisen tavoitteelliseksi. Modernisaation vaikutuksesta 

varmuuden ja tietämättömyyden kokemuksista on tullut riskin ja epävarmuuden 

kokemuksia. Ulrich Beck (1992) kuvaileekin modernin aikakauden jälkeistä 

maailmanjärjestystä riskiyhteiskunnaksi, jossa erilaiset sosiaaliset, poliittiset, 

taloudelliset ja yksilölliset riskit ovat yhä vaikeammin hallittavissa. 
 

Myöhäismoderneissa yhteiskunnissa organisaatioiden, johtamisen ja viestinnän 

kokonaisuutta voisi kuvailla eräänlaiseksi vuorovaikutussuhteiden verkostoksi, jossa 
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ihmiset ja asiat, taloudelliset voimavarat, tavoitteet, arvot ja ideologiat, valta ja hallinta 

sekä erilaiset historiallisesti tuotetut kulttuuriset merkitykset yhdistyvät 

teknologisvälitteisesti. Viestintätilanteet moniulotteisessa todellisuudessa ovat usein 

vaikeasti hahmotettavia, mikä osaltaan johtuu epävarmuuden jatkuvasta läsnäolosta. 

Muuttuvaa maailmaa koskevat käsitykset ovatkin eräänlaisia todennäköisyydelle 

perustuvia tarinoita ympäröivästä todellisuudesta. Tämän pro gradu -tutkimuksen 

tarkoituksena on soveltaa epävarmuuden ja kompleksisuusteoreettisen ajattelun 

viitekehystä Rajavartiolaitoksen sisäisten viestintäprosessien tarkasteluun 

Suomenlahden merivartiostossa tapahtuvien muutosten kontekstissa.  
 

Kompleksisuusteoreettisen paradigman käsittein voidaan piirtää näkyväksi 

organisaation viestintäkäytäntöjä, joille on tyypillistä dynaamisuus ja kompleksisuus. 

Näkökulman avulla muutokseen liittyvä epävarmuus voidaan käsittää 

vuorovaikutteisena ja emergenttinä ilmiönä, jossa epävarmuus ilmaantuu (emerge) 

ennakoimattomalla tavalla järjestelmän osien vuorovaikutuksesta (esim. Mitleton-Kelly 

2003, 40–42). Tutkimuksen näkökulmavalintaan vaikutti myös organisaatiossa havaitut 

kehittämiskohteet. Muutosjohtamista Raja- ja merivartiokoulun toimintojen 

keskittämisessä tutkineen Mika Uitin (2015) mukaan henkilöstö koki viestinnän 

organisaatiomuutoksesta liian yksisuuntaisena, mikä tutkimuksen mukaan vaikutti 

negatiivisesti työilmapiiriin ja heikensi henkilöstön luottamusta työnantajaa kohtaan. 

Viestintäyksikön tiedon tarpeen pohjalta tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää 

ymmärrystä muutoksesta johtuvasta epävarmuudesta ja siitä, millaisia käsityksiä 

Suomenlahden merivartioston henkilöstöllä on sopeuttamis- ja muutostoimien 

viestinnästä.  

 

1.1   Viranomaistoiminta ja turvallisuusympäristön muutos  
  

Monet talouskriisissä velkaantuneet Euroopan valtiot, kuten Suomi, ovat toteuttaneet 

talouspoliittisia säästöohjelmia vakauttaakseen vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin 

seurauksena velkaantunutta julkista talouttaan. Rajavartiolaitos on muiden 

julkishallinnon virastojen tavoin joutunut kohtaamaan säästötavoitteiden aiheuttamia 

ulkoisia muutospaineita. Valtiontalouden säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa 

ovat kaventaneet merkittävästi Rajavartiolaitoksen taloudellisia resursseja 

(Valtiovarainministeriö 12.8.2016). Päätökset rajaturvallisuuteen kohdistuvista 
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leikkauksista on tehty turvallisuustilanteessa, joka on sen jälkeen muuttunut 

perusteellisesti (ks. Rajavartiolaitos 2017). 
 

Suomen sisäiseen turvallisuuteen vaikuttaa muutos eurooppalaisessa 

turvallisuusympäristössä. Lähialueen konfliktien ja kriisien seurauksena laaja laiton 

maahantulo, rajaturvallisuus, terrorismin uhka sekä EU:n ja Venäjän kiristyneet 

valtasuhteet ovat viime vuosina olleet eurooppalaisen turvallisuuskeskustelun agendalla 

(Sisäministeriö 2016, 11). Erityisesti Ukrainan kriisi sekä Syyrian sisällissota ja 

Pohjois-Afrikkaa koetellut kuivuus ovat heijastevaikutusten seurauksena heikentäneet 

turvallisuuden tunnetta myös Suomessa (ks. Sisäministeriö 2016, 11, 14). 

Rajavartiolaitos on ollut tiiviisti mukana kehittämässä Euroopan unionin 

yhdenmukaistettua rajaturvallisuusjärjestelmää ja meripolitiikkaa sekä osallistunut 

kansainväliseen toimintaan ja Euroopan turvallisuusviraston koordinoimiin 

operaatioihin EU:n ulkorajoilla (Rajavartiolaki 578/2005 15 a–c §). Vartiolaiva 

Merikarhun kiinnittäminen Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin 

koordinoimaan EU:n ulkorajojen rajavalvontaoperaatioon1 Egeanmerellä on samalla 

ollut myös osa Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamistoimia, joita tarkastellaan 

tarkemmin luvussa 1.2.  
 

Julkisen sektorin työn tehostamisen vaatimuksista ja taloudellisten resurssien 

kaventumisesta huolimatta viranomaisen lakisääteiset tehtävät, kuten vesiliikenne- ja 

ulkomaalaissäädöksiin liittyvät tarkastukset, tulee kuitenkin suorittaa entiseen tapaan 

(ks. Meripelastuslaki 1145/2001; Rajavartiolaki 578/2005; Laki rikostorjunnasta 

Rajavartiolaitoksessa 108/2018). Valtion sisäisen turvallisuusjärjestelmän osana 

Suomenlahden merivartiosto vastaa valvonta-alueensa rajavalvonnasta ja 

rajatarkastuksista sekä meripelastuksesta yhteistoiminnassa muiden viranomaisten ja 

vapaaehtoisten järjestöjen kanssa (ks. Meripelastuslaki 1145/2001; Rajavartiolaki 

578/2005). Kun tarkastellaan resurssi- ja tehostamisvaatimuksia, kysymykset sisäisestä 

turvallisuudesta, viranomaisyhteistyöstä ja siitä, miten tehtäviä priorisoidaan 

hoidettavaksi, tulevat ajankohtaisiksi. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 

saavat merkityksensä organisaation viestinnällisissä prosesseissa. Sopeuttamistoimia 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa Rajavartiolaitoksen ydintoimintaa tehostavana 

muutoshankkeena, jossa viranomaisen toimintaa pyritään muuttamaan uusiin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vartiolaiva Merikarhu osallistui Poseidon Rapid Intervention -operaatioon 25.01.–10.05.2016 ja on toiminut keväästä 2017 lähtien 
Poseidon-rajaturvallisuusoperaatiossa Välimerellä. 
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taloudellisiin kehyksiin ja muuttuneesta turvallisuustilanteesta johtuviin uusiin 

vaatimuksiin sopivaksi. 
 

Oikeusvaltion kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva turvallisuus ei saisi olla uhattuna 

turvallisuusviranomaisten resurssien vähenemisen seurauksena, sillä turvallisuus kuuluu 

jokaisen kansalaisen perusoikeuksiin (Suomen perustuslaki 731/1999). Sisäistä ja 

ulkoista turvallisuutta käsittelevissä asiakirjoissa ja strategiapapereissa puhutaan laajasta 

turvallisuuskäsityksestä, toimintaa ohjaavasta poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön 

ajattelumallista sekä globalisaation aikaansaamasta sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 

sekoittumisesta (esim. Sisäministeriö 2017; Valtioneuvoston kanslia 2017). Esimerkiksi 

sisäisen turvallisuuden strategiahankkeessa pyritään varautumaan 

turvallisuusympäristön muutoksiin ja hybridisodankäynnin uhkakuviin, missä 

yhteydessä korostetaan viranomaisyhteistyön merkitystä (Sisäministeriö 2017). 

Kansallinen ja kansainvälinen viranomaisyhteistyö ovat kuitenkin eräitä julkisen 

talouden säästötavoitteiden kohteita. Tästä muodostuu ristiriita, joka aikaansaa 

epävarmuutta. Muutokseen liittyvän epävarmuuden hallinnan näkökulmasta tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti organisaation sisäistä viestintää 

muutostilanteessa ja esitetään perusteluja epävarmuuden johtamisen tarpeelle.  

 

1.2   Talouden sopeuttamistoimet Rajavartiolaitoksessa  
 

Organisaationa sisäministeriön hallinnonalaan kuuluva Rajavartiolaitos on sotilaallisesti 

järjestäytynyt komentajakeskeisesti johdettu klassinen linja-esikuntaorganisaatio, joka 

toimii maalla, merellä ja ilmassa. Suomenlahden merivartiosto kuuluu 

Rajavartiolaitokseen. Valtiovallan näkemys Rajavartiolaitoksen vastuualueista, Suomen 

rajojen vartioinnista ja maanpuolustusvalmiudesta sodan tai kriisitilanteen yhteydessä, 

on pysynyt muuttumattomana vuodesta 1919, jolloin organisaatio perustettiin. Kylmän 

sodan päättymisen jälkeen Rajavartiolaitoksen tiedotus lisääntyi, toiminta tehostui 

teknisten valvontamekanismien kehittymisen ja viranomaisyhteistyön lisääntymisen 

seurauksena; organisaatio profiloitui sisäisen turvallisuuden yleisvirastoksi 

päätehtävänään ”Suomen kaikkien rajojen vartiointi, rajanylikulun valvonta sekä 

monipuoliset pelastustehtävät” (Pohjonen 2009, 191). Euroopan unionin integraation 

tiivistyminen rajaturvallisuusasioissa ja unionin laatimat uhkakuvat laittomasta 
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siirtolaisuudesta ovat kuitenkin laajentaneet rajavalvonnan ulottuvuuksia myös omien 

rajojen ulkopuolisille riskialueille (ks. Pohjonen 2009, 191).  
 

Rajavartiolaitoksessa oli käynnissä vuodesta 2013 vuoteen 2017 ulottuva 28 miljoonan 

euron sopeuttamisohjelma, jossa säästövelvoitteet vastasivat noin 13 prosenttia 

organisaation toimintamenoista (Rajavartiolaitos 2017). Rajavartiolaitoksen 

määrärahaan kohdistuneet leikkaukset ja kustannustason nousu ovat vähentäneet 

Rajavartiolaitoksen käytettävissä olevaa rahoitusta, mikä on ollut ristiriidassa 

lisääntyvien toimivaltuuksien ja tehtävien kanssa. Rajavartiolaitoksen vuonna 2017 

alkaneen sopeuttamisen2 säästötavoitteeksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa vuoteen 2020 

mennessä, mikä henkilöstövaikutuksina vastaa noin 240 henkilötyövuotta. Juha Sipilän 

(kesk.) hallitusohjelman mukainen sisäisen turvallisuuden lisämääräraha kattaa näin 

ollen edellisen hallituksen vuonna 2014 määräämien lisäleikkausten toteuttamisen. 

(Rajavartiolaitos 2017.)  
 

Tutkimuksessa tarkastellaan Rajavartiolaitoksen vuonna 2017 jatkuneen talouden 

sopeuttamisen vaikutuksesta aiheutunutta epävarmuutta Suomenlahden merivartiostossa 

sekä organisaation että sen toimintaympäristön näkökulmasta. Aiheen rajauksen 

yhteydessä on syytä muistaa, että tutkimusasetelmassa on aina kysymys tutkijan 

valinnoista. Vaikka sisäisen turvallisuuden teemaa lähestytään tässä tutkimuksessa 

operatiivisen viranomaistoiminnan näkökulmasta, yhteiskunnan turvallisuuteen 

vaikuttavat taloustilanteen lisäksi myös sosioekonomiset tekijät, tuloerot, 

työllisyystilanne, syrjäytyminen, yhdenvertaisuus sekä alkoholi- ja päihdepolitiikka, 

joihin ei tässä tutkimuksessa oteta kantaa. Sisäministeriön (2017, 29) arvion mukaan 

Suomen merkittävin sisäisen turvallisuuden haaste on syrjäytyminen, joka ”lisää 

yhteiskunnallisten häiriöiden riskiä ja määrittelee suurelta osin 

turvallisuusviranomaisten tuottaman reaktiivisen palvelun tarpeen”.  
 

Suomen sisäisen turvallisuuden toimintaympäristöön vaikuttaa lisäksi monet 

kansainvälisen oikeuden ja politiikan toimet. Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmän, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Vuoden 2018 alusta sopeuttamisohjelma termistä luovuttiin vuonna 2017 alkaneen sopeuttamisen osalta, sillä sopeuttamistarve 
osoittautui odotettua pienemmäksi. Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa puhutaan sopeuttamistoimista, kun viitataan talouden 
resursseissa tapahtuneen vaihtelun aikaansaamiin muutoksiin. Sopeuttamisohjelmalla taas viitataan sopeuttamiseen vuosina 2013–
2017. 



	   6	  

Schengenin3 rajasäännösten muutosten ja Euroopan unionin rajanylitysjärjestelmän 

uudistusten kansallinen toimeenpano on konkretisoitunut noin 30–40:n 

henkilötyövuoden lisäyksenä, sillä unionin viisumitietoasetuksen edellyttämät 

sormenjälkitarkastukset ja komission ehdottamat pakolliset rekisteritarkastukset ovat 

lisänneet rajatarkastusten kestoa (Rajavartiolaitos 2017). Suomenlahden merivartiosto 

on keskittänyt toimintaansa Helsinki-Vantaan lentoasemalle.  
 

Talouden sopeuttamistoimien alkutavoitteet ja kehyspäätösten lisämäärärahat ovat 

kohdistuneet erityisesti Suomenlahden merivartioston toimintaedellytyksiin, mikä 

osaltaan vaikutti myös tapaustutkimuksen kohdeorganisaation valintaan. Tämän takia 

kertomuksia merivartioston sisäisen viestinnän onnistumisesta muutostilanteessa on 

mielekästä tarkastella epävarmuuden ja yllätyksellisyyden näkökulmasta. 

Turvallisuusympäristön muutos ja taloudellisten resurssien leikkaukset ovat 

vaikuttaneet merivartioston päivittäiseen toimintaan ja kaluston pitkän aikavälin 

ylläpitoon. Taloudellisten resurssien ja suorituskyvyn välinen rajanveto on sopeuttamis- 

ja muutostoimien ytimessä, kun Rajavartiolaitos allokoi voimavarojaan organisaation 

sisällä. Vartiolaiva Merikarhun tilanne taas kuvaa muutostoimiin kilpistyvää tulkintojen 

moninaisuuden ongelmaa, johon pureudutaan tarkemmin empiirisen aineiston 

analyysissa. Seuraavissa alaluvuissa luodaan kuvaus Suomenlahden merivartioston 

toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja tarkastellaan viestintää sopeuttamis- 

ja muutostoimien näkökulmasta. 

 

1.2.1  Viestintä hajautetussa organisaatiossa 
 

Rajavartiolaitoksen viestinnän tehtävänä on tukea Rajavartiolaitoksen operatiivista 

toimintaa ja johtamista sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä normaali- ja poikkeusoloissa. 

Lisäksi Rajavartiolaitoksen viestinnällä tuetaan sisäministeriön johdon toimintaa ja 

tavoitteita. Suomenlahden merivartioston komentaja vastaa merivartioston sisäisen 

viestinnän linjasta ja siitä, että Rajavartiolaitoksen esikunnalta tulevat käskyt 

jalkautetaan merivartioston yksiköihin, joita ovat johtokeskus, rajatarkastusosasto, 

esikunta, rikostorjuntayksikkö, merivartioasemat, vartiolaivat ja sataman 

rajatarkastusyksikkö (kuva 1). Linja-esikuntaorganisaatiossa toiminta perustuu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Schengenin säännöstö helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin alueella, mikä on käytännössä tarkoittanut 
sisärajojen rajavalvonnan poistamista ja ulkorajavalvonnan vahvistamista (Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön 
soveltamisesta 23/2001).  
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hierarkkisiin valta-asemiin ja selkeisiin käskysuhteisiin. Suomenlahden merivartiosto 

edustaa myös hajautetun organisaation mallia, jossa organisaation eri osat ja toimipaikat 

muodostavat viestintäsuhteiden verkoston (ks. Vartiainen, Kokko ja Hakonen 2004). 

Merivartioston yksiköt sijaitsevat fyysisesti eri puolilla Suomenlahden rannikkoa, mutta 

kaikissa toimipisteissä työskennellään osana Rajavartiolaitosta laissa määrättyjen 

tehtävien, kuten rajavalvonnan, rajatarkastusten, rikoksentorjunnan ja meripelastuksen 

toteuttamiseksi (ks. Meripelastuslaki 1145/2001; Rajavartiolaki 578/2005; Laki 

Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa 108/2018).  
 

 
        

   

                                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Kuva 1: Suomenlahden merivartioston organisaatiokaavio 
 

Viestintä hajautetussa organisaatiossa vaatii johdolta yhtenäisiä toimintatapoja ja 

viestien oikea-aikaista kohdentamista. Yhtenäiset toimintatavat vähentävät 

vuorovaikutukseen liittyvää epävarmuutta. Komentajan tulee tietää, mistä asioista ja 

minkä kanavan kautta tietoa kerrotaan eri ryhmille. Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa, 

sillä esimies ei välttämättä tiedä kaikista olosuhteista ja muuttuvista tekijöistä, jotka 

vaikuttavat eri toimipaikoissa työskentelevien alaisten toimintaan, jolloin 

tilanneherkkyys saattaa kärsiä (ks. Vartiainen ym. 2004, 48). Hajautetun organisaation 

toimintaympäristöä voidaankin kuvailla kompleksisuustekijöiden, kuten paikan, ajan, 

jäsenten moninaisuuden sekä vuorovaikutus- ja viestintätapojen avulla (Vartiainen ym. 

2004, 21). Hajautettuun organisaatioon voidaan liittää myös maantieteellinen, 

kulttuurinen, organisatorinen ja vuorovaikutuksen eri muodoista koostuva ulottuvuus 

(ks. Sivunen 2007, 101). Näiden muuttujien välisiä suhteita ja niissä muodostuvia 
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yhteisvaikutuksia analysoimalla merivartioston toimintaympäristöä ja siinä tapahtuneita 

muutoksia voidaan ymmärtää viestinnällisestä näkökulmasta. 

 

1.2.2  Toimintaympäristön muutos ja siitä viestiminen organisaatiossa 
 

Sisäministeriön (2017) raportissa todetaan, että turvallisuustilanne Euroopassa on 

heikentynyt merkittävästi. Kansainvälisen voimapolitiikan paluu on lisännyt 

arvaamattomuutta Euroopan unionin lähialueilla ja vaikeuttanut tilanteiden 

ennustettavuutta. Poliittiset toimet Euroopan ulko- ja sisärajoilla voivat nopeasti 

horjuttaa toimijoiden välisiä valtasuhteita ja esimerkiksi ”suunnata laittoman 

maahantulon virrat uudelleen Suomeen” (RVLDno/2016/9). Muuttuneen 

turvallisuustilanteen ja unionin nopealla aikataululla lisääntyvien 

turvallisuusvelvoitteiden lisäksi Rajavartiolaitos varautuu hallitsemaan merellisiä 

turvallisuusriskejä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten merellisten 

viranomaisten kanssa. Tähän liittyy olennaisena osana Rajavartiolaitokselle vuonna 

2019 siirtyvä johtovastuu ympäristöonnettomuuksien operatiivisesta johtamisesta 

merialueilla (ks. HE 18/2018 vp). 
 

Turvallisuusympäristön muutos sekä valtiovallan lainsäädännön avulla määrittämät 

tehtävät ja yhteiskunnan odotukset vaikuttavat sotilaallisesti järjestäytyneen 

organisaation rakenteisiin ja käyttäytymisen perusteisiin (vrt. Puukka 2005, 63). 

Johtamista yllättävissä tilanteissa tutkinut kommodori Tom Hanén (2017, 175) toteaakin 

sotatieteellisen johtamisen tutkimusalaan kuuluvassa väitöskirjassaan, että 

kompleksisessa ympäristössä organisaatiot joutuvat miettimään rakenteita, toimintaa ja 

ryhmäprosesseja uudelleen, jotta organisaatiossa löydettäisiin oikeanlainen tasapaino 

toiminnan mekaanisuuden ja orgaanisuuden välille. Viranomaistoimintaa ohjaava laaja 

turvallisuuskäsitys4 ja poikkihallinnollisen yhteistyön malli tämän tapaustutkimuksen 

suuntaa ohjaavana viitekehyksenä saavat tukea myös Hanénin (2017, ii) tulkinnasta, 

jonka mukaan ”turvallisuuden järjestämisessä yhteiskunnassa korostuu ennen kaikkea 

yhteiskunnan eri osajärjestelmien välisen yhteistoiminnan järjestäminen kompleksisten 

ongelmien ratkaisemiseksi”. Seuraavassa luvussa kompleksisuuden teema siirretään 

organisaation dynaamisten viestintäprosessien tarkasteluun ja perustellaan, miksi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Laaja	  turvallisuuskäsitys	  pitää	  sisällään	  valtion	  ulkoisen	  ja	  sisäisen	  turvallisuuden	  lisäksi	  taloudellisen,	  yhteiskunnallisen	  
sekä	  ympäristöä	  ja	  kansalaisten	  arjen	  turvallisuutta	  ja	  hyvinvointia	  koskevan	  ulottuvuuden	  (Kadettikunta	  2016).	  
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kompleksisuusteoreettinen tutkimus voi auttaa ymmärtämään paremmin myös 

muutokseen liittyvää epävarmuutta sekä parantamaan epävarmuuden hallintaa.  

 

1.3   Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimusta edeltävänä kesänä työskentelin Rajavartiolaitoksen esikunnan 

viestintäyksikössä, joka ohjaa sopeuttamistoimiin liittyvää viestintää koko 

organisaatiossa. Kiinnostus tutkimusaihetta kohtaan liittyy toisaalta haluun tarkastella 

kriittisesti organisaation viestintäkäytäntöjä sekä tarpeeseen kehittää hajautetun 

organisaation ymmärrystä muutostilanteiden kokemuksesta ja viestinnän 

vaikuttavuudesta. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä 

muutoksesta johtuvasta epävarmuudesta ja tarkastella sitä, mihin epävarmuus liitetään 

ja mitä merkityksiä sille annetaan Rajavartiolaitoksen sopeuttamis- ja muutostoimien 

yhteydessä. Tutkimuksessa sivuutetaan myös sitä, millaisia muutoksia organisaation 

toimintaympäristössä tapahtuu sopeuttamis- ja muutostoimien toteuttamisen lisäksi.  
 

Tutkimuskysymykset ovat: 
 

- Millaisia merkityksiä muutoksesta johtuva epävarmuus saa Suomenlahden 

merivartiostossa? 

- Miten sisäisellä viestinnällä voidaan tukea epävarmuuden hallintaa 

organisaatiossa?  
 

Epävarmuuden hallinta, viestintä ja johtaminen liittyvät tiiviisti toisiinsa. Näitä teemoja 

lähestytään yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta, jolloin epävarmuutta ja 

kompleksisuutta tarkastellaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen 

todellisuuteen liittyvinä ilmiöinä. Epävarmuuden ja kompleksisen toimintaympäristön 

hallinnassa organisaation sisäisellä viestinnällä ja työntekijöiden muutokseen 

sitouttamisella on tärkeä merkitys muutoksen onnistumisessa (esim. Mei, Lee ja Al-

Hawamdeh 2004, 13–14). Hallinnalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa osaamiseen 

perustuvaa hallintaa (management) hallitsemisen (rule) sijaan. Toiminnan organisointi 

on eräs tapa hallita epävarmuutta ja kompleksisuutta. Rakenteet sekä ennalta määritellyt 

strategiat auttavat jäsentämään ja ymmärtämään muutostilanteita, joille on 

luonteenomaista epävarmuuden läsnäolo (ks. Weick 1979, 6; Brown & Eisenhardt 1997, 

15).  
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Tämän tutkimuksen suuntaa on tarkennettu sopeuttamistoimiin liittyvien uusien 

päätösten ja erilaisten asiakirjojen julkaisun myötä koko tutkimusprosessin ajan. 

Erityisesti tutkimusprosessissa on huomioitu hallituksen puoliväliriihessä osana julkisen 

talouden suunnitelmaa tehdyt päätökset, joissa linjataan sisäministeriön hallinnonalan 

resursseista vuosille 2018–2021. Kehyspäätöksen mukaan Rajavartiolaitoksen 

toimintaan on varattu lisärahaa 8–10 miljoonaa euroa vuosittain kehyskaudella 2018–

2021 (ks. Valtiovarainministeriö 28.04.2017, 24). Lisäresurssein pyritään turvaamaan 

itärajan valvontaa, Helsinki-Vantaan lentoliikenteen kasvua ja sujuvuutta sekä 

kattamaan lisääntyvistä EU-velvoitteista aiheutuvia menoja. Sisäisen turvallisuuden 

selontekoon5 pohjautunut sisäisen turvallisuuden strategia6 taas toimii 

tapaustutkimuksen aineiston kautta rakentuvia pohdintoja taustoittavana ja 

turvallisuuspoliittisia tavoitteita luotaavana kehyksenä (ks. Sisäministeriö 2016, 2017).   
 

Johdantoluvussa on esitelty tutkimusasetelma ja tapaustutkimuksen kohdeorganisaatio. 

Seuraavissa luvussa määritellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys (luku 2) ja 

pohditaan kompleksisuusteoreettisen lähestymistavan soveltamista epävarmuuden 

tutkimukseen (luku 3). Teoriapainotteisten lukujen jälkeen aineisto ja menetelmät -

luvussa (luku 4) kuvataan empiirisen tutkimuksen toteuttaminen, aineiston valinta ja 

käsittely sekä pohditaan tutkimuksen validiteettia. Empiirisen aineiston analyysiin 

pohjautuvissa luvuissa 5 ja 6 taas tarkastellaan sopeuttamis- ja muutostoimista johtuvaa 

epävarmuutta ja organisaation vuorovaikutusprosesseja sekä tarkennetaan 

kompleksisuuden tutkimuskäsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa 

viitekehystä epävarmuuden hallinnasta. Johtopäätöksissä esitetään empiirisestä 

aineistosta saatuja tuloksia teoreettisen käsitteistön avulla sekä pohditaan 

kompleksisuusteoreettisen viitekehyksen tarkoituksenmukaisuutta organisaation 

sisäisen viestinnän tutkimisessa. Viimeisessä luvussa tutkimuksen antia pohditaan 

yleisemmällä tasolla suunnaten katsetta mahdollisiin jatkotutkimusaiheisiin. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Selonteko	  luo	  yhdessä	  puolustuspoliittisen	  sekä	  ulko-‐	  ja	  turvallisuuspoliittisen	  selonteon	  kanssa	  kokonaisturvallisuuden	  
viitekehyksen	  Juha	  Sipilän	  hallituskaudella	  2015–.	  
6	  Strategia	  korvaa	  sisäasiainhallinnon	  konsernistrategian	  ja	  aiemman	  sisäisen	  turvallisuuden	  poikkihallinnollisen	  ohjelman.	  	  
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2   TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

Tiede ei ole pelkkien havaintojen tekemistä ympäröivästä todellisuudesta, vaan siihen 

kytkeytyy aina myös teoreettista pohdintaa, käsitteellisiä analyysejä ja ontologisia 

oletuksia. Postmoderni tieteenfilosofinen suuntaus painottaa, että tutkija on osa 

kertomusta tulkitessaan ihmisten esittämiä käsityksiä tutkimuksessa tarkastelluista 

ilmiöistä (Juuti 2006, 15–16). Onko käsitys epävarmuudesta olemassa, vai ovatko 

käsitykset ilmiön kielellisiä määritelmiä eli representaatioita? Onko objektiivista tietoa 

edes mahdollista saavuttaa? Tämä tutkimus edustaa laadullista tutkimusotetta, jossa 

sosiaaliseen toimintaan, merkityksenantoon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä 

käsityksiä tarkastellaan hermeneuttisesta näkökulmasta.  
 

Hermeneuttisen tieteensuuntauksen vahvuus piilee näkökulman kyvyssä tuoda esille 

tutkittaviin ilmiöihin liittyviä merkitysrakenteita, jotka eivät aina ole selkeästi 

havaittavissa. Epävarmuutta lähestytään aluksi pelkkänä käsitteellisenä ilmiönä, mutta 

tunnistamalla ja ymmärtämällä siihen liitettyjä sisältöjä, sen merkitystä voidaan 

hahmottaa empiirisen tutkimusaineiston kontekstissa. Luvussa 2.1 pohditaan myös 

kysymyksiä tiedon luonteesta ja siitä, mitä ymmärtäminen tarkoittaa hermeneuttisen 

tieteenfilosofian näkökulmasta.  
 

Muutosta voidaan pyrkiä ymmärtämään kompleksisuusteorian lähtökohdista. Kun 

organisaation viestintää ja vuorovaikutusta sekä päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta 

ja tilannesidonnaisuutta analysoidaan, voidaan saavuttaa perinteisiä 1900-luvun alun 

organisaatioteorioita parempi ymmärrys muuttujien keskinäisvaikutuksista. Jatkuvan 

muutoksen hahmottaminen ja tulkinnat sen erilaisista merkityksistä toisaalta rakentavat 

ja toisaalta muokkaavat käsityksiä ympäröivästä sosiaalisesta todellisuudesta. 

Muutokset saavat muotonsa organisaatiotasolla tietyssä ajallisessa ja paikallisessa 

kontekstissa. Samaan aikaan muutokset ovat myös osa laajempaa yhteiskunnallisen ja 

kansainvälisen toimintaympäristön kehitystä. Luvussa 2.2. tarkastellaan tähän liittyen 

tutkimuksen menetelmävalintaa epävarmuuden, muutoksen ja viestinnän näkökulmista. 

Tämän pääluvun 2 tehtävänä on taustoittaa päälukua 3, jossa kootaan yhteen 

tutkimuksen teoreettiseen taustaan liittyvää käsitteistöä sekä analysoidaan kriittisesti 

kompleksisuusteorian vahvuuksia ja heikkouksia laadullisessa haastatteluaineistoon 

perustuvassa epävarmuuden ja muutoksen tutkimuksessa.  
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2.1  Tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta 
 

Sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutusta ohjaavien käytäntöjen ymmärtäminen 

edellyttää merkitysten tulkintaa (Rolin, Kakkuri-Knuuttila ja Henttonen 2006, 9). 

Hermeneuttisen menetelmän mukaan tieto rakentuu tulkinnan kautta pala kerrallaan 

esiymmärryksestä kohti kokonaisnäkemystä. Hermeneutiikka yleistyi 1800-luvun 

lopussa kritiikkinä positivistisen metodologian monistista maailmankuvaa kohtaan, ja 

1900-luvulla Martin Heideggerin ja Hans-Georg Gadamerin ajatusten myötä 

hermeneutiikasta kehittyi tieteenfilosofian suuntaus (Nikander 2004, viii). 

Ihmistieteiden tietoteoreettisen perustan kehittämisen innoittajana voidaan pitää 

Wilhelm Diltheyn (2002) ajatusta, jonka mukaan tekstien lisäksi kaikkea sosiaalista 

toimintaa voidaan tutkia hermeneuttisesti. Koska epävarmuus saa muotonsa 

vuorovaikutuksessa ja viestinnällisissä prosesseissa, muutoksen aiheuttamaa 

epävarmuutta voidaan näillä perustein lähestyä hermeneuttisen menetelmän ja siihen 

kuuluvan hermeneuttisen kehän avulla.  
 

Antiikin retoriikasta peräisin oleva näkemys, jonka mukaan ”kokonaisuus tulee 

ymmärtää yksittäisestä ja yksittäinen kokonaisuudesta” kuvaa merkityksentulkintaa 

havainnollistavaa hermeneuttista kehää (Gadamer 2004, 29), joka mallintaa 

teoreettisesti vuoropuhelua tulkinnan kohteen ja tulkitsijan välillä. Gadamerin (1979, 

261) mukaan hermeneuttinen kehä on ontologinen kuvaus ymmärtämisen etenemisestä, 

eli osien ja kokonaisuuden suhteen muutoksesta. Tähän liittyy myös historiallisen 

kontekstin tunnistaminen ja sen jatkuva laajentaminen (Prasad 2002, 24), minkä takia 

ymmärryksen eteneminen hermeneuttisessa kehässä ei ole kausaalista. Hermeneuttinen 

ajattelu ja kompleksisuusteoria sopivat tutkimuksen teoriapohjaksi juuri sen vuoksi, että 

molemmissa näkökulmissa suhtaudutaan kriittisesti seurausten lineaariseen syy-

seuraussuhteeseen. 
 

Pauli Siljander täsmentää hermeneuttisen kehän määritelmää kahdella näkemyksellä, 

joista ensimmäisen mukaan kaiken tiedon takana on esiymmärrys, joka muuttuu ja 

tarkentuu tulkinnan ja ymmärtämisen edetessä. Esiymmärrys ei kuitenkaan koskaan 

irtaudu aiemmasta kontekstistaan, minkä takia ymmärryksen muodostumista kuvataan 

kierrerakenteella. Toiseksi käsitteiden määrittelyn ja tulkinnan keskeneräisyys on myös 

osa hermeneuttisen kehän määritelmää, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että käsitteiden 

määritelmät tarkentuvat ja saattavat muuttua tutkimuksen edetessä. Ennakkokäsityksiä 
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ei siis pitäisi nähdä ehdottomina totuuksina, vaan neuvoteltavissa olevina aihioina, 

jolloin ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä syvenee tutkimuksen edetessä vähitellen. 

(Siljander 1988, 115–119.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                 

                          Kuva 2: Hermeneuttinen kehä ja ymmärryksen muodostuminen tutkittavasta ilmiöstä  

                          (Siljander 1988, 115–116). 

 

Organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksessa hermeneuttinen lähestymistapa 

haastaakin pohtimaan objektiivisuuden mahdollisuutta ihmistieteissä. Hermeneuttisen 

filosofian mukaan tekstien sanoma ei itsessään ole olemassa, vaan tulkitsija kohtaa 

tekstin tai ilmiön aina oman aikakautensa ajattelutavoista käsin (Gadamer 1979, 275–

276; Bleicher 1980, 2). Historiallisessa objektivismissa on naiivisti oletettu, että tutkija 

pystyisi luopumaan itsestään asettamalla ennakkokäsityksensä kriittisen suurennuslasin 

alle ja saavuttamaan lopullisen totuuden (Gadamer 2004, 39). Hermeneuttinen kokemus 

perustuu ennakkoluulojen rikkomiseen, mutta siinä ymmärretään, että ennakkoluulojen 

tiedostaminen ei riitä poistamaan niitä eikä saavuttamaan lopullista totuutta (Gadamer 

2004, 73–74).  
 

Hermeneuttisen kokemuksen muodostuminen tapahtuu historiallisesti ainutlaatuisissa 

olosuhteissa, joissa ihmisistä muodostuu vuorovaikutuksessa toistensa kanssa olevia 

subjekteja. Vuorovaikutus, verkostot ja eri tekijöiden kietoutuminen yhteen tuottaa 

valtarakenteita tavalla, jota Michel Foucault kuvaa vallan ja sosiaalisten suhteiden 
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tutkimuksessaan. Foucault’n (1984, 74–75) näkemyksessä valta tuottaa ja muovaa 

todellisuutta ja toimijoiden välisiä sosiaalisia suhteita. Näkemys tiivistyy ajatukseen, 

jonka mukaan ”totuus on kehämäisessä suhteessa sekä vallan systeemeihin, jotka 

tuottavat sen ja ylläpitävät sitä, että vallan vaikutuksiin, jotka se saa aikaan ja jotka 

laajentavat sitä7” (Foucault 1984, 74). Sosiaaliseen toimintaan liittyviä ilmiöitä ei näin 

ajateltuna voi tarkastella toisistaan irrallisina, vaan ilmiöt ja niiden vaikutukset liittyvät 

toisiinsa saaden aikaan uudenlaisia vaikutuksia. Foucault’n (1984) näkemys vallasta 

ihmisten toimintaan kohdistuvana suhteena ja voimana, jota ei voi erottaa sosiaalisten 

suhteiden ulkopuolelle, kuvaa tapaa, jolla valta käsitetään tässä tutkimuksessa. 

Sotilaallisesti järjestäytyneessä organisaatiossa valtarakenteet ovat näkyviä, mutta 

kompleksisessa toimintaympäristössä muodostuu myös vaikeammin havaittavia 

vuorovaikutukseen ja identiteetteihin perustuvia valta-asemia, jotka ovat tämän 

tutkimuksen analyysin kohteena. 
 

Tieteenfilosofisesti tämä tutkimus perustuu hermeneuttiseen ajatteluun ja 

prosessiontologiaan, jonka mukaan todellisuus hahmottuu muutosten ja jatkuvien 

tapahtumien kautta (esim. Whitehead 1929). Sopeuttamistoimista aiheutuvaa muutosta 

ja sen aikaansaamaa epävarmuutta tarkastellaan kompleksisuusteoreettisesta 

näkökulmasta, mutta samalla säilytetään holistinen8 tutkimusote vuorovaikutuksen 

ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin. Holistinen lähestymistapa merkitysten tulkintaan 

sovellettuna pitää sisällään käsityksen, jonka mukaan yksittäinen merkki voidaan 

ymmärtää vain suhteessa siihen kokonaisuuteen, jossa se esiintyy (esim. Kakkuri-

Knuuttila & Heinlahti 2006, 214).  
 

Toisin sanoen kokonaisuuden osien ja yksittäisten tulkintojen lisäksi tutkijan täytyy 

kiinnittää huomiota kokonaisuuden osien eli merkitysten välisiin suhteisiin. 

Epävarmuus ja muutos tulevat ymmärretyiksi näin ajateltuna vain suhteessa 

kokonaisuuteen eli tiettyyn ajalliseen ja paikalliseen tilanteeseen, jossa ne ilmenevät. 

Kokonaisuutta, kuten mitä tahansa inhimillisen toiminnan muodostamaa 

vuorovaikutussuhdetta voidaan tarkastella systeeminä, jossa yhden toimijan valinnat 

kytkeytyvät toisen toimijan valintoihin (ks. Juuti & Luoma 2009, 122). Seuraavassa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Kirjoittajan suomennos.  
8 Holismin näkökulmasta kritisoidaan länsimaisen tieteen mekaanista maailmankuvaa ja positivismiin liittyvää atomistista käsitystä 
tieteestä. Atomistisen näkemyksen mukaan yksilöiden toimintaa ohjaava ajattelu ei ole riippuvainen yksilön sosiaalisesta 
ympäristöstä. Atomismin vastakohta on holismi, jossa sosiaalisten suhteiden uskotaan vaikuttavan yksilöiden ajatteluun. (Kakkuri-
Knuuttila & Heinlahti 2006, 48, 212, 214.) 
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luvussa pohditaan kriittisesti systeemiteorioista ponnistavan kompleksisuusteorian 

käsitteitä ja niiden käyttökelpoisuutta epävarmuuden ja muutoksen kontekstissa. 

 

2.2  Epävarmuus ja kompleksisuus ilmiöinä – miksi niitä pitäisi tutkia? 
 

Thomas Kuhnin (1962) mukaan tiede kehittyy vallankumousten kautta, kun uudet 

paradigmat kumoavat aiempia näkemyksiä. Tiedon merkityksen vahvistuminen teki 

valistuksen aikakaudesta Kuhnin esittämien suurten paradigmamuutosten kulta-aikaa, 

kun luonnontieteiden ohella yhteiskunnalliset ilmiöt alkoivat kiinnostaa tutkijoita. 

Valistuksen aikakauden tieteellistä käsitystä ohjasi pyrkimys kausaalisten suhteiden 

paikantamiseen sekä luonnonilmiöiden ja yhteiskunnallisten tapahtumien 

hallittavuuteen. Kompleksisuusteoreettinen näkökulma taas eroaa olennaisesti 

valistuksen ajan lineaarisesta syy-seuraussuhteisiin perustuvasta maailmankuvasta, 

vaikka kompleksisuusteorian juuret ovatkin luonnontieteissä ja matemaattisille 

käsitteille perustuvassa systeemiteoriassa (ks. Capra 2005, 36). Toisaalta 

systeemiteoreettisen ajattelun voidaan myös tulkita polveutuvan varhaisesta 

kompleksisuusajattelusta (ks. Hanén 2017, 88–89), sillä jo Platonin teorioista ja 

Aristoteleen metafysiikasta voidaan hahmottaa kompleksisuudelle tyypillisiä piirteitä 

(Farazmand 2003, 343). 
 

Kompleksisuusteoria pitää sisällään useita erilaisia näkökulmia ja koulukuntia, minkä 

takia ei voida puhua yhtenäisestä tieteenalasta tai teoriasta. Näkökulmaeroista 

huolimatta kompleksisuuden tutkimuksessa tunnistetaan luonnon ja sosiaalisten 

systeemien kompleksinen rakentuminen, järjestelmän osien keskinäisriippuvuus, 

rakenteiden ennustamattomuus, vuorovaikutuksen ilmaantuminen ja järjestelmässä 

tapahtuva itseorganisoituminen (Cilliers 1998; 2011, 143). Kompleksisuusajattelua ja 

yleistä systeemiteoriaa (general systems theory) yhdistää luonnontieteellisten 

tutkimuskäsitteiden soveltaminen yhteiskunnalliseen kontekstiin (ks. von Bertalanffy 

1968). Systeemi- ja kompleksisuusteoreettisessa ajattelussa luonnossa ja yhteiskunnassa 

olevia systeemejä eli järjestelmiä tarkastellaan holistisesta näkökulmasta, koska 

kokonaisuuden osien ominaisuuksien perusteella ei pystytä selittämään kokonaisuutta 

määrittäviä ominaisuuksia (esim. von Bertalanffy 1968, 55; Mitleton-Kelly 2003, 40–

41). Systeemiteoriassa kompleksisuuden ajatellaan syntyvän vuorovaikutuksessa, kun 

kompleksisuusteoriassa sitä tarkastellaan järjestelmään kuuluvana perusominaisuutena 
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ja vuorovaikutuksen kehittymisen edellytyksenä. Sosiaalisten systeemien 

kompleksisuuden tutkimuksessa ennakoimattomuus liittyy toimijoiden tai asioiden 

välisiin suhteisiin (esim. Mitleton-Kelly 2003; Ståhle 2004), joita analysoimalla voidaan 

lisätä ymmärrystä organisaation toimintaan vaikuttavista tekijöistä.  
 

Organisaatio- ja johtamistutkimuksessa kompleksisuuden tutkimus on edennyt 

muuttujien yhteenkietoutumisen tutkimuksesta kohti myöhäismodernille maailmalle 

tunnusomaista yllätyksellisyyden tutkimusta. Esimodernin organisaatioanalyysin 

teorioissa muun muassa Mary Parker Follett (1924) tarkasteli jatkuvan muutoksen ja 

asioiden yhteenkietoutuneisuuden merkitystä kokonaistilanteen ymmärtämiselle. 

Modernia organisaatioanalyysia edustaneessa, erityisesti 1960-luvulla vaikuttaneessa 

kontingenssiteoriassa puolestaan tarkasteltiin organisaation sisäisten tai ulkoisten 

muuttujien keskinäisiä suhteita ja tilanteiden muuttumista, jolloin korostettiin, ettei ole 

olemassa yhtä ainutta tapaa organisoida toimintaa, päätöksentekoa ja johtamista 

(Galbraith 1973, 2; Huczynski & Buchanan 2001, 505–506). Kontingenssiteoria pyrkii 

ymmärtämään, miten ympäristötekijät muokkaavat organisaatioiden sisäisiä olosuhteita 

ja miten organisaation sisäisen tilan sovittaminen ulkoisiin vaatimuksiin voi tehostaa 

organisaation toimintaa (Lawrence & Lorsch 1967, 156–158; Huczynski & Buchanan 

2001, 505–506). Systeemiteorian pohjalta kehittyneellä kontingenssiteorialla on 

kuitenkin taipumus yksinkertaistaa kompleksisia syy-seuraussuhteita (Tienari & 

Meriläinen 2012, 82). Tämän takia kontingenssiteoria näyttäytyykin liian kapeana 

lähestymistapana muutoksen ja siihen liittyvän epävarmuuden tutkimuksessa, sillä 

epävarmuuden kokemusta luonnehtii monitulkintaisuus.  
 

Rajavartiolaitokseen kuuluva Suomenlahden merivartiosto on riippuvainen 

monitasoisesta hallinnasta. Rajavartiolaitos toimii sisäministeriön alaisuudessa. 

Ministeriöt taas ovat osa keskushallintoa, joka puolestaan on osa valtion poliittista 

järjestelmää ja laajemmin myös osa kansainvälistä hallintakoneistoa (Teisman & van 

Buuren 2007, 186). Eri tasoilla vaikuttavat toimijat ovat yhteydessä ympäristöönsä 

verkostojen välityksellä, mikä taas aiheuttaa erilaisia jännitteitä organisaatioiden ja 

valtionhallinnollisten politiikkaprosessien täytäntöönpanon välille (Teisman & van 

Buuren 2007, 186–187). Jotta näitä mikro- ja makrotasolla muodostuvia jännitteitä 

voitaisiin rikkoa, ja parantaa poliittisten päätösten tarkoituksenmukaisuutta, tarvitaan 

kommunikaatiota ja ymmärrystä järjestelmän osien välisestä vuorovaikutuksesta. Max 

Weberin (1968) teoria byrokratiasta ja toiminnan tehokkuudesta heijastaa ehkä vakaassa 
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ympäristössä toimivan organisaation rakennetta, mutta kompleksisen toimintakentän 

hallitseminen edellyttää epälineaarista ajattelua.  
 

Organisaatiotutkimuksen symbolis-tulkinnallinen vaihe siirsi 1970-luvulta alkaen 

tutkimuksen painopistettä kohti kompleksisten organisaatioiden tutkimusta. Esimerkiksi 

Karl E. Weickin (1979) tutkimus painottui yhä selvemmin organisaatioon kohdistuvien 

ennakoimattomien muuttujien, vuorovaikutuksen ja ihmisten erilaisten 

merkityksenantojen sekä kompleksisuuden hallinnan ja johtamisen tutkimukseen. 

Myöhemmin erityisesti muutosjohtamisen tutkimuksessa kompleksisuuden teemaa on 

lähestytty jatkuvan muutoksen näkökulmasta (ks. Lindell 2011). Tämän tutkimuksen 

kannalta näkemys on keskeinen, sillä muutosjohtamisen ja viestinnän dynaamisen 

luonteen ymmärtäminen sekä organisaation muuttuva ja monisäikeinen 

toimintaympäristö edellyttävät organisaatioilta sellaisia strategisia valintoja, jotka 

auttavat organisaatiota kestämään epävarmuutta ja yllätyksellisyyttä. Strategiat 

puolestaan voidaan kompleksisuusajattelun puitteissa nähdä organisaation 

vuorovaikutusprosessien emergentteinä lopputuloksina (Vartiainen & Raisio 2011, 

402). 
 

Kompleksisuusteorian mukaan sosiaaliset systeemit koostuvat monimutkaisessa 

vuorovaikutuksessa olevista tekijöistä ja tapahtumista, joihin voi varautua, mutta joiden 

kaikkia vaikutuksia kokonaisuuteen ei voi tietää varmuudella etukäteen (McDaniel, 

Jordan ja Fleeman 2003). Ihmisten muodostamia yhteisöjä ja niissä ilmenevää 

vuorovaikutusta kuvaa kontekstisidonnaisuus ja kompleksisuus, sillä yksilöiden 

toiminta ei rajoitu ennalta sovittuihin identiteetteihin tai sääntöihin. Sosiaalisissa 

systeemeissä toimijat reflektoivat todellisuutta ja tekevät tietoisia päätöksiä, minkä takia 

kausaalisuhteet järjestäytyvät ihmisten välisessä toiminnassa eri tavalla kuin luonnon 

systeemissä (Stacey 1996, 23–45; Mitleton-Kelly 2003, 25–26, 40–42; Jalonen 2007, 

161).  
 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kompleksisuus olisi jotenkin sattumanvaraista 

sosiaalisissa systeemeissä. Sosiaalisen toiminnan systeemit ovat monimuotoisia, jolloin 

on keskeistä huomata, ettei systeemin käyttäytyminen ole kompleksista vuorovaikutusta 

ohjaavien sääntöjen tai järjestyksen puuttumisen vuoksi, vaan pikemminkin tiedon ja 

informaation moniulotteisuuden takia (Hayles 1991; Byrne 2001). Ihmiset voivat 

kehittää ja muuttaa viestintää tai vuorovaikutusta ohjaavia sääntöjä, minkä takia 
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yhteisöjen toimintaa ei voi ymmärtää ainoastaan lakeja ja erilaisia sääntöjä 

tarkastelemalla (Mitleton-Kelly 2003). Päätöksenteon ongelmat voivatkin liittyä tiedon 

puutteen tai sen liiallisen määrän sijaan informaation9 tulkintaan ja toimijoiden 

vuorovaikutussuhteisiin, eli inhimillisen toiminnan ennustamattomuuteen (Jalonen 

2007).  
 

Muutos ja kompleksinen toimintaympäristö saavat aikaan epävarmuutta, joka aiheutuu 

toisaalta inhimillisen tiedon epätäydellisyydestä (Hanén 2017, 96) ja toisaalta siitä, että 

tilanteet muuttuvat jatkuvasti eivätkä uudet tilanteet välttämättä noudata aikaisempien 

kulkua (esim. Follett 1924, 69–73). Kompleksisuusteoreettisen viitekehyksen arvo tässä 

tutkimuksessa onkin viestintäprosesseihin liittyvän dynamiikan ja toimijoiden välisten 

vuorovaikutussuhteiden problematisoinnissa. Toisin sanoen kompleksisuusteoreettisen 

ajattelun ansiona voidaan pitää huomion siirtämistä deterministisistä ja lineaarisista 

selitysmalleista kohti yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisriippuvuuden ja ihmisten 

toiminnan ennakoimattomuuden tutkimusta (ks. Vartiainen & Raisio 2011, 401–408). 

Sosiaalisten järjestelmien dynaamisuus tai organisaatioiden alttius muutoksille tulisikin 

ymmärtää potentiaalina, joka voidaan valjastaa muutoksen toteuttamisen välineeksi 

organisaation sisäisessä viestinnässä.  

 

2.2.1  Kompleksisuus – järjestystä kaaoksen reunalla 
 

Kompleksisuusajattelu on poikkitieteellinen lähestymistapa, eikä sitä voi pitää 

yhtenäisenä teoriana. Kompleksisuutta on tutkittu useilla eri tieteenaloilla, eikä 

yhdenkään tutkimusalan sisällä ole päästy täydelliseen yhteisymmärrykseen käsitteen 

merkityksestä (esim. Cilliers 1998, 2; Mitchell 2009, 94–95). Eri näkemyksiä yhdistäviä 

piirteitä on kuitenkin löydettävissä. Kompleksisuuden tutkimuksessa tarkastellaan 

pääasiassa avoimia systeemejä, kuten organisaatioita, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

ympäristönsä kanssa ja joiden sisällä on useita toisiinsa kytkeytyviä osakokonaisuuksia 

tai toimijoita. Esimerkiksi julkisen sektorin organisaatioita voidaan tarkastella 

kompleksisina, ympäristöönsä sopeutuvina systeemeinä, jotka koostuvat keskenään 

vuorovaikutuksessa olevista osasysteemeistä, jotka puolestaan kytkeytyvät 

vuorovaikutukseen toisten kompleksisessa ympäristössä toimivien organisaatioiden 

kanssa (Teisman & van Buuren 2007, 186–187).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Informaatiolla voidaan viitata aistien välittämään tietoon tai yksilöiden ajattelun aikaansaamaan tulokseen. Informaatio voikin olla 
sekä kielellistä tietoa että erilaisia organisaatiosta ja sen ympäristöstä tehtyjä havaintoja. (Ks. Wiio 2000, 62.) 
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Vuorovaikutus voi olla toimijoiden välistä kommunikointia, yhteistoimintaa tai asioiden 

kiinnittymistä toisiinsa. Kytkeytymisen seurauksena osien välillä tapahtuu informaation 

vaihtoa, joka kompleksisuusteoreettisessa ajattelussa ymmärretään itseorganisoitumista 

mahdollistavan entropian eli tasapainottomuuden edellytyksenä (Ståhle 2004, 231). 

Organisaatiotodellisuuteen sovellettuna informaation lisääminen muuttaa organisaation 

sisäistä tilaa ja monimutkaistaa organisaation viestinnällistä todellisuutta ja saa aikaan 

epävarmuutta (Ståhle 2004, 231–232). Tähän liittyy toisaalta mahdollisuus uudenlaisten 

toimintamallien kehittämiselle, kun toisaalta taas muutokseen sisältyvä epävarmuus voi 

toimia organisaation yhtenäisyyttä koettelevana uhkatekijänä. Organisaatiossa liikkuva 

informaatio, kuten palaute, toimii samalla myös johtajuuden ja seuraajuuden 

rakentumisen väylänä, jossa esimerkiksi muutosvastarinta ilmenee jos 

”johtamisyrityksiin ei vastata seuraajuuskäyttäytymisellä” (Kiiskinen 2017, 53). 
 

Päätökset ja muutosstrategiat saavat merkityksensä tulkinnassa ja kommunikaatiossa 

(esim. Weick 1979). Merkitysten luomisessa onkin kysymys riippuvuussuhteiden kautta 

syntyvästä prosessista, joka lopulta tuottaa toimintaa. Vuorovaikutuksessa vaihdettu 

informaatio vaikuttaa organisaatiossa työskenteleviin ihmisiin, jolloin organisaation 

tilassa tapahtuvat muutokset mahdollistuvat (ks. Maguire, Allen ja McKelvey 2011,  

2–3). Systeemiin, kuten organisaation identiteettiin kytketyt viestit eivät siis ole 

merkityksettömiä, vaan ne tuottavat aina jonkinlaista muutosvoimaa ja pakottavat 

valintoihin (Ståhle 2004, 245). Viestinnässä heijastuvia valtarakenteita tutkimalla 

organisaatioiden potentiaali voidaan valjastaa muutoksen agentiksi, jotta organisaatiossa 

voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen toiminnantaso (ks. Ståhle 2004, 245, 249–251).  
  

Kompleksisuusteorian näkökulmasta vuorovaikutusta luonnehditaan epälineaariseksi, 

jolloin ilmenee ei-kausaalisia ja vaikeasti havaittavia suhteita kokonaisuuden eri osien 

tai toimijoiden välille. Nämä voivat olla yllättäviä, eikä niiden ilmaantumista 

(emergenssi) tai yhteisvaikutuksia eli keskinäisriippuvuutta voi ennustaa tutkimalla 

kokonaisuuden osia ja niiden ominaisuuksia. Tähän liittyy myös jatkuvan muutoksen 

tunnistaminen (Follett 1924, 69–73). Muutos organisaation taloudellisissa resursseissa 

tai toimijoiden välisessä paikallisessa vuorovaikutuksessa, voikin saada aikaan 

muutoksen koko organisaatiossa, kun asiat, tapahtumat ja emootiot kytkeytyvät toisiinsa 

muodostaen monisäikeisen kimpun, josta on jälkikäteenkin vaikea tunnistaa eri 

tekijöiden vaikutusta lopputulokseen (ks. Stacey 1996; Juuti & Luoma 2009, 122; 

Maguire ym. 2011, 2). Sopeuttamistoimista johtuva epävarmuus ja toimintaympäristön 
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kompleksisuus saavat näin ajateltuna muotonsa vasta silloin, kun yksittäisten tekojen 

sijaan huomioidaan niiden yhteisvaikutus ja keskinäisriippuvuus. 
 

Ilman ulkopuolista ohjausta tapahtuvaa asioiden ja toimijoiden järjestäytymistä voidaan 

kuvata itseorganisoitumisen käsitteellä. Organisaatiossa tapahtuva itseorganisoituminen 

voi viitata esimerkiksi tilanteeseen, jossa organisoitumisen rakenteessa, 

viestintäprosesseissa tai toiminnassa tapahtuu sopeutumista muuttuvaan ympäristöön 

(ks. Ståhle 2004, 248–251). Toisin sanoen organisaation kytkeytyneisyys ja 

vuorovaikutussuhteet ovat eräänlainen perusta uuden järjestyksen ilmaantumiselle, jota 

kompleksisuusteoreettisessa tutkimuksessa kutsutaan emergenssiksi (ks. Mitleton-Kelly 

2003, 26–27, 40). Kompleksisuuteen perustuvan ajattelun oikeutus kumpuaa näin 

ajateltuna halusta ymmärtää maailmaan ja sosiaaliseen toimintaan liittyvää 

epävarmuutta, ennakoimattomuutta ja sattumanvaraisuutta.  
 

Organisaatioiden itseorganisoitumisessa onkin pohjimmiltaan kysymys yksilöiden 

vapautta korostavien ja rajoittavien sosiaalisten ja historiallisten tekijöiden 

kietoutumisesta (Harvey 2001). Näin ajateltuna esimerkiksi taloudellisen tilanteen 

kehittymistä ei voi selittää tarkastelemalla toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita, 

sillä kokonaisuuteen vaikuttaa olennaisesti myös toimijoiden käytettävissä olevat 

resurssit (Harvey 2001). Tässä tutkimuksessa asetetun tutkimusongelman kannalta tämä 

kriittinen tulkinta tuo esille tärkeän näkökulman kompleksisuusajattelun soveltamisesta 

organisaatioiden kontekstiin. Seuraavassa alaluvussa pohditaan epävarmuuden käsitettä 

organisaatioviestinnän ja muutoksen tutkimuksessa, jotta käsitteen käyttökelpoisuus 

tämän tutkimuksen haastatteluaineiston analyysissa voitaisiin perustella. 

 

2.2.2  Epävarmuus – yllätyksiä ja hallintaa 
 

Ihmistieteissä epävarmuutta on lähestytty muun muassa psykologian, filosofian, 

sosiologian ja organisaatiotutkimuksen kentällä. Tutkijoiden keskuudessa vallitsee 

yhteisymmärrys siitä, että ihmisten väliseen toimintaan ja päätöksentekoon liittyy 

epävarmuutta (mm. Lawrence & Lorsch 1967; Duncan 1972; Milliken 1987; Walker 

ym. 2003). Näkemykset eroavat kuitenkin epävarmuuden luonteen ja sen ulottuvuuksien 

määrittelyssä sekä käsitteen operationalisoinnissa. Tämän tutkimuksen kannalta on 

olennaista tarkastella epävarmuuden ilmenemistä sekä toimintaympäristön että yksilön 

kokemuksen näkökulmasta. 
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Epävarmuutta voidaan tarkastella objektiivisena ilmiönä, jolloin käsite ymmärretään 

tilanteen ominaisuutena tai eräänlaisena luonnontilana. Organisaatiotutkimuksessa 

epävarmuus yhdistetään usein toimintaympäristön kompleksisuuteen ja toimijoiden 

muuttuviin vuorovaikutus- tai valtasuhteisiin (esim. Duncan 1972; Jauch & Kraft 1986). 

Toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus voi olla kyvyttömyyttä ennustaa tulevien 

tapahtumien todennäköisyyksiä (Duncan 1972; Pfeffer & Salancik 1978), päätösten 

seurauksia (Duncan 1972; Downey & Slocum 1975) tai tapahtumien välisiä syy-

seuraussuhteita (Lawrence & Lorsch 1967; Duncan 1972). Subjektiivisena ilmiönä 

epävarmuus taas saa merkityksensä yksilön kokemuksessa, jolloin tilanteesta tai sen 

lopputuloksesta oleva tiedon vähyys voi saada yksilössä aikaan hämmennyksen ja 

epävarmuuden tunteita (ks. Head 1967, 206). Organisaatiotasolla ilmenevä epävarmuus 

ei kuitenkaan tarkoita yksilöiden kokemusten yhteismäärää, vaan epävarmuus 

organisaatiossa heijastuu pääasiassa tehtävistä suoriutumiseen (Galbraith 1973, 4–5).  
 

Epävarmuus-käsitteen monitulkintaista luonnetta kuvaa hyvin organisaatioteoreetikko 

Frances J. Millikenin (1987) määritelmä, jossa epävarmuutta lähestytään ympäristön 

(state uncertainty), vaikutusten (effect uncertainty) ja toiminnan (response uncertainty) 

näkökulmista. Tähän tapaustutkimukseen sovellettuna ensimmäinen ulottuvuus viittaa 

toimintaympäristön muutokseen ja esimerkiksi erilaisten turvallisuusuhkien 

kytkeytymiseen. Toisessa ulottuvuudessa taas painottuu muutosten ennustamisen 

vaikeus; miten esimerkiksi kansainvälisessä turvallisuustilanteessa tai taloudellisissa 

resursseissa tapahtuvat muutokset heijastuvat merivartioston toimintaan? Kolmas 

ulottuvuus puolestaan tuo esille epävarmuuden hallinnan näkökulman, jolloin voidaan 

pohtia, miten esimerkiksi sopeuttamiseen liittyvien vaihtoehtoskenaarioiden esittely on 

muovannut yksilöiden käsityksiä ja vaikuttanut muutokseen liittyvään epävarmuuden 

kokemukseen. 
 

Monimutkaisista prosesseista tai kompleksisesta toimintaympäristöstä lisääntyvä tieto 

voi myös paljastaa uudenlaisia epävarmuustekijöitä, jotka ovat aiemmin olleet 

tunnistamattomia tai merkityksettömiä (Walker ym. 2003, 8). Epävarmuus ei 

kuitenkaan aina tarkoita tiedon puuttumista, vaan tietoa voi olla runsaasti saatavilla, 

mutta sen sopivuus ei välttämättä vastaa tilanteessa vallitsevaan tiedontarpeeseen. 

William E. Giffordin, H. Randolph Bobbittin ja John W. Slocumin (1979) tulkinnan 

mukaan yksilön kokemaan epävarmuuteen vaikuttaa tiedon puuttumisen lisäksi yksilön 

kykenemättömyys erottaa merkityksellistä tietoa ei-merkityksellisestä tiedosta. Myös 
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Dale E. Brashers (2001) yhdistää epävarmuuden kokemuksen tilanteisiin, joissa tietoa ei 

ole saatavilla, tieto on epäjohdonmukaista tai päätöksien yksityiskohdat ovat epäselviä. 

Kiinnittämällä huomiota epävarmuuden kontekstisidonnaisiin ulottuvuuksiin, kuten 

epävarmuuden sijaintiin, määrään ja luonteeseen, voidaan epävarmuuden ulottuvuuksia 

ymmärtää paremmin (ks. Walker ym. 2003).  
 

Hetkellisyys ja jatkuvasti muuttuvat kontekstit ovat luonteenomaisia piirteitä ihmisten 

väliselle toiminnalle ja vuorovaikutukselle. Tietyssä ajallisessa ja paikallisessa 

kontekstissa tapahtuvaan tilanteeseen vaikuttaa useita muutosvoimia, kuten muita 

toimijoita, toimintaa ohjaavia sääntöjä ja sosiaalisia normeja, hallinnollisia periaatteita 

sekä kompleksisesta ympäristöstä aiheutuvia muutoksia. Yhdessä nämä tekijät 

muotoilevat vuorovaikutusprosessin kulkua (Mitleton-Kelly 2003) ja vaikuttavat sen 

tulkintaan (Weick 1979). Tämän takia yksilön päätös toimia tietyllä tavalla ei 

välttämättä johda odotettuun lopputulokseen, sillä konteksti, jossa toiminta tapahtuu, on 

saattanut muuttua ulkoisten tai sisäisten muutosvoimien vaikutuksesta (ks. Follett 

1924). Hajautetussa organisaatiossa toimipisteiden erilainen konteksti eli 

toimintaympäristö myös muovaa yksilöiden kokemuksia ja tapoja toimia (ks. Vartiainen 

ym. 2004). Tämä tulee esille myös tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa, jossa eri 

kontekstissa tai hallinnontasolla työskentelevät tuottivat puheessaan erilaisia 

merkityksiä samoille tapahtumille. 
 

Toimintaympäristöissä olevat eroavaisuudet konkretisoituvat näin ollen myös 

epävarmuuden erilaisina määritelminä (esim. Lawrence & Lorsch 1967). Tämä asettaa 

organisaation johdolle uusia haasteita, joihin sisäisessä viestinnässä olisi vastattava. 

Kompleksisissa ympäristöissä tai jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa toimivissa 

organisaatioissa viestinnän merkitys organisaatiota yhdistävänä tekijänä korostuu. 

Organisaation muutoskestävyyttä ja suorituskykyä jossakin tietyssä tilanteessa voidaan 

kuvata resilienssin käsitteellä, joka on läheisesti yhteydessä riskin käsitteeseen (ks. Hale 

& Heijer 2006; Hollnagel 2008). Resilienssin näkökulmasta tarkasteltuna byrokratiaan, 

hierarkkiseen ohjaukseen ja kontrolliin perustuva hallinta ei kykene tuottamaan 

kompleksisen todellisuuden edellyttämää muutosherkkyyttä ja notkeasti muutettavissa 

olevia viestiyhteyksiä. Riskienhallintaa painottava näkemys ympäröivästä 

todellisuudesta haastaakin perinteisen valtakäsityksen ja tuottaa toimijan, jonka 

vastuulla on sopeutua epävarmuuteen ja jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön (esim. 
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Power 2007). Edellä esitellyn pohjalta resilienssi ymmärretään tässä tutkimuksessa 

vuorovaikutuksessa syntyvänä emergenttinä ilmiönä. 
 

Organisaation kulttuurissa heijastuu organisaation jaetut todellisuudet ja se, miten 

esimerkiksi toimintaympäristö muokkaa organisaation tapahtumia (Aula 2000, 52–53). 

Sotilaallisesti järjestäytyneessä organisaatiossa johtajuus perustuu tarkasti määriteltyyn 

arvojärjestykseen. Hierarkkisuus, kurinalaisuus ja selkeyden tavoittelu heijastuvat myös 

yksilöiden väliseen toimintaan ja sosiaalisen järjestelmän muotoon (Nybergh 2005, 25). 

Organisoinnin, päätöksenteon ja vaikutusvallan prosessit sekä viestintärakenteet 

kuvaavat organisaation toimintakulttuuria ja sitä, miten organisaatio kertoo 

toiminnastaan (Aula 2000, 52). Seuraavassa luvussa tarkastellaan kompleksisuutta, 

muutoksen hallintaa ja epävarmuuden johtamista viestinnän näkökulmasta ja pohditaan, 

miten organisaatiorakenne sekä viestintä ja vuorovaikutus vaikuttavat epävarmuuden 

hallintaan organisaation ja yksilön tasolla. 
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3   EPÄVARMUUDEN JA MUUTOKSEN HALLINTA 
 

3.1   Epävarmuuden johtaminen viestinnällisissä prosesseissa 
 

”Tiedämme, keitä olemme, mutta emme tiedä, mitä meistä voi tulla10”, William 

Shakespeare (1929, 98) toteaa näytelmässään Hamlet. Valtionhallinnossa tulevaisuuteen 

varaudutaan ja sitä pyritään ennustamaan ministeriöiden katsauksissa ja erilaisissa 

tulevaisuusstrategioissa. Viestinnän strateginen suunnittelu perustuu organisaation 

identiteetin rakentamiseen ja toiminnan johdonmukaistamiseen, suuntaamiseen, 

kohdistamiseen ja yhtenäistämiseen (Mintzberg 1987). Organisaation ja sen identiteetin 

jatkuva uudelleen tuottaminen on Pekka Aulan (2000, 158–159) mukaan yksi 

organisaation tärkeimmistä tehtävistä, sillä kompleksisessa ympäristössä organisaatiot 

voivat vaikuttaa vain toimintakenttänsä yksittäisiin tapahtumiin ja rakenteisiin 

kokonaisvaltaisen kontrollin ja hallinnan (management) sijaan. Organisaatiorakenteella 

ja organisaation sisäisellä viestinnällä on näin ollen tärkeä merkitys organisaation 

identiteetin muodostumiselle.  
 

Kompleksisen maailmankuvan näkökulmasta tarkasteltuna strategiat ja tavoitteet saavat 

koordinoidun muotonsa viestinnässä, kun merkityksen muodostumiseen taas vaikuttavat 

tapahtumien keskinäiset yhteydet ja suhteiden muodostuminen (Juuti & Luoma 2009, 

36–37). Viestintä ei ole lineaarinen prosessi, vaan se ”kehittyy epäjatkuvuuksien kautta” 

(Aula 2000, 54). Tämän takia erilaiset tilannesidonnaiset tekijät ja muut yllätykset 

(emergenssi) vaikuttavat organisaation viestintäsuhteiden muodostumiseen, 

strategioiden toteuttamiseen ja muutoksen johtamiseen. Organisaation kompleksinen ja 

jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö sekä pysyvyyttä korostava sotilaallinen 

organisaatiorakenne asettavat viestinnälle kovia muutospaineita; miten 

toimintaympäristön ja resurssien muutoksiin tulisi reagoida ja miten muutoksista tulisi 

viestiä, jotta organisaatiossa voitaisiin rakentaa luottamusta? 
 

Organisaatioiden kompleksisuuden paradigma ei ole uusi tutkimussuuntaus 

organisaatio- ja johtamistutkimuksen kentällä (esim. Maguire ym. 2006, 171). 

Tutkittavia ilmiöitä on 1900-luvun tutkimuksessa lähestytty osittain erilaisin käsittein 

eri tutkimusperinteissä, kuten edellisessä luvussa todetaan. Yhteistä lähestymistavoille 

on kuitenkin monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden ja verkostojen tunnistaminen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Kirjoittajan suomennos.  
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Suomessa yhteiskuntatieteellinen kompleksisuuden (empiirinen) tutkimus on 

lisääntynyt vasta viime vuosina, joten tämän tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa 

syvempää ymmärrystä epävarmuuden ilmiön lisäksi kompleksisuusteoreettisen 

näkökulman soveltamisesta organisaatioiden viestinnän tutkimukseen. Empiirisen 

tutkimuksen vähäisyyden takia tutkimuskenttää leimaa tietynlainen keskeneräisyys ja 

konstikkuus (Vartiainen & Raisio 2011; Gerrits & Marks 2015), sillä yleisesti 

hyväksyttyjen kompleksisuuden ja epävarmuuden määritelmien puuttuessa eri 

tutkimussuuntausten ja koulukuntien edustajat määrittelevät keskeisiä käsitteitä eri 

tavoilla (ks. Goldstein 1999). Tässä tutkimuksessa kompleksisuutta lähestytään 

myöhäismoderniin maailmankuvaan ja organisaation viestintäverkostoihin liittyvänä 

ilmiönä.  
 

Sosiologi Manuel Castells (1996) maalaa kuvaa postmodernista tietoyhteiskunnasta, 

jossa verkostoihin kuuluminen ja organisaatioiden verkostomainen rakenne haastavat 

modernin ajan perinteisen hierarkkisen organisaatiorakenteen. Kansainvälistyminen, 

talouden globalisaatio, tiedon merkityksen kasvu sekä unionin integraatio 

rajaturvallisuusasioissa ovat muokanneet Rajavartiolaitoksen toimintaympäristöä ja 

tehneet organisaation toimijoiden ja sidosryhmien välisistä vuorovaikutussuhteista 

monikerroksisempia ja hankalammin hallittavia. Globaalissa verkostoyhteiskunnassa 

tilan, ajan ja paikan rajat menettävät merkityksensä informaatioteknologian ja teknisesti 

välittyneiden viestintämuotojen kehittymisen seurauksena (Giddens 2009, 816–817).  
 

Verkostoyhteiskunnassa viestintäyhteydet ovat helposti muuttuvia ja niitä voidaan 

vaivattomasti rakentaa, ylläpitää ja purkaa tai muodostaa uudelleen tilanteiden 

vaatimalla tavalla (Monge & Contractor 2003). Verkostonäkemyksen avulla 

monensuuntaisia ja -tasoisia viestintäsuhteita on helpompi hallita ja tarkastella 

teoreettisesti (ks. Juuti 2006, 231–232; Porter & Powell 2006, 776). Verkostonäkemys 

organisaatioiden viestinnästä on samansuuntainen kuin kompleksisuusteoreettinen 

tulkinta verkostomaisesta organisaatiosta, jossa toisiinsa kytkeytyneet palaset ovat 

vuorovaikutuksessa sekä ympäristön että toistensa kanssa tavoitteenaan parantaa 

toimijoiden välistä ja yhteistä suorituskykyä tiettyjen sääntöjen ohjaamina (Stacey 1996, 

10). Teknisesti välittyneiden viestintämuotojen kehitys on muuttanut olennaisesti myös 

organisaatioiden sisäisen viestinnän prosesseja ja käytäntöjä, jotka ovat tämän 

tutkimuksen tarkastelun kohteena. 
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Yksinkertaisimmillaan viestinnällä (communication) tarkoitetaan sanomien tai tietojen 

vaihdantaa ihmisten kesken (Wiio 2000, 13, 17). Viestinnän kulttuurinäkemyksessä 

puolestaan painotetaan jaettujen arvojen, ideoiden ja uskomusten merkitystä yhteisön 

identiteetin muodostajana. Näkemyksen mukaan viestintää ei voi tarkastella 

organisaation arvoista ja tavoitteista irrallisena toimintana, sillä organisaatiokulttuuri 

luo viestinnälle kehyksen eli kontekstin, jota vasten merkityksenanto ja tulkinta 

tapahtuvat (Åberg 2005, 36–37; Juuti 2013, 115). Tietyn viestinnällisen hetken tai 

tulkintatilanteen lisäksi (Åberg 2005, 73) kontekstin käsitteellä voidaan viitata myös 

viestijöiden väliseen vuorovaikutussuhteeseen (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 46).  
 

Viestinnän tilannesidonnainen näkemys toistuu kompleksisuusteoreettisessa ajattelussa, 

sillä organisaatiot kytkeytyvät ympäristöön tehtäviensä kautta. Suomenlahden 

merivartiosto toimii osana Euroopan laajuista rajaturvallisuusorganisaatiota ja sen 

toimintaympäristö voi muuttua nopeasti luonnonolosuhteiden tai erilaisten katastrofi- ja 

kriisitilanneiden vaikutuksesta. Toimintakentän kompleksinen luonne on osa 

organisaation jokapäiväistä toimintaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että organisaatio 

toimii useissa eri konteksteissa ja yhteistoiminnassa muun muassa muiden 

viranomaisorganisaatioiden kanssa. Ymmärtämällä paremmin kompleksisen 

toimintakentän vaikutuksia viestintäsuhteiden muodostumiselle, voidaan organisaation 

sisäistä viestintää kehittää ja löytää keinoja hallita organisaation ja sen toimintakentän 

kompleksisuuteen tai muutokseen liittyvää epävarmuutta.  

 

3.1.1  Organisaation kytkennät ja muutoksesta viestiminen 
 

Työn organisointi perustuu haluun kontrolloida muuttuvia tekijöitä ja ohjata toimintaa 

kohti yhteisen tavoitteen saavuttamista. Rationaalisen käsityksen mukaan organisaatiot 

ovat selkeitä työnjakoon ja kontrolliin perustuvia järjestelmiä, joita ohjaavat ylhäältä 

alaspäin suuntautuvat vallan ja hallinnan (rule) prosessit (esim. Taylor 1993, 104). 

Weberin (1968) byrokratiateoriassa organisaation sisäisen vallankäytön oikeutus ja 

auktoriteetin legitimiteetti perustuvat rationaalisuuden ja tehokkuuden ideaan, joka 

toteutuessaan vahvistaa julkisten organisaatioiden vallankäytön avoimuutta, 

kansalaisten yhdenvertaisuutta ja oikeusvaltion toteutumista. Julkisille organisaatioille 

byrokratia on historian saatossa ollut myös tärkeä keino mukautua taloudellisiin 

muutoksiin (ks. Hietaniemi 1998, 252–253).  
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Linja-esikuntaorganisaatio on kehittynyt Weberin byrokratiateorian pohjalta 

syntyneestä linjaorganisaatiosta, jossa käskyvalta on keskitetty organisaation ylimpään 

johtoon (Rissanen, Sääski ja Vornanen 1996, 24–25). Linja-esikuntaorganisaatiossa 

johdon apuna toimii asiantuntijoista koostuva esikunta, jolla on oikeus neuvoa ja ohjata 

johtoa päätöksissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita määräysvaltaa. Ohjeiden ja käskyjen 

erottaminen toisistaan saattaakin aika ajoin tuottaa vaikeuksia, sillä tutkimusten mukaan 

ohjeet koetaan usein käskyiksi niiden lähettäjän asiantuntemusauktoriteetista johtuen 

(esim. Rissanen ym. 1996, 25). Muun muassa tämän vuoksi linja-esikuntaorganisaation 

työntekijöiden tarkkojen vastuualueiden määrittely on tärkeää (Sjöstrand 1979, 167, 

263).  
 

Erityisesti sotilasorganisaatioissa hierarkiaan ja käskyvaltasuhteisiin perustuvat vahvat 

toimintamallit ja johtamisen perinteet ovat muokanneet viestintää kontrolli- ja 

vaikutuskeskeiseksi (Jantunen & Rantapelkonen 2014, 30). Muuttuneessa 

turvallisuuspoliittisessa kontekstissa tiukan kontrollin ja koordinoinnin paradigmaan 

nojaavat johtamisen käytännöt näyttäytyvät kuitenkin ongelmallisina. Rationaaliset 

organisaatiomallit eivät pysty selittämään kompleksisen maailman monimutkaisia ja 

verkostomaisia vuorovaikutussuhteita tai niissä muotonsa saavia ilmiöitä, sillä 

byrokratiaan perustuva rationaalisuuden vaatimus vaikeuttaa epälineaaristen 

kytkentöjen havaitsemista. Viestintä ja vuorovaikutustilanteet kehittyvät 

epäjatkuvuuksien kautta, eikä muutostekijän katkaisemassa viestintätilanteessa 

välttämättä päde aiemmat selitykset tai ymmärrys asioiden tilasta (Aula 2000, 54). 

Sosiaalisissa systeemeissä vuorovaikutuksen, viestinnän sekä yksilöiden tai ryhmien 

toiminnan sekä sääntöjen ja strategioiden väliset kytkennät ja systeemiin kohdistuvat 

ulkopuoliset muutostekijät muovaavat organisaation rakenteita ennustamattomalla 

tavalla (ks. Mitleton-Kelly 2003, 26–28).  
 

Kytkeytyneisyys ja vuorovaikutus perustuvat organisaation palauteprosesseihin, jotka 

toimivat informaation välittymisen kanavina. Palautteella tarkoitetaan sellaista 

informaatiota (fact, information, knowledge), joka muuttaa organisaation tilaa (esim. 

Luhmann 1995, 67–69; Ståhle 2004, 245). Kompleksisuusteoreettisessa ajattelussa 

positiivisella palautteella viitataan muutoksen tai erilaisten poikkeamien 

vahvistumiseen, kun negatiivisella palautteella taas viitataan organisaation tasapainon, 

pysyvyyden ja kontrollin vahvistumiseen (esim. Aula 1999, 98; Ståhle, 2004, 233; 

Vartiainen & Raisio 2011, 403). Palauteprosessit toimivat samalla myös viestinnän 
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tehokkuuden ja itseorganisoitumisen lähtökohtana sekä kompleksisessa ympäristössä 

toimivan organisaation keinona ennakoida tai sopeutua ympäristön muutoksiin (ks. 

Aula 1999, 103).  
 

Organisaatiorakenne vaikuttaa osaltaan myös organisaation viestinnän ja 

vuorovaikutuksen luonteeseen. Organisaation viestinnälliset prosessit, johtaminen, 

operatiivisen toiminnan järjestäminen sekä työnjako ja ohjaussuhteet konkretisoituvat 

organisaatiossa toimivien yksilöiden välisissä suhteissa ja niihin rakentuneissa 

toimintatavoissa (ks. Rissanen ym. 1996, 22–23; Lämsä & Hautala 2008, 152). 

Organisaatiorakenteet ovat teoreettisia lähtökohtia ja usein eri organisaatiorakenteiden 

muodot lomittuvat toisiinsa. Linja-esikuntaorganisaatiorakenteen lisäksi 

Rajavartiolaitoksesta voidaan erottaa myös hajautetulle organisaatiolle tyypillisiä 

piirteitä. Sotilaallisesti johdetun linja-esikuntaorganisaation rakenne hahmottuukin 

parhaiten silloin, kun sen tehtäviä ja johtamista tarkastellaan toimintaympäristön 

muutoksen kautta.  
 

Rajavartiolaitoksessa on siirrytty byrokraattisesta johtamismallista kohti joustavampia 

käytäntöjä, jotka edistävät organisaation kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuvaan  

kompleksiseen toimintaympäristöön. Ketteryys ja joustavuus toistuvat erityisesti 

meripelastusorganisaation strategioissa (Rajavartiolaitos 2017), vaikka perinteistä linja-

esikuntaorganisaatiota kuvataan edelleen kontrollin ja hierarkian käsitteillä (Puukka 

2005). Organisaation muuttaminen niin kutsutuksi hybridiorganisaatioksi, joka voi 

muokata rakennettaan vaihtuvien tilanteiden edellyttämällä tavalla, on eräs keino hallita 

kompleksista ja jatkuvassa muutoksessa olevaa toimintaympäristöä.  
 

Sisäinen viestintä ja johtaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa, vaikka organisaation 

viestintää suorittavatkin kaikki sen jäsenet. Organisaation sisäiseen viestintään kuuluu 

sekä pitkällä aikavälillä toteutettavia strategisia tavoitteita, kuten arvojen, päätehtävien 

ja toimintojen priorisointia että operatiivista viestintää eli päivittäisiin työtehtäviin 

liittyviä käskyjä, joiden avulla strategiset tavoitteet on pilkottu lyhyellä aikavälillä 

toteutettaviksi. Viestien sisällön lisäksi muutoksesta viestimisessä on olennaista kytkeä 

muutosviestit jatkuvana prosessina osaksi organisaation muuta toimintaa (Juholin 1999, 

196). Sisäisen viestinnän tulisikin toimia eräänlaisena liitäntämuuttujana, joka kytkee 

organisaation eri tasot yhteen ja mahdollistaa eri tasojen välisen vuorovaikutuksen (ks. 

Tilev 1994, 11, 49–51). Organisaation osien keskinäinen vuorovaikutus sekä 
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organisaation vuorovaikutus sen toimintaympäristön ja siinä toimivien muiden 

toimijoiden kanssa luo viestintätilanteelle kontekstin, jossa toimijoiden väliset suhteet 

järjestäytyvät. 

 

3.1.2  Tulkintaa ja merkitysten luomista 
 

Kompleksisuusteoreettisesta ajattelusta voidaan löytää epävarmuuden tutkimuksen 

kannalta kiinnostavia yhteyksiä merkityksellistämisen käsitteeseen. Kunnallisen 

päätöksenteon valmistelutyötä tutkinut Harri Jalonen (2007, 246–249) esittää 

väitöskirjassaan, että merkityksellistäminen on eräänlainen organisoimisen prosessi ja 

yksi itseorganisoitumisen muodoista. Näin määriteltynä merkityksellistäminen tarjoaa 

selitysvoimaisen käsitteen myös organisaation sisäisten viestintäprosessien ja 

muutoksesta johtuvan epävarmuuden kokemuksen tarkasteluun. Ihmisten välisenä 

toimintana viestintä on informaation vaihtoa, mutta siinä on olennaisesti kysymys myös 

kontekstisidonnaisesta tulkintaprosessista (a process of symbolic exchange), jossa 

tilanteelle muodostuu yksilöllinen tai jaettu viitekehys (Poutanen 2016, 35). 

Toimijoiden sosiokulttuurinen tausta ja subjektiivinen tietämys vaikuttavat tilanteen 

tulkintaan ja merkityksen luomiseen, minkä takia epävarmuuden määrittelyssä on 

pohjimmiltaan kysymys yksilöiden tekemistä tulkinnoista ja käsitteelle antamista 

merkityksistä.  
 

Epävarmuus on näin ajateltuna kokemusten tulkinnasta syntyvää uutta tietoa, jonka 

varaan ymmärrys muutoksen kokemuksesta ja toimijoiden välisistä valtasuhteista 

rakentuu (ks. Weick 1979). Tilanteen tulkinnassa on useiden tutkijoiden mukaan 

kysymys retrospektiivisistä ja toistuvista prosesseista, joissa tilannetta kehystämällä 

pyritään luomaan järjestystä ja tehdään takautuvia merkityksiä tilanteesta ja sen 

suunnasta (esim. Weick 1979, 194–201; Thurlow & Helms Mills 2009, 460, 462). 

Weickin (1995, 55–61) käsityksen mukaan merkitysten luomisessa ei niinkään ole 

kysymys tarkan ja oikean tulkinnan tekemisestä, vaan pikemminkin tilanteen 

osatekijöiden suhteita kuvaavan uskottavan kertomuksen luomisesta, mihin perustuen 

toimintaa voidaan ohjata vuorovaikutuksen jatkumiseksi. Muutoksen ymmärtämisen 

näkökulmasta merkityksellistämistä on tutkittu myös prosessina, joka kohdistuu 

tulevaisuuteen (esim. Gephart, Topal ja Zhang 2010; Kiiskinen 2017).  
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Merkityksellistämistä on tutkimuskirjallisuudessa lähestytty sekä sosiaaliseen 

toimintaan liittyvänä diskursiivisena ilmiönä (esim. Gephart 1993, 1485; Weick 1995; 

Thurlow & Helms-Mills 2009) että yksilöllisenä kognitiivisena prosessina (esim. 

Starbuck & Milliken 1988; Klein, Moon ja Hoffman 2006). Tässä tutkimuksessa 

merkitysten luominen ymmärretään toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa 

tapahtuvana toimintana, jota luonnehtii toisiinsa kietoutuneet ja emergentit kytkennät. 

Epävarmuus ei sellaisenaan ole havaittavissa, vaan se saa muotonsa tulkintaprosessissa, 

jolle on luonteenomaista kompleksisuus ja useiden tekijöiden yhteenkietoutuminen ja 

vuorovaikutus. Epävarmuuden ymmärtämisessä ja sen hallinnassa ihmisten välisen 

toiminnan ja vuorovaikutusprosessien ymmärtäminen on tärkeää, sillä viestintä voi 

parhaimmillaan edesauttaa tilanteen ymmärtämistä ja huonoimmillaan aikaansaada 

väärinkäsityksiä tai lisätä yksilöiden vastakkaisasettelua ja konflikteja (ks. Wiio 2000, 

15–16, 58). Rakentamalla uusia tulkinnallisia viitekehyksiä, kehittämällä niitä 

tilanteessa tapahtuvien muutosten myötä ja testaamalla niitä toiminnassa, kompleksista 

toimintaympäristöä voidaan käsittää ja tilanteeseen liittyvää epävarmuutta vähentää (ks. 

Kumar & Singhal 2012). 
 

Viestinnällä voidaan yrittää vaikuttaa organisaation jaettuihin arvoihin ja asenteisiin, 

tietotasoon, mielipiteisiin sekä yksittäisten työntekijöiden motivaatioon, sitoutumiseen 

ja käyttäytymiseen (Åberg 1993, 42–48). Viestintää voidaan tarkastella jatkuvana 

narratiivisena prosessina (Kiiskinen 2017), jossa luodaan merkityksiä sosiaalisella, 

kulttuurisella ja psykologisella tasolla (Hallahan ym. 2007, 23). Tarinat ovat ”ikivanha 

tapa kertoa merkityksellisistä asioista ymmärrettävästi” (Juholin 2013, 103). Tilanteesta 

tai tapahtumasta muodostuvassa kerrontaprosessissa on aina kaksi toisistaan erillistä 

tarinaa, joista ensimmäinen on kerrottu tarina ja toinen on kuulijoiden aiemman 

kokemuksensa ja tietonsa pohjalta ajatuksissaan muokkaama tarina (Juholin 2013, 103). 

Siirtämällä tarkastelun painopisteen viestintäprosessiin ja siinä muodostuviin 

merkityksiin, voidaan systeemin sosiaalisia rakenteita tutkia organisaatiokulttuuria 

määrittävinä tekijöinä. Viestinnässä heijastuu systeemin kulttuuri eli sosiaalista 

toimintaa ohjaavat arvot ja strategioissa määritellyt tavoitteet, jotka saavat muotonsa 

organisaation viestintäprosesseissa ja tulkinnassa (ks. Aula 2000, 50–52).  
 

Inhimilliset toimijat eroavat kuitenkin sääntöihin perustuvista toimijoista, joita on 

perinteisesti tarkasteltu kompleksisuusteoreettisen tutkimuksen toimijoina (Poutanen 

2016, 35). Ihmisten toiminta on tavoitteellista ja se pohjautuu tietoisiin tai 
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tiedostamattomiin suunnitelmiin, jotka ovat alttiita muutokselle (Axelrod & Cohen 

1999). Aiempien kokemusten, oppimisen ja valikoitumisen kautta joistakin sosiaalisen 

toiminnan muodoista tulee näkyvämpiä kuin toisista, jolloin tietyt toimintamallit 

vahvistuvat ja jäävät organisaation kollektiiviseen muistiin (Poutanen 2016, 36). 

Tällainen näkemys sosiaalisen todellisuuden luonteesta antaa kehyksen tutkia ihmisten 

toimintaa sisäisen viestinnän ja kompleksisessa toimintaympäristössä tapahtuvan 

viestinnän johtamisen kontekstissa.  
 

Kompleksisuus organisaation toimintaa kuvaavana ominaisuutena edellyttää myös 

uudenlaista lähestymistapaa johtajuuteen, sillä kompleksisuutta ei voi hallita 

byrokraattista organisaatiota kuvaavien klassisten johtamismallien avulla (esim. Juuti & 

Luoma 2009; Hanén 2017). Weberiläinen byrokratiajohtaminen perustuu 

viestintäprosessien lineaarisuuteen, jolloin johtaminen tapahtuu organisaation ylätasolta 

alatasolle. Verkostomaisessa organisaatiossa johtajuus rakentuu vuorovaikutteisesti 

samaan tapaan kuin tiedonvaihto, ongelmien ratkaisu ja tehtävistä suoriutuminen 

tapahtuvat monensuuntaisen kollektiivisen toiminnan tuloksena (Marion & Uhl-Bien 

2011, 395–396).  
 

Useamman toimijan yhteistoimintaa painottavan ”kompleksisuusjohtamisen 

taustaoletuksissa korostuu juuri postmoderneille suuntauksille tyypillinen kritiikki 

modernin ajattelun ja sen tuottamien teknisrationaalisten toimintamallien 

riittämättömyydestä organisaatioiden ongelmien ratkaisussa” (Hanén 2017, 132). 

Vaikka teoriat kollektiivisesta johtajuudesta (Weick & Roberts 1993), jaetusta 

johtamisesta (Pearce & Conger 2003; Juuti 2013) tai kompleksisuusjohtamisesta (Hazy, 

Goldstein ja Lichtenstein 2007b) painottavat yhteisöllistä lähestymistapaa johtajuuteen, 

organisaatiot tarvitsevat myös hierarkiaan perustuvaa yksilöjohtajuutta (ks. Hanén 2017, 

136). Kompleksisessa toimintaympäristössä johtamisessa on ennen kaikkea kysymys 

siitä, miten organisaatiossa mahdollistetaan vuorovaikutusprosessien syntyminen ja 

tiedon oikea-aikainen ohjaaminen strategioiden toteuttamiseksi. Organisaation sisäisellä 

viestinnällä onkin tärkeä merkitys muutostilanteesta johtuvan epävarmuuden hallinnassa 

ja työntekijöiden uusiin toimintatapoihin sitouttamisessa. 
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4   AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Tutkimusasetelmassa empiirisen osan tehtäväksi määriteltiin epävarmuuden hallinnan 

syvemmän ymmärtämisen saavuttaminen ja kompleksisuusteoreettisen näkökulman 

soveltuvuuden arviointi organisaatioiden viestinnän tutkimuksessa. Aineisto ja 

menetelmät -luvussa kuvataan empiirisen tutkimuksen toteuttaminen sekä aineiston 

valinta ja käsittely. Seuraavissa pääluvuissa (5 ja 6) analysoidaan sopeuttamis- ja 

muutostoimista johtuvaa epävarmuutta ja organisaation vuorovaikutusprosesseja sekä 

tarkennetaan kompleksisuuden tutkimuskäsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin 

perustuvaa viitekehystä epävarmuuden hallinnasta. Kompleksisuusteoreettisen ajattelun 

näkökulmasta tavoitteena on lisätä ymmärrystä epävarmuuden kokemuksesta ja 

muutoksesta sekä niiden keskinäisestä suhteesta.  
 

Tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu tapaustutkimuksena ja siinä tarkastellaan 

Rajavartiolaitoksen sopeuttamis- ja muutostoimien aikaansaamaa epävarmuuden 

kokemusta Suomenlahden merivartiostossa. Tapaustutkimus sopii tämän tutkimuksen 

strategiaksi, sillä tutkimuskohteena on kokemusmaailman ilmiö, jota halutaan ymmärtää 

syvällisesti tutkimuksessa määritellyssä kontekstissa (ks. Eisenhardt 1989; Yin 2014). 

Tutkimusstrategia toimiikin eräänlaisena siltana empiirisen aineiston ja teorian välissä 

kytkemällä kerätyn aineiston ja siitä tehdyt johtopäätökset tutkimuksessa asetettuun 

tutkimusongelmaan (Yin 2014). Tutkimusstrategiana tapaustutkimus on varsin joustava 

ja sitä voidaan toteuttaa erilaisilla analyysimenetelmillä, mikä osaltaan mahdollistaa 

uusien näkökulmien luomisen, havaintojen tekemisen ja ilmiön perusteellisen 

ymmärtämisen. Toisaalta tutkimusstrategiaan kohdistuva kritiikki painottaa sitä, ettei 

tapaustutkimuksen joustavuuden takia voida määritellä yksiselitteisiä kriteerejä 

tutkimuksen arviointia varten (esim. Hamel, Dufour ja Fortin 1993). 
 

Tämän takia aineiston valinnassa oli erittäin tärkeää pohtia aineiston edustavuutta ja 

kykyä vastata tutkimuksessa asetettuun ongelmaan. Tapaustutkimuksessa käytetään 

usein erilaisia aineistoja, sillä niiden yhdistämisen eli triangulaation tarkoituksena on 

parantaa tutkimuksen luotettavuutta (esim. Eskola & Suoranta 2008, 68–69). Tämän 

tutkimuksen aineisto koostuu merivartioston työntekijöiden teemahaastatteluista, joita 

analysoidaan epävarmuuden ja muutoksen linssien läpi. Haastatteluaineistoa 

täydennetään dokumenttiaineistolla, joka pitää sisällään sisäisen turvallisuuden 
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selonteon, sen pohjalta laaditun sisäisen turvallisuuden strategian, Rajavartiolaitoksessa 

laaditun sopeuttamissuunnitelman sekä erilaisia Rajavartiolaitoksen toimintaa ohjaavia 

asiakirjoja. Organisaation toiveet ovat vaikuttaneet tutkimuksen suuntaan ja aineiston 

valintaan tutkimusprosessin eri vaiheissa. Aineiston rajaukseen vaikutti myös 

Rajavartiolaitoksen esikunnan viestintäyksikön toive saada tutkimuksellista tietoa 

parhaillaan käynnissä oleviin sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyvän sisäisen viestinnän 

kokemuksesta.  
 

Teemahaastattelu valittiin tämän tutkimuksen menetelmäksi, koska se sopii tilanteisiin, 

joissa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin ja haastateltaville ennakolta 

tiedossa olevaan aihepiiriin. Valintaan vaikutti myös se, että teemahaastattelu on 

strukturoituihin menetelmiin verrattuna huomattavasti joustavampi ja vapaampi 

tiedontuotannon muoto (esim. Hirsjärvi & Hurme 2009, 47–48). Teemahaastattelun 

valintaa ja menetelmän suhdetta tässä tutkimuksessa esitettyyn ongelmaan tarkastellaan 

luvussa 4.1. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysillä, jolloin epävarmuuden 

kokemuksesta ja muutoksesta muodostettiin tiivistetty kuvaus, joka liittää tulokset 

ilmiön laajempaan kontekstiin ja aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2013, 103–106). Toisin sanoen tutkimusaineistoa tarkasteltiin 

yksityiskohtaisesti osoittamalla haastatteluista merkityksellisiä teemoja, joita 

analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysiin ja aineiston 

käsittelyyn perehdytään tarkemmin luvussa 4.2.  
 

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä kysymykset tutkimuksen luotettavuudesta 

johdattavat pohtimaan kysymyksiä tiedon totuudesta ja objektiivisuudesta. Näkemykset 

todellisuuden luonteesta vaikuttavatkin olennaisesti siihen, miten tutkimuksen 

luotettavuuteen suhtaudutaan ja miten sitä arvioidaan (Tuomi & Sarajärvi 2013, 134). 

Metodologiaa käsittelevässä kirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta lähestytään 

validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. Validiteetilla viitataan tutkimuksen pätevyyteen 

eli siihen, miten hyvin tutkimuksessa käytetyllä tutkimusmenetelmällä voidaan 

tarkastella sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, jota on tarkoitus selvittää. Reliabiliteetti 

taas viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä 

käsitteiden käyttökelpoisuutta on kuitenkin kritisoitu niiden monitulkintaisuuteen 

vedoten (esim. Miles & Huberman 1994). Tämän tutkimuksen luotettavuutta, eettisiä 

ulottuvuuksia ja tutkijan suhdetta tutkimuskohteena olevaan organisaatioon pohditaan 

tarkemmin luvussa 4.3. 
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4.1  Empiirinen aineisto ja tutkimusmenetelmä 
 

Analysoimalla teemahaastatteluilla kerättyä empiiristä aineistoa tutkimuksessa 

havainnollistetaan organisaation toimintakentässä tapahtuneita muutoksia ja niihin 

liittyvää viestintää sekä merivartioston henkilöstön kokemusta epävarmuudesta. 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina syys–lokakuussa 2017. Haastateltaviksi 

valittiin yksitoista merivartioston eri yksiköissä ja hallinnontasolla työskentelevää, jotta 

sopeuttamis- ja muutostoimien vaikutuksia sekä epävarmuuden kokemuksen ja 

muutosten laajuuden välistä suhdetta voitaisiin ymmärtää paremmin. Haastatelluista 

kolme työskenteli talouden sopeuttamistoimien suunnittelu- ja toimeenpanovaiheessa 

johtotehtävissä Suomenlahden merivartioston esikunnassa ja neljä keskijohdossa, eli he 

olivat merivartioston yksiköiden päälliköitä. Neljä haastateltua puolestaan työskenteli 

vuoropäällikkö-, vartioupseeri- tai kansimiestasolla, eli organisaation suorittavassa 

portaassa. Haastateltujen valinnassa kiinnitettiin huomiota haastateltujen 

tehtävänkuvaan ja palvelusaikaan Rajavartiolaitoksessa. Lisäksi haastatellut pyrittiin 

valitsemaan eri ikäryhmistä. Tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta päätös 

haastatella komentoketjun eri tasoilla työskenteleviä osoittautui toimivaksi.   
 

Teemahaastattelujen aiheet käsittelivät henkilöstön näkemyksiä organisaation sisäisestä 

viestinnästä muutostilanteessa. Samalla käsiteltiin sopeuttamistoimien aiheuttamien 

muutosten ja muuttuneen toimintaympäristön suhdetta sekä niihin liittyvää 

epävarmuuden kokemusta. Haastatteluissa tarkasteltiin myös eri puolilla maailmaa 

tapahtuvien kansainvälisten konfliktien ja kriisien heijastevaikutuksia kansalliseen ja 

eurooppalaiseen rajaturvallisuuteen.  
 

Haastattelurungon muodostaneet teema-alueet ryhmiteltiin seuraavasti: 
 

• Turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset 

• Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamistoimet ja niihin liittyvät muutokset 

• Muutoksiin liittyvä epävarmuuden kokemus 

• Epävarmuuden hallinta ja johtaminen 

• Organisaation sisäinen viestintä ja sen merkitys epävarmuuden hallinnassa 
 

Haastatteluteemat selkeytettiin kysymyksiksi (liite 1), jotta tutkittavat asiat ja ilmiöt 

olisivat helpommin lähestyttäviä. Haastatteluprosessin aikana tutkimuskysymyksiä 

selkeytettiin ja niiden järjestystä vaihdettiin haastateltujen haastattelutilanteessa 
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tuottamaa kertomusta mukaillen. Haastattelurungon kehittäminen onkin 

luonteenomaista teemahaastattelulle, sillä haastattelutilanteessa tutkittava ilmiö 

hahmottuu haastateltujen kokemusten ja ajatusten lähtökohdista (ks. Fontana & Frey 

2000, 653–654). Haastattelut kestivät keskimäärin 40–60 minuuttia, ja ne alkoivat 

vapaalla keskustelulla merivartioston toimintaympäristön muutoksesta ja talouden 

sopeuttamistoimista. Alkukeskustelussa kehystettiin myös muutokseen liittyvää 

epävarmuuden määritelmää, jonka jokainen haastateltu sai tehdä omista 

lähtökohdistaan. Tutkija ei haastattelun aikana tuonut esille omaa näkemystään 

epävarmuuden määritelmästä, jotta se ei olisi vaikuttanut haastateltujen vastauksiin. 

Haastatelluille tarjoutui näin ollen mahdollisuus kuvailla kokemuksiaan muutoksesta ja 

epävarmuudesta parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi erilaisilla 

tapausesimerkeillä ja tarinoilla.  
 

Tässä tutkimuksessa haastattelua käytettiin keskeisenä tiedonkeruumenetelmänä, jotta 

epävarmuuden kokemusta ja kompleksisuuden merkitystä voitaisiin ymmärtää 

organisaation eri hallinnontasoilla työskentelevien näkökulmista. Tieteellisenä 

menetelmänä haastattelututkimus on erilaisiin lähtökohtiin mukautuva, sillä sen avulla 

aineiston kerääminen voidaan sovittaa tutkimuksen kontekstiin ja tilanteen edellyttämiin 

kehyksiin (Fontana & Frey 2000, 660–661; Tuomi & Sarajärvi 2013, 73–74). 

Tiedonkeruumenetelmän joustavuus sekä tutkijan omakohtaiset käsitykset ja tulkinnat 

muovaavat kuitenkin tutkimuskohteesta saatavaa tietoa, mikä osaltaan tekee 

menetelmästä hankalasti hallittavan. Haastattelututkimuksessa konteksti- ja 

tilannesidonnaiset tekijät ja niiden tulkinta vaikuttavat saatavan tiedon luonteeseen (ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2009). Tutkijan on tämän takia tärkeää tunnistaa ja pohtia kriittisesti 

omia ennakkokäsityksiään sekä tehdä läpinäkyväksi oma suhteensa tutkittavaan 

kohteeseen. Tämän tutkimuksen osalta tähän palataan luvussa 4.3. 
 

Teemahaastattelua voisikin kuvailla vuorovaikutustilanteeksi, joka kasvattaa 

haastattelijan ymmärrystä haastateltavan toimintaympäristöstä, sen ilmiöistä ja niiden 

kokemuksesta. Teemahaastattelu etenee tutkimuksen kannalta merkityksellisten 

teemojen johdattamana yksityiskohtaisten kysymysten sijaan, mikä mahdollistaa 

ihmisten erilaisten tulkintojen ja asioille antamien merkitysten sekä niitä muovaavien 

vuorovaikutusprosessien huomioimisen (Hirsjärvi & Hurme 2009, 48). Vaikka ennalta 

määritellyistä teemoista pyritään keskustelemaan kaikkien haastateltavien kanssa, 

teemahaastattelussa annetaan runsaasti tilaa haastateltavien keskusteluun 
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osallistumiselle (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47–48). Tämän voidaan tulkita auttaneen 

sekä kysymysten ymmärtämistä ja niihin vastaamista että vastausten ymmärtämistä 

tutkittavassa kontekstissa, sillä haastatellut kykenivät menetelmän puitteissa kertomaan 

havainnollistavia esimerkkitapauksia ja tilanteiden kompleksista luonnetta kuvaavia 

tarinoita. Haastattelutilanteessa tiedostettiin myös se, että haastatelluilla saattaa olla 

taipumus ajatella vastaustensa sosiaalista hyväksyntää jopa siinä määrin, että he 

vastaavat totuutta muunnellen (esim. Foddy 1996, 112; Järvinen & Järvinen 2011, 146). 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vastauksia, joissa toistetaan organisaation strategiaa ja 

tavoitteita, vaikka ne eivät olisi toteutuneet käytännössä. Tämän takia luottamuksellisen 

suhteen muodostaminen haastateltujen kanssa oli tärkeää, jotta asioista voitiin 

keskustella luontevasti ja vapautuneesti. 
 

Lisäksi tutkijan täytyy myös pystyä näkemään oma taustansa ja käsityksensä 

ulkopuolisen silmin, jotta tutkija voi välttyä uusintamasta omaa näkemystään 

poimimalla teemahaastatteluista vain ennakkokäsityksiään vahvistavia ajatuksia 

(Järvinen & Järvinen 2011, 146). Kvalitatiivisen tutkimuksen säännöistä kirjoittanut 

David Silverman (1988, 258–259) painottaakin tähän liittyen, ettei haastateltujen 

mielipiteitä tulisi käsittää selityksiksi, koska tällöin haastattelumateriaalin 

problemaattinen, tulkinnallinen ja kontekstuaalinen luonne katoaa. Toisin sanoen 

haastateltujen puhetta pitäisi faktanäkökulman sijaan pyrkiä tulkitsemaan yhdenlaisena 

avauksena keskusteluun jostakin aiheesta, esimerkiksi epävarmuudesta.  

 

4.2  Haastatteluaineiston analysointi 
 

Kerätty haastatteluaineisto litteroitiin, jolloin tekstiä kertyi noin 75 sivua. Aineistoon 

tutustumisen jälkeen siitä tiivistettiin tutkimustehtävän kannalta olennainen ennen 

aineiston luokittelua (ks. Braun & Clarke 2006, 16–19). Tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen perusteella litteroitu haastatteluaineisto luokiteltiin haastattelurungon 

muodostaneiden teema-alueiden mukaisesti. Haastattelurunko muodosti pääkategoriat 

aineiston luokittelulle, jolloin tutkimuksen pääkäsitteiksi vahvistuivat epävarmuus, 

muutos ja kompleksisuus. Analyysivaiheessa käsitteiden saamia määritelmiä 

jäsennettiin yksityiskohtaisemmin alakategorioihin, jotta eri käsitteiden välisistä 

keskinäisistä suhteista pystyttiin saamaan selkeämpi käsitys. Esimerkiksi epävarmuuden 

määritelmissä toistuivat muutokseen, päätöksentekoon, toimintaympäristöön ja aikaan 
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liittyvät ulottuvuudet. Kompleksisuus puolestaan sai määritelmiä viestintään, 

vuorovaikutukseen ja toimintaympäristöön liittyen. Tutkimuksen analyyttisen prosessin 

aikana aineiston luokittelua täsmennettiin sitä mukaa, kun tutkijan ymmärrys 

tutkittavasta ilmiöstä tarkentui. 
 

Sisällönanalyysin keinoin sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyvistä epävarmuuden 

prosesseista hahmottui kolme muutoksen ja epävarmuuden ympärille rakentuvaa 

kertomusta. Kertomuksissa tuotettiin käsityksiä merivartioston eri yksiköiden sisäisistä 

ja välisistä muutoksista, toimintaympäristöstä, turvallisuudesta ja sopeuttamistoimien 

vaikutuksista. Aineistosta analysoitiin epävarmuuden, muutoksen ja kompleksisuuden 

teemoihin liittyviä käsityksiä, havainnoitiin haastateltujen puheessa ilmeneviä 

yhtäläisyyksiä ja eroja sekä tarkasteltiin aineistosta heijastuvia toimintatapoja sekä 

viestintäkulttuuria merivartioston eri yksiköissä. Haastateltujen näkemyksiä tutkittiin 

peilaamalla käsityksiä epävarmuudesta, kompleksisuudesta ja sopeuttamistoimien 

aikaansaamista muutoksista tutkimuksessa asetettuun kompleksisuusteoreettiseen 

viitekehykseen. Epävarmuuden hallinnan tavat ja niihin liittyvät viestinnälliset suhteet 

osoittautuivat merkityksellisiksi teemoiksi sekä aineiston että tutkimuskysymyksiin 

vastaamisen kannalta. Sen vuoksi organisaation muutoskyvykkyys (resilience) otettiin 

mukaan tässä tutkimuksessa luotuun epävarmuuden hallinnan ja johtamisen 

viestintämalliin. 
 

Seuraavissa luvuissa haastateltujen näkemyksiin viitataan koodatuilla tunnisteilla 

tutkimukseen osallistuneiden yksityisyyden suojelemiseksi. Haastateltujen kommentit 

on aineiston koodaus- ja luokitteluvaiheessa jaettu kolmeen eri kategoriaan riippuen 

siitä, edustavatko haastatellut merivartioston ylintä johtoa, keskijohtoa vai suorittavaa 

tasoa. Ylimmän johdon kommentteihin viitataan tunnisteilla YJ 1, YJ 2, YJ 3. 

Keskijohdon kommentteihin puolestaan viitataan tunnisteilla KJ 1, KJ 2, KJ 3, KJ 4 ja 

suorittavan tason näkemyksiin viitataan tunnisteilla ST 1, ST 2, ST 3, ST 4.  
 

Laadullisen aineiston käsittelyyn sisältyy useita vaiheita, minkä takia aineiston 

analyysilla viitataan tässä tutkimuksessa koko aineistonkäsittelyn prosessiin sen 

alkuvaiheesta aina tulkinnallisiin lopputuloksiin saakka (ks. Hirsjärvi & Hurme 2009, 

143–152). Tutkimuskirjallisuudessa analyysia ohjaavat päättelyn logiikat ryhmitellään 

perinteisesti induktiiviseen, abduktiiviseen ja deduktiiviseen päättelyyn (esim. Toivonen 

1999, 46–47; Tuomi & Sarajärvi 2013, 96–98). Päättelyn logiikkaa tarkastelemalla 
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voidaan havainnollistaa tutkimuksen teoriaosan ja empiirisen osan välistä suhdetta. 

Tässä tutkimuksessa teemahaastatteluilla kerättyä aineistoa analysoitiin teoriaohjaavalla 

sisällönanalyysilla, jossa empiirinen aineisto kytkettiin teoreettisiin käsitteisiin. Tällöin 

puhutaan abduktiivisen päättelyn logiikasta, jossa tutkijan muodostama johtoajatus 

ohjaa aineiston keräämistä ja analysointia (ks. Toivonen 1999, 47).  
 

Tutkimuksen johtoajatukseksi hahmottui sopeuttamis- ja muutostoimista johtuva 

epävarmuuden kokemus sekä vuorovaikutuksen ja merkitysten kompleksisuus. 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla haastatteluaineistosta pyrittiin löytämään 

tiedostettuja tai tiedostamattomia epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä sekä pohtimaan 

kriittisesti henkilöstön kokemusta organisaation viestinnästä muutostilanteessa. 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi eroaa induktiiviseen päättelyyn perustuvasta 

aineistolähtöisestä analyysistä, sillä siinä teoreettiset käsitteet ohjaavat empiirisen 

aineiston analyysia sen sijaan, että analyysissa edettäisiin täysin ”aineiston 

tiedonantajien ehdoilla” (Tuomi & Sarajärvi 2013, 96). Tutkimuksessa aikaisemman 

tiedon merkitys ei kuitenkaan ole testaava, kuten deduktiivisessa päättelyssä, vaan 

teorian tarkoituksena on auttaa tutkijaa löytämään tutkimusaineistostaan innovatiivisia 

ja uudenlaisia tulkintoja. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa analyysiyksiköt 

poimitaan aineistolähtöisen analyysin tavoin aineistosta, mutta teoreettiset käsitteet 

ohjaavat analyysin etenemistä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 96–97.) 

 

4.3  Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Tieteen tekemisen eettisenä normina voidaan pitää järjestelmällistä epäilyn periaatetta 

(ks. Merton 1973). Tutkimusmenetelmistä tai tieteenfilosofisista lähtöoletuksista 

huolimatta tieteellisen tutkimuksen tulee noudattaa pätevyyden (validiteetti) ja 

luotettavuuden (reliabiliteetti) kriteerejä. Tässä tapaustutkimuksessa on käytetty 

laadullista ja ymmärtävää tutkimusotetta. Laadullisessa tutkimuksessa tuskin koskaan 

päästään täydelliseen objektiivisuuteen, sillä käytetyt käsitteet ja menetelmät sekä 

tutkimusasetelman ja -ongelman laatiminen vaikuttavat tutkimuksen lopputuloksiin 

(esim. Grönfors 1985, 14). Lisäksi aineiston koodaamiseen ja litterointiin sisältyy 

ontologisia ja epistemologisia oletuksia siitä, mikä kerätyssä aineistossa on olennaista ja 

millaisiin ilmiöihin analyysissa pitäisi keskittyä (ks. Mason 1996, 147–149). 

Tapaustutkimuksessa yleistäminen tapahtuukin aineistosta tehtyjen tulkintojen tasolla 
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(Sulkunen 1990, 272). Tästä johtuen tämän laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on 

ollut tehdä tutkijan subjektiviteetista ja tutkimusprosessin etenemisestä mahdollisimman 

läpinäkyvää.  
 

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä aineiston riittävyyttä kuvataan kyllääntymisen 

käsitteellä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kerätty aineisto on riittävä silloin, kun 

haastattelujen määrää lisäämällä ei todennäköisesti enää saavutettaisi uutta tietoa 

(Eskola & Suoranta 2008, 62–64). Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston tulkittiin 

saavuttaneen kyllääntymisen kriteerin sen jälkeen, kun eri hallinnontasoilta oli 

haastateltu kolmea tai neljää henkilöä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus riippuu 

aineiston riittävyydestä ja kattavuudesta eli siitä, etteivät aineistosta tehdyt tulkinnat 

perustu satunnaisiin havaintoihin. Robert K. Yin (2014, 240) viittaa reliabiliteetilla 

tutkimustulosten läpinäkyvyyteen eli siihen, etteivät tulokset riipu tutkimuksen 

tekijästä. Sen vuoksi tämän tutkimusprosessin kulku ja tehdyt valinnat on pyritty 

dokumentoimaan huolellisesti tutkimuksen jokaisessa vaiheessa aina teoreettisten 

käsitteiden ja viitekehyksen määrittelystä, tieteenfilosofisten taustaoletusten ja 

metodologisten valintojen kautta empiirisen aineiston keräämiseen, luokitteluun ja 

analysointiin saakka.  
 

Aineiston analyysivaihetta ei laadullisessa tutkimuksessa voi erottaa tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnista samalla tavalla kuin määrällisessä tutkimuksessa (Eskola & 

Suoranta 2008, 208). Tutkija joutuukin tekemään valintoja ja pohtimaan jatkuvasti 

ratkaisuidensa merkitystä tutkimuksen pätevyydelle ja luotettavuudelle. Laadullisen 

tapaustutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida sisäisen ja ulkoisen validiteetin, 

rakenteen validiteetin ja reliabiliteetin käsittein (Grönfors 1985, 173–175; Yin 2014, 

45–49). Rakenteen validiteetissa on pohjimmiltaan kysymys tutkimuksen käsitteiden ja 

tutkimusilmiöiden operationalisoinnista ja siitä, että tehdyt valinnat on perusteltu 

selkeästi (Yin 2014, 46–47). Tiedonkeruuvaiheessa on siis tärkeää, että tutkija pyrkii 

vähentämään subjektiivisten valintojen vaikutusta. Tässä tutkimuksessa rakenteen 

validiteetin vaatimuksiin pyritään vastaamaan perusteellisilla käsitteenmäärittelyillä ja 

käsitteiden välisten suhteiden tarkastelulla luvuissa 2 ja 3.  
 

Tapaustutkimuksen sisäisen validiteetin kannalta on puolestaan tärkeää arvioida 

tutkittavan ilmiön syitä ja seurauksia riittävän tarkasti. Martti Grönfors (1985, 174) 

viittaa sisäisellä validiteetilla teoreettisten ja käsitteellisten määritelmien loogisuuteen. 
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Tämän tutkimuksen kohteena on epävarmuuden kokemus ja sen kietoutuminen 

muutokseen, mitä tarkastellaan sekä johtajien että alaisten näkökulmista. Valinnalla 

pyritään lisäämään tutkimuksen sisäistä validiteettia ja välttämään se, että viestintä 

sotilaallisesti järjestäytyneessä organisaatiossa ymmärrettäisiin vain ylhäältä alaspäin 

ohjautuvana tiedotusprosessina.  
 

Ulkoinen validiteetti taas kuvaa teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston 

välistä suhdetta (Grönfors 1985, 174), ja sillä viitataan tutkimustulosten 

yleistettävyyteen. Ulkoinen validiteetti yhdistetään usein määrälliseen tutkimukseen. 

Aineiston kvantifioiminen ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan olisi mielekästä, sillä näin 

pienellä aineistolla ei pystyttäisi saamaan uudenlaista luotettavaa näkökulmaa 

haastatteluaineiston tulkintaan ja tutkimustuloksiin. Tämän tutkimuksen kohdalla 

yleistämisellä tarkoitetaan tapaustutkimuksessa havaittujen näkemysten pohjalta 

muodostuvaa teoreettista päätelmää (ks. Yin 2014, 37), jonka mukaan 

kompleksisuusteoria antaa selitysvoimaisia käsitteitä epävarmuuden ja sen hallinnan 

tutkimiseen organisaation kontekstissa.  
 

Kuten aiemmin todettiin laadullisen tutkimuksen rajoituksia pohdittaessa, yhdestä 

hallintoyksiköstä kerätyn aineiston perusteella ei voi tehdä kaikkia Rajavartiolaitoksen 

hallintoyksiköitä koskevia johtopäätöksiä, sillä sopeuttamisen vaikutukset ovat 

jakautunet epätasaisesti eri yksiköiden kesken. Tutkimuksen ansiona voi kuitenkin pitää 

tavoitetta ymmärtää tosielämässä tapahtuvia ilmiöitä ja yksilöiden kokemuksia valitusta 

teoreettisesta näkökulmasta. Tarkastelemalla yksilöiden kokemuksia yhden 

hallintoyksikön sisällä voidaan tuottaa tutkimustietoa, joka antaa muille 

hallintoyksiköille mahdollisuuden vertailla ja suhteuttaa omia viestintä- ja 

toimintatapojaan tämän tutkimuksen tapausorganisaatiossa, Suomenlahden 

merivartiostossa, esiintyneisiin kokemuksiin.  
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5   ORGANISAATIO KOMPLEKSISESSA YMPÄRISTÖSSÄ 
 

Tässä luvussa tarkastellaan, miten epävarmuuden kokemus kietoutuu kohdeorganisaation ja 

sen toimintaympäristön muutoksiin. Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamistoimiin ja 

turvallisuustilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin liittyvää epävarmuutta lähestytään 

kompleksisuusteoreettisen tutkimusperinteen käsittein (ks. luvut 2 ja 3). Näiden käsitteiden 

avulla epävarmuutta jäsennetään tutkimuksessa kahdella tasolla. Ensimmäisellä tasolla 

epävarmuutta tarkastellaan muuttuneen turvallisuus- ja toimintaympäristön aiheuttamana 

ulkoisena epävarmuutena, kun toisella tasolla epävarmuuden käsitteelle taas etsitään 

merkityksiä Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyen.  
 

Aineiston analyysivaiheessa haastateltujen puheesta hahmottui kolme erilaista muutoksen 

ympärille rakentuvaa kertomusta, joissa epävarmuuden kokemus ja muutosten vaikutukset 

organisaation suorituskykyyn saivat erilaisia tulkintoja. Suorittavalla tasolla 

toimintaympäristön muutokseen ja turvallisuustilanteen heikentymiseen liittyvät huolet 

korostuivat. Keskijohdossa työskentelevät taas painottivat kertomuksissaan muutostoimiin 

liittyviä viestinnällisiä haasteita sekä valmiussuunnittelun ja muuttuneen 

turvallisuustilanteen välistä ristiriitaa. Esikunnassa työskentelevät puolestaan yhdistivät 

epävarmuuden kokemuksen päätöksenteon hitauteen ja merkitysten antamisen vaikeuteen.  
 

Merkityksellistäminen ymmärretään tässä tutkimuksessa eräänlaisena organisoimisen 

prosessina, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa, viestinnässä ja kielessä. Analysoimalla 

haastateltujen puheessa rakentuvia kielellisiä symboleja ja piirtämällä näkyväksi 

haastateltujen käsityksiä organisaation tilasta ja sen ympäristöstä, epävarmuuden käsitteelle 

luodaan määritelmä merivartioston kontekstissa. Epävarmuuteen vaikuttavia tekijöitä 

tarkastellaan muun muassa vartiolaiva Merikarhun ja laittoman maahantulon ilmiön valossa 

luvussa 5.1. Esimerkkien avulla haastatteluaineistosta analysoidaan epävarmuuden erilaisia 

ulottuvuuksia ja sitä, miten kompleksiselle tapahtumalle ominaiset piirteet ovat näkyneet 

merivartioston viimeaikaisissa tapahtumissa, joihin on sisältynyt ennakoimattomuutta. 

Luvussa 5.2 epävarmuus-käsitteen analyysia syvennetään tutkimalla haastatteluaineistossa 

rakentuvia käsityksiä epävarmuuden hallinnasta ja johtamisesta sekä organisaation 

sietokyvyn merkityksestä muutoksessa.  
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5.1  Epävarmuuteen vaikuttavat tekijät  
 

Kylmän sodan (1945–1991) jälkeen turvallisuusajattelussa tapahtui käänne, jolloin 

turvallisuutta alettiin valtion ja sen alueellisen suvereniteetin sijaan tarkastella 

moniulotteisempana kokonaisuutena, sillä valtiokeskeinen turvallisuuskäsitys ei tavoita 

globaalin turvallisuuden kompleksisuutta (Brauch 2008). Toimintaympäristön 

kompleksinen luonne korostuu myös haastateltujen tuottamissa käsityksissä 

turvallisuustilanteen epävakaudesta sekä perinteisten geopoliittisten turvallisuusuhkien ja 

uudenlaisten hybridiuhkien yhdistymisestä. Rajaturvallisuuden saralla Euroopan poliittinen 

yhdentyminen on Schengenin sopimuksen myötä korostanut unionin ulkorajavalvonnan 

merkitystä. Unionin ulkorajojen lisäksi rajavalvonta ulottuu maantieteellisiltä rajoilta EU:n 

ulkopuolisille merialueille (esim. Walters 2004) ja kolmansiin maihin (esim. Coleman 

2007). Rajaturvallisuus ei näin ajateltuna ole ainoastaan rajojen valvomista, vaan 

rajavalvonta kattaa myös virtuaalisen todellisuuden (Deibert & Rohozinski 2010) ja siinä 

korostuu rajat ylittävä sisäisen turvallisuuden hallinta.  
 

Oman työn ympäristö on muuttunut. Teemme enemmän yhteistyötä eurooppalaisten kollegojemme kanssa. 

Käymme Välimerellä operaatioissa ja sieltä saatu informaatio kansainvälisen tilanteen suunnasta ohjaa 

toimintamme suunnittelua ja valmistautumista. Samantyyppiset jutut, kun toistuvat samoissa paikoissa, se 

indikoi tiettyjä juttuja. Riskit ja niihin liittyvä epävarmuus tulee huomioida kaikessa, koska asiakaskuntamme 

on potentiaalista riskiväkeä. Esimerkiksi kotietsinnät ovat vaarallisia. Toisaalta olemme eturintamassa jos 

esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtuisi jotain. (KJ 2.) 
 

Haastateltujen puheessa korostui ajatus, jonka mukaan entistä hajautuneemmat ja 

moniulotteisemmat turvallisuusongelmat heijastavat epävarmuuden näyttäytymään 

ensimmäisenä rajaturvallisuuden alueella. Hallinnontasosta riippumatta haastatellut 

lähestyivät epävarmuuden kokemusta merivartioston toimintaan kohdistuvien riskien ja 

uhkien kautta. Haastatellut pitivät epävarmuutta operatiivisen viranomaistoiminnan 

luonteeseen kuuluvana perusolettamuksena. Vaikka haastatellut kokivat jatkuvan 

muutoksen meripelastusorganisaation toimintaan liittyvänä faktana, organisaation 

hallinnollisella tasolla, sopeuttamis- ja muutostoimien yhteydessä, epävarmuus sai 

huomattavasti kielteisempiä määritelmiä. Analyysin mukaan tämä johtuu siitä, että 

erityisesti suorittavalla tasolla työskentelevät haastatellut kokivat omaan työhönsä 

kohdistuvat muutokset välillä kohtuuttomina. Ristiriita organisaation toimintojen 

tehostamisen ja käytännön työn tarpeiden välillä olikin eräs haastatteluaineistosta esiin 
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nousseista pääteemoista. Seuraavat kommentit havainnollistavat keskijohdon puheessa 

muodostunutta kertomusta resurssien niukkuudesta.  
 

Joudumme jatkuvasti miettimään, miten resurssit riittävät kasvavissa tarpeissa. Meillä Suomessa kaikki 

turvallisuusviranomaiset miettivät samoja asioita. Pitäisi pystyä tekemään enemmän vähemmällä. Vaikka 

meillekin tulee kalustoa ja turvallisuustilanteen muutokseen ollaan reagoimassa, onko reagointi riittävää 

suhteessa tarpeeseen. (KJ 1.) 
 

Joissain projekteissa ja hankkeissa ei tunnu olevan mitään rajoja. Puhutaan tuhansista ja kymmenistä 

tuhansista euroista. Jos taas pitäisi saada yksi mies viikonlopuksi töihin, jotta työnteko olisi turvallisempaa ja 

tehokkaampaa, tästä karsitaan. Se olisi pieni kustannus. Puhutaan muutamista sadoista euroista. En ymmärrä 

tällaista matematiikkaa. (KJ 3.) 
 

Välillä tulee mieleen, onko henkilöstökulut ainoa säästökohde. Joitain muita säästöehdotuksia kuin 

henkilöstökuluja on ehdotettu, mutta ne eivät ole edenneet mihinkään. Miksi säästöehdotuksia ei kuunnella? 

Miksi aina henkilöstöstä otetaan ensisijainen säästö? (KJ 2.) 
 

Turvallisuustilanteessa tapahtuneiden muutosten ja toimintaan myönnettyjen määrärahojen 

ristipaine näyttäytyy haastateltujen kertomuksissa merkittävänä tekijänä, joka on tuonut 

epävarmuutta merivartioston henkilöstösuunnitteluun, valmiustasojen ylläpitoon ja 

operatiiviseen toimintaan kenttätasolla. Vaikka haastatellut kuvailivat organisaatioon 

kohdistuvia riskejä melko yhdenmukaisesti, eri hallinnontasolla työskentelevien puheessa 

muodostui erilaisia kertomuksia epävarmuuden kokemuksesta ja muutoksen merkityksestä. 

Organisaatioita voidaankin pitää moniäänisinä ja sosiaalisesti rakentuneina kielellisinä 

järjestelminä, joissa esiintyy samanaikaisesti useita kertomuksia, jotka kietoutuvat toisiinsa, 

muuttuvat ja törmäävät yhteen (Currie & Brown 2003, 566). Sopeuttamistoimien 

yhteydessä palkkaukseen liittyvät kysymykset saivat ylintä johtoa lukuun ottamatta aikaan 

kriittistä pohdintaa organisaation strategioiden tahtotilan ja toiminnan välillä. Suorittavalla 

tasolla työskentelevät ja useimmat keskijohdossa työskentelevistä kuvailivat muutostoimia 

”säästämisen” ja ”organisaation alas ajamisen” käsitteillä. Ylimmän johdon kertomuksissa 

henkilöstön siirtoihin ja palkkaukseen liittyvät kysymykset yhdistettiin muita ryhmiä 

selkeämmin osaksi organisaation normaalia kehitystä.  
 

Muutoksesta viestiminen itsessään on myös kertomuksen muodostamista. Samanaikaisesti 

muutoskertomuksessa visioidaan tulevaa ja kuvaillaan nykyhetkessä tapahtuvaa muutosta, 

jota vertaillaan organisaation aiempiin muutosprosesseihin. Haastatteluaineistosta tehdyn 

havainnon mukaan muutoskertomus ja muutoksen johtajuus muodostuvat 

monensuuntaisissa viestinnällisissä prosesseissa, joille on luonteenomaista tarinallisuus. 
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Kun organisaation työntekijät merkityksellistävät ympäristöään, organisaatiossa saattaa 

samaan aikaan olla erilaisia tulkintoja toimintaympäristön tilasta ja asioiden välisistä 

suhteista (esim. Weick 1979, 148–149). Eeva Kiiskinen (2017, 37) painottaakin, että 

asioiden ja tapahtumien merkityksellistäminen on ajallinen prosessi, johon vaikuttaa 

aikaisemmat keskustelut ja tilanteet, nykyhetkessä tapahtuva vuorovaikutus ja odotukset 

tulevaisuuden tapahtumista. Näin ajateltuna valta kertoa organisaation tarinaa ei siirry 

ainoastaan hierarkiassa alaspäin, vaan linjan työntekijät voivat haastaa esikunnan 

muutoskertomusta ja tapaa sitouttaa työntekijöitä ehdotettuun johtajuuteen.  
 

Haastatteluaineiston analyysi tuottaa tuloksen, jonka mukaan organisaation yhtenäisyyden 

kannalta olennaista on se, kuinka hyvin esikunnan johtajat onnistuvat saamaan yksiköiden 

työntekijät mukaan muutoksen yhteisten merkitysten ja tulkintakehyksen rakentamiseen. 

Sopeuttamis- ja muutostoimien osalta linjalla työskentelevät kertoivat, ettei oman työn 

kannalta olennaista tietoa muutoksista välttämättä ollut saatavilla; muutokset olivat 

yllättäviä. Haridimos Tsoukas (2005, 281–283) tarkasteleekin epävarmuuden kokemusta 

toisaalta merkityksellisen tiedon puuttumisena ja toisaalta yllättävän tiedon ilmaantumisena. 

Kun kertomukseen tulee särö, eikä kontekstissa tarvittavaa tietoa ole saatavilla, yksilöt 

joutuvat tekemään enemmän työtä tilanteen merkityksellistämisen eteen. Samaan tapaan 

yllättävä tieto muuttaa organisaation informaatiotodellisuutta ja kertomusta muutoksesta 

(ks. Tsoukas 2005, 280–296). Organisaation kognitiiviset prosessit muuttuvat 

kompleksisemmiksi, jolloin tilanteen ymmärrettäväksi tekemiseen kuluu enemmän 

resursseja. Johtoportaan viestien ristiriitaisuus oli eräs aineistosta esiin nousseista 

epäluottamusta aiheuttavista tekijöistä. Haastatellut mainitsivat, että tilanteen 

kokonaiskuvan hahmottamisen hankaluus lisää samalla myös epävarmuuden tunnetta. 

Toisaalta tilanteessa tuotettujen merkitysten kompleksisuus taas auttaa epävarman ja 

monimutkaisen todellisuuden ymmärtämisessä (Tsoukas 2005, 288–294).  
 

Olemme sen varassa, mitä meille annetaan ylemmältä ohjauksen tasolta. Alun perin puhuttiin, että ollaan 

kustannustietoisia ja myöhemmin se muuttui, ettei tässä tarvitse noin tiukoille vetää. Itsekin olin väliportaassa 

vähän hämmennyksissä. Sanoma muuttui. Oliko tosiasiallinen tarkoituskin taustalla muuttunut? Sitä en tiedä. 

(KJ 2.) 
 

Haastatteluaineistosta tehtyjen havaintojen pohjalta riskiä ja epävarmuutta tarkastellaan 

tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen ja hallinnan näkökulmista. Haastateltujen puheessa 

esiintyviä näkemyksiä epävarmuuden ilmiöstä lähestytään subjektiivisten havaintojen ja 

toimijoiden todellisuuteen liittämien merkitysten kautta (vrt. Knight 1921). Epävarmuuden 
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kokemus muodostuu näin ajateltuna yksilöiden subjektiivisissa tulkinnoissa ja heidän 

kokemuksissaan. Jokaiselle haastatellulle muodostui omanlaisensa käsitys epävarmuudesta. 

Kun epävarmuus ymmärretään yksilöiden kokemuksen kautta, emootiot vaikuttavat siihen, 

millaisia merkityksiä yksilöt antavat tapahtumille. Anat Rafaeli, Arik Cheshin ja Shy Ravid 

(2009) esittävät, että ryhmien mentaaliset mallit eli tavat käsitteellistää ympäröivää 

todellisuutta muodostuvat emootioiden ja merkityksellistämisen vastavuoroisessa suhteessa. 

Näissä suhteissa erilaiset tulkinnat tilanteista saavat yksilöissä aikaan tunteita, jotka taas 

muokkaavat tulkintoja ja toimintaa.  
 

Haastatteluaineistoon perustuen voidaan tulkita, että epävarmuus kytkeytyy tilanteisiin, 

joissa tapahtuman kulkua tai seurauksia ei tunneta, havaita tai ymmärretä. Lisäksi 

epävarmuus voi haastateltujen tuottamien käsitysten mukaan johtua siitä, ettei tilanteessa 

vaikuttavien toimijoiden välisistä suhteista ole riittävästi tietoa tai organisaation ja 

ympäristön suhde muuttuu tilanteen edetessä, jolloin eri tekijöiden vaikutuksia tilanteeseen 

on vaikea havaita tai ennustaa. Ennustamattomuus puolestaan aiheutuu siitä, etteivät 

organisaation toimintaan vaikuttavien osien väliset suhteet ole universaaleja tai millään 

tavalla ennalta määrättyjä, vaan ne muodostuvat kussakin tilanteessa erilaisten tekijöiden 

vaikuttaessa valintoihin ja kokemukseen tilanteesta (esim. Follett 1924; Ståhle 2004). 

Aineistosta voidaan päätellä, että sopeuttamistoimien osalta tämä on tarkoittanut jatkuvaa 

tasapainoilua turvallisuuteen liittyvien riskien ja toimintaympäristössä tapahtuvien 

muutosten, poliittisten päätösten sekä määrärahojen leikkausten ja lisäysten keskellä.  
 

Organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta päätöksenteko epävarmassa tilanteessa on 

kuitenkin välttämätöntä. Haastateltujen puheessa toistuivat käsitykset epävarmuutta 

sisältävän tilanteen ratkaisusta ja epävarmuuden kokemuksen luomasta tarpeesta toimia, 

jotta epävarmuus voitaisiin kääntää joko riskin tai mahdollisuuden suuntaan, eli siirtyä 

lähemmäksi varmuutta ja tasapainoa. Varautumis- ja valmiussuunnittelussa uhkasta 

pyritään luomaan ongelma ja ongelmasta riski, joka on paremmin hallittavissa kuin 

epävarmuus. Rajavartiolaitoksessa varautuminen perustuu riskien tunnistamiseen, 

arviointiin ja kansainvälisessä kontekstissa tehtävään riskianalyyttiseen yhteistyöhön. Kun 

epävarmuus organisoidaan, toimijoiden vastuullisuus sekä odotukset tilanteen hallinnasta ja 

ratkaisusta korostuvat (Power 2007, 6). Tämän tutkimuksen haastatteluaineiston perusteella 

epävarmuuden ilmiölle luonteenomaisia piirteitä ja erilaisia ulottuvuuksia merivartioston 

kontekstissa ovat: 
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• Ulkoinen ja sisäinen epävarmuus organisaatiossa 

• Subjektiivisuus: kokemus epävarmuudesta riippuu tilanteen tulkinnasta ja yksilön 

henkilökohtaisista ominaisuuksista  

• Vakauden ja tasapainon puuttuminen 

• Epävarmuuden hallinta edellyttää tilannesidonnaisten keinojen soveltamista (mm. 

operatiivinen tilannejohtaminen tai kompleksisuusjohtaminen) 

• Epävarmuus voidaan tulkita mahdollisuutena tai uhkana 
 

Haastatteluaineistosta tehdyn päätelmän mukaan muutokseen liittyvä epävarmuus on 

vaikeasti hallittava moniulotteinen ja jatkuvasti muuttuva ilmiö. Haastateltujen 

kertomuksissa epävarmuus yhdistyi organisaation suorituskykyyn ja yksittäisen työntekijän 

motivaatioon riippumatta siitä, aiheutuuko epävarmuuden kokemus organisaation sisäisistä 

vai ulkoisista tekijöistä. Seuraavissa alaluvuissa organisaation ulkopuolisista (luku 5.1.1) ja 

sisäisistä (5.1.2) tekijöistä aiheutuvaa epävarmuutta tarkastellaan eurooppalaisen 

rajaturvallisuuden sekä muutoksen viitekehyksessä.  

 

5.1.1  Epävarmuus toimintaympäristössä ja turvallisuustilanteessa 
 

Vuosien 2015–2016 poikkeustilanteen aikana lisääntyneeseen laittoman maahantulon 

ilmiöön viitattiin useasti tätä tutkimusta varten kerätyssä haastatteluaineistossa. EU:n 

alueelle suuntautuvaa laitonta maahantuloa haastatellut kuvailivat päätöksenteon kriisiksi. 

Dublin-järjestelmän (EU N:o 604/2013) toimimattomuus turvapaikanhakijoiden määrän 

noustessa ennätyslukemiin vaikutti merivartioston toimintaan ja henkilöstöjärjestelyihin 

sekä kotimaassa että Välimerellä, jossa vartiolaiva Merikarhu toimi Frontexin 

koordinoimassa Poseidon Rapid Intervention -operaatiossa 25.01.–10.05.2016. 

Suomenlahden merivartioston tekemien esitutkintojen perusteella laittoman maahantulon 

järjestämisestä tuomittiin vankeusrangaistukseen yli 30 henkilöä vuonna 2016 

(Rajavartiolaitos 16.01.2017; ks. myös liite 2, 2.1). Euroopan turvallisuustilanteessa 

tapahtuneet muutokset toimivat selittävänä kontekstina tämän tutkimuksen analyysille. 

Haastateltujen kertomuksissa laittoman maahantulon ilmiötä EU:n sisä- ja ulkorajoilla 

kuvailtiin yllättävänä tapahtumana, jonka laajuutta kukaan viranomainen ei osannut 

ennakoida.  
 

Maahanmuuttokriisin myötä tapahtuneet muutokset turvallisuusympäristössä ovat perustavaa laatua olevia ja 

kestoltaan pitkäaikaisia. Viranomaisen näkökulmasta tilanteen ennustettavuus on vaikeutunut. Yhtäällä meillä 
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on valtiollisia toimijoita ja rikollisjärjestöjä, toisaalla taas politiikka ja valtiot. Tässä viitekehyksessä ja 

monimutkaisessa dynamiikassa on vaikea arvioida todennäköisiäkin tapahtumakulkuja. (YJ 2.) 
 

Merivartioston organisaatio- ja johtamisrakenteiden joustavuutta koetteleva ennakoimaton 

kompleksinen tilanne voi ilmaantua koska tahansa. Laittoman maahantulon ilmiön 

yllättävyys johtui kompleksisuusteoreettisen tulkinnan mukaan siitä, ettei kriisin 

kärjistymiseen johtavia tekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia kyetty tunnistamaan. Makro- ja 

mikrotason muuttujien yhdistymistä toisiinsa tietyssä ajallisessa tilanteessa on vaikea 

havainnoida etukäteen, sillä muuttujien ”yhteisvaikutukset ovat epäselviä, ne ovat osin 

piilossa ja tilanne on lisäksi dynaaminen eli yhteisvaikutusten seurauksena tilanne muuttuu 

koko ajan” (Hanén 2017, 72). Haastateltujen kertomuksista voidaan tehdä päätelmä, jonka 

mukaan tilanteesta saatava uusi tieto voi muuttaa toimintaa ja tapaa, jolla tilanteeseen 

reagoidaan. Tilanteen ennustettavuuteen ei kuitenkaan välttämättä pystytä vaikuttamaan 

tietoa lisäämällä. Tilanteiden kompleksisuuden takia ilmiöön kietoutuvien muuttujien 

vaikutuksia lopputulokseen ei välttämättä onnistuta arvioimaan myöskään jälkikäteen 

(esim. Stacey 1996; Juuti & Luoma 2009, 122). Kompleksisia ilmiöitä, kuten 

turvallisuusuhkia, joissa asiat, tapahtumat, emootiot ja toimijat kietoutuvat yhteen 

ennakoimattomalla tavalla, on mahdoton palauttaa osiin ja lineaarisiin tulkintamalleihin.  
 

Kaikki tehtävät, joihin lähdemme, tulivat ne sitten hätäkeskuksesta, meripelastuksen johtokeskuksesta tai 

toiselta viranomaiselta tai suoraan kansalaisilmoituksena, niihin kaikkiin liittyy epävarmuus. Lähtötiedot 

saattavat olla täysin erilaiset kuin mitä paikanpäällä odottaa. (ST 3.) 
 

Tilanne on maailmanlaajuisesti nyt aika epävarma jos ajatellaan esimerkiksi USA:n ja Pohjois-Korean 

suhdetta, Irakin ja Syyrian tilannetta tai ISIS:n toimintaa alueella. Myös muut isommat konfliktit vaikuttavat 

töihimme ja aiheuttavat sitä kautta epävarmuutta ja levottomuutta kaikkeen. (ST 4.) 
 

Tutkimusaineiston analyysin perusteella merivartioston ulkoisen toimintaympäristön 

epävarmuus on kasvanut sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla työskentelevien 

yksiköiden päivittäistoiminnassa. Haastateltujen puheessa ei ollut havaittavissa selkeitä 

eroja toimintaympäristöstä ja turvallisuustilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta tuotetuissa 

käsityksissä. Haastatellut tuottivat puheessaan kertomusta, jonka mukaan organisaation 

ulkopuolelta tulevat uhkakuvat ja arvaamattomuus korostuvat erityisesti niissä kotimaassa 

toimivissa yksiköissä, joissa sopeuttamistoimista aiheutuvat muutokset ovat jääneet 

vähäisemmiksi. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä toimivissa yksiköissä 

epävarmuus yhdistettiin voimakkaimmin Suomeen kohdistuviin turvallisuusuhkiin, joita 
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ovat terrorismi ja laiton maahantulo sekä kansainvälinen rikollisuus, kuten ihmis- ja 

huumekauppa.  
 

Lisäksi lentokentän jatkuvasti muuttuva luonne ja kansainväliseltä tasolta tulevat 

lakiuudistukset, joilla eurooppalaisen turvallisuustilanteen muutokseen ja ulkorajojen 

turvallisuuteen pyritään reagoimaan, ovat haastateltujen mukaan yhteydessä työhön 

liittyvään ulkoiseen epävarmuuteen. Lentokenttää kuvailtiin ”jatkuvaksi sirkukseksi, joka 

on koko ajan liikkeessä”. Kompleksisuusteorian käsittein ilmaistuna edellinen kuvaus 

viittaa ilmaantumiseen ja entropian läsnäoloon eli siihen, miten eri asiat kytkeytyvät ja 

vaikuttavat toisiinsa jossakin tietyssä ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa. 

Epävarmuuden kokemus kytkeytyy tässä yllättävän tiedon ilmaantumiseen (ks. Tsoukas 

2005, 283). Muuttuva todellisuus tuottaa siis jatkuvasti uutta tietoa ja pienetkin muutokset 

kokonaisuuden jossakin osassa muuttavat koko tilannetta ja yksilöiden tulkintaa tilanteen 

kulusta (esim. Follett 1924, 69–73; Cilliers 1998, 4–5; Maguire ym. 2011, 2). 
 

Se, että pysyt itse ajan tasalla, mistä pääsee mihinkin, tekee työympäristöstä haastavan turvallisuuden 

kannalta. Joku eilinen reitti ei välttämättä ole enää tänään auki. Joudumme tekemään rajamiehille enemmän 

ohjeita varustuksesta ja liikkumisesta lentokentällä. Joudumme laatimaan ennakkosuunnitelmia siitä, miten 

toimitaan jos jotain tapahtuu. Pitää olla koko ajan varautunut. Olemme saamassa lisää varustuksia, mutta 

niiden kouluttaminen vie porukkaa pois rajatarkastuksista. Se taas asettaa väliaikaisia haasteita resurssien 

riittävyydestä. (ST 1.) 
 

Rajatarkastussäädöksissä näennäisesti hyvinkin pienten lakiuudistusten seurannaisvaikutukset 

konkretisoituvat henkilöstöhallinnassa isoina muutoksina. Esimerkiksi se, mitä tarkastustoimenpiteitä 

rajatarkastuksen yhteydessä tehdään EU-kansalaisille tai Euroopan ulkopuolelta tuleville, vaikuttaa 

rajatarkastukseen kuluvaan aikaan ja siihen, kuinka paljon rajatarkastuksessa työskentelevää väkeä täytyy 

palkata lisää liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Samalla joudutaan miettimään, mitä toimintoja 

priorisoidaan toisten kustannuksella. (YJ 3.) 
 

Euroopan unioni on ollut keskeisessä asemassa vastatessaan poliittisilla päätöksillään ja 

yhteisellä turvallisuuspoliittisella lainsäädännöllään turvallisuustilanteen muutokseen ja 

rajojen ulkoiseen paineeseen. Vaikka haastateltujen näkemyksissä ulkoiset 

epävarmuustekijät yhdistyvät voimakkaimmin niihin yksiköihin, joissa sopeuttamistoimista 

aiheutuvat muutostoimet ovat olleet vähäisempiä, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

turvallisuusympäristöön liittyvät haasteet olisivat vähemmän merkityksellisiä muissa 

merivartioston yksiköissä. Kuten edellisessä luvussa todettiin, haastatellut kokivat jatkuvan 

muutoksen meripelastusorganisaation toimintaan kuuluvana ominaisuutena. Suurin osa 
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haastatelluista myös yhdisti toimintaympäristöön liittyvän epävarmuuden tulevaisuuden 

ennakoimattomuuteen ja tilanteiden nopeaan kehitykseen.  
 

Esimerkiksi meripelastustilanteessa ihmisten käytös tai sääolosuhteiden vaihtelu muuttavat 

kokonaisuutta ja tilanteen tulkintaa. Jos epävarmuutta mietitään päätöksentekijän 

näkökulmasta, tiedon puute tilanteesta, onnettomuudesta tai pelastettavan sijainnista voivat 

olla systeemin entropiaa lisääviä ja epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Näihin tilanteisiin 

saattaa liittyä tarve uudenlaisen yhteistyöverkoston muodostamiselle, eli 

itseorganisoitumiselle. Organisaatioita ja kompleksisuutta tarkastelevassa tutkimuksessa on 

esitetty, että organisaation kyky ylläpitää useita erilaisia suhteita ympäristöönsä parantaa 

organisaation mahdollisuuksia reagoida monimutkaisiin ja uudenlaisiin tilanteisiin 

(Luhmann 1989, 12–13). Merivartioston toimintaympäristössä tämä tarkoittaa organisaation 

käytön joustavuutta, tilannekohtaista järjestäytymistä ja viranomaisyhteistyön joustavien 

rakenteiden kehittämistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  
 

Haastatellut mainitsivat, että meripelastustilanteiden tai muiden dynaamisten tilanteiden 

vaativuus ja käytettävissä olevat resurssit aiheuttavat epävarmuutta työhön. Tässä 

yhteydessä tapahtuman ajankohta eli tilanteiden mahdollinen päällekkäisyys tai 

pitkittyminen olivat haastateltujen kokemusten mukaan suurimpia epävarmuutta lisääviä 

tekijöitä. Aikaan ja tulevaisuuden ennakoimattomuuteen liittyvä ulkoisen 

toimintaympäristön epävarmuus kytkeytyy haastateltujen kertomuksissa osaksi 

organisaation sisäisiä kysymyksiä valmiussuunnittelusta ja tehtävien priorisoinnista. 
 

Tällä hetkellä on pinnalla viranomaisiin ja yhteiskuntaan kohdistuva väkivallan uhka. Puhutaan jostain 

tuntemattomasta, johon liittyy enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Se on henkinen stressitila ja 

epämukavuusalue. Pitää varautua johonkin, eikä uhkan tai varautumisen kohteen konkreettisuudesta tiedetä. 

Varautumis- ja valmiusorganisaationa tehtävänämme on pyrkiä hallitsemaan tilannetta sekä organisaation 

että yksittäisen työntekijän tasolla. (KJ 3.) 
 

Tämän tutkimuksen aineisto osoittaa, että epävarmuuden ja organisaation 

toimintaympäristön suhteessa on kysymys tiedon epätäydellisyydestä, yllättävistä 

tapahtumista sekä tulevaisuuden epävarmuudesta, jatkuvasta muutoksesta ja ilmiöiden 

erilaisista tulkinnoista. Erityisesti operatiivisen toiminnan yhteydessä haastatellut yhdistivät 

epävarmuuden tilanteiden kompleksisuuteen. Haastatteluaineistosta tehdyn tulkinnan 

perusteella organisaation suorituskykyyn vaikuttaa se, miten toimijoiden kollektiivisesti 

jaetun tulkintakehyksen rakentamisessa onnistutaan kussakin tilanteessa. Osa haastatelluista 
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pohti epävarmuutta myös organisaation toimintaan liittyvänä resurssina. Näissä 

puheenvuoroissa tuotettiin näkemyksiä joustavan organisaatiokulttuurin vahvistamisesta 

sekä organisaation suorituskykyjen ja muuttuneen toimintaympäristön välisestä 

monitasoisesta suhteesta. Tarkasteltaessa organisaation oppimista ja sopeutumiskykyä 

muutokseen, haastatteluaineistosta nousee esiin organisaation itseorganisoitumiseen 

viittaavia ehdotuksia. Esimerkiksi lentokentän muuttuvassa toimintaympäristössä 

viranomaisyhteistyön tulevaisuus ja organisaation sisäiset muutostoimet nähtiin tärkeinä. 
 

Turvallisuusympäristön muutos poistaa raja-aitoja tiiviistä PTR-yhteistyöstä11. Esimerkiksi lentokentällä 

meillä on hyvin jouheva tulokulma turvallisuusasioihin poliisin kanssa. Samaan aikaan, kun haetaan kasvavia 

henkilöstöresursseja, on pöllytettävä omia nurkkia, jotta meillä todella on sellainen organisaatio, joka tekee 

tehokkaasti kaikkea hommaa. 1970-luvun pumpulla ei voi tehdä 2010-luvun hommia. Kyllä siihen pitää löytää 

tehoa omin sisäisin toimenpitein. (KJ 1.) 
 

Haastatellut tuottivat puheessaan kuvailun tulevaisuuden rajaorganisaatiosta, jossa 

kontrollin sijaan painottuu tilanneperusteinen johtaminen, itseohjautuvuus ja valmius 

joustaa yllättävissä tilanteissa. Hallintaa sosiaalisissa järjestelmissä tutkineet Markku 

Sotarauta (1996) ja Harri Jalonen (2007) ovat osoittaneet tutkimuksissaan, että hallintaa 

tulisikin kompleksisessa ympäristössä tarkastella järjestelmän itseohjautuvuuden kautta. 

Kompleksisuusteoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna tämä tarkoittaa organisaation 

itseorganisoitumisen prosessien sekä monentasoisen ja -suuntaisen vuorovaikutuksen 

tukemista eri hallinnontasoilla. Haastatteluaineiston analyysin perusteella voidaan myös 

todeta, että kokonaistilanteen ymmärrystä lisäävällä viestinnällä on epävarmuuden 

kokemusta vähentävä vaikutus. 

 

5.1.2  Sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyvä epävarmuus 
 

Taloudellinen epävarmuus ja turvallisuuspoliittiseen toimintaympäristöön liittyvät haasteet, 

joita edellisessä luvussa käsiteltiin, asettavat julkishallinnon rakenteille voimakkaita 

muutospaineita. Tässä tutkimuksessa tehdyn analyysin perusteella turvallisuustilanteen 

kiristyminen on heijastunut muutoksina Rajavartiolaitoksen organisaatiorakenteeseen ja 

toimintakulttuuriin. Organisaatiossa on jouduttu priorisoimaan tärkeimpiä tehtäviä ja 

etsimään kustannustehokkaampia tapoja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen (ks. 

Rajavartiolaitos 2017). Haastateltujen kertomuksissa hallituksen myöntämän määrärahan ja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Suomalaista poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen välistä yhteistyötä kutsutaan PTR-yhteistyöksi (ks. Laki poliisin, Tullin ja 
Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 687/2009). 
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operatiivisen tarpeen välinen ristiriita on koettu suurena epävarmuutta lisäävänä tekijänä, 

joka on saanut merkityksensä muun muassa merivartioston sopeuttamistoimiin ja 

strategisiin suunnitelmiin kirjatuissa muutostoimenpiteissä.  
 

Ensimmäisen sopeuttamisohjelman (2013–2017) aikaan olimme operatiivisen tarpeen perusteella 

suunnitelleet tiettyjä toimintoja. Kun uudet sopeuttamistoimet (2017–) tulivat siihen päälle, oli vaikea lähteä 

jaottelemaan, mitkä asiat johtuvat sopeuttamisesta ja mitkä olisivat tapahtuneet joka tapauksessa. Kukaan ei 

pysty enää erottamaan, mikä on sopeuttamista ja mikä organisaation normaalia kehitystä. (YJ 1.) 
 

Sopeuttamisen kohteet ovat aina auki siihen saakka, kunnes niistä tehdään virallinen päätös. Monesti 

sopeuttamiskohteista on tehty valinta, mutta itse toimeenpano odottaa tilanteen kehittymistä ja lopullinen 

aloituspäätös tehdään myöhemmin. Joskus sopeuttamista ei aloiteta lainkaan. Tällaisissa tilanteissa 

henkilöstö joutuu elämään ja työskentelemään epävarmuuden tilassa pitkiäkin aikoja. (YJ 2.) 
 

Haastatellut yhdistivät muutostoimiin liittyvän epävarmuuden byrokraattisen hallinnon 

päätöksentekoprosessien hitauteen ja eri ryhmien mahdollisesti erilaisiin intresseihin. 

Haastatellut mainitsivat lähes poikkeuksetta, että päätösten viivästyminen ja tiedon 

saatavuuteen liittyvä epäselvyys on aiheuttanut epävarmuutta. Analyysin perusteella 

päätöksenteon hierarkkisuus ja erilaisten intressien yhteensovittamisen vaikeus ilmenee 

erityisesti ylikansallisessa päätöksenteossa, jossa valtioiden välinen kompleksinen 

riippuvuus12 korostuu (Myllymäki & Kalliokoski 2006, 29). Haastateltujen puheessa 

toistuivat määritelmät monimutkaisista vuorovaikutussuhteista ja lukuisista sidosryhmistä. 

Nämä nähtiin myös mahdollisina riskitekijöinä organisaation sisäisessä vuorovaikutuksessa 

rakentuvalle yhteiselle tilannekuvalle. Päätöksentekoprosessin eri vaiheet toimijoiden 

intressien yhteensovittamiseksi näyttäytyvätkin haasteltujen tuottamissa käsityksissä 

eräänlaisena rajapintana epävarmuuden kokemukselle.  
 

Henkilöstö on voinut ajatella, että emme ole enää yhtä avoimia kuin ennen. Se on harmi, koska omasta 

mielestäni olemme avoimempia. Henkilöstö saa esimerkiksi itse suunnitella uusia kiinteistöjä, luoda 

ratkaisuja ja innovaatioita. Kansainvälisellä puolella taas on ollut pirunmoinen homma, kun kaikki päätökset 

tulevat aina vähän viime tinkaan. Henkilöstöllekin on jäänyt sellainen tunne, ettei mistään saa tietoa. Tietoa 

ei vaan edes ole. On kyllä hermo mennyt monta kertaa, mutta nämä vain kestävät nämä prosessit ja päätökset, 

että jatketaanko (viittaa vartiolaiva Merikarhun tilanteeseen). Ne ei ole meidän käsissä. (YJ 1.) 
 

Ymmärryksen tekemisen (sensemaking) näkökulmasta tarkasteltuna Rajavartiolaitoksen 

sopeuttamistoimien säästökohteena olleen vartiolaiva Merikarhun esimerkki havainnollistaa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Valtioiden välisellä kompleksisella riippuvuudella viitataan taloudelliseen, poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
sidonnaisuuteen, joka korostuu valtion ulkoista suvereniteettia tarkasteltaessa. Valtiosuvereenisuus voidaan jakaa oikeudellisesti ja 
politologisesti valtion ulkoiseen ja sisäiseen suvereniteettiin. (Ks. Myllymäki & Kalliokoski 2006, 27–29.) 
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ongelmakohtia, joita haastatellut liittivät ylikansalliseen päätöksentekoon. Kansallisen ja 

ylikansallisen toimintakulttuurin kohdatessa tiedon ja merkitysten luomista voisi toisaalta 

kuvata myös ymmärryksen vaatimisen käsitteellä (sensedemanding). Siinä organisaatio tai 

organisaatiossa toimivat yksilöt pyrkivät prosessoimaan tiedon ja kokemuksen välistä 

asymmetriaa, jotta epävarmuus ja monimerkityksellisyys saataisiin organisaation toiminnan 

jatkumisen kannalta kestävälle tasolle (Weick 1979, 6, 40; Vlaar, van Fenema ja Tiwari 

2008, 240). Suorittavalla tasolla työskentelevät mainitsivat kysyneensä ja pyytäneensä 

lisätietoja kansainvälisessä viitekehyksessä tapahtuneista sopeuttamistoimista samalla 

tasolla työskentelevältä kollegaltaan, minkä voidaan tulkita olevan hienovaraisempi muoto 

merkitysten vaatimisesta epäselvässä tilanteessa (ks. Ashford, Blatt ja VandeWalle 2003). 

Seuraava kommentti, jossa pohditaan organisaation sisällä rakentuvan viestinnällisen 

kertomuksen tuottamiseen kiteytyviä vaikeuksia, havainnollistaa epävarmuuden, 

päätöksenteon ja ajan välistä monimutkaista yhteyttä.  
 

Frontexin lopullinen päätös siitä, kuinka pitkän aikaa vartiolaiva Merikarhun operaatio Välimerellä jatkuu, 

taisi tulla viikkoa ennen kuin operaation piti jatkua. Se oli aivan järjettömän myöhään. Meillä oli tilanteita, 

joissa miehistö oli tullut satamaan oltuaan 10–14 päivää laivalla töissä. Työntekijät olivat lepäämässä 

Kreikassa ja lähdössä lentokoneella Suomeen vapaalle tietämättä, tulevatko uudestaan Kreikkaan. Jos 

tulevat, mihin tehtävään, milloin ja kuinka pitkäksi aikaa. Tapahtui tällaisia aivan uskomattomia juttuja, jotka 

lähtivät siitä, ettei päätöksiä saatu riittävän ajoissa. (YJ 3.) 
 

Haasteltujen näkemyksen mukaan epävarmuus on vartiolaiva Merikarhun osalta liittynyt 

tiedon viivästymiseen sekä Frontexin ja Rajavartiolaitoksen väliseen viestintään. Kun 

päätöksiä ja tietoa ei ole ollut saatavilla, tiedon epäselvyys on heijastanut epätietoisuuden 

varjon myös merivartioston sisäiseen viestintään. Suomenlahden merivartioston esikunnan 

johtoportaan ja keskijohdon näkökulmasta tarkasteltuna sopeuttamistoimista viestimistä on 

vaikeuttanut ylemmältä tasolta tulleet ristiriitaiset viestit ja se, ettei päätöksille ole aina 

kyetty esittämään riittäviä perusteita. Nopeasti muuttuvat päätökset ovat vaikeuttaneet 

viestinnällisen kertomuksen muodostamista. Päätöksentekoprosessien hallinnollistumiseen 

kytkeytyvä epävarmuus heijastuu esimiesasemassa työskentelevien tuottamien käsitysten 

perusteella organisaation sisäiseen viestintään muun muassa merkitysten antamisen 

vaikeutena.  
 

Aineiston analyysin perusteella esimiesasemassa toimivat joutuvat työskentelemään tiedon 

saatavuuteen ja merkityksellistämiseen liittyvän epävarmuuden kanssa. Tässä yhteydessä 

merkityskellistämisellä viitataan asioiden ja ilmiöiden ymmärrettäväksi tekemiseen. Näin 
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ajateltuna merkitysten rakentaminen on jatkuvasti muuttuvan todellisuuden 

uudelleentulkitsemista ja tiedon organisointia (esim. Brown, Nandhakumar ja Stacey 2008, 

1055). Jotta kokonaisuutta ja muuttujien yhteenkietoutumista voitaisiin ymmärtää 

päätöksenteossa tai hankkeiden eri vaiheissa, organisaation täytyy pystyä luomaan yhteisiä 

merkityksiä organisaation sisäisessä viestinnässä. Johtajien tulee muutostilanteissa 

huomioida uusi konteksti, jossa organisaatiolle luodaan uutta todellisuutta ja kertomusta 

siitä, miten muutostoimet vaikuttavat työtehtäviin ja miten organisaatio voi saavuttaa 

parhaan mahdollisen aseman muuttuneessa tilanteessa (esim. Morgan 2006, 255–263).  
 

En aivan hahmota, mitä tämä sopeuttaminen on. Meillä on erilaisia muutostoimia. Ehkä siinä sitten korostui 

se, mikä on normaalia organisaation kehittämistä operatiivisen tarpeen mukaan ja mikä on sopeuttamista. Se 

menee varmasti ihmisillä sekaisin. Sille ei voi mitään, eikä sillä loppujen lopuksi ole niin suurta merkitystä, 

mistä muutos lähtee, kunhan se on hyvin perusteltu ja asiat on tehty yhdessä. (YJ 1.) 
 

Haastatteluaineiston perusteella Merikarhu-esimerkki valottaa myös laajemmin 

organisaation sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyvää epävarmuutta. Aineistosta tehdyn 

tulkinnan mukaan epävarmuus johtuu siitä, ettei organisaatiossa ole onnistuttu rakentamaan 

yhteistä tulkintakehystä sopeuttamiseen liittyville muutoksille. Sopeuttamistoimien rinnalla 

Suomenlahden merivartiostossa otettiin vuoden 2017 alussa käyttöön Toiminnan ja 

talouden tehostettu johtaminen13, jonka puitteissa organisaation toiminnot ja tehtävät on 

pyritty ”ottamaan paremmin haltuun”. Järjestelmän kompleksisuus ja päätöksentekoon 

osallistuvien toimijoiden vuorovaikutuksen lisääntyminen lisää samalla myös organisaation 

kognitiivisten prosessien, kuten merkityksenannon ja tulkinnan kompleksisuutta (ks. 

Tsoukas 2005). Riippumatta siitä, puhutaanko sopeuttamistoimiin vai tehostettuun 

johtamiseen liittyvistä muutoksista, erityisesti keskijohdossa ja suorittavalla tasolla 

työskentelevät kokivat, että tiedon tarpeen ja muutostoimista saatavilla olevan tiedon välillä 

on ristiriitoja. Tämä ilmenee esimerkiksi seuraavassa kommentissa, joka viittaa ylimmän 

johdon ja organisaation työntekijöiden erilaisiin tulkintoihin olennaisesta tiedosta.  
 

Sopeuttamistoimista olemme aika paljon sellaisen toisen käden tiedon varassa. Ylhäältä päin ei välttämättä 

ole ihan hirveästi tullut tietoa, muuta kuin että joku muutos on tapahtumassa. Tällä hetkellä on pientä 

epätietoisuutta, missä kohtaa muutokset tapahtuu. En tiedä, onko johtoportaalla merkittävästi parempaa 

tilannekuvaa tästä kuin meilläkään. Jos ei ole niin ehkä sekin olisi hyvä viestiä, että ei tiedetä tarkkaa 

aikataulua, mutta ykkössuunnitelma on tämä ja jos se kariutuu niin tämä on toiseksi paras vaihtoehto. (ST 3.) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Toiminnan ja talouden tehostettu johtaminen pitää sisällään organisaation toimintojen tarkempaa suunnittelua ja suhteuttamista 
operatiiviseen tarpeeseen. Tehostetun johtamisen puitteissa haittatöistä, kuten viikonloppu- ja päivystysvuoroista tehdään tarkempaa 
kirjanpitoa. (Liite 2, 2.2.) 
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Edellä esitelty puheenvuoro havainnollistaa myös odotetun ja saadun tiedon välistä 

ristiriitaa. Analyysin perusteella sopeuttamistoimiin liittyvä epävarmuus johtuu siitä, ettei 

muutostoimien kannalta olennaiseksi koettua tietoa ole välttämättä ollut saatavilla tai se ei 

ole tavoittanut organisaation eri tasoilla työskenteleviä. Tilanteessa, jossa tietoa ei ole 

saatavilla, tieto on epäjohdonmukaista tai päätösten yksityiskohdat ovat epäselviä, yksilöt 

saattavat kokea turvattomuutta ja epävarmuutta oman tietämyksensä riittävyydestä 

(Brashers 2001, 478). Monet haastatelluista pitivät tärkeänä sitä, että organisaatiossa 

otettaisiin selkeämmin kantaa myös epävarmuuksia sisältäviin asioihin, kuten 

sopeuttamistoimien ja niiden ulkopuolisten muutosten suunnitelmiin ja keskeneräisiin 

kokonaisuuksiin. Osa haastatelluista myös koki, ettei muutostoimenpiteiden syitä ei ole 

kaikissa tapauksissa perusteltu tarpeeksi selkeästi.  
 

Välillä päätökset ovat jääneet aika pimentoon; saat kuulla kyllä mihin päädyttiin, mutta et tiedä miksi. Olisi 

todella tärkeää, että henkilöstölle perusteltaisiin ja osoitettaisiin selkeästi, miksi johonkin tiettyyn päätökseen 

on päädytty jonkin toisen päätöksen sijaan. Se ei ole koskaan hyvä jos henkilöstö tekee itse kriteerit, miksi 

tähän päädyttiin. Ne ovat harvoin oikeita. (ST 1.) 
 

Kun näemme, että rahaa käytetään sellaisiin asioihin, mitkä eivät edistä meidän työmme tekemistä tai mitkä 

menevät meidän mielestämme suoraan haaskuuseen, se harmittaa. Yksikön esimiehet joutuvat sitten 

perustelemaan alaisilleen, minkä takia tämä on suuremmassa mittakaavassa organisaatiolle tärkeää, vaikka 

yksittäisestä ihmisestä se tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja väärältä. (KJ 3.) 
 

Muutostoimien yhteydessä erityisesti palkkaukseen ja varallaoloihin liittyvät kysymykset 

yhdistettiin epävarmuuteen ja niiden koettiin vaikuttaneen negatiivisesti yksittäisen 

työntekijän motivaatioon ja työyhteisön ilmapiiriin. Suorittavalla tasolla työskentelevien 

näkökulmasta muutostoimet on useissa tapauksissa koettu epäreiluina, sillä monet 

leikkaukset ovat kohdistuneet organisaation pienipalkkaisiin, joiden haittatöistä, 

varallaolosta ja päivystyslisistä koostuva ansiorakenne on altis muutoksille. Toisaalta taas 

suorittavalla tasolla työskentelevät kokivat, että omaan työhön liittyvät riskit ovat 

kasvaneet. Esimerkiksi seuraava kommentti kuvaa toimintaympäristön 

ennakoimattomuuden, käytettävissä olevien määrärahojen ja säästöiksi koettujen 

muutostoimien välisiä tulkintaeroja johtoportaan ja suorittavan tason näkemysten välillä.  
 

Tietysti pitää katsoa, onko järkevää hoitaa joku juttu esimerkiksi viidellä vai kahdella tutkijalla. Siinä 

vaiheessa meidän pitää myös todeta faktat ja puhua asioista oikeilla nimillä. Vaikka meidän osalta se, että 

päivystät yksin. Varallaolot: tunnin sisällä pitää olla töissä ja sitten lähdetään keikalle. Minulle sanotaan, 

että otat päivystäjän tai asemalta partion mukaan. Asemia on supistettu niin, että siellä on kolmen hengen 
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partiot eli meripelastusyksikkö. Ei sieltä pysty ottamaan yhtään äijää kuulusteluun todistajaksi tai johonkin 

paikkaan kuvaamaan jälkiä. He ovat meripelastusvalmiudessa. On absurdia. Saattaa olla, että meillä on 

Lappeenrannassa päivystävä tutkija, jota on vaikea hamuta mukaan jos keikka tulee pääkaupunkiseudulla. 

Käytännössä sinne mennään yksin hoitamaan, mikä ei ole oikea tapa. (ST 2.) 
 

Valmiussuunnittelu muuttuneessa turvallisuustilanteessa aiheutti huolta myös kaikille 

keskijohdossa työskenteleville haastatelluille. Toisaalta eräs esimiesasemassa toimiva 

haastateltu pohti kriittisesti muutostilanteeseen liittyvien tulkintojen ja epävarmuuden 

kokemuksen taustalla vaikuttavia syitä.  
 

Jos valmiuden laskeminen tarkoittaa vähemmän varallaolokorvauksia, on se suoraan yhteydessä 

ansiokehitykseen. Esimiesnäkökulmasta on välillä vaikea erottaa, kohdistuvatko huolet aidosti valmiuden 

pudottamisesta johtuviin riskeihin vai työntekijän omaan tilipussiin. Uskon, että se on joku näiden kahden 

yhdistelmä. Ne yhdessä tuovat huolen. Hirveillä riskeillä pelataan esimerkiksi merivartioasemilla jos 

valmiuksia vähennetään; jos ei ole tarpeeksi partioita, menetetäänkö ihmishenkiä? (KJ 2.) 
 

Organisaation muutoksen merkityksellistämisen kannalta keskijohdon tekemällä 

tulkintatyöllä on tutkimusten mukaan tärkeä merkitys (Rouleau 2005) erityisesti silloin, kun 

ylimmän johdon tavoitteita halutaan jalkauttaa yksikkötasolle (Balogun 2003; Balogun & 

Johnson 2004). Tämän tutkimuksen aineistosta voidaan tehdä samansuuntainen päätelmä. 

Haastatteluaineisto antaa kuvan, jonka perusteella keskijohdon näkemykset ja tulkinnat 

tilanteesta vaikuttavat organisaation ryhmätasolla muodostuvaan vuorovaikutukseen sekä 

kykyyn käsitellä ja merkityksellistää muutoksia. Eri hallinnontasoilla työskentelevien 

keskenäänkin erilaiset merkitykset tulisi kuitenkin nähdä tärkeänä osana organisaatiossa 

käynnissä olevaa muutosta, sillä ne luovat kontekstia muutostapahtumille. Haastateltujen 

puheessa epävarmuus sai erilaisia tulkintoja myös yksilötasolla, kun tilanteita tarkasteltiin 

ajallisessa ulottuvuudessa. Emootion kehässä (emotion cycles) kokemukset ja tunteet 

muodostuvat koko ajan uudelleen tilanteiden muutosten saadessa aikaan uudenlaista 

toimintaa ja uudenlaisia tulkintoja (ks. Hareli & Rafaeli 2008). Tutkimusasetelman kannalta 

kiinnostavin havainto lienee kuitenkin se, miten emootiot kietoutuivat tilanteiden 

merkityksellistämiseen, sillä ne vaikuttivat siihen, tulkitsiko haastateltu muutostilanteen 

uhkana vai mahdollisuutena. 
 

Matkan varrella sopeuttamisohjelma on muuttunut. Se on ollut viestinnällisesti yksi epävarmuustekijä. Tämän 

usean vuoden projektin ajalle sattui muutoksia kansainvälisessä tilanteessa ja kansallisessa taloustilanteessa. 

Asiat, joista puhuttiin vaihtoehtoina kaksi vuotta sitten, ovat saattaneet todellisuudessa pudota pöydältä pois. 

Suunnitelmat ovat saattaneet jäädä kummittelemaan jonkun yksittäisen työntekijän mieleen: ”Silloin kaksi 

vuotta sitten kuulin, että tällaista ollaan tekemässä, koskahan se toteutuu.” (YJ 3.) 
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Edellinen kommentti osoittaa, että ylimmässä johdossa tiedostetaan sopeuttamistoimiin 

liittyvän viestinnän kompastuminen ja epäonnistuminen viestinnällisen narratiivin 

jatkuvuuden toteuttamisessa. Haastateltujen puheessa sopeuttamis- ja muutostoimiin 

kytkeytyvässä epävarmuuden määritelmässä korostuu päätöksenteon hitaus, epätäydellisen 

informaation ongelma ja viestinnällisen kertomuksen rakentamisen vaikeus. 

Sopeuttamistoimiin on tämän tutkimuksen aineiston mukaan liittynyt epävarmuutta usealla 

eri tasolla. Eräs haastatelluista kuvailikin sopeuttamistoimia, niiden suunnittelua ja 

täytäntöönpanoa ”epävarmuuden suoksi”. Talouden sopeuttamisen yhteydessä 

haastateltujen näkemykset poikkesivat toisistaan riippuen siitä, millä hallinnontasolla he 

työskentelevät. Eri hallinnontasoilla työskentelevien puheessa rakentuneita käsityksiä on 

koottu taulukkoon 1. Päätöksenteon ja organisaation kommunikatiivisten prosessien 

kompleksisuus kytkeytyy haastateltujen puheessa sekä hallinnollisiin rakenteisiin että eri 

toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Toisistaan poikkeavia tulkintoja yhdisti kuitenkin 

se, että epävarmuus yhdistettiin lähes poikkeuksetta organisaation viestintäverkostoon.  

 
	  
	  

	  	  Epävarmuus	   	  	  Muutos	   	  	  Viestinnän	  	  
	  	  haasteet	  
	  

	  	  Epävarmuuden	  	  
	  	  hallinta	  

Ylin	  johto	   -‐	  nopeasti	  muuttuvat	  	  
	  	  tilanteet	  vaikuttavat	  	  
	  	  esim.	  sopeuttamisen	  	  
	  	  tarpeeseen	  
-‐	  päätöksenteon	  	  
	  	  hallinnollistuminen:	  	  
	  	  enemmän	  toimijoita	  ja	  	  
	  	  erilaisia	  intressejä	  	  
–>	  päätöksenteon	  hitaus	  

-‐	  toimintaympäristö	  
-‐	  organisaation	  	  
	  	  normaali	  kehitys	  	  	  	  
	  	  ja	  sopeutuminen	  	  
	  	  muuttuneeseen	  	  
	  	  ympäristöön	  

-‐	  merkitysten	  	  
	  	  	  antamisen	  	  
	  	  	  vaikeus	  
-‐	  viestinnällisen	  	  
	  	  narratiivin	  	  
	  	  luominen	  ja	  sen	  	  
	  	  jatkuvuus	  
-‐	  päätöksenteon	  	  
	  	  hitaus	  

-‐	  organisaation	  	  
	  	  oppimisprosessien	  	  
	  	  tehostaminen	  ja	  Lessons	  	  
	  	  Learned	  -‐prosessien	  	  
	  	  organisoidumpi	  	  
	  	  hyödyntäminen	  
-‐	  resilienssin	  	  
	  	  vahvistaminen	  
-‐	  työnkuvat	  ja	  joustavuus	  
	  

Keskijohto	   -‐	  osaamisen	  jatkuvuuden	  	  
	  	  turvaaminen	  
-‐	  palkkausjärjestelmä	  
-‐	  nopeasti	  tapahtuvat	  	  
	  	  muutokset	  ulkoisessa	  	  
	  	  turvallisuusympäristössä	  	  
	  	  ja	  päätöksenteossa	  
-‐	  tiedon	  riittämättömyys,	  	  
	  	  tulkinnan	  vaikeus	  
	  

-‐	  onko	  varautu-‐	  
	  	  misen	  rakenteet	  	  
	  	  riittävät?	  
-‐	  muuttuneen	  
	  	  turvallisuus-‐	  	  
	  	  tilanteen	  ja	  	  
	  	  pienenevien	  	  
	  	  resurssien	  välinen	  	  
	  	  ristiriita	  
	  

-‐	  suunnitelmien	  	  
	  	  monimutkaisuus	  
-‐	  viestin	  eteenpäin	  	  
	  	  viemisen	  ajoitus	  
-‐	  muutostoimien	  	  
	  	  perustelu	  

-‐	  organisaation	  joustava	  	  
	  	  käyttö	  
-‐	  työnkuvien	  	  
	  	  monipuolistaminen	  
-‐	  koulutus	  

Suorittava	  
taso	  

-‐	  valmiuden	  riittävyys	  
-‐	  omaan	  työnkuvaan	  ja	  	  
	  	  palkkaukseen	  	  	  
	  	  kohdistuvat	  	  
	  	  muutokset	  
	  

-‐	  toiminta-‐	  
	  	  ympäristön	  	  
	  	  muutos:	  onko	  	  
	  	  valmiustaso	  	  
	  	  riittävä?	  
-‐	  työn	  turvallisuus	  

-‐	  tiedon	  saatavuus	  
-‐	  saatavilla	  olevan	  	  
	  	  tiedon	  kokeminen	  	  	  
	  	  ei-‐merkityk-‐	  
	  	  selliseksi	  

-‐	  koulutus	  
-‐	  varautuminen	  ja	  	  
	  	  harjoittelu	  
-‐	  hyvä	  ja	  kannustava	  	  
	  	  työilmapiiri	  

 

              Taulukko 1: Eri hallinnontasoilla työskentelevien kertomukset muutoksesta ja epävarmuudesta. 
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5.2  Epävarmuuden hallinta ja johtaminen 
 

Merivartiostossa on varauduttu yllätyksiin Itämerellä liikennöineen matkustaja-autolautta 

Estonian uppoamisesta (28.09.1994) lähtien (ks. Hanén 2017, 40). Suuronnettomuuksiin 

varaudutaan vartioston eri yksiköissä monin tavoin ja merivartioston pitkän aikavälin 

varautumissuunnitelmassa korostuu suorituskykyjen ja kaluston monikäyttöisyys sekä 

suunnitelmien ja toimintaohjeiden joustavuus (esim. Rajavartiolaitos 2017). 

Tutkimuskirjallisuudessa yhteiskunnan tai organisaation kykyyn selvitä erilaisista häiriö- ja 

poikkeustilanteista viitataan resilienssin käsitteellä. Organisaation kontekstiin sovellettuna 

resilienssillä voidaan tarkoittaa organisaation muutoskestävyyttä eli yksilön tai ryhmän 

valmiutta ylläpitää suorituskykyä ja kehittää toimintatapoja kohdatessaan epävarmuutta ja 

ennakoimattomia tilanteita (ks. Hale & Heijer 2006; Power 2007). Organisaation 

kohtaamien muutosten ja yllättävien tilanteiden yhteydessä esikunnan johtoportaassa 

työskentelevät maalasivat kuvaa kompleksisuuden hallinnan keinoista, kuten organisaation 

oppimisprosessien kehittämisestä ja merivartioston eri yksiköiden välisen yhteistyön ja 

vuorovaikutuksen lisäämisestä. 
 

Meillä on erinäinen määrä erilaisia yksiköitä: rajatarkastus, merivartiointi, laivat jne. Kun jengi kiertää eri 

yksiköissä ja tuemme toisten toimintaa, palaset loksahtelevat ja merivartioasemilla työskentelevät tietävät 

kenelle soittaa, kun tulee esimerkiksi joku rikostutkintakeissi tai muu eteen. Kun maailma on siinä asennossa 

kuin se tällä hetkellä on, voimavaramme tulee siitä, että toimimme yhtenä eikä palasina. (YJ 1.) 
 

Sopeuttamistoimien yhteydessä useimmat keskijohdossa ja lähes kaikki suorittavalla tasolla 

työskentelevät ilmaisivat kokeneensa hämmennystä ja epävarmuutta muutosten 

toteuttamisesta, niiden aikataulusta tai tiedon saamisesta. Haastatteluaineistosta voidaan 

tehdä johtopäätös, jonka mukaan kompleksisuuden hallinta on pohjimmiltaan tilanteen 

ymmärtämistä. Nopeat muutokset toimintaympäristössä ja muutossuunnitelmissa saavat 

organisaatiossa aikaan erilaisia jännitteitä, joihin johtamisessa, viestinnässä ja 

päätöksenteossa on otettava kantaa ja luotava ratkaisuja. Jos tilanteiden merkitystä ei tiedetä 

tai ymmärryksen muodostaminen vie enemmän aikaa tai resursseja, yksilöt kokevat 

helpommin epävarmuutta ja turvattomuutta. Tästä johtuu myös se, miksi ennakoimattomia 

tai organisaatiolle uudenlaisia tilanteita on vaikeampi johtaa (Hanén 2017, 72).  
 

Jos ajatellaan hyvin abstraktisti, pyrimme lainvalvontatehtäviä suorittavana viranomaisorganisaationa 

tietämään, mutta emmehän me todellisuudessa voi ennustaa etukäteen tai säädellä tapahtumia merellä. Emme 

tiedä, miten kansainvälinen tilanne kehittyy, miten muut maat reagoivat tilanteeseen, tai keksivätkö rikolliset 
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uuden tempun, jota alkavat kokeilla. Organisaation pitää olla rakennettu siihen, että muutoksia tapahtuu. Se 

liittyy tämän organisaation työnkuvaan, että asioista tapahtuu. (YJ 3.) 
 

Haastatellut kuvailivat epävarmuuden hallintaa merivartiostossa melko yhtenäisin 

kuvauksin. Haastateltujen puheessa epävarmuuden hallinnan keinoiksi mainittiin eri 

toimialojen kanssa yhteistyössä tapahtuva varautumissuunnittelu, kouluttautuminen ja 

suorituskykyjen ylläpito sekä toimintaympäristön muutosten seuranta ja analysointi. 

Erityisesti operatiivisen toiminnan yhteydessä haastatellut painottivat tilanteenmukaisten 

ratkaisujen etsimistä, mikä viittaa organisaation tarkoituksenmukaisen suorituskyvyn 

ylläpitoon. Riskien hallintaa korostava käsitys toimijuudesta painottui kaikkien 

haastateltujen tuottamissa käsityksissä. Keskijohdon puheessa huoli organisaation 

osaamisen jatkuvuudesta kietoutui kuitenkin muita ryhmiä selkeämmin tehtäväkuvien ja 

Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien väliseen 

suhteeseen sekä siitä johtuviin epävarmuustekijöihin.  
 

Meidän pitää perustella ylemmälle johdolle, kuinka monta tutkijaa, tiedustelijaa ja tarkkailijaa tarvitsemme. 

Samaan aikaan henkilöt otetaan pois jostain muualta. Esikunnan henkilöstötoimistossa varmaan mietitään, 

kumman tarve on suurempi. Epävarmuus näkyy esimiehen näkökulmasta myös työnkuvissa, sillä meillä on 

paljon toimintoja, joihin tarvitsee erikoistua. Pitäisi varautua, että osaamisessa olisi jatkumo. Osaaminen on 

pääomaa ja sen jatkuvuuden turvaaminen on haastavaa, kun se on ennakoimatonta. Esimerkiksi 

palkkausjärjestelmässä on ollut rakenteellisia epäoikeudenmukaisuuksia jo ennen sopeuttamisohjelmaa. Entä 

jos joku kokee tulevaisuutensa epävarmaksi ja hakeutuu muualle töihin? (KJ 2.) 
 

Edellisestä kommentista voidaan löytää yhteneväisyyksiä Niklas Luhmannin (1995, 25) 

ajatteluun, jonka mukaan organisaation todellisuus on aina moniulotteisempi ja 

kompleksisempi kuin organisaatio itse. Merivartioston eri yksiköissä tehtävien ajallinen 

vaihtelevuus painottuu eri tavalla, mikä ilmenee meripelastusorganisaation avovesikauteen 

painottuvissa toimintasuunnitelmissa. Tehtävien ajallinen vaihtelevuus oli myös vahvasti 

esillä eri yksiköissä työskentelevien haastateltujen kertomuksissa. Hallinnontasosta 

riippumatta haastatellut tunnistivat myös, ettei riskeihin varautuminen ja ennakointi koskaan 

tavoita toimintaympäristön kompleksisuutta. Tämän ajatuksen pohjalta eri tasoilla 

työskentelevät muovasivat kertomuksissaan ehdotuksia siitä, miten organisaatio voisi 

parantaa sopeutumistaan ennakoimattomiin tilanteisiin. Kokemuksesta oppimiselle sekä 

organisaation oppimista ja tiedon jakautumista tukeville prosesseille kaivattiin kuitenkin 

selkeämpiä käytäntöjä. Merialueen rikoksia tutkivassa yksikössä keskijohdon ja suorittavan 
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tason työntekijät suhtautuivat myös muita haastateltuja kriittisemmin organisaation 

riskianalyyttisten ennusteiden tarkkuuteen valmiussuunnittelua ohjaavina työkaluina.  
 

Usein tuntuu siltä jos säästöt koskevat jotain tiettyä yksikköä, niin yksiköstä ei edes ehditä kysyä, miltä tämä 

kuulostaa. Suunnitelma tulee vaan käyttöön. Esimerkiksi eräässä linjauksessa on analysoitu, milloin 

merialueilla tapahtuu rikoksia. Siinä ei kuitenkaan ole huomioitu, että yksikkömme ei päivystä 

ruorijuopumuksia, vaan muita asioita, kuten alueloukkauksia. Päivystysvuoroja poistettiin tietyiltä päiviltä. 

Riskinä on tutkinnan viivästyminen jos jotain tapahtuu. Meiltä vaaditaan reaaliaikaista tietoa. 

Päivystysvuorojen vähentämisessä on otettu hallitsematon riski. (ST 2.) 
 

Haastatellun kommentti tuo samalla esiin organisaation jäsenten välisen vuorovaikutuksen 

ja palauteprosessien tärkeyden. Organisaation jäsenten sekä organisaation ja sen ulkoisen 

toimintaympäristön tekijöiden väliset suhteet perustuvat palauteprosesseihin, joiden kautta 

organisaation sisäinen ja ulkoinen informaatio välittyy (esim. Mitleton-Kelly 2003, 28; 

Jalonen 2007, 176). Kun merivartioston muutostoimiin liittyvää palautetta tarkastellaan 

viestinnän näkökulmasta, haastatteluaineistosta voidaan tehdä päätelmä, jonka mukaan 

palauteprosessit voivat olla sekä mahdollisuus että uhka organisaation sisäisen viestinnän 

tehokkuudelle. Toisin sanoen informaatio, joka palautuu takaisin organisaation 

päätöksenteko- ja viestintäjärjestelmään, voi toimia sekä organisaatiota tasapainottavana 

tekijänä että organisaatiossa tapahtuvia muutoksia ohjaavana aggregaattina, joka muovaa 

organisaation toimintatapoja ja -kulttuuria (ks. Aula 1999, 97–103). Organisaation 

uudistumisessa on siis kysymys palautteen kautta tapahtuvasta muutoksesta. Seuraava 

kommentti valottaa organisaatiokulttuurin uudelleenjärjestäytymiseen ja muutokseen 

liittyviä haasteita sekä havainnollistaa hallinnollisen ja operatiivisen tason välisiä 

näkemyseroja organisaation toiminnan prosesseista.  
 

Kaikkea ei voi ennakoida, mutta muutoksiin yritetään varautua etukäteen. Tulee välillä myös tilanteita, jolloin 

ilmoitetaan, että nyt vain aletaan tehdä näin. Esimerkiksi valvontaryhmän integraatio oli iso muutos, joka ei 

käynyt kivuitta ja vaikutti kaikkien elämään. Oli erikseen valvontaryhmä, joka hoiti valvontatehtäviä ja 

käräjäkuljetuksia jne. Ne yhdistettiin rikostorjuntayksiköstä Helsingin rajatarkastusosastoon. Heistä tuli osa 

rajatarkastusosastoa ja heille tuli enemmän rajatarkastustehtäviä, jotka eivät välttämättä olleet heidän 

ykköshommaansa. Heille tärkeintä on valvonta ja osastolle rajatarkastus. Se ei oikein kohdannut ja siinä on 

vieläkin pieniä haasteita. Tällaisissa muutoksissa pitäisi olla selkeämmät raamit. Asioita ei pitäisi jättää ja 

odottaa, että ne itsestään sutviutuisivat. (ST 1.) 
 

Kommentti kuvaa tilannetta, jossa systeemin entropia on kasvanut ja organisaatio on 

ajautunut kauemmas tasapainosta. Tutkimuskirjallisuudessa kompleksisuutta onkin kuvattu 

eräänlaisena kaaoksen ja järjestyksen välitilana, jossa muutokset, luovuus ja innovaatiot 
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saavat tilaa (esim. Lindell 2011; Poutanen 2016). Tämän ajatuksen pohjalta kontrollin ja 

ylhäältä alaspäin suuntautuvan hallinnan sijaan johtaja voi antaa ryhmille mahdollisuuden 

itseorganisoitumiseen, jolloin ryhmillä on mahdollisuus löytää uudenlaisia 

työskentelytapoja ja vaikuttaa organisaatiokulttuuriin. Merivartioston esikunnan päätöstä 

valvontaryhmän integraatiosta voidaan tämän ajatuksen pohjalta pitää tietoisena ratkaisuna, 

jonka tavoitteena on johdattaa organisaation osajärjestelmä epätasapainoon ja kohti uutta 

itseorganisoituvaa järjestystä. Esimerkiksi organisaation osajärjestelmän oppimisprosessit 

voivat näin ajateltuna luoda kokonaisuuteen uutta järjestystä (Thietart & Forgues 2011, 54). 
 

Uusien strategioiden ja organisaation tavoitteiden suunnittelu kompleksisessa 

todellisuudessa taas edellyttää vuorovaikutusta, valintoja ja muutosherkkyyttä (ks. Axelrod 

& Cohen 1999). Vastaava tulkinta tehtiin myös haastatteluaineistosta, jossa organisaation 

suorituskyky yhdistettiin varautumiseen, harjoitteluun ja aikaisemmista kokemuksista 

oppimiseen. Laittoman maahantulon ilmiön yhteydessä organisaation muutoskestävyys ja 

itseorganisoitumiseen viittaavat toimintatavat saavat haastatteluaineistossa tulkintoja sekä 

operatiivisen toiminnan että hallinnollisen työn yhteydessä. Kun puhutaan resilienssin 

kehittämisestä muuttuneessa turvallisuusympäristössä, haastatellut toivat esille eri 

toimialojen välisen yhteistyön merkityksen. Haastateltujen puheessa entistä laajempien 

viranomaisten välisten luottamusverkostojen rakentaminen ja tietojenvaihto nähtiin 

yhteiskunnan kriisinkestävyyden näkökulmasta tärkeänä. Organisaation tasolla eri 

yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen sekä viestinnällisten prosessien 

yhdenmukaistaminen taas yhdistettiin selkeimmin organisaation oppimiseen ja 

hallinnollisen päätöksenteon ennustettavuuteen. 
 

Laittoman maahantulon ilmiö oli erinomainen harjoitus organisaation näkökulmasta. Jälkikäteen kaikki 

mutkat on vedetty suoriksi ja vastaaviin tilanteisiin ollaan paremmin valmistautuneita. Käytännössä näkee 

toimiiko joku suunnitelma. Jos suunnitelmat ovat liian monimutkaisia, eivät ne toimi, eikä kukaan muista niitä 

tärkeitä juttuja. Suunnittelun pitää olla yksinkertaista ja proaktiivista. Ydinpointit pitää koko ajan olla pään 

sisällä; silloin puhutaan viiveettömästä toiminnasta. On eri asia valmistautua ensi vuoden suurtapahtumaan, 

mutta jos alkaa tapahtua nyt, reagoinnin on oltava tässä ja nyt. Pitää tietää, mihin olet juoksemassa ennen 

kuin lähdet juoksemaan. (KJ 1.) 
 

Kompleksisuusajattelun sisällä strategisessa johtamisessa on kysymys ennen kaikkea 

ihmisten välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen johtamisesta alati muuttuvassa 

maailmassa, minkä takia rationaalisten suunnitelmien laatimisen sijaan ihmisten 

kokemusten, mielikuvien ja tunteiden havainnointi korostuu johtamisessa (Juuti & Luoma 
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2009, 255–256, 260, 269). Kompleksisuusteoreettisen ajattelun mukaan vuorovaikutuksessa 

ja yksilöiden välisten viestinnällisten suhteiden muodostumisessa on pohjimmiltaan 

kysymys palauteprosessien muovaamasta tiedonkulusta organisaation eri kerrosten ja 

yksiköiden välillä. Sosiaalisten järjestelmien kompleksisesta luonteesta johtuen 

informaatiota voidaan pitää epäjärjestystä tuottavana tekijänä, joka organisaation 

palauteprosessien kautta mahdollistaa järjestelmän itseorganisoitumisen (Ståhle 2004, 230–

233). Organisaation palauteprosessien kautta rakentuvan oppimisen hallinnollista prosessia 

havainnollistetaan kuvassa 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Kuva 3: Organisaation palauteprosessien kautta rakentuva oppiminen soveltaen mallia  

                    turvallisuusjohtamisesta (Hollnagel 2008, 65). 

 

Palaute organisaation toimijoiden ja yksiköiden välillä mahdollistaa muutoksen ja 

organisaation uudistumisen riippumatta siitä, tapahtuuko muutos hallinnollisella vai 

operatiivisella tasolla. Haastatteluaineisto antaa tuloksen, jonka mukaan organisaation 

suorituskyvyn ja organisaation resilienssin välillä on riippuvuussuhde. Kun yksilöiden 

kokemukset ja aikaisemmissa tilanteissa saadut opit pystytään soveltamaan osaksi 

organisaation käytäntöjä ja toimintaa, organisaation valmius reagoida muutokseen paranee. 

Kompleksisessa ympäristössä se voi tarkoittaa esimerkiksi organisaation toimintaprosessien 

joustavuuden lisääntymistä, ennakointivalmiuden parantumista tai herkkyyttä aistia 

organisaatiossa ilmeneviä emootioita tai henkilöstön näkemyksiä organisaation sisäisestä 

viestinnästä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan organisaation viestinnällisiä prosesseja ja 

organisaatiokulttuuria sekä analysoidaan yhteistyön ja organisaation identiteetin 

rakentumista yksilöiden vuorovaikutussuhteissa.  
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6   EPÄVARMUUS JA MUUTOKSESTA VIESTIMINEN 
 

Rajavartiolaitoksen esikunnan viestintäyksikössä haluttiin tutkimuksellista tietoa 

sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyvän viestinnän vaikuttavuuden arvioimiseksi, jotta 

viestintäyksikössä voitaisiin kehittää organisaation muutosviestintäkäytäntöjä, parantaa 

muutoksiin liittyvän tiedon hallintaa sekä edistää esikunnan ja linjan työntekijöiden 

vuorovaikutusta. Organisaatioon kohdistuvia muutoksia ei voi ymmärtää ilman 

järjestelmässä toimivia ihmisiä, sillä muutosten ymmärtäminen ja toteuttaminen tapahtuu 

lopulta yksiköiden välisessä yhteistyössä, viestinnässä ja vuorovaikutuksessa (esim. Mei 

ym. 2004, 13). Sisäisellä viestinnällä on haastateltujen kertomuksissa tuotettujen käsitysten 

mukaan keskeinen tehtävä sekä muutoksen ympärille rakentuvan tulkintakehyksen 

muodostamisessa että yksilöiden muutokseen sitouttamisessa.  
 

Sisäisen viestinnän tärkein tehtävä on saada pidettyä hanskat kädessä työntekijöillä. Toinen on se, että 

tavoitteista pystyttäisiin kertomaan mahdollisimman hyvin omalle väelle. Sen ympärille nivoutuu muut 

hommat. Sisäinen viestintä on myös työhyvinvointia. Kun on näin iso pumppu niin on paljon asioita, joissa 

joudutaan jakamaan vastuuta. Silloin on tärkeää, että eri vastuualueilla liikkuu tietoa ja saadaan kerrottua 

omalle väelle, millaisia päätöksiä on tehty ja mitkä ovat päätösten taustat. (KJ 1.) 
 

Sopeuttamistoimien viestintä ei linjalla työskentelevien kertomuksissa kuitenkaan 

tavoittanut sille asetettuja strategisia päämääriä. Keskijohdossa ja suorittavalla tasolla 

työskentelevät tuottivat puheessaan käsitystä, jonka mukaan viestinnän tarkkuudessa ja 

oikea-aikaisuudessa olisi kehitettävää. Osa keskijohdossa työskentelevistä ja suurin osa 

suorittavalla tasolla työskentelevistä koki, ettei muutostilanteessa merkityksellistä tietoa 

ollut saatavilla; esikunnan ja linjan työntekijöillä oli erilainen näkemys tilanteesta ja 

viestinnän suoriutumisesta. Tietoon ja toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen liittyvät 

teemat kilpistyivät haastateltujen puheessa epävarmuuden hallinnan ongelmiksi.  
 

Haastatteluaineisto antaa tuloksen, jonka mukaan viestinnällisten prosessien kehittäminen 

on läheisesti yhteydessä organisaation oppimisprosessien kehittämiseen. Tämän havainnon 

pohjalta perustellaan, miksi epävarmuuden johtaminen viestinnällisissä prosesseissa on 

tärkeää, jotta organisaatio pystyy toimimaan ja vastaamaan yhä monimutkaisempiin ja 

ennalta tuntemattomiin ongelmiin. Kun vuorovaikutusta tarkastellaan viestintäverkoston 

hallintaan liittyvänä ilmiönä, luottamuksen merkitys organisaation sosiaalista todellisuutta 

koossapitävänä voimana korostuu. Empiirisestä aineistosta tehtyjen havaintojen pohjalta 

luvussa 6.3 esitetään viestintämalli epävarmuuden hallinnasta ja johtamisesta. 
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6.1  Vuorovaikutus ja sisäisen dialogin resurssit  
 

Tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa merivartioston viestintää kuvaillaan 

monitasoisena ja monensuuntaisena prosessina, jossa toimijoiden vuorovaikutussuhteet 

muodostuvat toisaalta organisaation sisällä ja toisaalta sen eri sidosryhmien välillä. 

Operatiivisen toiminnan14 kannalta tärkeimmiksi sidosryhmiksi haastatellut mainitsivat 

PTR-viranomaisyhteistyön15 verkoston, joka linkittyy Euroopan raja- ja merivartiosto 

Frontexin koordinoimaan eurooppalaiseen rajaturvallisuuden viitekehykseen. Organisaation 

eri kerrosten ja sidosryhmien väliset vuorovaikutussuhteet korostuvat kompleksisen 

todellisuuden hallinnassa ja silloin, kun viestintää tarkastellaan organisaation 

ongelmanratkaisun ja informaation käsittelyn näkökulmasta.  
 

Tutkimuskirjallisuudessa kompleksisuus liitetään organisaation kontekstissa usein tiedon 

määrään, tiedon tai asioiden monimutkaisuuteen ja tulkintaan (esim. Tsoukas 2005). 

Hallinnollisesti kerrostuneessa vuorovaikutussuhteiden verkostossa tiedon käsittelyä 

voidaan pitää eräänlaisena solmukohtana, jossa erilaiset intressit, strategiset tavoitteet ja 

kulttuuriset käytännöt sekä emootiot ja arvot kohtaavat. Informaation hallinnan lisäksi 

kompleksisuusajattelussa strateginen johtaminen kiteytyy organisaation tunnetilojen 

kontekstin hallintaan, kykyyn siirtää organisaatiota tunnetilasta toiseen (Juuti & Luoma 

2009, 146–148). Tähän liittyen haastatteluaineistosta tehtiin havainto, jonka mukaan 

informaation tuottamisen ja sisäisen viestinnän ongelmat liittyvät organisaatiossa liikkuvan 

informaatiotodellisuuden hallintaan. 
 

Informaatio on vähän sama kuin auton polttoaine. Jos emme viesti tai informoi, mitään ei tapahdu ja mikään 

ei liiku mihinkään suuntaan. Jos on väärää informaatiota, liikutaan kyllä, mutta liikutaan väärään suuntaan. 

Nämä eivät ole kertapyräyksiä, vaan menestys tai joku on siitä kiinni, että pidämme jengin koko ajan 

informoituna ja viestittynä. – – Vuorovaikutus on hankala juttu organisaatiossa yleisesti ottaen. Miten 

sanomat menevät perille, ettei homma sirpaloidu? (YJ 1.) 
 

Vuorovaikutus kussakin tilanteessa rakentuu toimijoiden sen hetkisen tiedon ja tilanteen 

tulkinnan sekä aiempien kokemusten kytkeytyessä toisiinsa, jolloin jokainen 

vuorovaikutustilanne luo samalla myös uudenlaista pohjaa tulevaisuudessa tapahtuville 

viestintätilanteille (Huotari ym. 2005, 45–46). Haastatteluaineistosta tehdyn tulkinnan 

mukaan toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa kytkeytyvät tavoitteet, intressit, emootiot 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Rajavartiolaitoksen ydintoimintoihin kuuluvat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, 
kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus (Rajavartiolaki 578/2005). 
15 Suomalainen poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos (ks. Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 687/2009).	  
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ja tulkinnat voidaan toisaalta nähdä kommunikaatiota hidastavana ja hankaloittavana 

ominaisuutena, kun toisaalta taas kytköksellisyys voidaan ymmärtää jonkin uuden 

lähtökohtana. Riippumatta siitä, millä hallinnontasolla haastatellut työskentelevät, he 

lähestyivät organisaation sisäisiä viestintäprosesseja päätöksenteon ja tiedon avoimuuden 

sekä dialogin ja yhteisten arvojen kautta. Eräs haastatelluista nosti esiin myös sen, ettei 

vuorovaikutukseen perustuva viestintä välttämättä ole kaikissa tilanteissa mielekästä. 

Seuraavat kommentit kuvaavat merivartioston sisäisen viestinnän osa-alueita ja 

havainnollistavat erilaisten viestintätapojen soveltamista eri tilanteissa. 
 

Linjaorganisaatiossa käskyt ja operatiiviset tavoitteet tulevat ylhäältä päin, mutta kaikkia asioita ei voi 

käskyllä käskeä tai tiedottaa ylhäältä päin. Sisäinen viestintä on dialogiväline, joka tukee organisaation 

identiteettiä ja tavoitteita. Hyvä viestintä on jo puoli käskyä. Jokainen tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. 

Jos on kaksi tai useampia vaihtoehtoja tehdä, viestintä on siinä keskeisessä roolissa. Se helpottaa yhtenäisen 

arvomaailman ja pyrkimysten rakentamista. (KJ 3.) 
 

Jos tilanne on se, että joku asia täytyy muuttaa ja se linjataan esikunnan johdolla jollain tavalla. Silloin 

vuorovaikutuksellisuus ei ole ykkönen. Jos se on sellainen juttu, johon ei pysty enää vaikuttamaan 

työtätekevällä portaalla, silloin vuorovaikutuksen merkitys ei ole niin suurta. (ST 3.) 

 

Vaikka haastatellut määrittelivät organisaation tehtävän ja arvot hyvin yhdenmukaisesti, 

haastatteluaineisto antaa osittain ristiriitaisen kuvan organisaation sisäisen viestinnän 

onnistumisesta ja siitä, millaisia tulkintoja haastatellut olivat muodostaneet viimeaikaisten 

sopeuttamis- ja muutostoimien viestinnällisistä prosesseista. Esikunnassa työskentelevät 

tuottivat puheessaan kertomusta viestinnän ja sen eri tasoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen 

johdonmukaisuudesta ja kokonaisuuden selkeydestä. Keskijohdossa ja suorittavalla tasolla 

työskentelevien puheessa viestinnällisen kertomuksen jatkuvuus sai hajanaisempia 

määritelmiä. Monet linjalla työskentelevistä toivoivat, että organisaatiossa viestittäisiin 

erityisesti myös silloin, kun päätöksenteko on vielä kesken ja kerrottaisiin avoimesti myös 

siitä, jos johdollakaan ei ole tilanteesta parempaa käsitystä. Toisaalta taas erityisesti 

keskijohdossa työskentelevät pohtivat, kuinka laajasti keskeneräisistä suunnitelmista 

kannattaa viestiä, vai olisiko parempi tiedottaa vasta silloin, kun päätöksiä on jo tehty.  
 

Onko vaihtoehtoskenaarioiden esittely ennen koko tapahtumaketjua hyvä asia? Uskoin avoimuuteen, mutta 

sain tämän (viittaa sopeuttamiseen) myötä käsityksen, että jos puolivalmiita suunnitelmia väläytetään, ne 

muuttuvat äkkiä lupauksiksi, että tällaista suunnitellaan, vaikka se olisi vain päätöksen tueksi tehty laskelma 

ja vaihtoehto neljästä eri vaihtoehdosta. Esittelyyn olisi pitänyt panostaa. (KJ 2.)  
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Edellinen kommentti havainnollistaa päätöksenteon ja tiedon kompleksista luonnetta, joka 

on analyysin mukaan yhteydessä organisaation viestinnällisten prosessien kulkuun ja 

organisaatiossa tuotettujen jaettujen merkitysten muodostumiseen. Haastatteluaineistosta 

voidaan tehdä päätelmä, jonka mukaan merivartioston kompleksisessa ympäristössä ja 

muutostilanteissa viestinnän oikea-aikaisuus ja selkeys korostuvat. Sopeuttamis- ja 

muutostoimista viestimisen vaikeutta kehystää Rajavartiolaitoksen taloudellisten resurssien 

vaihtelu ja toimintaympäristön tilanteen muutokset, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet 

muutostoimien suunnitteluun, päätöksentekoon ja päätöksistä viestimiseen. Lisäksi 

sopeuttamistoimista johtuvat muutokset ovat merivartioston työntekijöiden tulkinnoissa 

sekoittuneet sopeuttamissuunnitelmasta erillisiin henkilöstösiirtoihin ja vuoden 2017 alusta 

tehtyyn linjaukseen painottaa tarpeen mukaista valmiutta organisaatiossa (ks. liite 2, 2.2).  
 

Sisäisen dialogin ylläpidossa usein havaittu ongelma on se, ettei kaikilla hallinnontasoilla 

ole riittävästi aikaa keskittyä monimutkaisiin strategisin linjauksiin, sillä resurssit ovat 

kiinni päivittäisissä operatiivisissa kysymyksissä (ks. Doz & Kosonen 2008, 72). Tämä voi 

osaltaan selittää myös haastatteluaineistossa esiintyvää vaihtelua eri tasoilla työskentelevien 

näkemyksissä ja kokemuksissa organisaation sisäisen viestinnän onnistumisesta. Toinen 

mahdollinen selittävä tekijä voi löytyä sotilaallisesti järjestäytyneen organisaation 

hierarkkisuuteen perustuvasta organisaatiokulttuurista, sillä urakehityksen pysähtymisen 

pelko saattaa estää poikkeavien näkemysten esittämistä organisaatiossa (Puukka 2005, 57). 

Organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta viestinnällä ja vertikaalisesti toimivilla 

palautekanavilla onkin aivan erityinen merkitys organisaation yhteisen tulkintakehyksen ja 

organisaation kulttuuristen käytäntöjen muodostumiseen muutostilanteessa. 
 

Vaikka asiat olisivat vielä keskeneräisiä, pitäisi kertoa, että tällaista suunnitellaan, mutta lopullisia päätöksiä 

ei ole tehty. Kun ihmiset eivät saa riittävästi tietoa, tulee itseään ruokkivia huhuja. Tietoa ei edes pyydetä 

sieltä, mistä sitä mahdollisesti olisi saatavilla. Jos asioista ei viestitä, eikä kerrota, varsinkin rahaan 

liittyvistä, niin jotain kautta se tulee henkilöstön tietoon joka tapauksessa. Tuleeko se oikein vai väärin, 

huhuna vai miten. Tuulesta temmattuihin huhuihin on reagoitu ihan samalla tavalla kuin toteutuneisiin. En 

tiedä ymmärretäänkö sitä, että joka tapauksessa asiat tulevat ihmisten korviin. Asioista pitäisi pystyä 

antamaan ajankohtaista ja kuranttia tietoa. (ST 2.) 
 

Haastatellut tuottivat puheessaan käsitystä viestinnän informoivan funktion tärkeydestä, 

sillä epävarmuus yhdistettiin sekä organisaation sisäisessä että ulkoisessa ympäristössä 

kaikkein voimakkaimmin juuri kokemukseen olennaisen tiedon puutteesta. Informaatiota ja 

tiedon välittämistä painottavassa käsityksessä on löydettävissä yhtymäkohtia integroivan 
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viestinnän käsitteeseen, jolla tarkoitetaan organisaation ohjaamista kohti järjestystä ja 

jatkuvuutta (ks. Aula 1999, 144–149). Sopeuttamis- ja muutostoimista johtuvan 

epävarmuuden hallinnassa integroiva viestintä näyttäytyy ennen kaikkea tiedottamisena, 

tavoitteiden suuntaamisena sekä pyrkimyksenä vahvistaa organisaation rakenteita ja 

kulttuuria. Haastatteluaineistosta voidaan erottaa myös järjestyksen tuottamiselle 

vastakkaisia käsityksiä, joissa viestinnän tehtävänä on luoda uudenlaisia tulkintoja ja 

toimintatapoja. Tällainen viestinnän dissipatiivinen ulottuvuus viittaa viestintätekoihin, 

joiden tarkoituksena on ratkaista ongelmia vuorovaikutuksen ja innovatiivisen dialogin 

kautta (Aula 1999, 144–146). Kompleksisuusteoreettisen ajattelun näkökulmasta 

dissipatiivinen viestintä on lähellä organisaation palauteprosesseissa ja 

itseorganisoitumisessa muodostuvaa vuorovaikutusta. 

 
Meillä on myös aika uusi juttu, sellainen henkilöstöfoorumi, jossa väki saa tulla esittämään kysymyksiä, 

huolia ja murheita. Vastaan tilaisuudessa kysymyksiin, otetaan muistiinpanot ja sen jälkeen muistiinpanoihin 

laitetaan kannat kysymyksiin ja heitetään takaisin väelle. Tilaisuudessa saan väen yllytettyä kertomaan, ja 

päinvastoin jos on väärinkäsityksiä joistakin asioista, niitä on helppo oikoa naamatusten. (KJ 1.) 
 

Hyvä viestintä huomioi yksittäisen palikan eli virkamiehen. Pitäisi tuntua, että viesti on minulle ja minulla on 

joku vaikutuskanava, jolla pystyn vastaamaan kysymyksiin. Viestinnän pitää organisaatiossa olla 

molemminsuuntaista, ei pelkästään ylhäältä alaspäin. Selkeät periaatteet, mitä meille kuuluu, mitä ollaan 

tehty hyvin, kiitosten jakaminen. Toimintaa ohjataan käskyillä. Viestinnässä painotetaan arvoasioita, että 

organisaatio on sitoutunut yhteiseen päämäärään. Se mahdollistaa myös palautekanavan takaisinpäin. (KJ 3.) 
 

Haastateltujen puheessa linja-esikuntaorganisaation käskyvaltaan perustuvat 

vuorovaikutussuhteet yhdistyivät pääasiassa operatiiviseen toimintaan, kun organisaation 

sisäisen viestinnän yhteydessä haastatellut tuottivat näkemystä dialogin sekä organisaation 

identiteetin ja arvojen ylläpitämisestä. Kulttuurinen tieto perustuu organisaation tavoitteille 

ja suorituskykyyn liittyville kognitiivisille ja emotionaalisille uskomuksille, joita vasten 

uutta informaatiota ja merkityksiä tuotetaan ja arvioidaan (Choo 2006, 135). Epävarmuuden 

hallinta liittyy näin ajateltuna ainakin organisaatiossa vaikuttaviin tulkintakehyksiin ja 

tiedon tuottamisen prosesseihin sekä organisaation kulttuurisiin käytäntöihin käsitellä 

tietoa. Tiedonhallinnan ja organisaation palauteprosessien kannalta organisaation 

viestintäjärjestelmällä on tärkeä merkitys luottamuksen ja yhteistyötä korostavan kulttuurin 

rakentamisessa. Vuorovaikutuksen ja luottamuksen välistä suhdetta pohditaan seuraavassa 

luvussa, jossa merivartioston sisäisessä viestinnässä havaittua yhteisen tulkintakehyksen 

rakentamisen ongelmaa lähestytään epävarmuuden kokemuksen näkökulmasta. 
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6.2  Luottamuksen rakentaminen viestinnässä 
 

Haastateltujen kertomuksissa epävarmuus kytkeytyi luottamukseen. Viestinnän ja 

sosiaalisen toiminnan näkökulmasta luottamus muodostuu yksilöiden välille 

vuorovaikutustilanteessa, jolloin sitä voidaan pitää suhteeseen liittyvänä ominaisuutena 

(esim. Gustafsson 1998). Aineistosta ei kuitenkaan pystytä tekemään selkeää johtopäätöstä 

siitä, edellyttääkö epävarmuuden kokemuksen vähentäminen toimijoiden välistä 

luottamusta vai kasvaako luottamus organisaatiossa silloin, kun sisäiseen toimintaan liittyvä 

epävarmuus vähenee. Luottamuksen muodostumisen kannalta haastatellut pitivät tärkeänä 

sitä, että eri hallinnontasoilla ja yksiköissä työskentelevät henkilöt saavat riittävästi 

merkitykselliseksi koettua tietoa muutostoimien suunnittelusta ja päätöksenteon 

etenemisestä. Haastatellut tuottivat puheessaan näkemystä, jonka mukaan päätöksenteon 

avoimuus ja organisaation sisäinen vuorovaikutus edistävät yhteistyön ja luottamuksen 

muodostumista sekä vahvistavat samalla myös tunnetta epävarmuuden hallinnasta.  
 

Suurimmat ongelmat viestinnässä liittyvät ajoitukseen ja siihen, miten konkreettista tieto on yksittäiselle 

ihmiselle. Miten muutos vaikuttaa juuri hänen työhön ja palkkaan? Mitä miljoonasäästöt tarkoittavat yhden 

vartioston osalta? Sopeuttamissuunnitelmassa sanotaan, että säästö muodostuu esimerkiksi siitä, että 

vartiolaivan peräsintä ei uusita tänä vuonna, Katajanokan kiinteistöstä luovutaan ja muista menoista 

säästetään tietty summa – sitä jää miettimään, miten muista menoista tehdyt säästöt vaikuttavat meikäläisen 

työhön ja tulevaisuuteen. (ST 2.) 
 

Sosiaalisia verkostoja voidaan pitää organisaatiossa liikkuvan informaation ja 

tiedonluomisen kanavana, eräänlaisena vuorovaikutuksen väylänä, jossa tuotetaan 

organisaation sosiaalista pääomaa, kuten normeja ja luottamusta (ks. Coleman 1988; 

Putnam 1993, 167). Haastatteluaineistossa organisaation sosiaalisten verkostojen olemus ja 

yksilöiden kyky tulkita sisäisen viestinnän narratiivia linkittyvät toisiinsa. Organisaation 

sisällä rakentuvat heikot yhteydet koettiin hajautetun organisaation ja eri hallinnontasoilla 

työskentelevien ryhmien välistä yhteistoimintaa vahvistavina ja samalla myös tiedonvaihtoa 

tukevina väylinä. Tästä voidaan löytää yhteys Robert D. Putnamin (2000, 22–23) 

sosiaalisen pääoman yhdistävään (bridging) ulottuvuuteen, joka tuottaa eri ryhmien välistä 

luottamusta ja vastavuoroisuutta. Organisaation sisäisten vuorovaikutussuhteiden lisäksi 

organisaatiossa ilmenevät heikot yhteydet linkittyivät haastateltujen puheessa tulkintoihin 

toimintaympäristön muutokseen liittyvistä mahdollisuuksista, kuten viranomaisyhteistyön 

kehittämisestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Samansuuntainen tulkinta löytyy 

myös Mark S. Granovetterin (1973) tutkimuksesta, jossa hän asettaa heikot yhteydet 
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informaation jakautumisen kannalta vahvoja yhteyksiä tärkeämmiksi. Haastateltujen 

kertomuksissa merivartioston eri yksiköiden ja muiden viranomaisten välisen 

yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen lisääntyminen yhdistettiin toisaalta organisaation ja 

toisaalta turvallisuusviranomaisten riittävään kykyyn kestää yllättäviä tilanteita ja 

muuttuvia olosuhteita.  
 

Täytyy miettiä toimintamenetelmiä, taktiikkaa, varustusta, koulutusta, osaamista, jotta meillä olisi paras 

mahdollinen edellytys vastata uhkaan. – – Täytyy pitää dialogia yllä ja miettiä, mikä on realistinen vaatimus 

meillä ja mitä se edellyttää. Miten se vaikuttaa päivittäistoimintaamme, että saadaan joku suorituskyky 

aikaiseksi. Toisissa tehtävissä ja toisissa asianhaaroissa stressi ja henkinen puoli täytyy olla organisaatiolla 

hoidossa. (KJ 3.) 
 

Yksi päivittäistyöni on kritisoida ja vastaesittää erilaisiin suunnitelmiin, mitä Rajavartiolaitoksessa 

toimeenpannaan. Minun pitää kommentoida, että tässä ei ole mitään järkeä ja perusteet ovat nämä – – jokin 

asia voi jäädä hoksaamatta, kun suunnitellaan konttoripöydän takana asioita. Sen takia vuorovaikutus ja 

dialogi tässä kohtaa on aika tärkeä ja siinä voisi olla tällä yksiköllä lisääkin tekemistä, että vuoropuhelu läpi 

organisaation olisi avoimempaa ja suorempaa. (KJ 1.) 
 

Luottamus kytkeytyy haastateltujen puheessa merivartioston sisäisten viestintäprosessien 

avoimuuteen ja eri ryhmien väliseen vuorovaikutukseen organisaatiossa. Esimiesasemassa 

työskentelevät pitivät tärkeänä sitä, että työyhteisöön saataisiin luotua yhdessä tekemisen 

ilmapiiri jokaisessa yksikössä; haastateltujen kokemusten mukaan se lisää avoimempaa 

viestinnällistä otetta ja vähentää henkilöstön kokemaa epävarmuutta organisaatiossa 

tapahtuvista muutostoimista. Erityisesti linjalla työskentelevät tuottivat puheessaan 

näkemystä merivartioston operatiivisissa yksiköissä vallitsevasta vahvasta 

ryhmäidentiteetistä ja korkeasta työmotivaatiosta. Näkemyksestä voidaan löytää yhteys 

Putnamin (2000, 22–23) sosiaalisen pääoman sitovaan (bonding) ulottuvuuteen, joka viittaa 

sosiaalisissa suhteissa rakentuvaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Erityisesti 

keskijohdossa työskentelevät olivat sitä mieltä, että yksilöiden välillä kasvava luottamus 

vahvistaa hierarkioiden välistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta, mikä osaltaan tukee 

yhteistoiminnassa kehittyvää normia vastavuoroisuudesta16 ja luottamuksen syvenemisestä 

myös koko organisaation tasolla (ks. Putnam 1993).  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Putnamin ajattelussa vastavuoroisuus viittaa luottamuksen syntymisen edellytykseen, yhteistoimintaan, jossa palveluksesta 
odotetaan vastapalvelusta. Putnamin teoreettinen lähestymistapa korostaa sosiaalista pääomaa yhteisön ominaisuutena, jolloin 
verkostot, normit ja luottamus muodostavat eräänlaisen kehän, jossa ne voimistavat toinen toisiaan. (Putnam 1993; 2000.) Kaj 
Ilmonen (2000, 27) on kritisoinut näkemykseen sisältyvää oletuksesta siitä, että sosiaalinen pääoma toimii tasa-arvoisesti yksilöiden 
välillä. 
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Vuorovaikutuksessa muotonsa saava vastavuoroisuus tarkoittaa Luhmannin (1995, 108–

129) ajattelussa esiintyvää vapaaehtoiseen luottamukseen perustuvaa kaksoisriippuvuutta, 

joka toimii systeemin olemassaolon edellytyksenä. Luhmannin (1995, 128–129) mukaan 

viestintää ei voi olla ilman luottamusta, sillä ihmisten välisen kommunikaation jatkuvuus 

sekä merkitysten tuottaminen ja tulkinta edellyttävät toimijoiden välisen luottamussuhteen 

muodostumista. Haastatteluaineistossa luottamuksen merkitys kytkeytyy sekä organisaation 

sisäiseen toimintaan ja johtamiseen että kansainvälisten yhteistyöoperaatioiden 

sidosryhmien välisiin suhteisiin. 
 

Suomi on ollut tiennäyttäjänä monessa rajaturvallisuuteen liittyvässä toiminnassa. Merikarhu-operaatio on 

ollut yksi kakkuviipale lisää tässä; on näytetty laivaosaamista, meidän toimintamallia ja johtamistyyliä. 

Johtaminen on hyvän työilmapiirin ja yhteishengen luomista omaan työyhteisöön. Se on alaisiin luottamista ja 

selkeiden tehtävien ja tavoitteiden antamista. Annat alaistesi toteuttaa ja tarvittaessa annat ohjausta jos sitä 

pyydetään. Mikromanageerausta pitää välttää. Luottamus on avainsana johtamisessa. (KJ 4.) 
 

Organisaation sosiaalisten verkostojen rakenne vaikuttaa tämän tutkimuksen 

haastatteluaineiston analyysin perusteella sekä organisaation valmiuksiin toteuttaa 

muutostoimia että johtaa epävarmuutta organisaation viestinnässä. Lähes poikkeuksetta 

haastatellut kuvailivat organisoituja yhteyksiä, kuten intranetiä tai virallisia ja epävirallisia 

kokouksia, tärkeinä tiedottamisen ja informaation jakamisen kanavina. Haastatellut pitivät 

organisaation ylätasolta johdettua sisäistä viestintää kuitenkin ajoittain liian hitaana ja 

kankeana, eikä siinä muodostuvia organisoituja yhteyksiä koettu muutokseen sopeutumisen 

tai uuden tiedonluomisen kannalta riittävän tehokkaina. Muutosprosessien, sosiaalisessa 

toiminnassa muodostuvien verkostojen ja organisaation oppimisen välistä suhdetta tutkineet 

Susan Albers Mohrman, Ramkrishnan V. Tenkasi ja Allan M. Mohrman Jr. (2003, 319–

322) esittävät, että organisaatiossa tulisi muutostilanteissa luoda mahdollisuuksia 

monensuuntaisen ja -tasoisen vuorovaikutuksen syntymiselle. Organisaation eri tasoilla 

muodostuvat tai ilmaantuvat yhteydet kannustavat yksiköissä tapahtuvaa 

itseorganisoitumista, mitä voidaan pitää organisaation muutoskestävyyttä vahvistavana 

tekijänä (ks. Mohrman ym. 2003).  
 

Ajatus on lähellä sosiaalisen pääoman yhteydessä esitettyjä näkemyksiä, joissa sosiaalisissa 

suhteissa muodostuvat erilaiset kytkennät ja monentasoinen vuorovaikutus ymmärretään 

organisaation toimintaa ja suorituskykyä tukevana resurssina ja voimavarana (esim. Adler & 

Kwon 2002). Haastatellut toivat puheenvuoroissaan esille myös uuden tiedon 

merkityksellistämisen vaikeuden. Organisaatiossa syntyvät vertikaaliset heikot yhteydet ja 



	   70	  

epävirallisen viestinnän ulkopuoliset vahvat yhteydet puolestaan saivat haastateltujen 

kertomuksissa positiivisia tulkintoja muutokseen sopeutumisen yhteydessä. Esimerkiksi 

Helsingin rajatarkastusosastolla käyttöönotettua henkilöstöfoorumia voidaan pitää yksikön 

sisäiseen yhteistoimintaan ja viestintään kannustavana vuorovaikutusalustana, jossa 

muutoksille luodaan merkityksiä. Organisaation viestintäverkoston luonnetta 

havainnollistetaan tarkastelemalla haastateltujen puheessa tuotettuja näkemyksiä 

organisaatiossa muodostuvista heikoista ja vahvoista yhteyksistä (taulukko 2). 

 
Organisaation	  
viestintäverkosto	  

Vahvat	  yhteydet	  
	  

Heikot	  yhteydet	  

Informaatiovirta	   Vastavuoroista	   Usein	  epäsymmetristä	  
Viestiyhteyksien	  rakenne	   Usein	  monimutkainen	  ja	  

kompleksinen,	  esim.	  hallinnollinen	  
viestintä	  

Yksinkertainen	  ja	  selkeästi	  
määritelty,	  esim.	  epäviralliset	  
keskustelut	  

Tiedon	  luonne	   Kokemukseen	  perustuva	  tieto	  ja	  
hiljainen	  tieto	  
–>	  kohti	  organisoidumpaa	  oppimista	  

Koodattu	  ja	  usein	  helposti	  
siirrettävä	  tieto,	  esim.	  
henkilöstöfoorumin	  muistiinpanot	  

Tiedon	  ja	  ympäristön	  
suhde	  

Tieto	  kontekstisidonnaista	  ja	  
erilaisten	  informaatiorakenteiden	  
ohjaamaa	  

Tieto	  kontekstista	  itsenäistä	  ja	  
itsenäisesti	  ymmärrettävää	  

Viestinnän	  tyyli	   Hallinnollinen	  ja	  raskas	  	   Kevyt	  ja	  helposti	  ymmärrettävä	  	  
Verkoston	  yhteyksien	  
hallinta	  

Edellyttää	  resursseja	   Ei	  juurikaan	  edellytä	  resursseja	  

 

Taulukko 2: Organisaation viestintäverkostossa muodostuvien yhteyksien luonne Palosen ym. (2004, 275) 

jaottelua mukaillen. 

 

Organisaation tiedontuotannon prosesseissa kokemukseen, harjoitteluun ja työtapoihin 

perustuva hiljainen tieto voidaan niinikään nähdä organisaation resurssina ja voimavarana 

(esim. Nonaka & Takeuchi 1995, 177–179; Choo 2006, 135–140; ks. myös Polanyi 1966). 

Tämän takia sillä on yhteys organisaation oppimiseen ja muuttuneeseen 

toimintaympäristöön sopeutumiseen. Tutkimuksen haastatteluaineistossa korostuu ajatus, 

jonka mukaan merkitysten johtamisella ja esimiestyöllä on suuri vaikutus muutosprosessien 

toteuttamisessa ja epävarmuuden kokemuksen hallinnassa. Erityisesti yksiköiden 

päälliköiden vastuuta muutoksen viestimisessä ja työntekijöiden muutokseen sitouttamisessa 

korostavat näkemykset nousivat esille haastatteluaineistossa. 
 

Minulla on käytännön kokemus, että jos epävarmuus liikaa kalvaa, kaikki asiat alkaa mennä pieleen. Tulee 

epävarmuuden kehä, joka saa ihmiset pohtimaan turhaa asioita, jotka oikeasti eivät ole ongelmia. – – 

Korostan epävarmuudessa vuorovaikutuksen ja esimiestyön merkitystä. Heti, kun meillä on ihmisiä, jotka 

eivät ymmärrä rooliaan esimiehenä tai jonkun asian johtajana, niin pääjohtaja on koko ajan pintatilanteessa 
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ratkomassa nippeliluokan kysymyksiä, jotka jonkun muun pitäisi tehdä. On tehostettu sitä, että esimiehille 

pidetään erillisiä palavereja ja tuodaan tätä esille, jotta jokainen ottaa roolinsa. (YJ 1.) 
 

Monet suorittavalla tasolla ja osa keskijohdossa työskentelevistä kertoi kokeneensa, ettei 

sopeuttamis- ja muutostoimista onnistuttu viestimään riittävän avoimesti tai 

johdonmukaisesti kaikkien päätösten osalta. Useimmat keskijohdossa ja suorittavalla tasolla 

työskentelevistä kertoivat, että heille on epäselvää esimerkiksi se, tullaanko kaikki 

ensimmäisessä sopeuttamisohjelmassa suunnitellut muutokset toteuttamaan vai onko 

kehysneuvotteluissa merivartioston toimintaan myönnetyllä lisäbudjetilla saatu katettua osa 

suunnitelluista säästötoimista tai ovatko muutostoimet muuttuneet matkan varrella. 

Haastateltujen pettymys näkyy selkeimmin vartiolaiva Merikarhua koskevassa viestinnässä, 

jonka epäonnistumista selittää aineiston mukaan ainakin kansainvälisten 

päätöksentekoprosessien hitaus, Frontexin sisäisistä muutosprosesseista johtuva 

epävakauden heijastuminen sekä esikunnan ja linjan erilaiset tulkinnat tilanteesta. Lähes 

poikkeuksetta kaikki haastatellut kuitenkin toivat puheenvuoroissaan esille, että 

organisaation sisäinen viestintä on parantunut viimeisen vuosikymmenen aikana, vaikka 

ylimmässäkin johdossa työskentelevät tunnistivat edelleen parannettavaa päätöksenteon 

läpinäkyvyydessä, sisäisen viestinnän oikea-aikaisuudessa ja selkeydessä sekä 

hallinnontasojen välisessä dialogissa.  
 

Viestinnän määrää tulisi varmasti lisätä muutostilanteissa, samoin sen avoimuutta. Lisäksi tulisi parantaa sen 

välittömyyttä siten, että viestinnän kohteet kohdattaisiin useammin kasvotusten. Hyvä ja asiallinen viestintä 

vähentää aina epävarmuutta varsinkin, kun se tehdään tavalla, joka rakentaa luottamusta. Viestintä lisää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tunnetta siitä, että kaikki yhdessä tehdään hommia saman päämäärän eteen. 

Viestintä ei ole pelkkää puhumista. Se on myös kuuntelemista. Henkilöstön kuunteleminen on niin ikään 

tärkeää epävarmuutta lievennettäessä. (YJ 2.) 
 

Haastateltujen puheenvuoroissa toistuu monissa tutkimuksissa esitetty näkemys, jonka 

mukaan yksilöiden välisissä viestintäsuhteissa rakentuva luottamus vähentää sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvää satunnaisuutta ja kompleksisuutta sekä helpottaa yksilöiden välistä 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä (esim. Creed & Miles 1996, 19–20; Zand 1997, 91–99; 

Jalonen 2007, 240–241). Tämän tutkimuksen aineiston analyysi antaa tuloksen, jonka 

mukaan epävarmuuden johtaminen organisaation sisäisessä viestinnässä tukee 

työntekijöiden ja eri hallintoyksiköiden välistä yhteistyötä, vuorovaikutussuhteissa 

muodostuvaa luottamusta sekä yksilöiden sitoutumista organisaatioon. Haastatteluaineisto 

osoittaa, että sisäinen viestintä ja vuorovaikutus organisaation jäsenten välillä lisäävät 
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päätöksenteon ja toiminnan ennustettavuutta, mikä on analyysin mukaan kiinteässä 

yhteydessä organisaation suorituskykyyn, epävarmuuden ja yhteisöllisyyden tunteeseen 

sekä organisaatiotasolla rakentuvien organisaatiossa jaettujen merkitysjärjestelmien 

muodostumiseen.  

 

6.3  Viestintä ja epävarmuuden hallinta muutoksessa 
 

Vähän sama kuin nyrkkeilijä nyrkkeilee yhden matsin, mutta se ei tiedä, että huomenna on heti aamusta uusi 

matsi ja saattaa olla että illallakin joutuu vielä vetämään 12 erää. Siinä vain jossain vaiheessa alkaa 

väsymään ja sitten jää epäilys, kun on kahden viikon päästä matsi, mutta kuinkahan monta tässä välissä on? 

Ehdinköhän palautua? Epävarmuus on pahin, mikä syö kokonaisuutta. (ST 2.) 
 

Tämä kommentti tiivistää epävarmuuden kokemuksen kompleksisen olemuksen ja 

havainnollistaa haastatteluaineistossa esiin tulleita käsityksiä epävarmuuden vaikutuksesta 

organisaation suorituskykyyn. Empiirisen aineiston valossa organisaation 

viestintäprosesseja ja epävarmuuden kokemuksen luonnetta on tarkasteltu 

kompleksisuusteorian käsittein. Edellisissä luvuissa Suomenlahden merivartioston sisäistä 

viestintää on analysoitu kompleksisuuden ja sosiaalisissa verkostoissa muodostuvan 

vuorovaikutuksen kautta. Tässä luvussa kootaan yhteen tämän tutkimuksen empiirisen 

aineiston analyysissa esitettyjä havaintoja sisäisestä viestinnästä, viestintäverkoston 

kompleksisuudesta, muutoksesta ja siihen liittyvästä epävarmuuden kokemuksesta. 

Tarkastelun pohjalta muodostetaan epävarmuuden hallinnan ja johtamisen viestintämalli, 

joka samalla rakentaa myös sillan kompleksisuusteorian ja laadullisen haastatteluaineiston 

välille. Viestintämalli on ajateltu teoreettiseksi apuvälineeksi helpottamaan 

muutostilanteisiin liittyvän epävarmuuden hallintaa ja kokonaisnäkemyksen muodostamista 

organisaation sisäisen viestinnän prosesseissa.  
 

Tämän tutkimuksen haastatteluaineistosta voidaan tehdä päätelmä, jonka mukaan 

epävarmuus ja muutos ovat pääasiassa yksilöiden subjektiivisissa tulkinnoissa ja 

merkityksellistämisessä muodostuvia emotionaalisia kokemuksia. Samaan aikaan muutos 

voi kuitenkin ilmetä myös organisaation rakenteiden ja verkostojen tai esimerkiksi 

toiminnan ja toimintaympäristön tasolla. Havainnot tukevat Kiiskisen (2017) näkemystä 

muutoksen ja emootioiden suhteesta ja siitä, kuinka epävarmassa tilanteessa johtajuus tulisi 

nähdä ”jatkuvana ja päivittäin uusia muotoja ottavana prosessina”. Tulkinta on lähellä 

teoriaa kompleksisuusjohtamisesta, jossa ilmaantuminen ja organisaation kollektiivisissa 
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prosesseissa tapahtuva itseorganisoituminen pyritään valjastamaan johtajuuden avulla 

organisaation ongelmanratkaisukyvyksi (Hazy, Goldstein ja Lichtenstein 2007a, 7–8; 

Marion & Uhl-Bien 2011, 395; Hanén 2017, 131–133). Epävarmuuden johtaminen on näin 

ajateltuna sosiaalisten järjestelmien dynaamisuuden ja organisaation toimintaympäristön 

muutosalttiuden potentiaalin hyödyntämistä, viestintäsuhteissa olevien heikkojen 

yhteyksien havainnointia ja ryhmien itseorganisoitumiseen kannustamista.  
 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                Kuva 4: Epävarmuuden ja johtamisen viestintämalli. 

 

Epävarmuuden kokemuksen hallinta kytkeytyy aineistosta tehdyn päätelmän mukaan myös 

organisaation kykyyn hyödyntää palauteprosessien kautta välittyvää informaatiota 

organisaation strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Epävarmuuden hallinnan ja 

johtamisen viestintämallissa palauteprosessit nähdään organisaatiossa olevan 

epävarmuuden hallinnan edellytyksenä ja organisaation oppimisen potentiaalina. 

Haastateltujen puheessa esiintyi ajatus organisaation joustavasta käytöstä, joka tarkoittaa eri 

tasoilla ja eri tehtävissä työskentelevien yhteistoiminnan ja tiedonsiirron lisäämistä sekä 

organisaatio-oppimisen kehittämistä. Tästä voidaan löytää yhteys vuorovaikutusta ja 

organisaation kollektiivisia prosesseja hyödyntävään organisoimiseen ja tiedonhallintaan. 

Kun organisaatiossa lisäksi tunnistetaan muutokseen liittyviä emootioita, 

vuorovaikutuksessa tapahtuvaa merkitysten muodostumista voidaan tukea viestinnällisin 

keinoin. Epävarmuuden hallinnassa onkin lopulta kysymys resilienssin vahvistamisesta 

sekä organisaation että yksilön tasolla. 
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7   JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Turvallisuusviranomaisten toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikeuttaneet 

ennustettavuutta ja lisänneet tilanteiden dynaamisuutta ja kompleksisuutta. Muutokset 

voidaan nähdä sekä uhkana että organisaation kehittämisen mahdollisuutena. Ulkoisen  

toimintaympäristön muutoksen lisäksi leikkaukset Rajavartiolaitoksen taloudellisissa 

resursseissa ovat kasvattaneet organisaation sisäisiä muutospaineita ja tarvetta luoda uusia 

toimintatapoja. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu muutokseen liittyvää epävarmuutta ja 

organisaation sisäistä viestintää sekä niiden välistä yhteyttä kompleksisuusteoreettisen 

tutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimuksessa esitetään, että epävarmuuden johtaminen 

viestinnällisin keinoin parantaa organisaation muutoskestävyyttä ja vähentää henkilöstön 

kokemaa epävarmuutta. Tapaustutkimuksen tavoitteena oli saavuttaa syvällinen ymmärrys 

muutoksesta johtuvasta epävarmuudesta ja muodostaa käsitys siitä, miten epävarmuuden 

hallintaa voidaan tukea organisaation viestinnällisissä prosesseissa. Tämä tutkimus 

täydentää tieteellistä keskustelua epävarmuuden hallinnasta sekä toimii empiirisenä 

ikkunana kompleksisuusteoreettisen käsitteistön soveltamiseen organisaatiotutkimuksessa. 
 

Kompleksisuusteoreettisen ajattelun ja organisaatioiden tutkimuksen yhteensoveltuvuutta 

on tutkittu empiirisesti melko vähän, eikä epävarmuuden hallinnan ja johtamisen 

näkökulmaa ole juurikaan käsitelty aiemmissa kompleksisuusteoriaa hyödyntäneissä 

empiirisissä tutkimuksissa. Tutkimusongelmaksi asetettiin epävarmuuden käsitteen 

monitulkintaisuus sekä kompleksisuusteoreettisen käsitteistön soveltuvuuden arviointi 

organisaation epävarmuuden hallinnan ja sisäisen viestinnän yhteydessä. Tutkimusongelma 

muotoiltiin kahdeksi tutkimuskysymykseksi: 1) Millaisia merkityksiä muutoksesta johtuva 

epävarmuus saa Suomenlahden merivartiostossa? 2) Miten sisäisellä viestinnällä voidaan 

tukea epävarmuuden hallintaa organisaatiossa? 
 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin jäsentämällä haastateltujen tuottamia 

käsityksiä epävarmuudesta kahdella muutoksen tasolla (kuva 5). Empiirisessä aineistossa 

muutoksesta johtuva epävarmuus sai määritelmiä sekä turvallisuus- ja toimintaympäristöön 

että Rajavartiolaitoksen sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyen. Riippumatta siitä, 

tarkasteltiinko organisaatiossa ilmenevää epävarmuutta ulkoisen vai sisäisen muutoksen 

näkökulmasta, epävarmuus nähtiin organisaation suorituskykyä heikentävänä tekijänä. 

Haastateltujen puheesta muodostettiin kolme epävarmuuden ja muutoksen ympärille 
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rakentuvaa kertomusta, joita analysoimalla epävarmuuden ilmiön olemusta pystyttiin 

määrittelemään tarkemmin. Selkein ero eri hallinnontasolla työskentelevien näkemyksissä 

havaittiin, kun tarkasteltiin organisaation sopeuttamis- ja muutostoimiin kytkeytyvää 

epävarmuutta. Ylimmässä johdossa epävarmuus yhdistettiin muun muassa merkitysten 

antamisen ja viestinnällisen narratiivin luomisen vaikeuteen. Keskijohdossa epävarmuus 

näyttäytyi tiedon riittämättömyytenä ja ulkoisten muutosten aikaansaamana tulkinnan 

hankaluutena. Suorittavalla tasolla epävarmuutta taas määriteltiin turvallisuustilanteen 

heikentymiseen sekä omaan työnkuvaan ja palkkaukseen liittyvien teemojen kautta. 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Kuva 5: Suomenlahden merivartiostossa koettuun epävarmuuteen vaikuttavat tekijät. 
 

Epävarmuuden kokemus muodostuu tarkastellun tutkimuskirjallisuuden ja empiirisestä 

aineistosta tehtyjen päätelmien mukaan tilanteen tulkinnassa ja tilanteelle annettujen 

merkitysten aikaansaamassa kokemuksessa ja tunteessa. Epävarmuuden kokemus on 

jatkuvasti muuttuva ja subjektiivinen. Kompleksisuusteoreettisen käsitteistön avulla 

epävarmuuden ilmiötä kuvattiin ilmaantumisen, epälineaarisuuden sekä vakauden ja 

tasapainon puuttumisen käsittein. Kompleksisuusteorian käsitteiden avulla epävarmuutta 

tarkasteltiin sekä organisaation toimintaympäristön että vuorovaikutuksen näkökulmista, 

jolloin ymmärrystä ilmiön ulottuvuuksista onnistuttiin laajentamaan. Tässä 

tapaustutkimuksessa kompleksisuusteorian selitysvoima perustuukin epävarmuuteen 

vaikuttavien tekijöiden välisten suhteiden esille tuomiseen ja holistiseen lähestymistapaan. 
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Haastatteluaineistossa esiintyneiden käsitysten pohjalta muodostettiin epävarmuuden 

määritelmä Suomenlahden merivartioston kontekstissa. 
 

Epävarmuus on tilanteen tulkinnassa ja merkityksellistämisessä muodostuva 

emotionaalinen kokemus. Epävarmuuden kokemus syntyy silloin, kun yksilö kokee, ettei 

hänellä ole tarpeeksi tietoa tilanteen ymmärtämiseksi tai tilanteen kannalta olennaisen 

tiedon erottaminen on vaikeaa. 
 

Määritelmän pohjalta kohdeorganisaation sisäistä viestintää tarkasteltiin jatkuvasti 

muuttuvana ja kehittyvänä narratiivisena prosessina. Organisaation viestinnällisille 

prosesseille on luonteenomaista kompleksisuus, minkä takia epävarmuuden määritelmää 

hahmoteltiin myös suhteessa kompleksisuuden käsitteeseen. Epävarmuuden hallinta 

kytkeytyy näin ajateltuna myös kompleksisuuden hallintaan ja organisaation resilienssin 

vahvistamiseen. Viestinnän ja epävarmuuden suhdetta voitiin kompleksisuusajattelun 

näkökulmasta avata teoreettisesti kiinnostavalla tavalla. Viestintä ja vuorovaikutus ovat 

epälineaarisiin palauteprosesseihin perustuvaa informaation välittymistä organisaation eri 

kerrosten välillä ja suhteessa ympäristöön. Epävarmuus ja viestintä kytkeytyvät toisiinsa 

tulkinnan kautta ja viestinnällisille prosesseille on tyypillistä tarinallisuus.  
 

Muutoskokemus muodostuu emootioiden ja tilanteen merkityksellistämisen tuloksena. 

Organisaation viestintä- ja vuorovaikutusprosessit taas luovat alustan merkityksen ja 

tulkinnan muodostumiselle. Kompleksisuuden lisääntyessä esimiesten tilanteille antamilla 

merkityksillä on yhä suurempi arvo organisaation viestinnällisen kertomuksen jatkuvuuden 

ja organisaatiossa jaetun merkitystodellisuuden luomisen kannalta. Jatkuvan muutoksen 

keskellä olennaista onkin se, kuinka hyvin organisaatiossa tunnetaan ja tunnistetaan 

henkilöstön muutosviesteille antamia merkityksiä ja emootioita. Epävarmuuden hallinnan ja 

viestinnän oikea-aikaisen kohdentamisen kannalta tätä voikin pitää kompleksisen 

organisaatiotodellisuuden ymmärtämisen perustana.  
 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin tarkastelemalla merivartioston kontekstissa 

määriteltyä epävarmuuden ilmiötä kompleksisuusteorian ja informaation hallinnan 

viitekehyksessä. Merkityksellistämistä tarkasteltiin kompleksisuusteoriaa täydentävänä 

käsitteenä, sillä tutkimuksessa havaitut merivartioston sisäiseen viestintään liittyvät 

ongelmat kytkeytyivät suurelta osin juuri tilanteiden ja muutostoimien monitulkintaisuuteen 

ja olennaisen tiedon erottamisen vaikeuteen. Jotta sisäisessä viestinnässä tapahtuvaan 
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informaation hallintaan voitiin löytää tehokkaampia tapoja, merkitysten muodostumisen 

prosesseista tuotiin näkyväksi erilaisia viestinnällisiä yhteyksiä ja niissä tapahtuvaa 

informaation kulkua. Epävarmuuden hallinnassa ryhmien välistä vuorovaikutusta ja 

yhteistyötä lisäävät heikot yhteydet, joita käsiteltiin luvussa 6.2, perustuvat 

itseorganisoitumiseen ja uuden ilmaantumiseen, mitä voidaan pitää organisaatiossa 

tapahtuvan oppimisen ja muutokseen sopeutumisen kannalta olennaisina. Organisaatiossa 

tulisikin muutostilanteissa luoda rohkeammin tilaa vuorovaikutuksessa tapahtuvalle 

itseorganisoitumiselle, sillä sitä kautta voidaan löytää uusia ja tehokkaampia viestinnällisiä 

tapoja toimia ja vastata toimintaympäristössä tai tilanteissa tapahtuviin muutoksiin.  
 

Tutkimuksessa päädyttiin tulokseen, jonka mukaan organisaation sosiaalisten verkostojen 

rakenne heijastuu organisaation muutoskyvykkyyteen. Näin ajateltuna toimijoiden välisessä 

vuorovaikutuksessa kytkeytyvät arvot, intressit, emootiot ja tavoitteet voidaan nähdä sekä 

organisaation viestintää hidastavina että uudenlaisia avauksia luovina solmukohtina. 

Rajavartiolaitoksen sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyvässä viestinnässä yhteisen 

tulkintakehyksen rakentamisessa oli puutteita, minkä takia olennaisen tiedon erottaminen 

oli ajoittain vaikeaa. Muutos sai monenlaisia tulkintoja ja organisaatiotodellisuudessa 

informaatiota tulkittiin useilla toisistaan poikkeavilla tavoilla, mikä aiheutti henkilöstössä 

epävarmuutta ja turvattomuutta.  
 

Merivartioston kompleksisen viestintäverkoston ja dynaamisten organisaatioprosessien 

hallinnan ongelma tiivistyy informaatioon ja toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Tässä 

tapaustutkimuksessa tehdyn päätelmän mukaan muutokseen liittyvää epävarmuutta voidaan 

hallita tehokkaammin jos sisäisessä viestinnässä tuotetaan merkityksiä ja muutoskertomusta 

sekä organisaation että yksittäisen työntekijän näkökulmasta.	  Tähän liittyy myös 

viestinnällisen narratiivin jatkuvuus sekä monensuuntaisen dialogin ja vuorovaikutuksen 

edistäminen hallinnontasojen välillä. Edellä mainittujen tekijöiden nähtiin lisäävän 

hallinnollisen päätöksenteon ja toiminnan ennustettavuutta, jolla on tämän tutkimuksen 

mukaan luottamuksen tunnetta vahvistava ja epävarmuuden kokemusta lieventävä vaikutus.  
 

Yhteistyötä ja avoimuutta korostavan organisaatiokulttuurin rakentamisen kannalta 

palauteprosessit ovat sisäisen viestinnän tehokkuuden ja epävarmuuden hallinnan 

kulmakivi. Päätöksenteko- ja viestintäjärjestelmään palautuva informaatio voi toimia sekä 

organisaation todellisuutta tasapainottavana muuttujana että organisaation toimintatapoja ja 

-kulttuuria itseorganisoitumiseen ohjaavana tekijänä. Epävarmuuden hallinta on 
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organisaation vuorovaikutusprosesseissa tapahtuvaa merkityksellistämistä, jossa 

muutosviestinnän ja johtajuuden lisäksi huomioidaan myös henkilöstö sekä heidän 

muutosviesteihin liittämät emootiot ja kokemukset. Tämä tapaustutkimus osoittaa, että 

Rajavartiolaitoksen viestinnän vahvuutena on yhtenäinen arvoperusta ja vahva 

ryhmäidentiteetti, jota ei sopeuttamis- ja muutostoimiin liittyvässä viestinnässä onnistuttu 

valjastamaan yhteisen tulkintakehyksen raameihin. Sisäisen viestinnän prosesseihin ja 

päätöksentekoon toivottiin enemmän avoimuutta, mutta tutkimuksen mukaan suurempi 

ongelma lienee kuitenkin viestinnällisen narratiivin jatkuvuudessa.  
 

Sopeuttamis- ja muutostoimien yhteydessä monet suunnitelmat jäivät kummittelemaan 

henkilöstön mieleen, kun muutostoimista kertovassa viestinnässä ei tiedotettu päätöksistä, 

jotka eivät toteudukaan. Tämän tapaustutkimuksen empiirisen aineiston pohjalta luodussa 

epävarmuuden hallinnan ja johtamisen viestintämallissa kiteytyy epävarmuuden 

problematiikka, jota tässä tutkimuksessa on lähestytty linja-esikuntaorganisaation 

näkökulmasta. Pelkkä vuorovaikutuksen lisääminen ei johda epävarmuuden vähenemiseen 

organisaatiossa, vaan epävarmuuden hallinta vaatii johtajuutta ja eri hallinnontasojen välistä 

yhteistyötä edistävien toimintatapojen vahvistamista sisäisessä viestinnässä. Tutkimuksen 

perusteella voidaankin todeta, että organisaation ongelmanratkaisukyky perustuu 

epävarmuuden johtamiseen eli siihen, että organisaatiossa kuunnellaan herkällä korvalla 

sosiaalisten järjestelmien dynaamisuutta ja valjastetaan palauteprosesseissa välittyvä 

informaatio osaksi viestinnällistä narratiivia.  
 

Epävarmuuden hallinnan ja johtamisen viestintämallissa epävarmuuden kompleksista 

olemusta on pyritty yksinkertaistamaan sisäisen viestinnän näkökulmasta (luku 6.3). Kuten 

muutoksen yhteydessä on todettu, ennustamisen vaikeus ja epävarmuus kietoutuvat tiiviisti 

yhteen. Epävarmuus empiirisen tutkimuksen kohteena on hyvin haastava sekä vaikeasti 

tavoitettava ja mitattava ilmiö. Epävarmuus on kuitenkin analysoitavissa. Kompleksisen 

viestintäverkoston tai tilanteen kaikkia muuttujia ei kuitenkaan koskaan voi havaita tai 

tunnistaa. Näin ollen epävarmuuden ja viestinnän suhdetta merivartioston kompleksisessa 

todellisuudessa ei myöskään voida hallita kaiken kattavana kokonaisuutena, mutta sitä 

voidaan mallintaa metaforisella tasolla. Yksilöiden kokemusten ja ilmiöille antamien 

merkitysten syvällisempi ymmärrys voikin auttaa viestinnällisen narratiivin rakentamista ja 

epävarmuuden johtamista organisaation viestinnällisissä prosesseissa. 
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Kompleksisuusteoria tarjosi kompleksisten viestintäprosessien sekä monimutkaisten ja 

ennakoimattomien tilanteiden tutkimukseen ilmaisuvoimaisia käsitteitä ja ilmiön 

syvälliseen ymmärrykseen mahdollistavan teoreettisen perustan, jota täydennettiin muun 

muassa informaatiota, päätöksentekoa ja viestintää tarkastelevilla teorioilla sekä 

asiakirjoilla. Hermeneuttinen tieteenfilosofinen suuntaus kehysti tutkimusprosessin 

etenemistä sekä teoriaohjaavan sisällönanalyysin kautta toteutettua analyysia ja 

johtopäätösten tekemistä. Kuten luvussa 4.3 todettiin, yhdestä hallintoyksiköstä kerätyn 

aineiston perusteella ei voi tehdä Rajavartiolaitoksen kaikkia hallintoyksiköitä koskevia 

johtopäätöksiä. Tämän tapaustutkimuksen ansiona voi kuitenkin pitää epävarmuuden 

kokemuksen ymmärtämistä valitusta teoreettisesta näkökulmasta, jolloin muille 

hallintoyksiköille avautuu mahdollisuus vertailla ja suhteuttaa omia viestintä- ja 

toimintatapoja Suomenlahden merivartioston henkilöstön kokemuksiin.  
 

Vaikka tässä tapaustutkimuksessa kompleksisuusteorian tulkittiin antavan 

tutkimusongelmaan soveltuvia käsitteitä epävarmuuden ilmiön ja organisaation viestinnän 

suhteen ymmärtämiseksi, tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä lopullista 

johtopäätöstä kompleksisuusteorian ja organisaatiotutkimuksen yhteensopivuudesta. Tämän 

pro gradu -tutkimuksen puitteissa monia kiinnostavia teoreettisia polkuja jätettiin myös 

katsomatta. Esimerkiksi itseorganisoitumisen prosesseja ei tarkasteltu systeemin 

identiteettiä painottavan kompleksisuusajatteluun liittyvän autopoiesis-teorian kautta, sillä 

epävarmuuden ilmiön tarkastelussa organisaation identiteettiin liittyvät teemat painottuivat 

kevyemmin haastatteluaineistossa. Kompleksisuusteoreettiset käsitteet, kuten bifurkaatio ja 

polkuriippuvuus rajattiin myös tämän tapaustutkimuksen ulkopuolelle, sillä tutkimuksessa 

ei myöskään tarkasteltu päätöksenteon tai sisäisen viestinnän valintoja korostavaa 

ulottuvuutta.   
 

Sen sijaan henkilöstön kokemusta organisaation sisäisestä viestinnästä ja muutokseen 

liittyvästä epävarmuudesta avattiin merkityksellistämisen näkökulmasta, josta löydettiin 

selkeä yhteys kompleksisuusteoreettiseen ajatteluun. Kompleksisuusteoriaa on toistaiseksi 

sovellettu verrattain vähän empiiriseen aineistoon perustuvassa yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa. Tämä tutkimus täydentää osaltaan kompleksisuusteoriaan perustuvan 

empiirisen tutkimuksen hajanaista kenttää. Tämän tutkimuksen arvona voikin pitää 

kompleksisuusteoreettisen käsitteistön ja laadullisen haastatteluaineiston yhteensopivuuden 

empiiristä tarkastelua ja keskustelun avausta Rajavartiolaitoksen epävarmuuden hallinnan 

käytännöistä. 
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8   LOPUKSI 
 

Muutoksesta johtuva epävarmuus ei koskaan ole historiaton ilmiö, mikä näkyi myös tämän 

tutkimuksen haastatteluaineistossa. Organisaation arjessa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja 

muutospuheen problematisointi toi esille työntekijöiden kokemusmaailmaa. Tämän 

tutkimuksen pohjalta esitetään, että muutoksen ympärille rakentuvien emootioiden 

tunnistaminen, ymmärtäminen ja huomioiminen osana sisäisen viestinnän narratiivia on 

epävarmuuden hallinnan lähtökohta. Epävarmuuden johtaminen organisaation 

viestintäprosesseissa auttaa tunnistamaan informaatioon ja tiedon hallintaan liittyvää 

kompleksisuutta, jolla on tämän tapaustutkimuksen mukaan yhteys organisaation 

suorituskykyyn. Muutoksesta johtuvan epävarmuuden hallinta on organisaatiossa yhteisten 

merkitysten ja tulkintakehyksen rakentamista, viestinnällisissä prosesseissa välittyvän 

informaation ymmärtämistä sekä organisaation eri yksiköiden, ryhmien tai hallinnontasojen 

välisen luottamuksen rakentamista viestinnällisin keinoin.  
 

Muutoksen ympärille muodostuvia kertomuksia ja muutosviestien vastaanottoa tutkittiin eri 

hallinnontasoilla työskentelevien puheessa tuotettujen käsitysten kautta. Jatkotutkimuksessa 

tarkastelun painopistettä olisi kiinnostava siirtää organisaation digitaaliseen todellisuuteen. 

Jatkotutkimuksessa voisi esimerkiksi tarkastella, miten muutospuhe ja digitaalinen 

johtajuus rakentuvat hajautetun organisaation digitaalisissa viestikanavissa ja millaisia 

tarinoita tai diskursseja muutoksesta voidaan erottaa, kun analysoidaan esimerkiksi 

teknologisesti välittynyttä viestintää jossakin organisaation muutoshankkeessa. 

Kiinnostavaa voisi olla myös epävarmuuden johtamisen tutkimuksen laajentaminen 

rajaturvallisuuden kansainväliseen kontekstiin ja eurooppalaiseen viitekehykseen.  
 

Toinen jatkotutkimusaihe puolestaan kiinnittyy kompleksisuusteorian empiiriseen 

soveltamiseen organisaatioiden kontekstissa. Tarkastelussa on tuotu esille empiirisen 

tutkimuksen vähäisyys. Toisaalta kompleksisuusajattelusta voidaan kuitenkin löytää 

yhtymäkohtia Antiikin Kreikan suurien ajattelijoiden päätelmiin. Lisäksi 

organisaatiotutkimuksen piirissä eri tutkijat ovat puhuneet samoista ilmiöistä erilaisin 

käsittein. Empiirisen tutkimuksen toteuttaminen erilaisten organisaatioiden kontekstissa 

voisikin auttaa hahmottamaan hajanaista tutkimuskenttää yhdistäviä piirteitä ja kokoamaan 

yhteen eri käsitteiden avulla saavutettuja havaintoja samoista ilmiöistä. Samalla empiirisen 

tutkimuksen laajentaminen voisi avata uudenlaisia näkökulmia kompleksisuusteoreettisen 
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käsitteistön ja organisaatiotutkimuksen suhteesta. Yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella 

onkin paikkansa sekä empiirisen että teoreettisen tutkimuksen tuottajana ja kriittisenä 

äänenä, organisaatioiden ja kompleksisuuden suhteen havainnollistajana.  
 

Epävarmuuden hallinnan merkitystä ei muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisen 

poliittisen päätöksenteon näyttämöllä ole syytä korostaa liikaa. Epävarmuuden täydellinen 

hallinta lienee lopulta vain teoreettinen illuusio ja osoitus ihmismielen halusta kontrolloida 

ympäröivää todellisuutta. Kompleksisessa ympäristössä toimiminen edellyttää johdolta 

kykyä aistia organisaation tunneilmastoa ja taitoa näyttää organisaation toiminnalle suuntaa, 

vaikka tarkkaa määränpäätä ei horisontissa vielä näkyisikään. Erilaisten todellisuuksien 

kautta peilautuvat merkitykset muotoutuvat yksilöiden puheessa kertomuksiksi, jotka 

osaltaan rakentavat organisaation jaettua todellisuutta ja luovat pohjaa, jota vasten 

tulevaisuuden sisäisen viestinnän narratiivia tulkitaan. Epävarmuuden salaisuutta tuskin 

koskaan voidaan kokonaan ratkaista, mutta tieteellisen tutkimuksen puheenvuorot voivat 

paljastaa kiinnostavia yksityiskohtia ilmiön ulottuvuuksista sekä muutoksen ja viestinnän 

suhteesta. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: TEEMAHAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
Taustatiedot:  
 

• Asema organisaatiossa:  
• Työtehtävät lyhyesti kuvailtuna: 
• Ammattiliittoon kuuluminen: 

 
Teema 1: Turvallisuustilanne ja toimintaympäristö 
 

• Miten kuvailisit turvallisuustilanteessa tapahtuneita muutoksia? 
• Miten ne heijastuvat työhösi? 
• Miten kuvailisit tämänhetkistä toimintaympäristöä epävarmuuden kautta tarkasteltuna? 
• Miten kansainväliseltä tasolta tulevat päätökset (mm. Frontex-yhteistyö) näkyvät työssäsi? 

 
Teema 2: Organisaation sisäinen viestintä ja muutos 
 

• Miten sopeuttamistoimet ovat näkyneet työssäsi viimeisen viiden vuoden aikana?   
o Miten sopeuttamiseen liittyvistä muutoksista on viestitty henkilöstölle?  
o Onko muutoksia perusteltu ja onko niiden taustoja selvitetty riittävästi? 
o Onko sopeuttamistoimien etenemisestä viestitty selkeästi? 

• Miten henkilöstö on sitoutettu sopeuttamisesta aiheutuvien muutosten täytäntöönpanoon? 
• Miten organisaation sisäistä viestintää pitäisi parantaa muutostilanteissa? 
• Mitkä ovat olleet suurimpia viestinnällisiä haasteita, joita olet kohdannut? 

 
Teema 3: Talouden sopeuttaminen ja epävarmuus 

 
• Millaisiin tilanteisiin epävarmuuden kokemus liittyy työssäsi? 
• Miten määrittelisit sanan epävarmuus jos sitä tarkastellaan sopeuttamisen yhteydessä? Entä 

yleisesti työsi kautta? 
• Mitkä ovat tärkeimpiä keinoja epävarmuuden kokemuksen vähentämisessä organisaation 

tasolla? 
 
Teema 4: Toimintaympäristön ja epävarmuuden hallinta 
 

• Miten pyrit toimimaan tilanteessa, johon liittyy epävarmuutta? 
• Miten muutos- tai poikkeustilanteisiin valmistaudutaan?  
• Minkälaisia haastavia tilanteita olet kohdannut työssäsi?  

o Mitä tilanteista on opittu? 
 
Lopuksi: 
 

• Mitä asioita haluaisit painottaa toimintaympäristön muutokseen ja epävarmuuden 
kokemukseen sekä viestintään ja sopeuttamiseen liittyen? 
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Liite 2: TILASTOT 
 
 
 
 
 
 2.1 Tilasto Suomenlahden merivartioston tutkimista laittoman maahantulon järjestämisen  
       rikoksista vuosina 2014–2017  
 

              
 
 
 
 
 
 
  2.2 Tilasto Rajavartiolaitoksen haittatyökorvauksista vuosina 2013–2017  
 
   

 
      


