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1 Johdanto 
 

Sairaaloita rakennetaan tällä hetkellä runsaasti ympäri Suomen. Eri puolilla 

maata vanhat elinkaarensa päähän tulleet sairaalarakennukset korvataan uusilla 

modernien vaatimusten mukaisilla sairaaloilla. (Yle.fi, 29.8.2022.) Sairaalat ovat 

kuitenkin paljon muuta kuin pelkät rakennusten tarjoamat tilat ja laitteet. Ne ovat 

moniammatillisia työyhteisöjä useine erilaisine pitkälle erikoistuneine 

yksiköineen. Uusiin tiloihin muuttaminen tarkoittaa väistämättä työssä muitakin 

muutoksia kuin ympäröivien seinien muuttumista.  

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää sairaalafuusion yhteydessä 

tehdyssä kehitysinterventiossa esiintyneitä ekspansiivisia oppimistekoja. 

Ympäristö, jossa kehitysinterventio tehtiin, oli kahden erikoissairaanhoidon 

sairaalan yhdistyminen suuremmaksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana 

yhdistymiselle oli sairaalassa tunnistettu tarve eri toiminta-alueiden 

yhdistämiselle. Kehitysintervention tarkoitus oli olla apuna yhdistymisen 

yhteydessä tapahtuvassa toiminnan uudelleenjärjestelyssä. Pääpaino 

muutoslaboratoriossa oli yhteistoiminnan kehittämisessä osana 

uudelleenjärjestelyä.  

 

Muutoslaboratoriointerventioita on tehty sairaaloissa aiemminkin. Jokaisen 

muutoslaboratorioprosessin aloittaminen on lähtenyt erilaisesta tilanteesta, kyse 

on voinut olla toiminnan uudelleenmuotoilusta fuusion yhteydessä, eri 

terveydenhuollon toimijoiden välisen yhteistoiminnan kehittämisestä tai jonkin 

yhden yksikön toimintakonseptin uudelleenmuotoilusta. Lähtökohta, josta 

toimintaa lähdetään kehittämään vaikuttaa koko prosessiin – ja tietysti 

kehitettäviin ratkaisuihin – vaikka muutoslaboratorion aikana läpikäytävässä 

kehityssyklissä on kaikkia prosesseja yhdistäviä vaiheita. Organisaatioiden 

kehittämisen mallina muutoslaboratorio perustuu kehittävälle työntutkimukselle ja 

toiminnan teorialle. Keskeistä taustassa on työyhteisön toiminnan 

kokonaisvaltainen hahmottaminen ja toimintaan sen kehityksen kuluessa 

muodostuneiden erilaisten yhteensopimattomuuksien tunnistaminen käytännön 

työssä havaittavien ongelmien juurisyinä. Näistä lähtökohdista toiminnalle 
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lähdetään kollektiivisesti hahmottelemaan kyseiseen tilanteeseen sopivaa, 

ongelmiin vastaavaa ratkaisua. (Virkkunen & Newnhamn, 2013.) Tätä uuden 

luomisen ja oppimisen prosessia kutsutaan ekspansiiviseksi oppimiseksi ja sitä 

muutoslaboratoriossa lähdetään työstämään osallistamalla organisaation 

henkilöstö kehittämään yhdessä ratkaisuja, joihin ei ole valmiita malleja 

(Engeström & Sannino, 2010, s. 7-8, 12). 

 

Sairaalat ovat haastavia toimintaympäristöjä organisaatioiden kehittämistyölle. 

Tämä johtuu siitä, että sairaalatyö on moniammatillista ja moniorganisatorista, 

jossa monet eriytyneet erikoisalat hoitavat terveydenhuollon tehtäviä 

keskustelematta välttämättä kovin paljoa keskenään. Tämän lisäksi lääketiede ja 

terveydenhuolto ovat jatkuvasti kehittyneet yhä monimutkaisemmiksi sekä 

organisaatiorakenteiden järjestämisen että sairauksien hoidon kehittymisen 

kannalta. Sairaalatyössä sekä toiminta, että sen kohteet, eli potilaat 

sairauksineen, ovat jatkuvasti vaihtelevia ja muuttuvia. (Kajamaa, 2011, s. 86-

88.) Näihin lähtökohtiin on vaikea soveltaa suoraviivaisia työelämän kehittämisen 

malleja, jotka odottavat toiminnalta tarkkaa määriteltävyyttä ja toiminnan 

kohteelta tasaisuutta. (mt., s. 86-87.) Toiminnan kehittämiselle kuitenkin on 

tarvetta. Kehittävän työntutkimuksen uranuurtaja Yrjö Engeström (2018) esittää, 

että pitkäaikaissairaiden monisairaiden potilaiden hoitaminen on 

muodostumassa terveydenhuollolle keskeiseksi haasteeksi (Engeström, 2018, s. 

251), sillä terveydenhuolto nojaa nyt vahvasti toiminnan rakenteeseen, jossa 

toisistaan eriytyneet toimijat hoitavat eri osia potilaista, eikä toimintaa välttämättä 

koordinoi kukaan (Kajamaa, 2011, s. 88). 

 

Tämän tutkimuksen kehitysintervention keskeinen toiminnan kehittämisen kohde 

oli juuri yhteistoiminnan kehittäminen sairaalan eri yksiköiden välillä. Tämä 

tarkoitti toisten yksiköiden toiminnan selkeämpää hahmottamista ja toiminnasta 

oppimista sekä vuoropuhelun lisäämistä erikoisalojen välillä. Tämä oli tärkeää, 

sillä yhteistyö jaettaessa uusia tiloja, resursseja ja hoidettaessa yhteisiä potilaita 

olisi keskeistä työn sujuvuuden ja toiminnan tarkoituksenmukaisten tulosten 

aikaansaamisen kannalta. Tässä työssä tehtävä kehitysprosessin tutkiminen 

siinä tapahtuneen oppimisen näkökulmasta lisää ymmärrystä monialaisen 

toiminnan kehittämisestä muutoslaboratoriomenetelmällä.  
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2 Taustana kehittävä työntutkimus ja toiminnan teoria 
 

Tutkimukseni pohjautuu kehittävän työntutkimuksen metodologialle, jonka 

pohjalla on kulttuurihistoriallisen toiminnan teoria. Tässä luvussa luon lyhyen 

katsauksen toiminnan teorian alkulähteille ja siihen, miten sitä on kehittävän 

työntutkimuksen piirissä kehitetty eteenpäin vuosien saatossa. Kehittävän 

työntutkimuksen piiristä tulee ajatus oppimisesta ekspansiona ja käsittelen sitä 

esiteltyäni toiminnan teorian eri kehitysvaiheiden pääpiirteet. Tämän jälkeen 

esittelen muutoslaboratorion mallin, joka on kehittävässä työntutkimuksessa 

käytetty käytännön interventiometodi työyhteisöjen kehittämiseen ja tutkimiseen. 

Näiden kehittävän työntutkimuksen lähtökohtien käsittelyn jälkeen käyn läpi niitä 

haasteita, joita sairaalaympäristö toiminnan kehittämiselle asettaa sekä 

moderneissa kehittämismalleissa olevia puutteita vastata näihin haasteisiin. 

Lopuksi esittelen käytännön esimerkkejä sairaaloissa toteutetuista 

muutoslaboratorioprosesseista. 

 

2.1 Toiminnan teoria ihmisten ja organisaatioiden toimintaa 

kuvaavana mallina 

 

Kehittävässä työntutkimuksessa nimensä mukaisesti työtä tekeviä 

organisaatioita kehitetään ja samalla tutkitaan. Työtä kehittävän työntutkimuksen 

parissa on tehty 1980-luvulta lähtien (Engeström & Sannino, 2020, s. 1; Sannino, 

Daniels & Gutiérrez, 2009, s. 13). Organisaatioiden kehitystyö muodostaa 

tutkimusmateriaalia, johon pohjautuen kehittävän työntutkimuksen 

lähestymistapaa viedään eteenpäin ja samalla näitä tutkimuksen piirissä 

muodostettavia malleja sovelletaan takaisin organisaatioiden kehittämistyöhön. 

Lähestymistavan taustalla vaikuttavat kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian 

kehittäneiden venäläisten psykologien työ ihmisen toiminnan välittyneisyydestä 

(Engeström & Sannino, 2020, s. 2; Sannino ym., 2009, s. 12-13). Kehittävän 

työntutkimuksen piirissä tätä välittyneen toiminnan ajatusta alettiin kehittää 

eteenpäin erityisesti työtoiminnan ja yhteisöjen kollektiivisen toiminnan 

näkökulmista. Keskeiset tekijät kehittävän työntutkimuksen lähestymistavassa 

ovat toimintajärjestelmän käyttäminen analyysiyksikkönä (toimintajärjestelmästä 

lisää luvussa 2.1.2), toiminnan kohdeorientoituneisuuden, välittyneisyyden ja 
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toiminnan ristiriitojen painottaminen. Toiminnan nähdään olevan jatkuvassa 

muutoksessa ja kehityksessä, muutoksen lähtiessä toiminnan sisäisistä 

ristiriidoista ja kehityksen vaatiessa oppimista muutoksen keskeiseksi tekijäksi. 

Oppimisen osalta kehittävän työntutkimuksen piirissä on muotoiltu uusi malli 

oppimiselle yhteisöissä eli ekspansiivisen oppimisen malli, jossa opitaan ja 

luodaan jotain mihin ei ole valmiita malleja (ekspansiivisesta oppimisesta lisää 

luvussa 2.2). (Engeström & Sannino, 2020, s. 1, 2.) 

 

Seuraavissa luvuissa esittelen alkuperäisen kulttuurihistoriallisen toiminnan 

teorian mallin ihmisen toiminnan välittyneisyydestä sekä toiminnan teoriassa siitä 

eteenpäin kehitetyt mallit ihmisyhteisöjen toiminnasta, jotka keskitytään erityisesti 

toiminnan tutkimiseen organisaatioissa. Näitä malleja on tapana kuvata myös 

kutsumalla niitä ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven toiminnan 

teoriaksi. Tällä hetkellä toiminnan teorian kehittämisessä on edetty neljännen 

sukupolven kehittämiseen saakka, jonka kehittäminen on edelleen työn alla 

(Engeström & Sannino, 2020, s. 10).  

 

2.1.1 Toiminnan teorian lähtökohtina toiminnan välittyneisyys ja 
kohdeorientoituneisuus 

 

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian lähtökohtana on ajatus ihmisestä 

kulttuuristen välineiden avulla yhteisön osana toimivana toimijana. Keskeistä 

tässä ihmisen toiminnassa ovat yhteisön, kulttuurin, historiallisuuden ja 

välittyneisyyden mukaan ottaminen toiminnan tarkasteluun. Näin olleen ihminen 

ja hänen toimintansa yhdistyvät hänen yhteiskunnalliseen kontekstiinsa näiden 

kaikkien osa-alueiden vaikuttaessa toisiinsa. Yksilöä eli toimijaa ei siis nähdä 

erillisenä ja abstraktina, ikuisena yksilönä, jota ohjaavat vain hänen sisäiset 

prosessinsa. Toisaalta yhteiskuntaa ei nähdä yksilöstä erillisenä 

muuttumattomana rakennelmana, johon yksilöiden tekemiset eivät vaikuta. 

Ihmisen toiminnan kulttuurinen sitoutuneisuus, välittyneisyys ja yhteisöllisyys 

luovat perustan kehittävän työntutkimuksen näkökulmalle ihmisen toimintaan. 

(Engeström, 2004, s. 9, 10; Engeström, 1998, s.11.)  
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Alkuperäinen yksilön välittyneen teon malli on lähtöisin L. S. Vygotskylta. Malli on 

esitetty kuvassa 1. Siinä S vastaa ärsykettä (stimulus), R reaktiota (response) ja 

X on näiden väliin tuleva välittävä tekijä, eli kulttuurinen esine, joka voi olla työkalu 

tai merkki. Tämän työkalun tai merkin, esimerkiksi kielen ja työvälineiden, 

välityksellä jäsennetään havainnon tai toiminnan kohdetta pelkän välittömästi ja 

aistimellisesti koetun kokemuksen sijaan. (Engeström, 1998, s. 41-42.) A. N. 

Leontev erotti ihmisen toiminnan osa-alueista teon ja toiminnan toisistaan, tässä 

erottelussa teko on yksittäinen osa koko toimintaa ja sen merkityksen voi 

ymmärtää vain tarkastelemalla sitä suhteessa koko toimintaan (Engeström & 

Sannino, 2020, s. 2; Engeström, 1998, s. 42-44). 

 

 
Kuva 1 Vygotskyn alkuperäinen yksilön välittyneen toiminnan malli (Engeström, 2001). 

 

Tätä alkuperäistä välittyneen teon mallia käytettiin kehittävässä 

työntutkimuksessa alkuvaiheissa kuvaamaan työtoimintaa. Mallia muokattiin 

siten, että siihen nimettiin tekijä, teon kohde ja välittävä tekijä eli väline. 

(Engeström, 1998, s. 44.) Malli on esitetty kuvassa 2. Malli ei kuitenkaan riittänyt 

kuvaamaan yksilön ja yhteisön välistä suhdetta toiminnassa. Jos yhteistä 

toimintaa tulkitaan tämän mallin mukaan, käy helposti niin, että toiminnassa 

kohdatut ongelmat tai aikaansaadut uudistukset paikantuvat ainoastaan yksilöön 

(Engeström & Sannino, 2020, s. 4). Yhteisön toimintaa kuvaamaan muotoiltiin 

toimintajärjestelmän malli, jota esittelen seuraavassa luvussa. 
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Kuva 2 Välittyneen työtoiminnan malli Engeströmin ja Sanninon mukaan (2020) 
suomennettuna. 

 

2.1.2 Toimintajärjestelmä kuvaa yhteisön kollektiivista toimintaa  
 

Työtoimintaa tutkittaessa huomattiin, että pelkkä yksilön toiminnan tarkastelu ei 

riittänyt kuvaamaan toimintaa työyhteisön tasolla. Tätä varten oli tärkeää kehittää 

eteenpäin edellä esiteltyä välittyneen toiminnan mallia kattamaan toiminnan 

sosiaalinen ja kollektiivinen puoli ja yhteistyön tekeminen. (Engeström, 2005a, s. 

29-31; Engeström, 1998, s. 45-47.) Alkuperäiseen malliin lisättiin yhteisö, sen 

toiminnan säännöt ja työnjako. Tämä toimintajärjestelmän malli on esiteltynä 

kuvassa 3.  

 

Toimintajärjestelmän mallissa tekijä viittaa yksilöön tai yhteisöön, kuten tiettyyn 

joukkoon työntekijöitä organisaatiossa, joiden näkökulma otetaan tarkastelun 

kohteeksi (Engeström & Sannino, 2010, s. 6; Engeström, 1998, s. 46). Toiminnan 

kohde on se ongelma tai materiaali, johon toiminta kohdistetaan. Se sitoo kaikki 

toimintaan osallistuvat yksilöt tai ryhmät toisiinsa yhteisöksi. (Engeström & 

Sannino, 2010, s. 6; Engeström, 2005a, s. 31.) Toiminnan kohde muutetaan 

toiminnan tulokseksi välineiden avulla (Engeström & Sannino, 2010, s. 6; 

Engeström, 2005a, s. 31). Toiminnan kohteella keskeinen rooli toiminnassa ja se 

antaa toiminnalle tarkoituksen ja merkityksen. Toiminnan yleinen kohde liittyy 

toiminnan yhteiskunnalliseen merkitykseen, esimerkiksi sairaalatyössä tämä voi 

tarkoittaa terveyttä ja sairauksia yhteiskunnallisina haasteina. Toiminnan 

erityinen kohde on toimijan tietyssä toiminnassa tietyllä hetkellä oleva kohde, 

sairaalatyössä se voi esimerkiksi olla jonkun tietyn potilaan jokin vaiva tai tila. 

(Engeström & Sannino, 2010, s. 6). Toiminnan säännöt voivat olla sanallistettuja 
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tai sanoittamattomia, virallisia tai epävirallisia käytäntöjä, sääntöjä ja tapoja 

toimia (Engeström & Sannino, 2010, s. 6). Työnjako tarkoittaa tehtävien, etujen, 

aseman ja päätösvallan jakamista osallistujien kesken. (Engeström & Sannino, 

2010, s. 6; Engeström, 1998, s. 46).  

 

 

 
Kuva 3 Yhteisön toimintajärjestelmän yleinen malli, suomennettu Engeströmin (2015) 
pohjalta. 

 

Toimintajärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa ja toiminta itsessään luo 

siitä yhden dynaamisen, jatkuvasti muutoksessa olevan kokonaisuuden 

(Engeström & Sannino, 2020, s. 2; Engeström, 1998, s. 46). Sen osatekijät ovat 

keskinäisissä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteissa ja niiden välillä on jatkuvasti 

käynnissä organisaation toiminnan kannalta keskeisiä prosesseja, jotka on 

kuvattu kuvassa 3 toimintajärjestelmän osatekijöiden keskellä (Engeström & 

Sannino, 2010, s. 6; Engeström, 2018, s. 251; kts. myös Engeström, 2015, s. 62-

63). Toimintajärjestelmien eri osatekijät voivat olla jännitteisissä ja ristiriitaisissa 

suhteissa keskenään. Ristiriidat voivat ovat konflikteja toimintajärjestelmän eri 

osatekijöiden sisällä tai välillä. Ne ovat tarpeellisia, sillä ne antavat voimaa 

muutokselle, kehitykselle ja myös mahdolliselle ekspansiiviselle oppimiselle. 

(Engeström & Sannino, 2010, s. 5, 7; Engeström, 2018, s. 252; Virkkunen & 

Ahonen, 2007, s. 48.) Ristiriidat ovat historiallisesti kehittyneitä. Toiminnan 

olosuhteiden muutokset tai toiminnan sisäinen kehitys saavat aikaan ristiriitoja 

toimintajärjestelmän eri osatekijöiden sisällä (Virkkunen & Ahonen, 2007, s. 48.) 

Toimintajärjestelmän osien väliset ristiriidat kehittyvät, kun toiminnan kehittyessä 
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siihen tulee uusia elementtejä, jotka eivät sovi yhteen toimintajärjestelmän 

aiemman periaatteen kanssa. Tällaisia elementtejä voivat olla muutokset 

työnjaossa, välineissä, tehtävissä tai asiakkaissa. (mt., s. 49.) Ristiriita 

muodostuu tällöin muuttuneen osatekijän ja vanhan mallin mukaan toimivien 

osatekijöiden välille (Virkkunen & Newnham, 2013, s 19; Virkkunen & Ahonen, 

2007, s. 49). 

 

Sairaalassa tällainen toimintajärjestelmän osien välinen ristiriita voisi muodostua 

siten, että hoitoa tarvitsevien potilaitten sairausprofiili muuttuu ja uudentyyppisiin 

sairauksiin tarvitaan uusia hoitomuotoja, joihin on vastattava uusilla välineillä. 

Uusia välineitä, esimerkiksi uutta terveysteknologiaa, otetaan käyttöön vanhoilla 

toiminnan malleilla. Tämä voi luoda ristiriidan välineiden ja työnjaon välille. Uudet 

välineet ja niiden käyttö saattavat vaatia enemmän aikaa ja niitä varten 

tarvittaisiin uudenlaista työnjakoa. Toiminnan sujuvuus voi tarvita sitä, että 

muodostetaan jokin tiimi, jossa uuteen välineeseen tutustutaan erityisen hyvin ja 

jotka pääasiallisesti vastaavat jatkossa sen kanssa työskentelystä. Ristiriita voi 

muodostua myös uuden välineen ja sääntöjen välille. Uuden välineen 

käyttöönotto voi vaatia uudenlaisen hoitoprosessin kehittämistä, esimerkiksi 

uudenlaista hoitopolkua, jonka avulla potilaita opastetaan välineen käytössä. 

Tätä tarvitaan, jotta välineen käytön ohjeistaminen potilaille tapahtuisi työssä 

sujuvasti. Jos potilaiden tarpeisiin yritetään vastata vanhan hoitoprosessin mallin 

mukaan, jossa ei esimerkiksi ole varattu tarpeeksi aikaa asiakkaiden hoidon 

ohjaukselle, se aiheuttaa toimintaan häiriöitä, jotka voivat näkyä ongelmina 

hoidon ohjauksen toteuttamisessa. 

 

2.1.3 Useamman toimintajärjestelmän keskinäinen vuorovaikutus ja 
dialogi 

 

Toimintajärjestelmät ovat yhteydessä itsensä ulkopuolelle, toisiin 

toimintajärjestelmiin, joiden kanssa niillä on jokin osittain jaettu toiminnan kohde. 

Toimintajärjestelmät siis kohtaavat toistensa rajapinnoilla. Toimintajärjestelmien 

välille muodostuu tässä kohtaamisessa keskinäisiä kytkentöjä ja 

riippuvuussuhteita (Engeström & Sannino, 2020, s. 2) ja niiden välisessä 

vuorovaikutuksessa voi esiintyä ristiriitoja samoin kuten toimintajärjestelmien 
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sisälläkin (Engeström & Sannino, 2010, s. 7). Tässä toimintajärjestelmien 

vuorovaikutuksessa voi olla mukana useita toimintajärjestelmiä. Kuvassa 4 

olevassa mallissa mukana on kaksi toimintajärjestelmää, mikä on minimimäärä 

tällaiselle toimintajärjestelmien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Kuvassa 4 voi 

myös nähdä kuinka toimintajärjestelmien toiminnan kohteet (kohde 2) kohtaavat 

ja muodostavat yhden yhteisen toiminnan kohteen (kohde 3). Tällaisia 

keskenään vuorovaikutuksessa olevia toimintajärjestelmiä voivat esimerkiksi olla 

organisaatioiden ja tiimien yhteistyö- ja asiakassuhteet toisten organisaatioiden 

ja tiimien kanssa (Engeström & Sannino, 2010, s. 6). 

 

 

Kuva 4 Kahden toisiinsa yhteydessä olevan toimintajärjestelmän malli, suomennettu 
Engeströmin (2001) mukaan. 
 

Samaa potilasta hoitavat sairaalan eri yksiköt ovat esimerkki useamman 

toimintajärjestelmän vuorovaikutuksesta ja yhteisestä toiminnan kohteesta. 

Potilas, jolla on diagnosoitu suolistosyöpä, joutuu kirurgiselle osastolle 

leikattavaksi. Pääasiallisesti hänen hoidostaan vastaa kuitenkin syöpäosasto 

sairaalassa. Lisäksi hän käy saamassa fysioterapiaa leikkauksen jäljiltä. Näin 

ollen hänen hoitoonsa osallistuu kaksi tai mahdollisesti kolme eri toimijaa 

erilaisine toimintajärjestelmineen. Tässä tapauksessa näitä toimijoita edustavat 

sairaalan eri yksiköt. Lisäksi yhden toimintajärjestelmän muodostaa potilas itse, 

onhan hän osallisena omassa hoidossaan ja hoidon eteneminen on riippuvainen 

myös hänen osallistumisestaan siinä prosessissa. Kaikkien toimijoiden toiminnan 

kohteena on saman potilaan sairauden hoito, mutta jokaisella on siitä hieman eri 

osio vastattavana. Eri toimijoilta tarvitaan yhteistyötä (Engeström & Sannino, 

2010, s. 6), jotta potilaan hoito onnistuu toivotunlaisesti. Mahdolliset ristiriidat ja 

jännitteet toimintajärjestelmien yhteistyössä näyttäytyvät erilaisina katkoksina, 

häiriöinä ja päällekkäisyyksinä toimintajärjestelmien rajapinnoilla. Tässä 
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esimerkkitapauksessa näitä ongelmia voisivat olla eri osastojen väliset ongelmat 

kommunikaatiossa tai vastuunjaossa, jolloin ei välttämättä ole selvää kuka vastaa 

mistäkin yksittäisestä hoitotapahtumasta, esimerkiksi potilaan yhteydenotosta, 

tai välittää tiedon eteenpäin muille. 

 

2.1.4 Karkailevat toiminnan kohteet 
 
Toiminnan teorian neljännessä sukupolvessa keskeinen asema on karkailevilla 

toiminnan kohteilla (suomennettu termistä runaway objects). Karkailevat 

toiminnan kohteet ovat sellaisia, joiden vaikutukset ovat arvaamattomia ja ne 

voivat levittäytyä laajalle, jopa globaalille tasolle. Siten ne eivät ole enää 

toimijoiden hallinnassa, ja niistä on vaikea saada otetta. Tällaisia kohteita ovat 

erilaiset pirulliset ongelmat (wicked problems), jotka ovat suuria yhteiskunnallisia 

tai sosiaalisia ongelmia kuten ilmastokriisi tai pandemia (Engeström & Sannino, 

2020, s. 11; Engeström, 2016, s. 7; Engeström, 2009, s. 304-305). Karkailevan 

toiminnan kohteen korvatessa toimintajärjestelmän tavanomaisen toiminnan 

kohteen tai useamman toimintajärjestelmän jaetun toiminnan kohteen, 

toimintajärjestelmät menettävät niitä yhdistävän tekijän eli toiminnan yhteisesti 

jaetun kohteen. (Engeström, 2009, s. 304-306.) Tämä muodostaa suuria 

haasteita toiminnan konseptin muodostamiselle ja uudelleenmuotoilulle, jonka 

täytyy tapahtua rajat ylittävästi eri alojen, ammattikuntien ja organisaatioiden 

välillä (Engeström, 2016, s. 40). Toiminnan teorian neljäs sukupolvi keskittää 

tarkastelunsa sellaiseen monen tasoiseen yhteistoimintaan, jossa koitetaan 

vastata karkailevien toiminnan kohteiden dynamiikkaan ja kompleksisuuteen. 

Tällaista toimintaa sitoo yhteen hyvin laaja toiminnan kohde, joka on sidoksissa 

ihmiskunnan ja/tai planeettamme tulevaisuuteen. (Engeström & Sannino, 2020, 

s. 2, 11.)  

 

Edellä puhun erityisen laajoista toiminnan kohteista, jotka ovat riistäytyneet 

hallinnasta. On myös olemassa toiminnan kohteita, jotka ovat kooltaan 

pienempiä, mutta voivat noudattaa samaa toimintalogiikkaa kuin edellä ja otan 

ne esiin tässä yhteydessä. Engeström (2018) kutsuu tällaisia kohteita 

metsäpalokohteiksi (suomennettu termistä wildfire object) (kts. myös Engeström, 

2009, s. 309; Engeström, 2016, s. 198, 207). Hän esittää terveydenhuollon 

asiantuntijuuden kehitystä käsittelevässä kirjassaan, että pitkäaikaissairaat 
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monisairaat potilaat ovat muodostumassa keskeiseksi toiminnan kohteeksi ja 

toiminnan haasteeksi terveydenhuollolle. Tällainen metsäpalokohde toiminnan 

kohteena pakenee tarkkoja määrittelyjä ja sitä on vaikea rajata tarkasti. Kohde 

on diagnostisten kategorioiden ja fyysisten hoitopaikkojen keskellä liikkuva ja 

tilanteen vakavuus sekä hoidolta tarvittava teho vaihtelevat ajoittain. Tällainen 

kohde karkaa helposti hallinnasta ja haastaa olemassa olevia instituutioita. 

(Engeström, 2018, 251.) Tässä kuten edellä esitetyissä aikamme suurissa 

haasteissa, toiminnan konseptin muodostaminen ja uudelleen muotoilu sekä 

toiminnan kohteen hahmottaminen täytyy tapahtua rajoja ylittävästi useisiin 

erikoisaloihin ja alueisiin jakautuneessa terveydenhuoltotyössä, jotta toiminnan 

haasteisiin pystytään vastaamaan (vrt. Engeström, 2016, s. 40; Engeström, 

2009, s. 304-306). 

 

2.2 Ekspansiivinen oppiminen organisaatioiden oppimismallina 

 

Ekspansiivinen oppiminen on kehittävässä työntutkimuksessa keskeinen 

toimintajärjestelmien ja organisaatioiden oppimista kuvaava oppimismalli. 

Ekspansiivisessa oppimisessa oppiminen ei ole yksilökeskeinen eikä 

suoraviivainen prosessi, jossa omaksutaan jo valmiiksi tiedettyä tietoa tai 

valmiisiin oppimismalleihin perustuvia tapoja ajatella. Ekspansiivisessa 

oppimisessa keskeistä ovat oppimisen kollektiivisuus, oppimisprosessin 

syklisyys, yhteisen oppimisen kohteen laajeneminen ja jonkin sellaisen 

oppiminen ja luominen, jolle ei ole valmiita malleja ja jota ei ole ennakolta päätetty 

(Engeström & Sannino, 2010, s. 7, 8; Engeström, 2004, s. 59-60). Ekspansiivinen 

oppiminen on oppimismallin lisäksi myös oppimisprosessi, joka pyritään 

käynnistämään muutoslaboratoriointerventiossa (katso lisää luvusta 2.3). 

Oppimisprosessin käynnistymistä ja etenemistä pyritään edistämään ja 

vauhdittamaan muutoslaboratoriossa käytettävien erilaisten ekspansiivisia 

oppimistekoja herättelevien tehtävien avulla. (Engeström 2018, s. 254-255; 

Engeström & Sannino, 2010, s. 12; Engeström, 2004, s. 13, 50.) Ekspansiivisen 

oppimisen muutosvoimainen potentiaali ja mahdollisuus tämän oppimismuodon 

ilmaantumiselle on mahdollista saavuttaa silloin, kun työntekijät ovat itse osallisia 
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työnsä kehittämisessä ja pääsevät muokkaamaan ja muuttamaan omaa työtään 

saaden siihen apua tutkija-interventionisteilta. (Sannino ym., 2009, s. 13). 

 

Ekspansiivisessa oppimisessa oppimisen kuvataan etenevän syklisesti, syklin 

ideaalimalli on esitelty kuvassa 5. Oppiminen ei kuitenkaan etene suoraviivaisesti 

syklin vaiheesta toiseen, vaan etenemisessä voi tapahtua poikkeamia, katkoksia, 

vaiheiden järjestys voi vaihdella ja niissä voidaan palata taaksepäin. Oppiminen 

tapahtuu siis monikerroksisesti suoraviivaisen etenemisen sijasta. (Engeström 

2016, s. 144; Engeström & Sannino, 2010, s. 7; Engeström, 2004, s. 59, 60.) 

Koko oppimisen prosessi muodostaa yhden suuren syklin, joka koostuu useista 

minisykleistä (Engeström & Sannino, 2010, s. 11). Ekspansiivisen oppimisen 

keskiössä on toiminnan ristiriitojen onnistunut ratkaisu. Ristiriidat voivat ovat 

prosessin alussa latentteina ja nousta esiin käsiteltäviksi vasta prosessin 

kuluessa. (Engeström & Sannino, 2010, s. 7.) 

 

 

 
 
Kuva 5 Ekspansiivisen oppimisen sykli ja yhteiset oppimisteot sen eri vaiheissa 
Engeströmin ja Sanninon (2010) mukaan suomennettuna. 
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Ekspansiivisen oppimisen oppimisteot ovat oppimisprosessin osallistujien 

kollektiivisesti tekemiä tekoja oppimisprosessin eri vaiheissa. Kuvailen 

oppimisteot tässä lyhyesti, tarkemmin kuvailen niiden esiintymistä 

muutoslaboratoriokokouksissa tuloksia kuvaavassa luvussa 5.2, jossa alustan 

jokaisen käsittelemäni oppimisteon kuvauksella sen mahdollisista 

ilmenemismuodoista. Ensimmäisessä oppimisprosessin vaiheessa, vallitsevan 

käytännön kyseenalaistamisessa, osallistujat kyseenalaistavat ja kritisoivat 

nykyisessä toiminnassa olevia käytäntöjä, malleja tai toiminnan kehityksen 

suuntaa, joita eivät koe toimiviksi, joista haluavat luopua tai joita haluavat 

muuttaa. Tässä vaiheessa tunnistetaan tarve muutokselle toiminnassa. Toisessa 

vaiheessa osallistujat analysoivat vallitsevaa käytäntöä. Analysoinnin 

tarkoituksena on selvittää syitä tämänhetkisen toiminnan ongelmien taustalla, eli 

miten nykyisiin toimintamalleihin on päädytty ja mitkä systeemiset syyt 

toiminnassa aiheuttavat toiminnassa havaittavia ongelmia. Analyysi koostuu 

tämänhetkisen toiminnan analyysista ja toiminnan historiallisen kehityksen 

analyysista. Analyysissä tunnistetaan toiminnassa olevat kaksoissidokset eli 

toimintajärjestelmän ristiriidat. Kolmannessa vaiheessa mallitetaan uusia 

ratkaisuja toiminnalle. Osallistujat hahmottelevat ja luovat siinä uusia 

toimintamalleja, jotka vastaavat toiminnassa tunnistettuihin ongelmiin ja 

haasteisiin. Neljännessä vaiheessa uusia malleja tutkitaan. Uusia toimintamalleja 

kokeillaan ensin ajatuskokeilla, jonka jälkeen niitä voidaan testata myös 

käytännössä. Tarkoituksena on ymmärtää paremmin mallien luonnetta käytössä 

ja mallien mahdollisuuksia ja rajoituksia. Malleja kehitetään edelleen paremmin 

toimintaan sopiviksi ja toiminnan ongelmiin ja tarpeisiin vastaavaksi 

sopeuttamalla ja rikastamalla niitä, näitä paranneltuja malleja otetaan käyttöön 

prosessin viidennessä vaiheessa. Mallin käyttöönotto voi aiheuttaa vastarintaa ja 

mallin käyttäminen käytännön työssä näyttää, miten mallia tarvitsee korjata sen 

sopimiseksi tarkoitukseensa. Viimeisissä vaiheessa prosessin tuloksia pohditaan 

ja arvioidaan ja lopulta käytössä olevia malleja vakautetaan uusiksi, pysyviksi 

toimintatavoiksi, jotka voivat lopulta laajentua myös muille toiminnan alueille.  

(Engeström, 2016, s. 142, 143; Engeström & Sannino, 2010, s. 7; Engeström, 

2004, s. 60, 61). 
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2.3 Muutoslaboratorio työn kehittämisen interventiometodina 

 

Muutoslaboratoriomenetelmä on ollut käytössä osana kehittävää työntutkimusta 

1990-luvulta saakka. Se on organisaatioille suunnattu interventiomenetelmä, joka 

tarkoituksena on toimia apuvälineenä työn uudelleenjärjestelemiseen ja työn 

kohteen uudelleenmuodostamiseen. (Virkkunen & Newnham, 2013, s. 23-25; 

Engeström, 2005b, s. 291.) Muutoslaboratorio on työpaikalta varattu fyysinen tila, 

jossa osallistujat kokoontuvat tietyn ajan välein esimerkiksi kolmen kuukauden 

ajan noin kerran viikossa. Yhteisten kokoontumisten lisäksi voidaan muodostaa 

pientyöryhmiä, jotka kokoontuvat keskenään. Kokouksissa työ tehdään 

näkyväksi mm. käsittelemällä siellä työssä kuvattuja videoita, joiden avulla 

toiminnassa kohdattuja ongelmia ja häiriötä voidaan analysoida. Analyysin apuna 

käytetään esimerkiksi toimintajärjestelmän kolmiomallia. Prosessin aikana 

osallistujat analysoivat ja uudelleen muotoilevat työtoimintansa. (Engeström, 

2018, s. 174.) Prosessi ei ole suoraviivaisesti etenevä, jossa myöhempi vaihe 

rakentuu edellisen vaiheen tuloksille, vaan prosessissa edetään syklisesti 

tarkentaen kuvaa vaihe vaiheelta (Virkkunen ym. 1999, s. 178). 

Muutoslaboratorion tarkoituksena on aikaansaada syviä ja jatkuvia laadullisia 

muutoksia työtoiminnassa eli työn toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa 

(Virkkunen & Newnham, 2013, s. 24; Engeström, 2005b, s. 291; Virkkunen 

ym.1999, s. 12-13).  

 

Muutoslaboratoriossa on ajatuksena yhdistää työn arjessa kohdatut konkreettiset 

ongelmatilanteet työn laajemman kokonaisuuden ja strategisten linjojen 

visioimiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Nämä eri tasot ovat tärkeitä 

tekijöitä vaikuttamassa työn tekemiseen. (Engeström, 2005b, s. 291-292.) 

Projektin osallistujat kehittävät yhdessä ratkaisuja toimintansa haasteisiin 

analysoimalla toimintaa ja luomalla uusia ratkaisuja siihen. Analysoinnin apuna 

käytetään työssä kohdattuja häiriöitä ja ongelmatilanteita ja analysointi ulotetaan 

organisaation aiempaan kehitykseen, eli toiminnan kehityksen historialliseen 

perspektiiviin. (Virkkunen & Newnham, 2013, s. 15; Engeström, 2005b, s. 293; 

Virkkunen ym., 1999, s. 14, 19.) Toiminnan analysoinnin tarkoituksena on tuoda 

näkyväksi käytännön työssä esiintyvien häiriöiden, katkosten ja 

huomaamattomien uudistusten taustalla olevat syyt, jotka löytyvät 
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toimintajärjestelmän ristiriidoista (Engeström, 2018, s. 171). Ongelmien 

uudelleenkäsittäminen systeemisinä ongelmina kulkee käsikädessä toiminnan 

paremman ymmärtämisen kanssa, ja nämä yhdessä luovat mahdollisuudet 

onnistuneelle toiminnan uudelleenjärjestelylle muutoslaboratoriossa (Virkkunen 

& Newnham, 2013, s.11). 

 

Muutoslaboratorion toimintatavassa keskeistä on yhteistoiminta. Interventioon 

osallistuvat toimijat erilaisilta toiminnan tasoilta organisaatiosta ja eri yhteisöistä, 

toisinaan myös esimerkiksi asiakaskunnasta. He työskentelevät 

muutoslaboratoriossa yhteistyössä tutkija-interventionistien kanssa. (Virkkunen 

& Newnham, 2013, s. 11-12, 15; Engeström, 2005b, s. 291.) Tulosten 

tuottaminen on seurausta näiden kaikkien osallistujien keskinäisestä yhteistyöstä 

ja dialogista (Virkkunen & Newnham, 2013, s.12). Moniammatillisuus ja 

moniäänisyys ovat muutoslaboratoriossa keskeisiä yhteystyön muotoja 

(Engeström, 2005b, s. 298; Virkkunen ym., 1999, s. 18). Käytännössä tätä 

moniäänistä yhteistyötä tehdään mm. muutoslaboratorion kokouksissa 

käytävällä vuoropuhelulla, jossa arjen ongelmia ja työn ristiriitoja analysoidaan ja 

uusia ratkaisuja niihin hahmotellaan. Lopulta näin on myös mahdollista luoda 

työn järjestämiselle uusi toimintamalli. (Engeström, 2005b, s. 293-294; Virkkunen 

ym., 1999, s. 15, 18.) Vaikka malli luodaankin näin yhteisesti keskustellen, ei sen 

onnistumista kuitenkaan mitata yhteisen konsensuksen näkökulmasta vaan 

enemmänkin mallin elinvoimaisuuden näkökulmasta. Jos malli on toimiva, se jää 

käyttöön ja vakiintuu. Se saattaa myös levitä uusille toiminnan alueille. Nämä 

tulokset kuitenkin vievät aikaa ja vaativat usein mallin edelleenkehittelyä, 

rikastamista ja tämän toiminnan tukemista organisaatiossa. (Virkkunen & 

Newnham, 2013, s.11-13.) 
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2.3.1 Muutoslaboratorioprosessin kulku 
 

 
 
Kuva 6 Muutoslaboratorioprosessin vaiheet suomennettuna Virkkusen ja Newnhamnin 
(2013) pohjalta. 

 

Muutoslaboratorion vaiheet ovat hyvin samankaltaiset kuin edellisessä luvussa 

esittelemäni ekspansiivisessa oppimisessa, ne ovat nähtävissä kuvassa 6. 

Jokaisen vaiheen tarkoituksena on etsiä vastauksia tiettyihin kysymyksiin 

(Virkkunen & Newnham, 2013, s. 17). Prosessi on etukäteen huolellisesti 

suunniteltu ja jokainen kokous suunnataan tukemaan jotain ekspansiivisen 

oppimisen oppimistekoa (Engeström 2016, s. 144). Itse prosessi alkaakin jo 

ennen kokousten aloittamista, kun tutkija-interventionistit keräävät etnografista 

materiaalia kohdeorganisaation toiminnasta ja haastattelevat organisaatiossa 

töissä olevia henkilöitä. Tätä kerättyä materiaalia käytetään peilaamaan 

organisaation tämänhetkisessä toiminnassa esiintyviä ongelmia ja ristiriitoja. 

(Virkkunen & Newnham, 2013, s. 17-19.) 

 

Prosessi aloitetaan kerätyn materiaalin käsittelyllä (Virkkunen & Newnham, 2013, 

s 19). Tämän materiaalin tarkoitus on herätellä keskustelemaan ja tutkailemaan 

tämänhetkisen tilanteen ongelmia ja sen avulla voidaan päästä tunnistamaan ja 

valitsemaan ne kohdat toiminnassa, joihin halutaan lähteä etsimään muutosta. 



 

17 
 

Tilanteen kartoittamisen jälkeen tilannetta analysoidaan mm. tutkimalla toiminnan 

historiallista kehitystä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Tässä analysoinnissa 

käytetään apuna mm. toimintajärjestelmän kolmiomallia (Kuva 3). Toiminnan 

systeemisessä rakenteessa olevia ristiriitoja, jotka aiheuttavat arkityössä 

kohdattuja häiriöitä ja ongelmia, voidaan tunnistaa etsimällä toiminnan historiasta 

ajanjaksoja, joissa toiminta on muuttunut erityisen nopeasti. Nykyisen toiminnan 

toimintajärjestelmä ja sen sisäiset ristiriidat voidaan käsitteellistää näiden 

havaintojen perusteella. Ristiriidat paikantuvat todennäköisesti niiden kohtien 

väliin, joista toisissa on tapahtunut muutoksia ja toisissa ei. (Virkkunen & 

Newnham, 2013, s 19.)  

 

Keskusteluissa ideoidaan ja luodaan uutta mallia toiminnalle. Tämän mallin 

siemenet usein löytyvät jo alussa käsitellystä peiliaineiston analyysistä. 

Prosessin osallistuja päättävät, mitkä ovat ne uudet toiminnot ja välineet, joita he 

alkavat kokeilla ja testata toiminnassaan. (Virkkunen & Newnham, 2013, s 19.) 

Tästä uuden mallin testaamisesta kerätään tietoa, jota käsitellään kokouksissa 

kokeilujen jälkeen. Yleensä kokeiluissa nousee esiin asioita, joita ei uutta mallia 

suunnitellessa oltu vielä huomattu ja näiden tietojen valoissa mallia on 

mahdollista kehittää eteenpäin toimivammaksi. (Virkkunen & Newnham, 2013, s 

19-20.) Analyysin, kehittämisen ja kokeilujen jälkeen on toiminnassa 

mahdollisuus mallin käyttöönotolle, jonka jälkeenkin mallin testaamista ja 

muokkaamista toimivammaksi on mahdollista jatkaa. Lopulta, jos mallin 

käyttöönotto onnistuu, malli osoittautuu toimivaksi ja se vastaa toiminnassa 

koettuihin haasteisiin, malli vakiinnutetaan osaksi toimintaa ja mallia saatetaan 

myös laajentaa muuhun, ympäröivään toimintaan. Luvussa 2.5 esittelen 

käytännön esimerkkejä sairaaloissa toteutetuista muutoslaboratorioprosesseista. 
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Kuva 7 Muutoslaboratoriokokoustilan alkuperäinen asetelma, suomennettu Virkkusen ja 
Newnhamnin (2013) mukaan. 

 

Muutoslaboratoriokokouksen asetelma on esiteltynä kuvassa 7. Kokoukset 

pidetään yleensä mahdollisimman lähellä konkreettista työtä tilassa, joka on 

erotettu juuri kokouksia varten (Virkkunen ym., 1999, s. 15). Kuvan alalaidassa 

ovat kokoukseen osallistujat, sekä työntekijät että tutkija-interventionistit. 

Osallistujien joukosta kokoukseen valitaan yksi henkilö kirjaamaan keskeiset 

puhutut asiat kaikille myöhemmin jaettavaan muistioon ja toinen henkilö 

toimimaan taulukirjurina. Muutoslaboratoriossa käytettyjä välineitä ovat kuvan 

yläaidassa näkyvät taulut, sekä kuvan oikeassa laidassa olevat videot 

(Engeström, 2005b, s. 292). Taulut ovat jaettu kolmeen vaakasuuntaiseen ja 

kolmeen pystysuuntaiseen kenttään. Pystysuunnan taulujen jako edustaa 

aikajanaa, jossa on erikseen mennyt, nykyinen ja tuleva toiminta. Vaakasuunnan 



 

19 
 

jako kuvastaa toiminnan eri tasoja abstraktimmasta konkreettisempaan 

(Virkkunen & Newnham, 2013, s. 15).  

 

Peilin tarkoitus on tarjota peilikuva toiminnasta tarjoamalla aineistoa nykyisestä 

toiminnasta. Tätä aineistoa voivat olla haastattelut, asiakaspalautteet, tilastot ja 

videoitu materiaali työtilanteista. Materiaalin tarkoituksena on tuoda esiin 

erityisesti nykyisen toiminnan erilaisia ongelmia ja häiriöitä. (Virkkunen & 

Newnham, 2013, s. 15; Virkkunen ym. 1999, s. 15.) Eri aikatasoille kirjataan eri 

havaintoja, historiaan mennyttä toimintaa koskevat tiedot havainnot ja 

tulevaisuuteen tulevan toiminnan kokeiluja tai tuloksia koskeva tiedonkeruu 

(Virkkunen & Newnham, 2013, s. 15-16). Ideat, välineet -kenttään on tarkoitus 

kirjata työssä käytettäviä ja toimintaa kuvaavia kaavioita, käsitteitä ym. 

esimerkiksi prosessikaavioita, organisaatiorakennekaavioita tai aikatauluja. 

Tähän kenttään kirjataan myös erilaisia kokouksissa syntyviä konkreettisia 

ratkaisuja ja uusia työvälineitä. (Virkkunen & Newnham, 2013, s. 17; Virkkunen 

ym. 1999, s. 16.) Malli, visio -kenttä on tarkoitettu toiminnan rakenteen 

käsittelyyn, tässä analyysissä käytetään hyödyksi toimintajärjestelmän 

kolmiomallia. Tarkoituksena on analysoida toimintajärjestelmää systeemisenä 

kokonaisuutena, jossa on sisäisiä ristiriitoja ja keskinäisriippuvaisuuksia. 

Toiminnan ristiriidoilla ja häiriöillä ovat historiallisesti kehittyneet systeemiset 

juuret, jotka tässä analyysissä tunnistetaan ja nimetään. (Virkkunen & Newnham, 

2013, s. 16.)  

 

2.4 Kehittämisinterventioiden haasteita ja sairaalan erityisyys 

kehittämisinterventioiden toimintaympäristönä 

 

Sairaaloissa tehtyjä organisaatiomuutoksia on käsitelty Kajamaan (2011) 

väitöskirjassa. Hän esittää, että kehittämisen kohteena sairaala on erittäin vaativa 

kohde, sillä sen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa oleva, 

monitahoinen ja kompleksinen kokonaisuus, joka on altis inhimillisille virheille ja 

erilaisille poikkeamille (Kajamaa, 2011, s. 86, 88). Tällaiseen ympäristöön 

tavanomaisten suoraviivaisten organisaatiomuutoksissa käytettyjen mallien 

soveltaminen ei useinkaan tuota haluttua tulosta, sillä ne eivät huomioi 

sairaalatoiminnan erityispiirteitä (mt., s. 86-88). Sairaaloiden toiminnan 
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erityispiirteitä kuvastavat kentän moniorganisatorisuus, toiminnan luonteen 

moninaiset muutokset yhä kompleksisemmaksi muuttuvassa 

terveydenhuoltoalan toiminnassa sekä historiallisesti kehittynyt työnjako hoidon 

ja lääketieteen erikoisalojen välillä, joka vaikuttaa toiminnan kohteen 

muodostamiseen (mt., s. 88).  

 

Lääketieteessä, terveydenhuollossa ja niiden harjoittamisessa tapahtuneet 

suuret muutokset sekä muutokset toiminnalle asetetuissa vaatimuksissa ja 

odotuksissa ovat johtaneet erilaisiin ristiriitoihin ja jännitteisiin toiminnassa. Tästä 

on seurannut toiminnan hajaantumista ja vaikeuksia sen koordinoinnissa. 

(Kajamaa, 2011, s. 87-88.) Toimintaa tuotetaan yhtä aikaisesti monissa eri 

paikoissa ja sen tuottaminen on hajautunut useita eri aloja edustaville toimijoille. 

Yksittäiset toimijat keskittyvät yleensä vain oman alueensa toimintaan, jolloin käy 

helposti niin, ettei toimintaa koordinoi kukaan. Osiin hajautuneessa työssä myös 

toiminnan kohde pirstoutuu. (mt., s. 88; kts. myös Engeström, 2018, s. 251; 

Engeström, 2016, s. 40.) 

 

Keskeiset terveydenhuollossa tapahtuneet muutokset ovat toiminnan 

järjestämisen institutionaaliset ja organisatoriset muutokset, teknologisen 

kehityksen mukanaan tuomat muutokset ja sairauksien hoidossa sekä 

terveydenhuolto-organisaatioiden rakenteissa tapahtuneen kompleksisuuden 

kasvun aiheuttamat muutokset (Kajamaa, 2011, s. 87). Yhteiskunnan odotukset 

toiminnalle ovat ristiriitaiset korostaen toisaalta toiminnan korkeaa laatua ja 

toisaalta sen tehokkuutta. Samalla perinteisen käsityönä tehtävän työn 

toimintalogiikka on korvautunut massatuotannon toimintalogiikalla. Erityisesti 

siirtymä kohti kustannustehokkuutta terveydenhuollossa on ollut sen 

toimintalogiikkaa mullistava muutos. (mt., s. 87.) Muutokset toiminnan 

kehityksessä ja sille asetetuissa vaatimuksissa näkyvät myös työntekijöihin 

kohdistuvissa ristiriitaisissa vaatimuksissa (mt., s. 88). 

 

Markkinatalouden metodein tapahtuvan julkishallinnon kehittämisen ongelmia 

käsittelevät Toikko ja Rantanen (2009). Kehittämisessä korostuvat tällöin 

tulosalueet, tuloksellisuus, normatiivisten prosessien korostaminen kehittämisen 

malleina, tulosten jatkuva seuranta ja kehittämisen projektimaisuus (Toikko & 
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Rantanen, 2009, s. 171). Esimerkiksi kehittämisen projektimaisuudessa on 

kuitenkin vaarana tulosten jatkuvuuden menettäminen ja tulosten hajanaisuus 

(mt., s. 172). Vaihtoehtona jatkuville kehitysprojekteille Toikko ja Rantanen 

(2009) esittävätkin Virkkusen, Engeströmin ja Miettisen alullepaneman ajatuksen 

konseptikehittämisestä, jossa kehittämisen keskiössä on verkostoituva ja rajat 

ylittävä ja pitkäjänteinen kehitystyö (mt., s. 172; kts. myös Virkkunen, Ahonen, 

Schaupp & Lintula, 2010, s. 37; Virkkunen & Ahonen, 2007, s. 38). 

 

Toikko ja Rantanen nostavat lisäksi esiin sen puutteen, että kehittämisessä 

tutkimuksellisuus on usein vähäistä (Toikko & Rantanen, 2009, s. 173). 

Ongelmallista tässä on se, että keskityttäessä vain käytännön 

ongelmanratkaisuun, saadut tulokset voivat jäädä yksittäisten hyvien käytäntöjen 

tasolle, jotka eivät pääse todella vakiintumaan osaksi toimintaa saatikka 

laajenemaan yleisiksi toiminnan käytännöiksi. Tämän lisäksi 

kehittämisprojekteissa tuotettu tieto voi olla epätasalaatuista, eikä sitä ole arvioitu 

kriittisesti. Kehittäminen voikin näyttäytyä vain paljona tekemisenä, jossa ei 

liiemmin avata mitä tehdään tai miksi. (mt., s. 173.) Toikko ja Rantanen esittävät, 

että kehittämisprojektit ovat saattaneet muodostua jo niin kiistattomaksi osaksi 

yhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa, ettei niitä ja niiden käyttöä arvioida 

tarpeeksi kriittisesti (mt., s. 173). 

 

Toiminnan teorian näkökulmasta katsottuna kehittämisessä on tärkeää 

huomioida toiminnan systeeminen rakenne eli koko toimintajärjestelmä, kuten 

edellä esitetyssä toimintakonseptin kehittämisessä on ajatuksena. Tällöin 

näkyviin tulevat osatekijöiden moninaiset keskinäiset riippuvuussuhteet ja 

takaisinkytkennät, jotka vaikuttavat olennaisesti siihen minkälaisia tuloksia 

kehittämisellä voidaan saada aikaiseksi. Jos keskitytään kehittämään vain 

yksittäistä toiminnan osatekijää, esimerkiksi tuodaan toimintaan uusi väline, 

jonka ajatellaan ratkaisevan toiminnassa olevia ongelmia, voidaan päätyä 

luomaan uusia, jopa vakavampia ongelmia kuin alkuperäinen ongelma oli 

(Engeström, 2018, s. 251-252). Liian pieni toiminnan kehittämiskohde, kuten 

jonkin toiminnan sisällön viilaus ei tuo toivottua tulosta, vaan siihen tarvitaan koko 

toiminnan prosessin ottamista kehittämiskohteeksi sekä toiminnan ymmärtämistä 

systeemisenä kokonaisuutena. 
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Kompleksisina, moniammatillisina ja jatkuvasti muuttuvina toimintaympäristöinä 

sairaalat hyötyvät erityisen paljon kehittämisnäkökulmasta, jossa huomioidaan 

toiminnan systeeminen luonne, kehityksen aiheuttamat muutokset toiminnassa 

ja näiden muutosten aiheuttamat ristiriidat toiminnan osatekijöiden välillä. Ne 

tarvitsevat kehitystyöhön erilaista lähtökohtaa kuin nyky-yhteiskunnan 

moderneilla organisaatiomuutosten opeilla usein on tarjota.  

 

2.5 Sairaaloissa toteutettuja muutoslaboratoriointerventioita 

 

Tässä luvussa käyn lyhyesti läpi aiempia kehittävän työntutkimuksen pohjalta 

tehtyjä muutoslaboratoriokehittämisinterventioita sairaaloissa. Näitä on tehty 

monia ja painotukset siinä, mikä on ollut työn keskiössä, on vaihdellut. Näin ollen 

en yritä kuvata koko muutoslaboratoriointerventioiden kenttää, vaan esittelen 

siitä keskeisiä kohtia. Erilaisia muutoslaboratoriointerventioita on tehty 

sairaaloissa useita. Niitä on lähdetty toteuttamaan esimerkiksi tilanteissa, joissa 

monisairaiden potilaiden hoitoa on tarvinnut kehittää koordinoidummaksi ja 

toimivammaksi tai jossa toimintoja on järjestelty uudelleen esimerkiksi 

sairaalaorganisaatioiden yhdistämisen yhteydessä. Seuraavassa esittelen kaksi 

erilaista sairaalassa tehtyä muutoslaboratoriointerventiota. 

 

2.5.1 Uuden toiminnan konseptin muotoilu leikkausyksikössä 
 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa toteutettiin muutoslaboratorioprosessi 

keskusleikkausyksikössä vuonna 2006. Prosessi aloitettiin tilanteessa, jossa 

yksikön paineet ja vaatimukset olivat kasvaneet suuresti ja yksikössä oli vakavia 

vaikeuksia vastata näihin kasvaneisiin vaatimuksiin. Käytännössä tämä tarkoitti 

sitä, että leikkausten määrä ja vaativuus olivat lisääntyneet samaan aikaan, kun 

yksikön piti vastata uuden asetuksen tuomiin vaatimuksiin leikkauksien 

odotusaikojen lyhentämisestä. Pätevästä työvoimasta oli ajoittain pulaa ja 

henkilöstön työmäärät olivat suuria. Nämä asiat johtivat leikkaussalien ajoittaisiin 

sulkemisiin, jotka pahensivat tilannetta entisestään. Asian ratkaisemiseksi ei ollut 

mitään helppoa ja valmista ratkaisumallia. (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 

166; Engeström, 2011, s. 613.) 
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Muutoslaboratorioprosessi oli seitsemän kokouksen mittainen. Viisi ensimmäistä 

kokousta keskittyivät toiminnan analysointiin, suunnitteluun ja mallittamiseen ja 

kaksi viimeisintä kokousta olivat seurantakokouksia. Kokouksia ennen tutkijat 

keräsivät materiaalia haastatteluilla sekä paikan päällä päivittäistä työtä 

havainnoiden. (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 166, 168.) Prosessissa oli 

mukana 21 osallistujaa edustaen erilaisia toimenkuvia yksikössä (Virkkunen & 

Newnhamn, 2013, s. 167; Engeström, 2011, s. 613). Prosessissa päädyttiin 

uudelleenmuotoilemaan keskusleikkausyksikön toimintaa niin, että toiminnan 

organisoimiseen kehiteltiin kokonaan uusi malli.  Uudessa mallissa yksikön 

toimintaa selkeytettiin ja se jaettiin neljään osaan. Myös työnjaossa suunniteltiin 

erinäisiä muutoksia. Uuden mallin testaukselle ja käyttöönoton toteutukselle 

suunniteltiin kolmivaiheinen malli. (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 176.) Uutta 

mallia testattaessa kaikkia suunniteltuja kokeiluja ei päästy toteuttamaan 

resurssien puutteen takia. Uutta toiminnan organisoimisen mallia kokeiltaessa se 

aluksi aiheutti osassa henkilökuntaa vastustusta. Nämä asiat kuitenkin kuuluvat 

osaltaan muutoslaboratorioprosessin kulkuun. (mt., s. 178.) 

 

Muutoslaboratoriotyöskentelyn lopputuloksena oli se, että viimeisen 

seurantakokouksen aikaan vuonna 2008 keskusleikkaussaliyksikön tilanne oli 

muuttunut prosessin alun tilanteesta huomattavasti. Merkittävintä oli se muutos, 

ettei leikkaussaleja ei enää tarvinnut sulkea. Merkittävää oli myös se, että 

leikkaussalien käyttöaste oli korkeampi kuin koskaan aiemmin, leikkausten 

määrä oli noussut ja niiden välinen vaihtoaika oli lyhentynyt. Yksiköllä olikin 

suomen paras käyttöaste leikkaussaleille arkisin. Myös henkilöstön 

sairauspoissaolot olivat vähentyneet suuresti. (mt., s. 179.) Kehittävän 

työntutkimuksen teorian valossa tarkasteltuna alussa tilannetta oli kuvannut 

paljolti se, että työn todellinen motiivi oli tekijöiltä hukassa (Virkkunen & 

Newnhamn, 2013, s. 181; Engeström, 2011, s. 614). Prosessin aikana esiin 

nousseiden toiminnan ristiriitojen käsittely ja ratkaisu uudella toiminnan mallilla 

oli tuonut henkilöstölle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja 

enemmän tunnetta omasta toimijuudesta, joka saattoi mm. vaikuttaa 

sairauspoissaolojen vähentymiseen. (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 179.) 

Prosessin tulosta kuvattiin jaetuksi vastuuksi toiminnasta, joka muotoiltiin 
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kokonaisvaltaiseksi näkemykseksi potilaan hoitoketjusta (Engeström, 2011, s. 

619). 

 

2.5.2 Yhteistoiminnan uudelleenmuotoilu lasten sairaanhoidossa 
 

Helsingin lastensairaalassa toteutettiin muutoslaboratorioprosessi, jonka 

fokuksena oli eri lasten hoitoon osallistuvien organisaatioiden yhteistoiminnan 

parantaminen. Prosessiin osallistui lasten hoidosta vastaavia henkilöitä sekä 

perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta Helsingin alueelta. 

Osallistujia oli yhteensä 60 ja muutoslaboratoriokokouksia pidettiin kymmenen 

kappaletta. Prosessi aloitettiin lähtökohdasta, jossa oli tavoitteena luoda uutta 

työn tekemisen tapaa, joka olisi ratkaisuna työn yhteistoiminnassa oleviin 

ongelmiin. Ongelmia oli yhteydenpidon ja viestinnän kulkemisen alueella sekä 

toiminnan koordinoinnin ja vastuun jakautumisen alueella. (Engeström, 2018, s. 

201.) Tämä kysymys oli kollektiivinen ja useita eri toimintajärjestelmiä kattava 

asia, jossa eri toimintajärjestelmiä edustivat lapsen perhe, lastensairaala ja 

perusterveydenhuolto, eikä ongelmiin ollut mitään valmista ratkaisua 

(Engeström, 2018, s. 201-202). 

 

Oppiminen prosessissa alkoi herättelemällä nykyisen käytännön 

kyseenalaistamista ongelmallisten potilastapauksien käsittelyllä. Nykyistä 

käytäntöä alettiin kyseenalaistaa ja toisaalta kyseenalaistamista torjuttiin vanhaa 

mallia puolustelevasti. Lopulta osallistujat alkoivat tehdä kyseenalaistamista 

itsenäisemmin, josta päästiin etenemään toiminnan syvällisempään analyysiin ja 

myös tarkemmin kohdistuvaan kritiikkiin. Toiminnan analyysi nosti prosessin 

kuluessa esiin toiminnassa olevia ristiriitoja, joista selvin oli vanhojen välineiden 

eli vanhan toimintamallin ja uuden toiminnan kohteen eli monisairaiden potilaiden 

välinen ristiriita. (Engeström, 2018, s. 211-212). 

 

Prosessin kuluessa toiminnalle suunniteltiin uusi malli. Ensimmäinen ehdotettu 

malli ei saanut kannatusta, mutta seuraava hoitovastuuneuvottelun nimellä 

kulkenut malli sai osallistujilta suosiollisen vastaanoton. Mallissa painotettiin 

yhteydenpitoa ja neuvottelua potilaan perheen ja hänen hoitoonsa osallistuvien 

hoitotahojen välillä. Mallin kehittämistä jatkettiin kokouksissa eteenpäin ja sille 
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annettiin nimeksi hoitosopimus. (Engeström, 2018, s. 209.) Uudessa toiminnan 

mallissa oli neljä toisiinsa kytkeytyvää ratkaisua, joissa määriteltiin vastuunjako 

ja tarvittavat toimet hoidon jatkuvuuden suunnittelemiseksi ja muitten hoitoon 

osallistuvien osapuolien kuten lapsen vanhempien ja toisten hoitotahojen 

informoimiseksi. Osallistujat kuvasivat hoitosopimusta mm. suunnitelmaksi 

hoidon jatkuvuudesta ja vanhempien osallistamista hoitoon tärkeäksi, sillä sitä ei 

ollut aiemmin tapahtunut. Uudessa mallissa vanhemmat tulisivat paremmin 

osallisiksi hoitoon, kun heille kuvattaisiin hoitovastuiden jakautuminen selkeästi 

ja he olisivat yksi osa tässä kokonaisuudessa. Aiemmin tästä viestiminen ei ollut 

ollut kovin selkeätä. (Engeström, 2018, s. 210.) 

 

Uuden ratkaisun mallittaminen toiminnalle alkoi uuden mallin kehysten 

muotoilulla ja mallittaminen toteutui uuden ratkaisun, toiminnan kohteen, 

välineiden ja toimintamallin muotoilussa. Mallin tutkiminen tapahtui kriittisen 

keskustelun avulla, jossa ensimmäinen esitetty uusi malli toiminnalle hylättiin, 

jonka jälkeen toiminnalle esitettiin uusi malli, jonka kehittelyä jatkettiin tarkemmin 

ja yksityiskohtaisemmin. (Engeström, 2018, s. 212.) 

 

Toiminnan uusi malli ja vanha toimintakonsepti kulkivat 

muutoslaboratoriokeskusteluissa pitkään rinnakkain ja niiden välillä oli 

yhteentörmäystä.  Uusi malli sai lopulta enemmän kannatusta ja se hyväksyttiin 

yhteisesti. Kuitenkin vielä viimeisessäkin muutoslaboratoriokokouksessa vanha 

toimintakonsepti nostettiin esiin haastamaan uutta toiminnan mallia. Tämä jännite 

näiden kahden toiminnan mallin välillä säilyi ja oli havaittavissa vielä viidenkin 

vuoden päästä hoitosopimuksen mallin muotoilusta. (Engeström, 2018, s. 211.) 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ja kuvata sairaalassa toteutetun 

muutoslaboratoriointervention aikana tapahtuneita kollektiivisia ekspansiivisia 

oppimistekoja suhteessa toiminnan uudelleenjärjestelemiseen. Materiaalinani 

ovat muutoslaboratoriokokousten keskustelulitteraatit. Keskustelulitteraateista 

analysoin ekspansiivisen oppimissyklin mukaisia ekspansiivisia oppistekoja. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Minkälaisia ekspansiivisten oppimistekojen luokkia 

muutoslaboratorioprosessissa ilmenee suhteessa toiminnan 

uudelleenjärjestelemiseen? 

2. Minkälaisia sisällöllisiä ekspansiivisia oppimistekoja ensimmäisestä ja 

viimeisestä muutoslaboratoriokokouksesta on löydettävissä ja miten ne 

kuvaavat muutoslaboratorioprosessin aikana tapahtuvaa muutosta? 

 

Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella koko aineistoa sen perusteella, 

tapahtuuko siinä ekspansiivisen oppimisen syklin mukaisia oppimistekoja, jotka 

muodostavat kokonaisen ekspansiivisen oppimisen syklin ja jaotella nämä 

oppimisteot luokkiin. Lisäksi olen valinnut lähempään tarkasteluun kaksi 

muutoslaboratoriokokousta, toisen prosessin alusta ja toisen lopusta. Olen 

valinnut ne sillä perusteella, että ne edustavat prosessin eri vaiheita, alkua ja 

loppua, joten niiden kautta on mahdollista tarkastella muutoslaboratorioprosessin 

aikana tapahtunutta muutosta. Lisäksi ne syventävät ymmärrystä 

muutoslaboratoriokokousten oppimistekojen sisällöllisestä vaihtelusta 

kokouksissa.  

 

Aiemman tutkimuksen perusteella on oletettavaa, että 

muutoslaboratorioprosessista löytyy erilaisia ekspansiivisia oppimistekoja. 

Oppimisteot eivät seuraa toisiaan suoraviivaisessa syklimallin mukaisessa 

järjestyksessä, vaan eri vaiheiden oppimistekoja voi ilmetä useissa prosessin eri 

vaiheissa. On kuitenkin oletettavaa, että prosessin alku- ja loppupäissä 

painottuvat erilaiset oppimisteot. (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 53.) 

Prosessin alkupäässä painottuvat syklimallin alkupään oppimisteot, 
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kyseenalaistaminen, analyysi ja ratkaisujen mallittaminen, joiden pohjalta tulevia 

uusia toiminnan malleja tutkitaan ja kokeillaan prosessin edetessä. Syklin 

alkupään oppimisteot toimivat seuraavien oppistekojen mahdollistajina. (mt., s. 

50-51, 75.) Prosessin edetessä pidemmälle, on osallistujilla ollut jo mahdollista 

suunnitella ja toteuttaa kokeiluja toiminnassa, joten prosessin loppupäästä on 

todennäköisemmin löydettävissä myös syklimallin myöhemmissä vaiheissa 

esiintyviä oppimistekoja, kuten mallin tutkiminen käytännön työssä, mallin 

käyttöönotto ja prosessin reflektoiminen (mt., s. 75). Ekspansiivisen oppimisen 

syklin viimeistä oppimistekoa, mallin vakiinnuttamista ja laajentamista, en odota 

tässä aineistossa näkeväni, sillä muutoslaboratorio on vain rajallisen pituinen 

prosessi ja toiminnan syvällinen muutos on aikaa vievää. Ekspansiivisen oppisen 

sykli koostuu eri kokoisista, pienemmistä, oppimissykleistä. 

Perustavanlaatuisessa toiminnan laadullisessa syklimallin mukaisessa 

muutoksessa kestää vuosia (mt. s. 51). Pienemmissä muutossykleissä on 

mahdollista korjata toimintajärjestelmän joitain osia (mt. s. 51). Muutoslaboratorio 

edustaa usein keskikokoista ekspansiivisen oppimisen sykliä, jossa otetaan 

harppaus kohti toiminnan laajempaa muutosta (mt. s. 52). 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Lähtökohtani tutkimukselle oli laadullinen tutkimus, sillä tarkoituksenani oli 

tutkimuskohteen kuvaaminen ja ymmärtäminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2010, 181; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). Aineistonani oli valmis aineisto, joka 

oli kerätty osana muutoslaboratoriointerventiota. Tarkemmin ottaen aineistoni oli 

muutoslaboratoriokokousten keskustelulitteraatit. Tutkielmani tarkoituksena oli 

tutkia ekspansiivisten oppimistekojen ilmenemistä aineistossa 

muutoslaboratorioprosessin aikana. Aineiston analyysiskehikkona käytin 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, joka on hyvin sovellettavissa laadulliseen 

tutkimusotteen sisällä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.19-20). Apuvälineenä 

analyysissä käytin ATLAS.ti-analyysiohjelmaa, jonka avulla jäsensin aineistosta 

nostamiani tutkimuskysymysten kannalta olennaisia ja merkityksellisiä kohtia. 

Seuraavissa luvuissa esittelen ensin käyttämäni aineiston, jonka jälkeen kuvaan 

aineiston analyysissä tekemiäni valintoja, lopuksi kuvailen analyysiprosessin 

etenemistä. 

 

4.1 Materiaalina valmis aineisto 

 

Sain tutkimusaineistoni valmiina, enkä siten osallistunut sen tuottamiseen tai 

keräämiseen. Valmiin aineiston käyttämistä opinnäytetyössä voi perustella sen 

järkevyydellä. Eskola & Suoranta (1999) toteavat, että jo olemassa olevien 

materiaalien käyttämistä kannattaisi harkita paljon useammin kuin niin tehdään. 

Silloin aineiston keruusta säästyneen ajan ja energian voi käyttää aineiston 

analyysiin. (Eskola & Suoranta, 1999, s. 119-120.) Myös Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara (2010) toteavat tarkoituksenmukaisuuden olevan tutkimuksenteossa 

järkevää myös aineistonkeruun osalta. Heidän mukaansa oman aineiston 

kerääminen ei ole aina välttämätöntä eikä se ratkaise opinnäytetyön arvoa. 

(Hirsjärvi ym., 2010, s. 186.) Corti ja Thompson (2008) ehdottavat kvalitatiivista 

tietoa uudelleenkäytettävän paljon useammin kuin sitä käytetään ja toteavat 

tällaisen materiaalin olevan paljolti hyödyntämätön lähde juuri kvalitatiivisen 

tutkimuksen teossa (Corti & Thompson, 2008, s. 297). Saamani kaltaista 

aineistoa minun olisi mahdotonta yksin kerätä. Aineistosta ei ole aiemmin 

julkaistu tutkimusartikkeleita, joten sen käyttö opinnäytetyön aineistona oli 
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mielekästä jo olemassa olevan materiaalin hyödyksi käyttämisen kannalta. Monet 

valmiit aineistot ovat soveltumattomia käyttöön sellaisenaan ja usein ne vaativat 

jonkinlaista muokkaamista, rajausta tai yhdistelyä (Hirsjärvi ym., 2010, s. 186-

189). Omalla kohdallani oli tärkeää huomioida jo aineiston laajuuden 

näkökulmasta, niin että rajasin tarkasteltavan aiheeni hyvin tarkasti mielekkään 

rajaamisen ollessa muutoinkin tärkeä osa tutkimuksen tarkoituksenmukaisuutta 

(Kiviniemi, 2018). 

 

4.2 Aineiston kuvailu  

 

Tutkimusaineistoni oli sairaalassa tehdyssä muutoslaboratoriointerventiossa 

tuotettua ja kerättyä dataa. Aineisto oli tuotettu ja kerätty interventionistisesti ja 

etnografisesti osana kehitysinterventioita, jota kuvailen tarkemmin seuraavassa 

luvussa. Aineisto tuotettiin ja koottiin prosessin kuluessa. Aineiston tuottaminen 

oli kaikkien prosessin osallistujien yhteystyötä, sillä aineisto koostui kokouksissa 

käydystä dialogista, jonka osana olivat sekä tutkijat että kaikki muut prosessin 

osallistujat. Muuta prosessin kuluessa kerättyä aineistoa, kuten tutkijoiden 

ennakolta keräämää peiliaineistoa kuten kokouksissa näytettyjä videoita tms. 

minulla ei ollut käytettävissä. 

 

Tutkimusaineistoni koostui muutoslaboratorioprosessin aikana pidetyistä 

kehittämiskokouksista, joita oli yhdeksän kappaletta. Näistä kokouksista oli tehty 

litteraatit nauhoitteiden pohjalta ja ne toimivat tutkimusmateriaalinani. 

Lisämateriaalina minulla oli käytössä kokouksista kirjoitetut lyhyet 

kokousmuistiot. Kokouslitteraatteja on yhteensä 22,5 tunnin edestä ja niitä on 

300 sivua (Times New Roman fontilla 12, rivivälillä 1), kuvaus niistä on esitetty 

taulukossa 1. Kokousmuistioita oli yhteensä 20 sivua. Materiaali luovutettiin 

minulle vuoden 2020 lokakuun lopulla allekirjoitettuamme sopimuksen 

materiaalin luovutuksesta ja käytöstä.  
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Taulukko 1 Muutoslaboratorion kehittämiskokousten tiedot 
 

Muutoslaboratoriokokousten 
tiedot 

              

Kokouksen 
järjestysnumero 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kokousnauhoitteen 
kesto (minuuttia) 

135 163 150 150 161 160 163 124 148 

Kokouslitteraatin  
pituus (sivua) 

38 42 30 34 36 32 35 25 32 

 
 
4.2.1 Muutoslaboratorioprosessi aineistossa 
 

Muutoslaboratoriointervention käynnistämisen taustalla oli sairaalan toimintojen 

uudelleenjärjestely uusien tilojen rakentamisen johdosta. Muutoslaboratorion 

lähtökohtana toiminnan suunnittelu käyttäjien näkökulmasta toimivaksi uusissa 

tiloissa. Suunnittelua varten oli tärkeää toiminnan nykyisten ongelmakohtien 

tunnistaminen ja sen ideoiminen, miten toimintaa voitaisiin toteuttaa toimivasti 

uusissa yhdistyneissä tiloissa. Muutoslaboratorio antoi tähän välineitä ja toi 

yhteen toimijoita eri puolilta sairaalaa. Eri poliklinikoiden ja osastojen edustajien 

yhteinen keskustelu ja yhteistyössä toimintojen suunnittelu oli tärkeää, sillä 

sairaalan eri osastot joutuvat tekemään yhteistyötä hoitaessaan potilaita. 

Yhteistyön toimivuudella on merkitystä potilaiden sujuvan hoitamisen kannalta. 

 

Ennen muutoslaboratorioprosessin alkua tukijat olivat kerännet peiliaineistoa 

sairaalan toiminnasta sekä pitäneet yhden ennakkotapaamisen. Varsinaisia 

muutoslaboratorion yhteisiä kehittämiskokouksia oli yhdeksän kappaletta. 

Kokousten välillä osallistujat tekivät sekä välitehtäviä, joitten antia kokouksissa 

käsiteltiin yhdessä. Lisäksi kokousten välillä kokoontui pienempiä pientyöryhmiä, 

jotka edistivät jotain tiettyä toiminnan osa-alueen kehittämistä. Pienryhmät olivat 

esimerkiksi yksikkökohtaisia, jolloin niissä kehitettiin juuri spesifisti kyseisen 

yksikön tarvitsemia kehittämistoimia tai ne olivat toiminnallisia, jolloin niissä 

kehitettiin ja vietiin eteenpäin esimerkiksi sihteerityön toimintaa tai tiettyjen 

teknologisten ratkaisujen edistämistä. Kehittämiskokouksiin osallistujien määrä 

vaihteli 14 ja 22 välillä. Osallistujat eivät aina olleet samoja henkilöitä, vaan 

kokoonpano vaihteli kokouksittain.  
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Seitsemän ensimmäistä kokousta pidettiin keskimäärin kolmen viikon välein. 

Seitsemännen ja kahdeksannen kokouksen välillä oli kolme kuukautta, jona 

aikana osallistujat toteuttivat suunniteltuja kokeiluja toiminnassa. Viimeisten 

kokousten välillä oli puolitoista kuukautta. Kokouksissa käsitellyt keskeiset 

teemat ovat esiteltynä taulukossa 2.  

 

Taulukko 2 Muutoslaboratoriokokouksissa käsitellyt sisällöt pääpiirteissään 
 

Kokous 

nro. 
Kokousten sisältö pääpiirteissään 

1 Muutoslaboratoriomenetelmän esittely  

Tämän hetkisen tilanteen käsittelyä yleisesti, toiminnan ongelmien nousemista esiin 
Keskeiseksi ongelmaksi nousee epätasainen kuormitus eri aikoina ja tilanjako 
Osallistujien moninaisuus: yksiköillä erilaiset toimintamallit, ratkaisutkaan  
eivät voi olla kaikille samat 

2 Pureutumista edellisellä kerralla tunnistettuun keskeiseen ongelmaan tilojen osalta  
ja pientyöryhmien kokousten välillä tuottamiin ratkaisuehdotuksiin 
Videomateriaalia toiminnasta 

3 Videoaineistoa potilastapaamisesta, keskustelua mm. sopiiko malli  tulevaisuuden  
toimintamalliksi 
Muutosehdotusten käsittelyä tilojen käytön osalta 

Käydään läpi ristiriidan, häiriön ja kohteen käsitteet 

4 Työtilojen käyttöasteen kartoituksen käsittelyä 
Videoaineistoa potilastapaamisesta, käsiteltiin mm. vastaanotton toimivuutta ja sen  
sopivuutta tulevaisuuden toimintamalliksi 

5 Pientyöryhmissä lähdetty liikkeelle, niiden toiminnan esittelyä kaikille 
Keskustelua ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista liittyen työtilojen käytön epätasaiseen  
kuormitukseen 

Kokousten väliajalla tehtyjen historiatehtävien käsittelyä: yksiköt esittelevät omaa  
kehitystään 

6 Historiatehtävän läpikäyminen jatkuu 
Historiatehtävän yhteenvetoa, minkälaiset muutokset toiminnassa yhdistävät yksiköitä 
Ekspansiivisen oppimisen syklimallin ja toimintajärjestelmän kolmiomallin käsitteet,   

Missä syklin vaiheessa yksiköt ovat 
Tulevaisuuden työtilat, monitoimitilassa tehtävä työ, tilojen tulisi vastata toimintakonseptia 

7 Pientyöryhmien toiminnan kehittämisen etenemisen käsittelyä 
Erilaisten vastaanottotyyppien kartoituksen yhteenveto 

Sihteerityölle uuden toimintamallin hahmoittelun aloittaminen 
Videomateriaalia vastaanottotoiminnasta 

8 Pientyöryhmien asioiden, mm. tehtyjen kehittämiskokeilujen ja niiden tulosten käsittelyä 
Videomateriaalia potilastapaamisesta, pohdintaa toimintamallista tulevaisuuden kannalta  
Videomateriaalia sihteerityöstä 

9 Videomateriaalia eri toiminnan osa-alueista 

Kerätyn puhelintyöaineiston käsittelyä 
Tietojärjestelmäasioiden käsittelyä 
Yhteenvetoa muutoslaboratorion tuloksista 
Jatkon suunnittelua, miten kokeiluja ja toiminnan käyttöönottoa edistetään 
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4.3 Aineiston analyysin valinnat 
 

Tutkimuksessa tarkastelin muutoslaboratoriokokousten osallistujien käymiä 

keskusteluja. Niiden tarkastelussa painotin teorialähtöisiä malleja 

muutoslaboratorioprosessin kulusta ja siihen liittyvästä ekspansiivisen oppimisen 

syklistä. Alussa aineiston lukeminen ja analyysi painottui enemmän 

aineistolähtöisesti, koska tarkensin tutkimuskohdettani aineistoon tutustumisen 

pohjalta. Tämän jälkeen aineiston analyysi oli enemmän teorialähtöistä, sillä 

analysoin aineistoa tukeutuen toiminnan teoriasta ja kehittävästä 

työntutkimuksesta lähteviin teoreettisiin malleihin ja taustakehikkoon. Näin ollen 

tutkimukseni analyysitapa oli abduktiivinen, eli teoriaohjaava, jossa luin aineistoa 

ja teoriaa rinnakkain ja aineiston havainnoimista ohjasivat teorian perusteella 

muodostamani johtoajatukset (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 107, 109, 110, 113) 

Näitten vaiheitten etenemisestä kerron tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, joka on 

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2018) yksinkertainen perusanalyysimenetelmä, 

johon monet laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät pohjautuvat (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 103, 145). Sisällönanalyysi on mahdollista sovittaa yhteen 

erilaisten taustateorioiden ja analyysikokonaisuuksien kanssa (mt., s. 103). 

Ajatuksena teoriaohjaavassa analyysissä on tuoda teoria aineiston analyysiin 

mukaan päättelyn avuksi, mutta ei kuitenkaan perustaa päättelyä pelkästään 

siihen (mt., s. 109, 113). Tutkimusaiheesta tunnettu aiempi tieto toimii ikään kuin 

johtavana ajatuksena, joka ohjaa aineistosta haettavaa tietoa ja aineiston 

tutkimisessa vaihtelevat nämä aiemmat mallit sekä aineistolähtöisyys, joita 

yhdistellään analyysissä (mt., s. 107, 110). 

 

Analyysin apuvälineenä käytin ATLAS.ti-ohjelmistoa. Ohjelmisto toimi 

työvälineenä aineiston hallinnalle ja käsittelylle Laajalahti & Herkama, 2018, s. 

106, 108). Ohjelmiston tarkoituksena on helpottaa aineiston käsittelyä, sillä 

aineistoon tehtävät merkinnät ovat helppo säilyttää sillä tallessa yhdessä 

paikassa ja järjestellä, ryhmitellä, vertailla sekä muokata niitä siellä. Aineistoon 

tehtävien merkintöjen tekemistä Atlas.ti-ohjelmistossa kutsutaan koodaamiseksi 

ja se tarkoittaa aineistosta merkityksellisten kohtien etsimistä, valitsemista, 
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merkitsemistä ja nimeämistä (mt., s. 107, 108). Nämä merkitykselliset kohdat 

tutkija valitsee ja nimeää itse, joten ohjelmisto toimii tässä prosessissa vain 

tämän tehtävän helpottamiksesi suunniteltuna välineenä (mt., s. 109, 129). 

Omassa prosessissani ohjelmiston käyttö toimi niin, että lisäsin sinne aluksi 

tutkimusaineistoni materiaalit ja aloin lukemaan niitä ja tekemään niihin 

merkintöjä. Merkintöjen tekemisen jälkeen, yhdistelin eri koodeja yhteen 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jatkoin aineiston lukemista ja tein siihen lisää 

merkintöjä. Näitä aineistoon koodaamiani asioita tarkastelin suhteessa 

teoreettisiin malleihin ja aiempaan tutkimukseen. 

Analyysiyksiköksi valitsin aineistosta puheenvuoron. Tämä tarkoitti kohdallani 

sitä, että tein koodausta puheenvuoroissa ilmenevistä ekspansiivisten 

oppimistekojen näkymisestä. Tein tämän valinnan, koska puheenvuoro oli selkeä 

tapa rajata käytyä keskustelua osiin. Käyty keskustelu oli useiden henkilöiden 

välistä dialogia, jossa puheenvuorot olivat varsin heterogeenisiä. Ne saattoivat 

olla hyvin lyhyitä, jopa pelkkiä myöntäviä tai kieltäviä parin sanan kommentteja, 

tai pitkiä ja puheenvuorot vaihtuivat usein tiuhaan. Olisi ollut vaikea rajata 

analyysiin keskustelusta joitain pätkiä, esimerkiksi jonkinlaista yhtenäistä 

dialogipätkää, jonka voisin katsoa pysyvän yhtenäisenä analyysiyksikkönä läpi 

kaikkien keskusteluiden ja siksi rajaus puheenvuoroon tuntui selkeältä. 

 

Vaikka analyysiyksikköni oli rajauksen selkeyden vuoksi puheenvuoro, en 

keskittynyt tarkastelemaan puheenvuoroja toisistaan irrallisina, erillisinä ja 

yksittäisinä oppimistekojen osoittajina vaan yhteisesti rakennettavana 

kollektiivisena dialogina, joiden yksittäisiä osasia puheenvuorot olivat. 

Mielekkäiden tulosten tuottamiseksi keskityin yksittäisten puheenvuorojen 

toisistaan erikseen kategorisoimisen ja laskemisen sijasta niiden yhdessä 

muodostaman kokonaisuuden analysoimiseen, jossa oli mahdollista tunnistaa 

yhteisesti tuotettuja ekspansiivisia oppimistekoja. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka 

koodasin juuri puheenvuoroja, en esitä näitä erillisiä koodikategorioita tai niiden 

frekvenssejä tuloksina. Puheenvuorojen muodostamat oppimistekojen kategoriat 

olivat osittain päällekkäisiä, jolloin oli vaikea määritellä kumpaan kategoriaan ne 

laskea ja toisaalta molempiin laskettuna puheenvuorojen määrä olisi ollut 

harhaanjohtavan suuri. On myös kyseenalaista antaako sanojen tai 
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kategorioiden laskeminen tarpeeksi laadulliselle analyysille (Salo, 2015, s. 175-

177).  

 

Analyysissä tutkin osallistujien tuottamia kollektiivisia puheenvuoroja sillä 

ekspansiivisten oppimistekojen ei voi katsoa rakentuvan ainoastaan yhden 

ihmisen yksittäisessä puheenvuorossa. Virkkunen ja Newnhamn (2013, s. 229) 

kuvaavat muutoslaboratorion oppimistekojen tyypillisesti sisältävän 

keskustelukumppanien välistä ajatustenvaihtoa. Jossain erityistapauksissa on 

mahdollista, että yksittäinen lausunto voidaan itsessään nähdä oppimistekona 

(mt. s. 229). Keskeinen ajatus kuitenkin on, että muutoslaboratoriossa 

oppiminen, ja siten myös siellä tuotettujen ekspansiivisten oppimistekojen 

tuottaminen, ovat kollektiivista yhteistyössä tuotettua toimintaa. Oppimisteot siis 

rakentuvat ja näyttäytyvät osallistujien yhteisessä vuoropuhelussa, jossa he 

jatkuvasti rakentavat, jatkavat ja lisäävät keskusteluun eri elementtejä tuomalla 

siihen omaa näkemystään, ideoitaan ja kommentoimalla edellisiä puheenvuoroja. 

Yksittäisten osallistujien puheenvuorot voivat olla toisinaan myös hyvin 

katkonaisia keskustelun puheenvuoron siirtyessä ihmiseltä toiselle ja takaisin, 

mikä kuvaa keskustelun yhdessä kehittelevää ja dialogimaista luonnetta 

mielestäni hyvin. Olen siis keskittänyt tarkasteluni yksittäisten puheenvuorojen 

sijasta kollektiivisesti synnytettyyn puheeseen ja keskustelun jatkumoon, jossa 

asioita on kehitelty yhdessä. 

 

Huomioiden tämän oppimistekojen rakentumisen vuoropuhelussa, olen luvussa 

5 esittelemissäni tutkimustuloksissa ottanut aineistoesimerkeiksi monia 

keskustelupätkiä pelkkien yksittäisten puheenvuorojen sijaan, sillä ne tuovat esiin 

oppimistekojen puheessa yhdessä tuotettua luonnetta esiin paremmin kuin 

aineistoesimerkkien rajaaminen pelkästään yksittäisiin puheenvuoroihin. 

 

4.4 Analyysin etenemisen vaiheet 

 

Koska aineisto oli minulle vieras, eli en ollut mukana sen tuottamisessa ja 

keräämisessä aloitin siihen tutustumisen lukemalla läpi aineistolitteraatteja 

saadakseni kuvan siitä mitä aineisto sisälsi. Oheismateriaalina minulla oli 

käytettävissä kokouksissa kirjoitetut muistiot, joista kävivät ilmi kokouksissa 



 

35 
 

käsitellyt tärkeät teemat, sovitut asiat ja tehdyt suunnitelmat. Tässä vaiheessa 

tein aineistosta muistiinpanoja, mutta en vielä erityisemmin koodannut aineistoa. 

Tässä vaiheessa hahmottelin itselleni aineiston keskusteluissa esiintyviä 

teemoja, toimijoita ja heidän suhteita toisiinsa ja käsiteltäviin asioihin. 

Hahmottelin myös interventioprosessin kulkua ja sille asetettuja toiveita ja 

tavoitteita ja näiden tavoitteiden muutoksia. Aineiston lukemiseni oli tässä 

vaiheessa aineistolähtöisempää toki pitäen mielessä teoriapohjan, joka toimi 

tutkielmani taustakehikkona. Tämän aineiston esiluennan jälkeen aloin 

koodaamaan suoraan aineistoon koodeja erilaisista analyysin kannalta 

kiinnostavista puheenvuoroista. Tein tätä käyttäen Atlas TI -ohjelmaa 

työvälineenä. 

 

Analyysin aloitin lukemalla aineistoa ensimmäisen tutkimuskysymyksen valossa. 

Tein aineistoon merkintöjä puheenvuorojen kohdalle, joissa esiintyi 

ekspansiivisen oppimisen syklimalliin sopivia kehittämisaskeleita, kuten 

toiminnan kyseenalaistamista, toiminnan analyysiä ja niin edelleen. Tässä 

havaintojen pelkistämisvaiheessa aineistoa tarkastellaan valitusta 

teoreettismetodologisesta näkökulmasta ja näin rajataan aineiston sisältöä 

tutkimuksen viitekehyksen ja kysymyksenasettelun kannalta olennaiseen 

(Alasuutari, 2011, s.40). Käytin tässä havaintojen rajaamisessa apuna 

laajemman työni teoriakehyksen lisäksi spesifisti mm. Virkkusen & Newnhamin 

(2013) esittelemiä yhdessä muutoslaboratoriointerventiossa eriteltyjä 

ekspansiivisten oppimistekojen alatyyppejä (s. 229) sekä esimerkkejä erilaisten 

ristiriitojen ilmenemismuodoista muutoslaboratoriokeskustelussa (s. 226-227). 

En kuitenkaan pitäytynyt etsimään vain edellä mainitussa teoksessa esiteltyjä 

ekspansiivisen oppimisen ilmenemismuotoja keskustelusta, sillä jokainen 

muutoslaboratorio on omanlaisensa kokonaisuus, joten käsitellyt sisällöt ja 

oppimistekojen ilmenemismuodot niissä ovat keskenään erilaisia. Myös em. 

ekspansiivisten oppimistekojen alatyyppejä luokitelleiden tukijoiden 

tarkoituksena oli tuoda luokittelullaan esiin puheessa ilmenevien ekspansiivisten 

oppimistekojen sisäisiä eroavaisuuksia, ei sitä, että he olisivat tehneet 

luokittelullaan täydellisen mallinnuksen ekspansiivisten oppimistekojen 

alatyypeistä (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 229). 
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Käytyäni kaikki kokoukset näin läpi, tutkin aikaansaamiani merkintöjä ja koodeja. 

Tässä vaiheessa yhdistin havaintoja toisiinsa (Alasuutari, 2011, s.40). Tarkastelin 

tuottamiani koodeja suhteessa teoriaan (Alasuutari, 2011, s.79), eli kuinka ne 

voisivat liittyä eri ekspansiivisiin oppistekoihin. Rajoja eri oppimistekojen välillä oli 

toisinaan vaikea määrittää ja puheessa ilmeni viitteitä eri oppimistekoihin myös 

päällekkäisinä ja rinnakkaisina tekoina. Seuraavassa vaiheessa kävin läpi 

merkitsemiäni puheenvuoroja niiden kontekstissa, eli osana keskustelua niiden 

ympärillä. Tein aineistoon lisää merkintöjä siitä, minkälaisia oppimistekoja 

yhteisessä keskustelussa oli nähtävissä, kun katsetta loitonsi yksittäisistä 

puheenvuoroista niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Käytyäni kokoukset läpi 

näin vertailin merkitsemiäni koodeja yksittäisten puheenvuorojen osalta siihen 

kokonaisuuteen, jota olin keskustelusta hahmotellut luettuani yksittäisiä 

puheenvuoroja osana niitä ympäröivää keskustelua. Vaikka suhteuttaminen 

keskusteluun ei ollut yhtä selvärajaista kuin yksittäisten puheenvuorojen 

analysoiminen syvensi se mielestäni ymmärrystäni puheenvuorojen yhteydestä 

toisiinsa dialogissa ja niiden muodostamien oppimistekojen keskinäisestä 

rakentumisesta. Näitä tekemiäni havaintoja puheenvuoroista ja niitä 

ympäröivästä keskustelusta suhteutin taas teoriaan ja niiden mahdolliseen 

liittymiseen eri oppimistekoihin. Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne ja 

Paavilainen (2011) puhuvat tutkimusprosessin etenemisestä ns. tulkintojen 

ketjuna, jossa tulkinnat rakentuvat toistensa perään perustellen seuraavia 

tulkintoja (Ronkainen ym., 2011, 83). Tämä kuvaa mielestäni hyvin omaa 

analyysiprosessiani, jossa suhteutin aineistosta tekemiäni havaintoja jatkuvasti 

sekä toisiinsa, että teoriaan, eikä varsinaisia selkeitä ääriviivoja piirtynyt eri 

analyysivaiheiden välille, vaan ne limittyivät toisiinsa enemminkin jatkumona, 

kuin selkeinä erillisinä askeleina. Analyysiprosessin edetessä myös tutkimukseni 

kysymyksenasettelu eteni tarkentuen sitä mukaa, kun pääsin aineistoon 

paremmin sisälle. Tarkastelin tutkimusongelmaani ja tutkimuskysymyksiäni 

moneen kertaan selkeyttäen ja tarkentaen niitä. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen eri osa-alueiden muotoutuminen ja kehittyminen tutkimuksen teon 

edetessä ovatkin luonteva osa tutkimusprosessia (Kiviniemi, 2018). 

 

Koska analysoitava aineisto oli varsin laaja, sen sisältämien oppimistekojen 

esittäminen tarkasti kokouksittain olisi ollut huomattavan haastavaa saada 
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mahtumaan tämän tutkielman rajoihin. Siksi päädyin siihen ratkaisuun, että 

esitän kokouksissa ilmenneitä ekspansiivisia oppimistekoja tuloksissa 

oppistekoluokittain. Koin tämän kuitenkin syövän sitä monipuolista maisemaa, 

joka piirtyi jokaisesta kokouksesta erillisenä oppistekojen kokonaisuutena ja 

toisaalta prosessin aikana tapahtuvaa muutosta. Tästä syystä valitsin toisessa 

tutkimuskysymyksessä käsitellä kahta erillistä kokousta ja niissä esiintyneitä 

oppimistekoja, jotta voisin syventää kuvaa aineistostani pelkän ensimmäisessä 

kysymyksessä esittämäni kokonaiskuvan lisäksi ja tuoda myös esiin kokousten 

aikana tapahtuvaa muutosta. Valitsin näitä erillisinä käsittelemiäni kokouksia 

edustamaan ensimmäisen ja viimeisen kokouksen, sillä ne edustivat erilaisia 

vaiheita muutoslaboratorioprosessin kulussa ja näin ollen voisivat paremmin 

kuvata prosessin kulkuun kuuluvaa muutosta sekä vaihtelua oppistekojen 

keskinäisissä suhteissa eri kokouksissa. 

 
Kaavio 1 Analyysiprosessin eteneminen 
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5 Tutkimustulokset  
 

Esittelen tässä luvussa tutkimustulokset. Aloitan luomalla seuraavassa luvussa 

yleiskuvan muutoslaboratorioprosessin kehittämiskohteisiin, joiden kehittelyssä 

ekspansiivisia oppimistekoja ilmeni. Tämän jälkeen esittelen tutkimustulokset 

käymällä tutkimuskysymykset läpi kummankin omassa luvussaan. 

 

Aineistosta otettuihin keskustelukatkelmiin puhujat on merkitty seuraavasti: T 

tarkoittaa tutkijaa, H tarkoittaa kokoukseen osallistujaa. Tekstissä mahdollisesti 

esiintyneet paikkojen, ihmisten, ohjelmistojen tai olennaisten osastotietojen nimet 

on poistettu katkelmista ja korvattu merkinnöillä X-nimi, X-paikka jne. Olen 

kertonut erikseen, jos tekstiä on muokattu, esim. lyhennetty. Alleviivaukset ovat 

selventämässä keskeisiä kohtia, jos koko teksti ei ole mielestäni ollut keskeinen. 

Suoraan aineistosta otettujen sitaattien litteraatissa olleet merkinnät löytyvät 

liitteestä 1. 

 

5.1 Yleiskuvaus muutoslaboratorion kehittämiskohteista 

 

Tässä luvussa luon yleiskuvauksen kokouksen kehittämiskohteista, joiden 

oppimis- ja kehittämisprosesseissa ekspansiivisia oppimistekoja ilmeni. 

Muutoslaboratorioprosessin kuluessa toiminnassa lähdettiin työstämään useita 

kehityskohteita. Osallistujien yhteisinä kehityskohteina olivat tutustuminen toisten 

poliklinikoiden toimintaan aiempaa paremmin ja uuteen sairaalaan tuleviin tiloihin 

liittyvä suunnittelu. Muutoslaboratorion osallistujajoukko oli monimuotoinen 

koostuen useiden sairaalan erikoisalojen ammattilaisista. Jokaisen yksikön oma 

toiminta oli lisäksi monikonseptista, jossa vaihtelevat useat toimintamallit 

potilaiden tarpeiden mukaan. Toimiva yhteistyö, jota tarvitaan esimerkiksi 

monisairaiden potilaiden hoidossa tai toiminnan resurssien jakamisessa ovat 

toiminnan toimivuuden kannalta erittäin tärkeitä ja siksi yhtenä 

kehittämiskohteena oli yhteistoiminta. Yhteistoiminnan kehittäminen tuli kuvaan 

myös siinä, että uusia tiloja oltiin rakentamassa erilaisiksi kuin entisiä tiloja ja 

tilojen käyttöä oli syytä miettiä yhdessä. Tärkeitä yhteisiä keskustelunaiheita 

olivat tilojen kuormituksen tasaaminen, sillä se aiheutti haasteita jo tämän hetken 

työssä. Tämä lisäksi tärkeää oli miettiä toiminnan asettamia tarpeita tiloille. 
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Yhteisten kehityskohteiden lisäksi prosessin kuluessa nousi monia rajatumpia 

kehityskohteita. Näitä lähdettiin työstämään pientyöryhmissä, joiden toimintaa 

ryhmien osallistujat esittelivät yhteisissä kokouksissa.  Olen tulkinnut, että osana 

näitä toiminnan kehittämisen ja uudelleen muotoilun oppimis- ja 

kehitysprosesseja esiintyi ekspansiivisia oppimistekoja. Perustan tulkintani 

siihen, että kehitetyille ratkaisuille ei ollut valmiita malleja, vaan niitä luotiin 

ratkaisuiksi prosessissa tunnistetuille ongelmille ja toiminnan kehitystarpeille (vrt. 

Engeström & Sannino, 2010, s. 7, 8). Tämän lisäksi katson, että prosessissa 

hahmotettiin toiminnan ongelmien systeemisiä syitä, toiminnan kohdetta ja uutta 

toimintaperiaatetta laajasti (vrt. Virkkunen & Ahonen, 2007, s. 47, 49). 

Keskusteluista analysoimani oppimisteot näkyivät puheessa monin paikoin 

päällekkäisesti ja rinnakkaisesti. Yhteisessä dialogissa peräkkäisissä 

puheenvuoroissa saattoi havaita puheen liittymistä useampaan oppimistekoon. 

Näin saattoi olla jopa yhden puheenvuoron sisällä. Tämän takia oppimistekojen 

määrittely ja raja-aitojen vetäminen niiden väliin ei aina ollut selkeätä ja helppoa 

(vrt. Engeström, 2016, s. 142). Seuraavassa luvussa olen kuitenkin yrittänyt 

tehdä tätä erottelua ja luokitella oppimisteot erilleen toisistaan.  

 

5.2 Muutoslaboratoriossa ilmenneet ekspansiiviset oppimisteot 

luokittain  

 

Käyn tässä luvussa läpi ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset. Kysymys 

koski siitä, minkälaisia ekspansiivisten oppimistekojen luokkia 

muutoslaboratorioprosessissa ilmeni suhteessa toiminnan 

uudelleenjärjestelemiseen. Esittelen vastaukset kysymykseen oppimisteoittain. 

Aloitan ensimmäisestä oppimisteosta, eli vallitsevan käytännön 

kyseenalaistamisesta. Käyn seuraavat oppimisteot läpi ekspansiivisen 

oppimisen syklin mukaisessa järjestyksessä (kts. Kuva 5). Jokaista oppimistekoa 

käsittelevän luvun alussa käyn lyhyesti läpi yleiskuvan oppimisteon 

ilmenemismuodoista käytännön prosessissa perustuen teoriaan, jonka kanssa 

olen aineistossa ilmennyttä keskustelua puhututtanut. 
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Vallitsevan käytännön kyseenalaistaminen  

 

Ensimmäinen oppisteko ekspansiivisen oppimisen syklissä on vallitsevan 

käytännön kyseenalaistaminen. Osallistujia haastetaan kyseenalaistamaan 

vallitsevaa käytäntöä, joka voi tarkoittaa nykyisiä tapoja toimia, ajatella tai 

suunnitella toimintaa. Osallistujat kyseenalaistavat nykyistä toimintaa tai 

toiminnan ehdotettua kehitystä. Tässä vaiheessa osallistujilla voi nousta pintaan 

tunteita, esitetty kritiikki voidaan kokea negatiiviseksi ja vastata siihen 

puolustelemalla nykyisen toiminnan malleja ja etsimällä ongelmiin selityksiä, 

kuten ”vahinkoja sattuu” tai syyttämällä jotakuta tilanteesta. Kritiikki voidaan myös 

hyväksyä ja vastata siihen lähtemällä analysoimaan tilannetta ja esitettyyn 

ongelmaan voidaan vastata ehdottavilla tavoilla. Yleensä keskustelussa esiintyy 

näitä molempia vastineita kritiikille. (Virkkunen & Newnhamn, 2013, 21, 81-82, 

84, 228, 229.) 

 

Keskeisiä teemoja, joista kyseenalaistavaa keskustelua kokouksissa heräsi, 

olivat tulevan sairaalan tilajako ja tilojen epäilty toimimattomuus, lähinnä liian 

vähien vastaanottotilojen näkökulmasta, nykyisten teknologisten työkalujen 

toimimattomuus tai tarpeellisten työkalujen puute sekä toimintakäytännöistä 

muiden henkilökunnan jäsenten konsultointi. Nostan näistä jokaisesta teemasta 

edempänä aineistokatkelman. Teemat, joista toiminnan kyseenalaistamista 

nousi, herättivät monesti vilkasta keskustelua. Kyseenalaistavat puheenvuorot 

olivat toisinaan keskustelun lomassa esiintyviä yksittäisiä puheenvuoroja, mutta 

useammin ne herättivät jatkokeskustelua aiheen tiimoilta. Kyseenalaistuksiin 

tartuttiin tällöin useimmiten ne hyväksyen ja toiminnan ongelmista lähdettiin 

keskustelemaan yhdessä, eikä ongelmia yritetty puhua pois. Useissa aiheissa, 

joista kyseenalaistamista nousi, keskustelun sävy oli edellisiin puheenvuoroihin 

lisäävä ja niihin jatkava sen sijaan, että asiasta olisi oltu kovin vastakkaisesti eri 

mieltä. 

 

Aineistossa oli vain vähän toiminnassa koettuja ongelmia pois selittämään 

pyrkiviä puheenvuoroja, eli sellaisia, joissa tuodaan esiin sitä, kuinka toiminnan 

esimerkki ei kuvaa normaalia toimintaa tai on jollain lailla poikkeuksellinen. Mitä 

aineistossa ei näkynyt lähes ollenkaan, oli henkilöitä syyttelemään pyrkivää 
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kritiikkiä. Keskustelussa nousivat harvakseltaan esiin vastustavat puheenvuorot, 

joissa esitettiin, ettei ehdotettu ratkaisu tai idea uudelle toiminnan mallille sopinut 

heille alkuunkaan tai sille ei ollut mitään käyttöä. Puhujat saattoivat myös ilmaista, 

että heidän toiminnassa on jo huomioitu nämä asiat tai heillä toimii tämän asian 

suhteen hyvin ja ongelmattomasti.  

 

Tilojen kuormituksen tasaamiseen liittyvässä keskustelussa kyseenalaistamista 

esiintyi tulevan sairaalan tiloista ja tilanjaosta puhuttaessa. Muutos pienempiin 

tiloihin aiheutti paljon kritiikkiä ja tilojen toimimattomuus mm. huoneiden kokojen 

suhteen herätti epäilyksiä ja uusien tilojen kyseenalaistamista. Nykyisten tilojen 

tilankäytön muutoksista ja kehittämisestä puhuttaessa opetukselle varattujen 

tilojen tuominen keskusteluun herätti usein vastustusta. Vastustavaa 

suhtautumista opetukseen käytettyjen tilojen ottamiseen mukaan tilankäytön 

uudelleensuunnitteluun ja opetustilojen käyttöön ehdotettuihin 

aikataulumuutoksiin perusteltiin useilla erilaisilla vaikeuksilla. Niitä aiheuttaisivat 

vaikeasti suunniteltavat opetusaikataulut, päätöksenteon oleminen jonkun muun 

käsissä, aikataulujen suunnittelun mahdottomuus yhdessä yliopiston kanssa, 

joka koettiin vielä monimutkaisemmaksi kuin oma monimutkainen tilojen käyttöön 

liittyvä suunnitteluprosessi ja opetuksen laadukkuus juuri sellaisena kuin nyt.  

Seuraavassa katkelmassa kokouksesta 6 on alkuun keskusteltu siitä, mitä työtä 

tulevan sairaalan monitoimitilassa voisi tehdä ja minkälaisia tarpeita se 

monitoimitilalle asettaa, kun vastaanottohuoneissa saa tehdä enää vain 

vastaanottotyötä ja kaikki muu työ on tehtävä monitoimitilassa. Keskustelussa 

tuodaan esiin, että vastaanottotiloissa voi tehdä kaiken tarvittavan työn, paitsi sen 

mikä vaatii leikkaussalia (8 ensimmäistä puheenvuoroa), lisäksi 

vastaanottotiloissa olevaa välineistöä ja materiaaleja on mahdollista hoitaa 

vastaanottotyön väleissä (puheenvuoro 9), kun nyt vastaanottotyön väleissä 

tehtävä on mentävä erikseen tekemään monitoimitilaan (puheenvuoro 13), eikä 

tämä ole lähtöisin heidän tarpeesta, vaan yleisestä muutoksesta tänä aikana 

(puheenvuoro 12). Tulkitsen keskustelun uusien tilojen toimivuutta 

kyseenalaistavaksi ja tulevan muutoksen suuntaa kritisoivaksi puheeksi. 

Keskustelua on lyhennetty poistamalla muutama puheenvuoro. 

1. H13: Keksin juuri ratkasun tähän tilaongelmaan. Se on termistön muutos joka 
myyään tuonne hallinnolle. Me muutellaan vastaanottohuoneen nimet 
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monitoimitiloiks jota me tarvitaan vähän yli kolomekymmentä kappaletta. Koska 
vastaanottohuoneessa pystyt tekemään loppujen lopuksi melekeen kaikki 
hommat.. 
2. H7: Kaikki. 
3. H13: ..mitä täällä tarvii tehä. Paitsi ehkä leikata ja niitä pistoksia ja tällästä jotka 
vaatii leikkaussalin. Koska täähän on ihan siis typeryyttä tämmönen.  
4. H2: Mä oon ihan samaa mieltä. Siellä voi tehä kaikkea. 
5. H: Ja meleko isolleki porukalle. 
6. H13: Siellä voit sanella, voit jututtaa perhettä ja soittaa puhelut ja kaikki.  
7. H8: Ja niihän me nyt tehhäänki.  
8. H7: Varmaan kymmenen ihmistä (--). 
9. H12: Ja kuitenki meil on paljon erityisvälineitä omissa käytöissä diabetes- ja 
endopolilla ainaki. Ja siinä sopivastihan sitä koko ajan miettii että (--) välillä mä 
käyn läpi mun omat välineet, mun ohjausmateriaalit. Niin jos mä koko ajan 
hyppään jonneki muualle ja se on jonku toisen käytössä niin.. Kuka niitä sitte 
tekkee, ylityöksikö ne jäähän sitte tekemään. Et me osataan jo niin taitavasti mun 
mielestä koko ajan hyödyntää se aika, mikä meillä on niissä potilaitten väleissä 
tai jos potilas on perunu. Niin musta me ollaan aivan älyttömän taitavia siinä niin 
mä en ymmärrä miks meijän pittää vääntää väkisin tää joksku toiseks. 
10. T: No onkse niin että.. 
11. H12: Se ei vaan mee jotenki.  
12. H3: Et ei se meijän tarve vaan se on tämä yleinen muutos joka tähän 
suuntaan menee. Et me ollaan siinä mukana niinku kaikessa tässä ajassa. 
--- 
13. H14: Koska muuten se on niinku X-henkilö sano niin että se muutetaan 
kaikkien huoneitten nimeksi monitoimitila niin se on siinä. Mut jos tää väkisin 
väännetään sitten niin että, sitä mitä nyt on tehty vapaana ajanhetkenä sitten 
potilastyön välissä omassa huoneessa. Jos ne sitten kerätään erilliseksi ajaksi 
monitoimitilaan sitten kirjaudutaan sinne niin.. Ei se todennäkösesti nopeuta sitä 
työtä ja se vaatii sen monitoimitilan ja vastaanottohuoneen. Jos monitoimitiloja 
on sitten, paljon niin sitten se on pois vastaanottohuoneista. 

 

Nykyisessä toiminnassa kyseenalaistamista nosti se, että vapaista huoneista ei 

ollut yhtenäistä tietoa missään, vaan niistä jouduttiin kyselemään muilta ja 

selvittämään asiaa käymällä huoneita konkreettisesti läpi. Se koettiin erityisesti 

ongelmalliseksi, sillä vapaista tiloista oli nykyisissä tiloissa ajoittain puutetta 

tilojen kuormituksen epätasaisuuden vuoksi ja tiedon puute vapaana olevista 

tiloista teki tähän ongelmaan vastaamisen vaikeammaksi. Myös jotkin 

nykytoiminnassa käytössä olevista teknologisista ratkaisuista herättivät 

kyseenlaistamista. Seuraava katkelma on kokouksesta 4, esimerkin 

kiteyttämiseksi siitä on poistettu muutama puheenvuoro. Katkelman 

keskustelussa nostetaan esiin vapaana olevien huoneiden selvittämisen 

ongelmallisuus, jonka tulkitsen kyseenalaistavan vallitsevan toimintamallin, jossa 

yhtenäistä tietoa huoneista ei ole saatavilla, vaikka sille olisi tarve. 

H2: Siis mehän ei nähdä sitä. Tätähän me X-henkilön kans on puhuttu että 
me nähtäisi jos ois taulu josta näkis mikä on.. 
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T: Niin et pitäs olla joku infotaulu että siel on vaan ovi kiinni ja sitten sitä ei 
kerrota. 
H2: Ei se vaatii sen että sää käyt aukomassa joka oven. 
--- 
H15: Se on aika tyypillistä vielä operoijaan ikäänku sihteeri tulee sanomaan 
että meil on kaikki huoneet varattuja. Että jostaki pitäs saaha tälle lääkärille 
huone. No mistäpä mää tiiän että onko siellä joku huone jonku hetken aikaa 
tyhjänä. Ja se pittää käyvä jokainen huone kattoon erikseen (--). 

 

Seuraavat katkelmat kokouksesta 1 ovat lähekkäin osana samaa keskustelua, 

josta olen poistanut välistä joitain puheenvuoroja esimerkin selkeämmän ja 

kiteytetymmän muodon aikaansaamiseksi. Keskustelua käydään nykyisessä 

toiminnassa käytössä olevasta ohjelmistosta, joka koetaan toimimattomaksi. 

Ohjelmistoa ei koeta joustavaksi (5 ensimmäistä puheenvuoroa), lisäksi 

ohjelmistoon on yritetty liittää toiminnallisuus, joka näyttäisi odotusaulassa 

oleville potilaille huoneen numeron, jossa heidän vastaanottonsa on alkamassa, 

mutta tätä ei ole saatu toimimaan halutulla tavalla (5 jälkimmäistä 

puheenvuoroa). Tulkitsen puheenvuorojen kyseenalaistavan käytettävien 

järjestelmien soveltuvuutta käyttöön ja lisäksi toimintakäytäntöä, jossa 

järjestelmiin tarvittavien lisätoimintojen aikaansaamista joudutaan odottamaan 

pitkään. 

H18: Mut siis toi X-ohjelmisto voi ulkoistaa kyllä se on ihan pöljä se X-
ohjelmisto ku se ei, (--) X-ohjelmiston toimimaan tulevaisuudessa koska se ei 
salli yhtään poikkeavuutta sieltä.  
--- 
H9: No se X-ohjelmisto ei esimerkiks älyä että vaikkapa lääkärin luo mennään 
kaks kertaa samana päivänä se ei älyä sitä asiaa tai hoitajan luo. 
 
H20: Kyllä se se X-ohjelmisto olla niin että ku X-henkilö sitä (--) että ku X-
henkilöllä ku on kans ku potilaita jotka käy monessa eri paikassa että miksi 
sieltä ei voi.. Jos hänellä on nyt vapaata aikaa ja potilas odottaa johonki niin 
sitä ei voi ottaa siitä välistä (--).. 
H7: Voi sen ottaa (--). 
H20: Voi sen ottaa mut tosiaan niin että sitä ei sinne X-ohjelmistolle voi 
ilmottaa tosiaan. Ku se on tehty että se menee tietyssä järjestyksessä niin se 
menee siihen vaikka henki menis.  
--- 
H20: On yritetty jopa semmosta tosiaan että ku sinne, tulla iso telkkari jossa 
on niin että tämän kokosin kirjaimin että tosiaan numero 35 huoneeseen 2. 
Niin sitte jos se on tosiaan seuraava kutsu on sitten seuraavaan huoneeseen 
sekuntia myöhemmin niin se meni jo se edellinen. 
H7: Niin ei nää sitä. 
H20: Että sais viis viimesintä näkymään yhtä aikaa siinä. Sitä on nyt puoli 
vuotta odoteltu että semmosta uudistusta tehtäs niin..  
T: Siis tää ei oo oikeen optimistista että sais.. 
H20: Ei se nyt niinku sanoit että tää mennään, tää on pielessä nyt niin se on 
ehkä viiden vuoden kuluttua sitten, aikomus korjata. 
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Nykyisen toiminnan toimintakäytännöistä henkilökunnan toisten jäsenten 

konsultoiminen herätti paljon siinä käytettyjen erilaisten toimintamallien 

kyseenalaistamista ja keskustelua eri toimintamallien puolesta ja vastaan. 

Erityisesti konsultoimisen toteuttamisesta joko kysymällä suoraan tai sähköisen 

konsultaatiopyynnön kautta herätti paljon keskustelua käytäntöjen hyvistä ja 

huonoista puolista. Seuraavat katkelmat ovat kokouksesta 2, ensimmäinen 

kokouksen alkupuolelta ja seuraava loppupuolelta. Ensimmäisessä katkelmassa 

kyseenalaistetaan konsultoinnin tekeminen kirjallisesti sen sijaan, että käytäisiin 

puhumassa suoraan konsultoitavan henkilön kanssa. Tämä suoran kysymisen 

käytännön toimivuus herättää kuitenkin seuraavassa puheenvuorossa 

kyseenalaistusta. Toisen katkelman puheenvuorossa kuvaillaan pieleen 

mennyttä konsultaatiota sellaisena, jossa on ensin pyydetty jotakuta toista 

kysymään asia joltakulta kolmannelta ja viestin kulkeminen edestakaisin 

aiheuttaa toimintaan häiriöitä ja välitettyyn viestiin puutteita.  

H20: Mää inhoan sitä niin että sitten yks sanelee tosiaan niinku että 
konsultaatiopyyntö sille ja toinen kirjottaa sen puhtaaks. Kolmas lähettää. No 
nykyään se lähtee sähkösesti. Mutta siinä äkkiä työllistetään viis henkee siinä 
ja toinen vaihtoehto että se, kirurgi sanois jopa, oman kiireisen työnsä ohessa 
sitten vastauksen saman tien. (puheenvuoroa lyhennetty) 
H2: Ja tavallaan jossain määrin toi ei sitte ihan se, isossa skaalassa toimi että 
jos me marssitaan vaan toisten huoneeseen ja keskeytetään se potilastyö 
mikä siellä on. Ei se voi ihan, mutta että ymmärtää tämmöset jos toinen tulee 
kaukaa tai on tämmönen erityistilanne. 

 
H19: No siinä voi olla tosiaan niin että jos mää sitte sanon X-henkilölle tosiaan 
että mul on tämmönen potilas kysyppä Y-henkilöltä sitä ja tätä. Ja sitten Y-
henkilö sanoo sitten tosiaan taas jolleki päin, X-henkilö sannoo jolleki toiselle. 
Niin se ruppee olemaan et se viesti muuttuu niin monesti siinä matkalla ja.. 
Että se (lumpisio) on niin että jos mul on kysyttävää niin minä kysyn sen 
toiselta suoraan. Jos en halua jotain kysyä siihen tarkentavaa tietoa, niin 
sitten taas että jos se menee viestiketju takaisin tosiaan viidakkorumpuna niin 
ei se.. Siinä saadaan koko klinikka sekasin. 

 

Vallitsevan käytännön analysointi 

 

Toinen oppimisteko ekspansiivisen oppimisen syklissä on vallitsevan käytännön 

analysointi. Osallistujat alkavat analysoida vallitsevaa tilannetta rationaalisesti ja 

hahmottaa nykyisessä toiminnassa näkyvien ongelmien takana olevia 

systeemisiä syitä. Syitä toiminnan ongelmille haetaan toimintajärjestelmän 

ristiriidoista ja toimintajärjestelmän kehityksestä. Analyysivaiheessa käsitellään 
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toiminnan historiallista kehitystä sekä tämän hetken toiminnan kokemuksellista 

puolta. Osallistujat identifioivat toiminnan ongelmia, haasteita, ristiriitoja ja 

tarpeita toiminnalle. He ideoivat ja punnitsevat erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja 

tunnistamilleen ongelmille ja tarpeille. (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 84, 85, 

88, 228, 229.) 

 

Toiminnan ongelmia tunnistettiin ja analysoitiin keskustelussa tuomalla esiin eri 

yksiköiden omassa toiminnassa koettuja ongelmia ja haasteita. Keskusteluun 

tuotiin myös paljon tarpeita toiminnan sujuvoittamiseksi ja toimivuuden 

edistämiseksi. Toiminnan tarpeiden ilmaisussa oli usein mukana jo 

ratkaisuehdotusten siemeniä, joilla ongelmaan voisi vastata. Toiminnan 

analysoinnin yhteydessä saatettiin nostaa esiin menneisyyden toimintamalleja, 

jotka useimmiten koettiin toimimattomina muinaisjäänteinä, joihin ei enää ole 

paluuta takaisin. Tässä yhteydessä saatettiin tuoda esiin sitä, että jotkin 

menneisyydestä periytyneet mallit roikkuvat yhä mukana toiminnassa.  

Seuraavat puheenvuorot ovat kokouksesta 1. Ensimmäisessä puheenvuorossa 

tunnistetaan toiminnassa tarve sille, että tiedettäisiin paremmin, mitä muissa 

yksiköissä tapahtuu. Tähän ehdotetaan ratkaisuksi aamupalaveria, jossa tätä 

tietoa olisi mahdollista jakaa. Toisessa puheenvuorossa tunnistetaan 

tulevaisuuden tarve siinä, että potilaat voivat itse varata aikansa netistä, vaikka 

suoraa ideaa tämän toteuttamiselle ei ole. Puheenvuorossa viitataan myös 

aiempaan vastaanotoille saapumisen toimintamallin. Tulkitsen toiminnan 

tarpeitten tunnistamisen ja artikuloinnin ja ratkaisumallien ideoinnin toiminnan 

analysointiin kuuluvaksi keskusteluksi. 

H5: Meillähän ajanvarauspolilla niin siellä on nyt aika paljo. Meillä on moniosaajia 
ja sitte on näitä eri yhden erikoisalan osaajia. Niin jotenki tuntuu että se on aika, 
ideaalitilanne tällä hetkellä. Siellä pystytään antamaan apua erikoisalarajojen yli 
mutta että kuitenki siellä on se vahva, erikoisalaosaaminen. Mut se mikä välillä 
ehkä häirittee se että me ei, me ei tavallaan sen polin sisällä tiietä että mitä muilla 
poleilla tapahtuu. Että en tiiä oisko se joku semmonen aamu viien minuutin 
aamupalaveri misä vähän tavallaan kerrottas minkälainen päivä on tiedossa 
sillai. Että me ollaan ihan jokkainen tavallaan toimii sen oman poliklinikan sisällä 
pelekästään. En minä tiiä onko siitä mittään hyötyä mut jotenki sillai että.. 
Sanokaa te 
 
H2: Ja sitten semmonen tulevaisuuden asia mikä varmaan jossain määrin, tulee 
toteutumaan. Siis ennen vanhaan oli niin että potilaat kaikki tulivat kello 8 
poliklinikalle istumaan. Ja sitten pitkin päivää heitä katsottiin jossakin, en tiedä 
missä järjestyksessä mutta joku randomijärjestys oli. Tämä on mennyttä aikaa. 
Mutta tulevaisuudessahan potilaat itse asiassa haluavat varata ajan suoraan itse 
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netistä ja.. Jossain määrin tää varmaan.. Jollakin tavalla se täytyy toteuttaa. En 
tiedä miten mutta. 

 

Varsinaisessa toiminnan historian analyysissa muutoslaboratorioon osallistujat 

kävivät läpi heidän oman erikoisalansa kehitystä ja siinä tapahtuneita keskeisiä 

muutoksia. Tämä kehityksen läpikäyminen toi näkyväksi toiminnassa 

tapahtuneet muutokset, kuten muutokset potilaiden sairausprofiileissa, 

kehityksen sairauksien hoidossa sekä erilaisten yhteiskunnallisten muutosten 

vaikutukset potilastyöhön. Monilla poliklinikoilla muutokset olivat 

samansuuntaisia, pitkäaikaissairaiden potilaiden määrä oli lisääntynyt, joka teki 

erikoissairaanhoidon työstä erilaista kuin ennen, jolloin käynnit olivat useammin 

kertaluonteisia. Lisäksi potilaiden sairaudet olivat monimutkaistuneet ja 

monisairaita potilaita oli enemmän avohoidon puolella kuin ennen. Työssä nämä 

näkyivät mm. hoitajien työn korostumisena ja puhelintyön lisääntymisenä, kun 

potilaiden oman hoidon ohjauksen määrä oli kasvanut valtavasti suhteessa 

entiseen. Toiminnan historian käsittelyllä oli prosessissa paikkansa ei ainoastaan 

tavanomaisena kehitysristiriitojen tunnistamisen välineenä vaan myös 

yhteistoiminnan kehittämisen kannalta, kun eri yksiköiden henkilöstö oppi 

toistensa toiminnan kehityksestä. 

 

Ratkaisuja ideoivaa ja ehdottavaa puhetta aineistossa oli valtavasti. Sitä oli 

aineistossa jo alusta lähtien ja ratkaisuehdotusten ideointi sekä ideoiden kehittely 

keskustelussa jatkuivat eri aihepiirien yhteydessä aineistossa koko 

muutoslaboratorion ajan. Joissain kokouksissa ideointia oli vähemmän, koska 

niissä keskustelun aiheet liittyivät esimerkiksi pientyöryhmien toiminnan 

käsittelyyn tai joidenkin kokousten väliajalla tehtyjen tehtävien käsittelyyn ja 

nämä veivät keskustelusta paljon tilaa. Kuitenkin myös pientyöryhmien eteenpäin 

viemien asioiden esittäminen isommalle joukolle kirvoitti ideointia ja pohdintaa 

siitä, voisiko samanlaisia malleja käyttää muussakin työssä, jossa niille olisi 

tarvetta. Seuraava ideoiva keskustelu on kokouksesta 7. Keskustelu oli pitkä, 

joten sitä on lyhennetty poistamalla siitä puheenvuoroja. Keskustelu koski 

sihteerien työtä ja ajanvarauksia. Ajanvarauksien tekeminen, siirtäminen, 

peruminen ja ajanvaraukselle tulemisen unohtaminen saivat aikaan ideointia 

siitä, millä välineillä tilannetta voisi helpottaa. Lisää ideointia heräsi potilaiden 
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vastaanotoille saapumisen suhteen. Siihen olisi mahdollista toteuttaa sekä 

paikalle löytämistä että hoidon kannalta oleellista tietoa tuottavia ratkaisuja, joista 

olisi hyötyä potilaille ja henkilökunnalle. Tulkitsen keskustelua erilaisten 

ratkaisuvaihtoehtojen tuottamisena toiminnassa koetuille haasteille ja tarpeille.  

H18: Mut hei onks sitä tavallaan ku meet nyt vaikka tuolla hammaspuolellahan 
niin sieltähän tulee muistutus, tekstiviestimuistutus et huomenna on 
hammaslääkäriaika. Onks sitä tavallaan mietitty että jos on paljon unohduksia, 
peruutuksia niin voisko tämmöst hyödyntää.  
H19: Sitä on, se on pilotoitu meijän talossa mutta sitä ei jostaki syystä oo saatu 
meille vielä. Että sitä ei oo saatu laajennettavaksi vielä. Et se ois kätevä siihen 
X-ohjelmistoon liittää se tekstiviestimuistutus. En tiiä miksi se ei oo onnistunu.  
H11: Mikä teil on kokemus siitä? 
H18: Se ois hyvin yksinkertanen. 
--- 
H21: Meijän pitäs saaha tänne semmonen X-niminen appsi puhelimmeen. Niin 
on Finnairin vaikka tuo, appsi puhelimessa jossa on sun omat tunnukset ja sä 
näät sieltä jos sulla on lentoja varattuna. Ja se muistuttaa sähköpostiin tietyn 
väliajoin että haluatko lisää palveluja. Meillä se vois toimia niin että siinä sen 
appsin kautta tulis kartta joka näyttäs potilaalle että mihin tulet täällä. Missä on 
parkkipaikat, mikä on sun aika millon sä oot tulossa. Sillon se toimis et tulis 
puhelimmeen semmonen muistutus siitä ajasta. Ei varmaan ois iso homma 
järjestää. 
H3: Ei se ois. 
H21: Ja sitten jos, niinkö aattelis leikkauspotilaita niin semmonen pieni juttu että 
niiltä kysyttäs vaikka edeltävänä päivänä että oletko flunssassa. Ne vois laittaa 
että olen. 
H3: Nimenomaan. 
H21: Jollon meille tulis tieto. Ei varmaan ois hankala (--)  
H3: Ei ois ollenkaan mikään hankala. Tommosta sillon niissä ensimmäisissä 
palavereissa juuri puhuttiinkin että ku tää on tää just tää seikkailu täällä. Ja 
näitten ohjeitten laittaminen, näitten kylttien kaikkien niin eihän se.. Ku kattoo 
vaan sitte ja kävelee sen kännykän kanssa ja (--). 
H21: Niin se Finnairin appsi ku se näyttää sehän kertoo että näyttää siltä että olet 
lentokentällä. No okei näyttää siltä että olet tuossa aulassa että hyvä. 
--- 
H18: (--) ne kaipais just semmosta et näyttää et olet menossa harhaan. Niin se 
on aina semmosta. (--). 

 

Vastaanottotoiminnasta kuvatut videot olivat yksi keskeinen väline, jota käytettiin 

tämän hetken toiminnan analysoimisessa. Videoilla nähdyn toiminnan 

tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta käytiin läpi ja pohdittiin sitä, ovatko siinä 

nähdyt toiminatatavat sellaisia, joilla jatketaan uudessa sairaalassa. 

Vastaanotolta kuvattu videomateriaali toimi kimmokkeena yhden pientyöryhmän 

prosessille, jossa he tunnistivat videolta useita yksikkönsä toiminnassa ilmeneviä 

haasteita ja lähtivät kehittämään ratkaisua tähän havaitsemaansa ongelmaan.  
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Yksi keskeinen teema, josta muutoslaboratoriossa keskusteltiin, oli 

vastaanottohuoneiden riittävyys nykyisissä tiloissa. Yksiköiden toiminta oli 

vaihtelevaa, mutta yhtenä päivänä viikossa ne kaikki olivat toiminnassa yhtä 

aikaa. Sinä päivänä huoneiden ja tarvittavien lisäpalveluiden saamisessa oli 

niukkuutta. Aiheesta syntyi paljon keskustelua ja yritystä etsiä vaihtoehtoisia 

toiminnan tapoja ja erilaisia ratkaisuja, joilla tilannetta voitaisiin helpottaa. Paljon 

keskusteltiin siitä, voisiko toimintoja hajauttaa enemmän eri päiville. Aiheen 

analysoinnissa näkyi toiminnassa oleva systeeminen ristiriita, joka ilmeni 

toisaalta tarpeena tehdä jotain, mutta samanaikaisesti sen mahdottomuutena. 

(kts. Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 226). Erilaisia ratkaisumahdollisuuksia 

haarukoitaessa lopputulema oli usein seuraavanlainen: ”Aina tämä johonki 

tökkää”. 

 

Uusien ratkaisujen mallittaminen  

 

Kolmantena oppimistekona tulee toiminnan uusien ratkaisujen mallittaminen. 

Osallistujat hahmottelevat tulevalle toiminnalle vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla on 

mahdollista vastata toiminnassa tunnistettuihin ongelmiin. He voivat käyttää 

tässä apuna jo olemassa olevia malleja, käsitteitä ja toiminnan järjestämisen 

tapoja. Mallia määritellään, muokataan, korjataan ja sopeutetaan, sitä voidaan 

kuvata materiaalisessa muodossa ja se voidaan nimetä. Ratkaisu voi koskea 

koko tulevaisuuden toiminnan mallia sekä sen yksittäisiä osasia, kuten työnjakoa, 

välineitä, sääntöjä tai yhteistyösuhteita.  (Virkkunen& Newnhamn, 2013, s. 93-

96, 228, 229.) 

 

Yhteisissä kokouksissa toiminnalle mallitettiin ratkaisuja erityisesti tilojen 

kuormituksen tasaamisen, tulevaisuuden tilojen pohtimisen sekä erilaisten 

teknologisten ratkaisujen kehittämisen osalta. Joitain asioita varten perustettiin 

pientyöryhmiä vastaamaan asian edistämisestä ja kehittämisestä eteenpäin. 

Lisäksi yhteisiin kokouksiin tuotiin esiteltäväksi asioita, joita tietyn toiminnan, 

kuten sihteerityö, tai tietyn erikoisalayksikön pientyöryhmät olivat lähteneet 

omissa tapaamisissan kehittämään. Uusien ratkaisujen mallittaminen lähti usein 

liikkeelle analyysivaiheen vaihtoehtojen punnitsemisesta ja ideoinnista. Silloin 

saatettiin keksiä esimerkki jostain jo olemassa olevasta mallista, jota lähdettiin 
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kehittelemään omaan toimintaan sopivaksi niin, että se voisi vastata johonkin 

toiminnassa tunnistettuun ongelmaan, puutteeseen tai tarpeeseen. Usein mallit, 

joita lähdettiin kehittelemään, olivat ratkaisuja sellaisiin teemoihin, jotka olivat 

nousset pinnalle jo kyseenalaistamisvaiheessa. Pientyöryhmien toiminnan 

kehittämisessä etenemistä ja niissä tehtyjä oppimistekoja hahmottelin sen 

perusteella, mitä he kertoivat prosessistaan muille. Nämä saattoivat olla sellaisia 

asioita kuten, miten tarvittavaa ratkaisua oli lähdetty hahmottelemaan, otettiinko 

jostain toiminnasta mallia, nimesivätkö he oman mallinsa tai mihin ratkaisulla 

haettiin vastausta. 

 

Tilojen kuormituksen tasaaminen oli teema, joka otti keskusteluissa paljon aikaa 

yli puoliväliin muutoslaboratorioprosessia. Ratkaisun mallittaminen siihen oli 

monien eri osasten summa. Ratkaisua haettiin pohtimalla erilaisia vaihtoehtoja 

tiloissa tehtävän työn järjestämiselle mm.  hajauttamalla toimintaa ja siirtämällä 

toiminnan eri osa-alueita toisiin ajankohtiin. Työpäivän jatkaminen iltaan nousi 

esiin aika ajoin. Seuraava puheenvuoro on kokouksesta 4. Keskustelussa on 

ensin pohdittu sairaalatoiminnan hiljenemistä kohti viikonloppua, jolloin 

perjantaina on hiljaisin päivä ja silloin henkilökunnalla on useimmiten koulutuksia, 

työajan lyhennyksiä ym. Tämän jälkeen puheenvuorossa pohditaan tilankäytön 

kuormituksen tasaamista jakamalla vastaanottotoimintaa päivävastaanottojen 

lisäksi iltavastaanottoihin. Tulkitsen, että puheenvuoro osallistuu keskusteluun 

ratkaisun mallittamisesta tilojen kuormitukselle ja tuo siihen yhden vaihtoehtoisen 

ratkaisumallin. 

H3: Tietenki jälleen samat ihmiset tekee töitä ja muuta mut että perjantaipäivähän 
on suunniteltu työajassaki tosiaan lyhyemmäksi ja sitte monet ihmiset pyrkii 
siihen että sitte, ottaa niitä tunnin tasauksia nimenomaan perjantai-iltapäivässä. 
Ja se en tiedä sitte että tilojen käytön kannalta se varmaan ei oo semmonen 
optimi. Mutta että mikä on sitte, inhimillisyyttä ja työssä viihtyvyyttä ja muuta 
edistävää että.. Et oisko se sitte niin päin että, ne jotka on perjantaina iltapäivän 
töissä pitävät polin vastaanottoa niin sitten ne tulevat maanantaina myöhemmin 
töihin. Tai jotenki vastaavasti että varmaan tämmöstä joustavuutta pitää miettiä. 
Ja sitte jos huoneet ei riitä niin sitte ruvetaan pitämään sillä tavalla että toiset 
pittää iltavuorossa poliklinikkaa ja toiset pittää aamuvuorossa poliklinikkaa. Et 
sitte se pittää jakkaa, ku huoneiden käyttöastetta haetaan niin sittenhän sitä 
päivää pitää huoneen osalta jatkaa ei ihmisen osalta vaan huoneen osalta. Ja 
jaksottaa niin että, joku tullee pitämään polia kello 13 ja jatkaa kello 20:een tai 
21:een että se on niinku iltavuoro sitte. Jos halutaan maksimoida huoneiden 
käyttöaste poliklinikalla.  
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Erilaiset toimintaa sujuvoittavat teknologiset ratkaisut tulivat keskusteluissa 

monesti esiin ja niille hahmoteltiin omaan toimintaan sopivia malleja pohjautuen 

jo jossain toisaalla käytössä oleviin malleihin. Pääosin esikuvat olivat lähtöisin 

terveydenhuollon alueelta ja sairaalatoiminnasta. Seuraavassa on keskustelua 

kokouksesta 4. Keskustelun kohteena on sähköinen huonetaulu, joka helpottaisi 

tilojen käyttöä, sillä siitä näkisi mitkä huoneet ovat käytössä ja mitkä vapaina. 

Ensimmäinen puhuja esittää tällaisen ratkaisun olevan käytössä jo lähellä X-

kaupungissa, jonne siihen voisi mennä tutustumaan ja samaa mieltä tästä on 

myös kolmas puhuja. Toinen puhuja kertoo nähneensä vastaavantyyppisen 

ratkaisun kauempana sijaitsevassa Y-kaupungissa. Tulkitsen keskustelussa 

uuden mallin hahmottelua tutustumalla ja ottamalla mallia jo käytössä olevista 

ratkaisuista. 

H18: Tuollahan niin tuolla, oonko väärässä mutta X-kaupungin sairaalassa 
muistelen mä oon monesta vinkistä kuullu että siellä on aika toimiva, poliaikanaki 
jo oli puhetta. Ja sitä on kuulunu niin, sinne varmaan kannattas meiltä lähtee 
käymään jollaki kokkoonpanolla kattomasa. Mua itteeki kiinnostas se että miten 
se sähkönen taulu toimii siinä (--) Mutta siellä se muistaakseni on, muistaako X-
henkilö sitä. Se oli, jossaki tuli, olikse no X-henkilö, eiku Y-henkilöllä oli.. 
H3: En tiiä sitä mutta, Z-henkilön kans oltiin siellä Y-kaupungin lähellä käymässä. 
Niillähän oli siellä vuodeosastolla oli semmonen sähkönen taulu. Mutta siel oli 
paljo muutaki niinku potilaskohtasta tietoa. Mut että näky, heti että millon se on 
vapautunu. Et varmaan näitä tämmösiä sähkösiä työkalujaki tulee. 
H5: Mutta että niitä vois olla nyt jo nähtävissä ja jos on niinki lähellä ku X-
kaupungissa niin aivan hyvin vois X-henkilö ja V-henkilö käyvä tutustumassa 
siellä. 

 

Siitä mitä tältä edellisessä keskustelussa käsitellyltä ratkaisumallilta tarvittaisiin, 

keskustellaan seuraavassa katkelmassa kokouksesta 5. Keskustelu oli pitkä ja 

sitä on lyhennetty sen kiteyttämiseksi. Keskustelussa määritellään niitä asioita, 

joihin ratkaisumallin pitäisi vastata. Puheenvuoroissa 3 ja 11 esitetään, että 

ratkaisumalli voisi olla aiemmin keskustelussa käsitellyn olemassa olevan mallin 

mukaan heidän toimintaansa sopivaksi muokattu. Tulkitsen keskustelua mallin 

hahmotteluna ja määrittelynä. 

1. H16: Perusidea et sehän pitäs olla semmonen jossa näkys ne huoneitten 
varaukset etukätteen. Et mitä on se oletettu varaus sille.. 
2. H3: On tulossa. 
3. H16: ..päivälle niin sille huoneelle. Ja sitten vaikka se että onko se sillä hetkellä 
käytössä. Semmonen muokattu tällä idealla. Et se nimenommaan että kuka sen 
on varannu ja kuinka pitkälle aikaa. Ja sitten että se näkys jotenki siinä että onko 
se käytössä oikeasti. Et me nähtäs sille päivälle että okei että, me on varattu nyt 
tämä kahteen asti mutta yllättäen tää onki vapautunu kaheltatoista. Et siel ei oo 
ennää kettään.  
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4. H3: Vaikka peruttu joku. 
5. H5: Joo mutta että tavallaan eihän me siihen hätään saaha sinne uutta 
ajanvarauksellista potilasta. 
6. T: Ei.. 
7. H16: Ei mutta niitä tyhyjiä huoneita. 
--- 
8. H5: Ku oliski joku järjestelmä että sitte nähhään kahen viikon päähän joo että 
ai tuol on tyhjä huone no niin selvä kutsutaanpa asiakasryhmä. 
--- 
9. H16: Mutta jos tullee. Niin tästä jos on jostaki syystä että se ei tule se lääkäri 
tai hoitaja pitämään sitä polia ku se on vaikka koulutuksessa. Niin sen näkis 
kahen viikon päähän että okei tuossa me nyt voitas pitää ylimääräsesti jotain. 
Ottaa siihen jotaki, tehä siinä huoneessa jotain. 
10. H5: Sitte se toimis mutta niinku sillain, semmosena että sinne oikeen 
suunnitellaan virallisesti toimintaa niin se.. 
11. H3: Niin ja sä oot oikeassa et eihän tietenkään tämmöstä 
leikkaussaliympäristöön suunniteltua X-ohjelmaa voi teille tämmösenään. Että se 
pitäs just nimenomaan teijän ite miettiä. 

 

Uuden mallin tutkiminen  

 

Uuden mallin tutkiminen ja uusien ratkaisujen mallittaminen sulautuvat usein 

toisiinsa yhteiseksi prosessiksi, jossa toiminnalle kehitetään uutta mallia, jota 

versioidaan, tutkitaan ja muunnellaan, kunnes ratkaisu on hyväksyttävissä. 

Uuden mallin tutkimisessa tuotetaan ensin ajatuskokeita, joissa keskitytään 

erityisesti mallin soveltuvuuteen, toteutettavuuteen, mallin mahdollisuuksiin ja 

rajoituksiin. Mallista keskustellaan kriittisesti, sitä sovelletaan ja rikastetaan 

erilaisilla lisäyksillä. Samalla käydään keskustelua niistä asioista, jotka ovat 

muutoksen tukena ja niistä, jotka voivat olla esteinä mallin käyttöönotossa. 

(Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 98, 99, 228, 229.) 

 

Muutoslaboratorion laajan osallistujajoukon takia oli tärkeää edistää toiminnan 

kehittämiskokeiluja yhteisten kokousten lisäksi pientyöryhmissä. Niissä oli 

mahdollista edistää erikoisalojen yksiköiden omia toiminnan kehittämisen tarpeita 

tai edistää pienellä joukolla jotain toiminnan kehittämisen osa-aluetta, joka ei 

koskenut ainoastaan tiettyä yksikköä. Pientyöryhmät kehittivät ratkaisumalleja 

koskien tietyn erikoisalan yksikön toimintakonseptin kehittämistä tarpeen 

vaatimaan suuntaan. Näitä malleja olivat hoitoprosessin suunnitteleminen 

potilaan hoidonohjaukseen tietyn sairauden hoitovälineen käyttöönottovaiheessa 

ja useiden pienten muutosten tekeminen yksikön toiminnassa. Lisäksi 

pientyöryhmissä edistettiin sihteerityön toiminnan suunnittelua uudessa 
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sairaalassa tehtävää työtä ajatellen ja etäyhteyksien käyttöönottoa 

vastaanottotyössä. 

 

Koska näitä ratkaisumalleja kehitettiin pääasiassa pientyöryhmien omissa 

kokouksissa, en voinut perustaa niissä tehtyjen oppimistekojen arvioimista 

kokouksissa käytävään keskusteluun samoin kuin yhteisissä kokouksissa 

edistettävien asioiden osalta. Pientyöryhmien edustajat ja tutkija kävivät 

yhteisissä kokouksissa läpi näitä pientyöryhmissä edistettyjä asioita, mutta 

keskustelu ei tällöin ollut samanlaista yhdessä kehittelevää ja dialogimaista kuin 

toiminnan kehittäminen yhdessä käydyissä keskustelussa olisi ollut. Dialogia toki 

oli, mutta itse kehittämiskokeiluista kerrottaessa puheenvuorot luonnollisesti 

olivat pitkiä ja kuvasivat jo tehtyjä asioita. Näin ollen aineistosta tekemäni 

tulkinnat eivät perustu vain dialogimuodossa käytyyn keskusteluun ja siinä 

yhdessä kehiteltyihin asioihin, vaan paljolti puheenvuoroihin, joiden sisällössä 

kerrotaan jo otetuista askelista. Oleellista otettujen oppistekojen arvioinnissa ei 

toki ole vain muoto vaan myös sisältö ja tässä tapauksessa juuri sisällön osuus 

keskustelun tulkitsemisessa kasvoi suuremmaksi kuin keskustelun muodon 

osuus. Kuvailevia puheenvuoroja ei tulkintani mukaan itsessään voi laskea 

oppimisteoiksi, koska ne ovat muille osallistujille valmisteltuja esityksiä yhdessä 

tuotetut kehittelyn sijasta (kts. Engeström, 2016, s. 143). 

 

Etävastaanottomallin suunnittelua on edistetty pientyöryhmässä ja siitä käydään 

keskustelua yhteisessä kokouksessa, jossa mietitään mallin mahdollisuuksia ja 

rajoitteita. Keskustelussa mietitään mallin soveltuvuutta erilaisiin 

etävastaanottoihin. Aluksi mallin suunnittelussa on lähdetty siitä, että 

etävastaanotot ovat potilaan kanssa keskustelua, esimerkiksi hoidonohjausta 

(puheenvuoro 1). Tämän lisäksi on ajateltu, että etävastanottotyökalua voisi 

käyttää myös toisissa paikoissa kuten terveyskeskuksissa olevan henkilökunnan 

hoidonohjaukseen, kunhan siellä vain on tarvittava välineistö ja ammattitaitoinen 

henkilö eli resursseja tähän (keskustelukatkelma 2). Myöhemmin on tullut ilmi, 

että voisi olla tarvetta myös etävastaanotoille, jossa erikoislääkäri voisi olla 

konsulttina toiselle lääkärille tämän tekemän toimenpiteen aikana. Tällöin ei olisi 

välttämätöntä lähettää potilasta heti erikoissairaanhoitoon vaan konsultoinnilla 

olisi mahdollistaa ensin selvittää tilannetta yhdessä. Tätä varten tarvitaan 
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kuitenkin varta vasten etävastaanottoon suunniteltuja välineitä, jotka ovat 

tarkempia kuin pelkkään keskusteluun tarvitaan (keskustelukatkelma 3). 

Tulkitsen näitä puheenvuoroja mallin antamien mahdollisuuksien ja rajoituksien 

pohtimisena sekä pohdintana mallin soveltuvuudesta ja käytettävyydestä 

toiminnassa ja samalla mallin rikastamisena lisäämällä siihen uusia 

mahdollisuuksia tuovia osia. Keskustelukatkelmat ovat kokouksesta 9.  

H3: Siellä on paljon soittoja sillä polilla että en tiedä toisko se sitten lisää, tämä 
siihen. Se pitää tarkistaa. Mutta ohjausasioissa niinkun ainakin. Että me tehdään 
kliinisiä tutkimuksia, siihenhän se ei nykyinen systeemi mikä on, näihin 
neuvotteluihin kehitetty niin ei siihen. Mutta ohjauksessa. Eikö (--)  
 
H3: (puheenvuoroa lyhennetty) Taikka sitte jos ohjaa niinkö hoitohenkilökunta toista 
hoitohenkilökuntaa toisessa paikassa. Semmoseen nimenomaan.  
H5: Niin siellähän vois olla se välineistö siellä heillä ja jotain näytät teijän 
välineillä. Et lähettäs etukäteen. 
H2: Joo kyllä on viimeks tänä aamuna kovasti siitä puhunu terveydenhoitajan 
kans X-paikkaan, ku sieltä on niitä käyntipyyntöjä tullu ihan, jotenki jatkuvasti. 
Niin, ja ollaan nyt sitten viritelty sen X-paikan diabeteshoitajan kans joka on siellä 
terveyskeskuksessa että se pystys (--) niitä välineitä niin.. Ku hänellä on 
diabetesosaamista että pystys jeesaamaan meitä (--). Nyt on (--). Että sitehän 
me voitas hyödyntää just tätä ja hänellä ois näitä välineitä. Mut tosiaan et se vaatii 
sieltäki sitte se, ammattilaisen sitte et jos se sinne, heijänki resursseja sitte. 
(puheenvuoroa lyhennetty) 

 
H3: Ja se varmaan on ku tää on tämmönen niinku konsultaatio jos on tarkotus 
tehä kliinisiä tutkimuksia (--) tutkimuksia samalla niin tässähän ei nämä nykyiset 
tekniikat siihen sovellu.  
T: Ei siihen on eri. 
H3: Että täytyisi olla sitten niinku semmoset varsinaiset telemedisiinasysteemit. 
(puheenvuoroa lyhennetty) 

 

Useita pieniä muutoksia toiminnassa tehneen yksikön pientyöryhmän edustajat 

ovat esitellet toiminnalleen kehittämiään ratkaisuja kokouksessa. Yksi osa 

hahmotellusta mallista ollaan ottamassa käyttöön pian. Seuraavat 

keskustelukatkelmat ovat kokouksesta 8. Yksikön edustajat ovat esitellet 

kehittämiään ratkaisumalleja ja jotkin niistä herättävät keskustelua. 

Ajanvarauspohjiin ja erilaisiin vastaanottotyyppeihin liittyvän mallin toimivuudesta 

käytännössä herää ensimmäisessä katkelmassa epäilys. Toisessa katkelmassa 

pohditaan sihteerien tietotaidon kriittistä merkitystä uuden mallin mukaan 

tehtävissä ajanvarauksissa. Tulkitsen nämä puheenvuorot kriittisenä 

keskusteluna mallin toteutettavuudesta ja soveltuvuudesta käyttöön sekä 

mahdollisista esteistä mallin toimimiselle.  

H5: Ehkä vielä vois lisätä et se mitä sinne laitettiin niin sinne niinku X-henkilö 
sanoki et sinne esimerkiks lääkärille oli erilaisia vastaanottoaikoja erilaisille 
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potilaille. Niit oli hyvinki monenlaisia et siitä voi, niinku me vähän pikkunen pelko 
et siitä voi tulla liianki monimutkanen systeemi. 
H5: Että se että miten se käytännössä sitte toimii niin voi olla että ei. 
H2: Niin verkotukset ynnä muut vaikuttaa tietenkin. 
H5: Ei sitten pelitä kuitenkaan. 
 
H7: Mut tuo järjestelmähän vaatii just sen että sihteerillä pittää olla hirveen tarkat 
koordinaatit että mitä että aika usein, ne koordinaatit jää laittamatta ja sihteerin 
pittää hänen omalla ammattitaidollaan pähkinöijä sitte että minkälaisen ajan 
antaa.  
H6: Toki meijän X-henkilö, X-henkilö ku Y-henkilö on ollu mukana kyl siinä et me 
on näit yhessä katottu ja mietitty että.. 
H5: Se on totta, että ihan joku satunnainen sihteeri ei, sitte hahmota minkälainen 
se on se systeemi. Et sit pitää sihteerin kyllä tietää tarkalleen mitä mikäki on.  

 

Uuden mallin käyttöönotto  

 

Uuden mallin käyttöönotto seuraa edellisiä oppimistekoja. Uutta mallia aletaan 

ottaa käyttöön ensin kokeiluilla ja demonstroimalla sen käyttöönottoa. 

Käyttöönottoa suunnitellaan, valmistellaan ja otetaan askelia sen toteuttamiseksi. 

Uutta mallia sovelletaan käytäntöön ja tehdään sillä kokeita käytännön työssä. 

Usein huomataan, mitä mallissa täytyy muuttaa ja korjata sen soveltumiseksi 

käytännössä. Mallin kokeilu voi herättää vastarintaa. (Virkkunen & Newnhamn, 

2013, s. 99-101, 228, 229.) 

 

Kuten edellisen oppisteon kohdalla toin ilmi, aineistosta tekemäni tulkinnat eivät 

mallin tutkimisen ja käyttöönoton oppimistekojen kohdalla perustuneet 

pelkästään dialogimaisessa keskustelussa yhdessä kehiteltyihin asioihin, vaan 

usein yksittäisiin pitkiin puheenvuoroihin, joissa kerrotaan pientyöryhmien 

tekemistä uusien mallien kehittämisestä. Tämä näkyy myös aineistosta 

nostamissani katkelmissa. Olen nostanut aineistosta esiin vain yhden mallin 

käyttöönoton oppimistekoon liittyvän katkelman, joka oli osana pidempää 

puheenvuoroa, jossa kuvailtiin tulevia askeleita mallin käyttöönotolle. Tämän 

enempää en nostanut esimerkkikatkelmia aineistosta, sillä puheenvuorot 

itsessään eivät tulkintani mukaan edusta oppimistekoja, vaan ovat oppimistekoon 

liittyvien jo tehtyjen asioiden ja tulevien suunnitelmien kuvailua muille osallistujille 

(vrt. Engeström, 2016, s. 143). Selkeiden ja kiteyttävien mallin käyttöönoton 

oppimistekoa kuvaavien keskusteluesimerkkien esittäminen näiden 

puheenvuorojen pohjalta olisi siis ollut varsin hankalaa tai mahdotonta. Näin ollen 
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pitäydyn puheenvuorojen sisällön kuvailemisessa siltä osin, kun niiden sisältö 

liitttyy uuden mallin käyttöönoton oppimistekoon. 

 

Seuraavissa puheenvuoroissa kokouksesta 9 kerrotaan uuden mallin 

käyttöönottoa varten tehdystä suunnitelmasta ja lyhyestä käytännön kokeilusta. 

Ensimmäinen tekstikatkelma oli osa pidempää puheenvuoroa ja sitä on 

lyhennetty. Siinä kerrotaan tehdystä suunnitelmasta, jossa on ajatuksena lähteä 

pienellä porukalla liikkeelle kokeilemaan miten etävastaanottoyhteydet toimivat 

käytännössä. Kokeilussa selviää, miten laitteet ja ohjelmistot toimivat, minkälaisia 

mahdollisuuksia ne tuovat, vastaavatko tarpeisiin ja ovatko helppoja käyttää. 

Tämän jälkeen kokeilua aiotaan laajentaa niin, että mietitään, minkälaisia tarpeita 

muilla yksiköillä on ja voiko näillä ratkaisumalleilla vastata niihin ja tarvitseeko 

mallia sopeuttaa vastaamaan mahdollisia erilaisia tarpeita. Jälkimmäinen 

keskustelukatkelma kuvaa etävastaanottotyökalulla tehtyä lyhyttä käytännön 

kokeilua. Tulkitsen puheenvuoroissa esiin tuodut asiat kuuluvaksi mallin 

käyttöönoton valmisteluun ja käyttöönoton demonstroimiseen käytännön 

kokeiluilla. 

T: Niin sillaihan me sovittiin näistä jatkoista. Ku X-henkilö tosiaan jatkaa sen 
tehoporukan kans. Y-henkilöllöä on vetovastuu tästä että tää homma etenee. Ja 
sitte diabetestiimi kokkeille ensin sillai et te kokkeilette niinkö, toinen on toisessa 
huoneessa ja kokkeilette keskenänne että saa sitä rutiinia siihen yhteydenottoon 
ja siihen miten se toimii se ohjelma. Ja sitten, jossain vaiheessa niin, rupiatte 
kalastelemaan ne oikiat potilaat jotka haluais, varmaan semmosia jotka on käyny 
teillä ja on semmosia tuttuja ja eivät sitte ite jännitä tätä ja muuta. Niin sitte sillai 
pikkuhiljaa niin, muutamalla, muutaman potilaan kans kokkeilette. Ja sitten, Y-
henkilön, ja Z-henkilön kans varmaanki niin sitte just nämä arvioinnit ja muut mitä 
sillon V-henkilön kans puhuttiin että.. Sillai niinku suunnitellusti laajentaa sitte sitä 
käyttöä. Ja saa tosiaan tuntumaa tähän välineistöön mikä täällä on. 

 
H2: Joo tai me piettiin semmonen, me kokkeiltiin tavallaan sitä yhteyttä että 
otettiin (--). Se oli vaan semmonen oikeestaan neuvottelu ja suunnittelu. 
H3: Joo mutta te ootte tosi hienosti lähteny kyllä sen kans eteenpäin. Se on kyllä 
hieno homma.  
H2: Nyt on saatu ne tunnukset että nyt päästäs sitte kokkeileen niin tässä, meillä 
oli ajatus että keskenään ensin ja sitte otettas joku asiakas. Tai ainaki.. 

 

Seuraavaksi kuvailen pientyöryhmissä tapahtunutta uuden mallin kehittämistä 

siltä osin, kun se liittyy mallin käyttöönoton oppimistekoon. Perustan tulkintani 

pitkiin mallia kuvaileviin puheenvuoroihin, joissa sivuttiin myös mallin työstämisen 

prosessia. Niissä tuli esiin, että mallin on valmiina otettavaksi käyttöön tai osia 

siitä on jo otettu käyttöön. Olen tehnyt tulkintani mallin käyttöönoton 
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oppisteosteon näkymisestä näissä kehitysprosesseissa näillä perusteilla. 

Varsinaisia suunnitelmia ja askeleita käyttöönotolle ei puheenvuoroissa kuvailtu 

paljoa, joten niiden perusteella en voi kuin tehdä oletuksia, että sellaisia on 

mietitty, jos malli ollaan ottamassa käyttöön pian tai jos osia siitä on jo otettu 

käyttöön. 

 

Yhdessä tietyn yksikön omassa pientyöryhmässä oli kehitetty malli 

hoitoprosessille, jossa hoitoprosessi suunniteltiin kokonaan alusta alkaen, 

pientyöryhmän edustajat kertoivat tästä kehittämästään uudesta mallista 

kokouksessa 8. Hoitoprosessi oli moduloitu niin, että siitä on helppo räätälöidä 

potilaiden tarpeen mukaan sopiva hoitopolku. Malli on valmis otettavaksi käyttöön 

käytännön työssä ja sen käyttöönotto on suunniteltu aloitettavan pian. Heillä on 

suunniteltuna kerran kuukaudessa aiheen käsittelyyn varattu palaveri. Tulkitsin 

tämän mallin käyttöönottoa tukevaksi ja edistäväksi toiminnaksi. Lisäksi 

puheenvuorossa esitetään, että moduulit saatavat vielä vähän hioutua käytössä. 

Tulkitsin tämän käyttöönottoon varautumiseksi, jossa tiedostetaan tarve hioa 

mallia vielä käyttöönoton jälkeenkin.  

 

Toisessa tietyn yksikön omassa pientyöryhmässä oli edistetty uutta toiminnan 

mallia, johon kuului monien pienten muutoksien tekeminen yksikön toiminnassa. 

Pientyöryhmän edustajat kertoivat mallin sisällöstä ja suunnittelusta kokouksessa 

8. He ovat lisänneet ajanvaraukseen uudenlaisia pohjia vastaamaan potilaiden 

moninaisia vastaanottotarpeita, suunnitellet ja aikatauluttaneet uudestaan useita 

työn erilaisia sisältöjä, kuten tiettyjä hoitoja, palavereja, puheluja, paperitöitä ja 

muita työtehtäviä. Tuloksena he olivat saaneet järjestellyillä jo nyt enemmän 

vastaanottoaikoja ja työn sujuvammaksi. Osaa muutoksista on jo lähdetty 

toteuttamaan käytännössä, osa on vielä viilausta vaille valmiita. Tulossa on mm. 

tiimipalaveri, jossa sovitaan käytännöistä liittyen tiettyihin muutoksiin 

fysioterapeutin kanssa. Tulkitsen näistä puheenvuoroista, että toiminnassa ollaan 

mallin käyttöönoton vaiheessa, jossa osaa uudesta mallista on jo varsinaisesti 

otettu käyttöön ja osan käyttöönottoa valmistellaan vielä yhdessä 

neuvottelemalla. 
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Prosessin arviointi 

 

Muutoslaboratorioprosessin lopulla arvioidaan prosessissa saavutettuja asioita, 

ja sitä, mitä matkan varrella on opittu. Prosessin arviointi voi olla 

yhteenvedonomaista ja reflektoivaa keskustelua oppimisprosessista, 

saavutetuista tuloksista ja siinä voidaan tunnistaa jatkon kehityksen ja oppimisen 

tarpeita (Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 101-102.) 

 

Viimeisessä kokouksessa käytiin tutkijavetoisesti läpi prosessissa käsiteltyjä 

keskeisiä asioita siitä mitä prosessin kuluessa oli toiminnassa huomattu ja 

lähdetty pohtimaan ja edistämään.  Keskustelussa nousi esiin erään yksikön 

prosessin aikana tapahtunut toiminnan kasvu, joka aiheutti heille haasteita. 

Keskustelussa tuotiin esiin, että pientyöryhmien työ oli koettu hedelmälliseksi 

uusien ratkaisujen löytämiselle, kehitetyt uudet ratkaisut olivat jäsentäneet ja 

helpottaneet työtä ja ratkaisut olivat löytyneet helposti, kun niitä oli istuttu yhdessä 

miettimään. Yhteisten kokousten anti oli ollut kuuleminen toisten yksiköiden 

toiminnasta, vaikka muuten yhteiset kokoukset olivat olleet haastavampia kuin 

pientyöryhmät. 

 

5.3 Ensimmäisen ja viimeisen kokouksen sisällölliset 

oppimisteot ja muutoksen kuvaaminen 

 

Käyn tässä luvussa läpi toisen tutkimuskysymykseni tulokset. Kysymys koski sitä, 

minkälaisia sisällöllisiä ekspansiivisia oppimistekoja ensimmäisestä ja 

viimeisestä muutoslaboratoriokokouksesta oli löydettävissä ja miten ne 

kuvastivat muutoslaboratorion aikana tapahtuvaa muutosta. Aloitan kuvaamalla 

ensimmäisen kokouksen oppimistekojen sisällöllistä vaihtelua, jonka jälkeen 

siirryn kuvailemaan oppimistekojen sisällöllistä vaihtelua yhdeksännessä 

kokouksessa. Lopuksi kuvaan näiden kokousten kautta näkyvää prosessin 

aikana tapahtuvaa muutosta. 
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5.3.1 Ensimmäisessä kokouksessa lähdetään ideoimaan ratkaisuja 
 
Koska kyseessä oli ensimmäinen kokous, oli oletettavaa, että siellä esiintyisi 

ensimmäistä oppimistekoa, eli nykyisen toiminnan kyseenalaistamista. Tätä 

esiintyikin. Kokouksessa sekä kritisoitiin joitain osia nykykäytännöistä ja 

toimintamalleista, kritiikkiä saivat osakseen myös jotkin ratkaisuehdotukset. 

Kyseenalaistamisen lisäksi kokouksessa oli havaittavissa nykyisen käytännön 

analysointia. Tämä näkyi toiminnan tarpeiden ja ongelmien esiintuomisena, 

ratkaisuvaihtoehtojen ideoimisena ja ehdottamisena, työnkuvassa ja toiminnassa 

tapahtuneiden muutoksien nostamisena keskusteluun ja nykytilanteeseen 

perspektiivin ottamisena vanhojen toiminnan mallien käsittelyn kautta. 

Kokouksessa näkyi osallistujien nopea kiinnipääseminen kehittämisprosessiin.  

 

Yksi päivä viikosta on pullonkaulana toiminnan tasaiselle sujuvuudelle  

 
Kokouksessa keskusteltiin paljon nykyisen sairaalan tilojen käytön kuormituksen 

epätasaisuudesta, joka aiheutti monia ongelmia toimintaan. Kaikki yksiköt 

kaikkine erikoispoliklinikoineen olivat auki yhtenä tiettynä päivänä viikosta, jolloin 

sinä päivänä tilat ja poliklinikoiden tarvitsemat lisäpalvelut eivät tahtoneet riittää. 

Muutos tilanteeseen koettiin hankalaksi, sillä erikoispoliklinikoiden auki oleminen 

yhtä aikaa oli perusteltua siitä näkökulmasta, että monet potilaat tarvitsivat 

useamman erikoisyksikön palveluita ja olemalla auki yhtä aikaa yksiköt voisivat 

tarjota kaikki potilaan tarvitsemat palvelut samalla kertaa, ilman tarvetta useille 

käynneille. Nämä yksiköiden keskinäiset sidokset tekivät toiminnan 

uudelleenjärjestelystä haastavan paketin, jossa yhden osan siirtäminen aiheutti 

puutoksia toisaalla. Seuraavissa puheenvuoroissa tuodaan esille nykyisen 

käytännön muutostarvetta ja artikuloidaan nykyisen toiminnan ongelmia ja 

haasteita. Tulkitsen puheenvuorot nykyisen käytännön kyseenalaistamiseksi, 

mutta näen niissä myös nykyisen käytännön analyysiä, sillä niissä pohditaan niitä 

syitä, jotka manifestoituvat toiminnan ongelmina muutamalla yhden päivän 

viikosta pullonkaulaksi toiminnan sujuvuudelle. 

H20: Itseasiassa se tarkottaa sitä että poliklinikalla on rajallinen määrä huoneita. 
Ja nyt tosiaan X-päivänä on monta eri erikoispoliklinikkaa yhtä aikaa. Huoneet 
tahtoo loppua kesken ja tosiaan nyt ku on uudessa sairaalassa huoneita 
todennäkösesti on vähemmän. Ja niitä pitäis saada nyt sitten muutettua eri 
päiville että sitä saatas tasasemmin näitä potilasmääriä. Mutta kun sitten siellä 
on niin että pitäs sitten saada samanaikasesti niin että hoitajatyövoimaa olisi 
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paikanpäällä riittävästi. Sitten osalle erikoispoleja tulee sitten, osa-aikasia, tai siis 
osastoilta erikoistuvia lääkäreitä tulee sitte puoleksipäivää osastoilta, joltain 
osastolta. Niin se, yhden poliklinikan erikoispoliklinikan siirtäminen päivältä 
toiselle vaikuttaa tosiaan niin moneen henkilöryhmään sitten että sitä on katsottu 
vaikeaksi sitä. Sitä ei oo ihan yksinkerta-.. Ei se mahdotonta oo siirtää mut 
tosiaan se on moniulotteinen systeemi niin että sitten ois sitä resurssia ja huone-
.. No kaikkia resurssia ois yhtä aikaa sopivasti. 

 
H18: ..ja tämä diabetespoli ja, kaikki käyttää paljon labraa. Ja lisäksi röntgeniä 
jollon siis näitten apu- tai tämmösten palvelujen saanti on kortilla. Jollon se, se 
jono syntyy sekä tonne röntgeniin.. (--) aikaa ei saa sen takia että ei oo 
ultraääniaikoja tai kuvausaikoja enää, koska niitä on rajallinen määrä. Jaku neljä 
viis polia pyytää niitä niin ne menee aika äkkiä. Ja toinen homma että labra on 
toinen että, jonku lääkepitoisuudet niin ei se käy että otetaan kymmeneltä ku pitäs 
ottaa kaheksalta. Niin siin on aika paljo tiukkaa ku labra haluaa että annetaan 
aika, ja se on nyt 8.15. Se voi olla 9.15 ku se näyte otetaan vaikka ne sanoo että, 
me halutaan tää aika varata sen takia että me tiedetään varata se hoitaja 
keskuksesta ja labrahoitaja keskuksesta niin se on ihan, höpöhöö. Se ei toimi. 
Tai usein ei toimi. Et se on.. 
H2: Ja tää on näitä meijän rajapintoja.. 
H18: Ne rajapintahommat on ongelmia koska sillon, ku on paljo kysyntää niin 
sitte yks laitos ei pysty vastaamaan siihen. 

 

Muun henkilökunnan konsultoinnin risteävät käytännöt  

 
Muun henkilökunnan konsultointi herätti kokouksessa paljon keskustelua siinä 

käytetyistä useista käytännöistä ja näiden eri käytäntöjen toimivuudesta. Erilaisia 

toiminnan tapoja konsultoinnissa olivat puhelimella soittaminen, paikan päällä 

käyminen tai sähköisen konsultointipyynnön laittaminen, lisäksi keskustelussa 

ehdotettiin, että konsultointipyyntöjä voisi laittaa chattipalvelun kautta. 

Seuraavassa keskustelussa tulee esiin näkemysten moninaisuus eri tapojen 

käyttöön. Lähtökohtana keskustelulle on tarve muuttaa kesken hoitotapahtumien 

tapahtuvaa muun henkilökunnan konsultointia sujuvammaksi. Tunnistettuun 

tarpeeseen ideoidaan uutta ratkaisumallia ja ehdotetaan chattipalvelun (Lync) 

käyttämistä tai ainakin testaamista konsultointiviestien lähettämiseksi muille 

(puheenvuorot 1, 2, 11). Toisissa puheenvuoroissa kyseenalaistetaan ehdotettu 

idea ja vastustetaan sitä. Puheenvuoroissa kyseenalaistetaan kehitys, jossa 

kaikki hoidetaan sähköisten välineiden välillä yksin ja vailla inhimillistä kontaktia 

(puheenvuorot 13, 14, 16) ja tuodaan esiin se, että ajoittainen kävely (fyysisesti 

toisen henkilön luokse) on hyvästä (puheenvuoro 9). Nykyisistä käytännöistä 

suoraan (kasvokkain tai puhelimitse) tapahtuvaa konsultaatiota kuitenkin 

kyseenalaistetaan ja esitetään käytännön ongelmia, joita ovat muiden työn 



 

60 
 

häiritseminen ja potilaiden asioiden mahdollinen kulkeutuminen muitten korviin 

(puheenvuorot 17 ja 18). Puheenvuorossa 19 haetaan laajempaa ratkaisua 

edellisissä puheenvuoroissa käsiteltyyn toiminnan ongelmaan. Tulkitsen 

keskustelussa esiintyvän sekä nykyisten käytäntöjen kyseenalaistamista, että 

tulevaisuuden suunnan kyseenalaistamista ja myös ehdotettujen ratkaisujen 

kyseenalaistamista. Tämän lisäksi tulkitsen ratkaisuvaihtoehtojen ideoinnin ja 

pohdiskelun vallitsevan käytännön analyysiksi. Keskustelu oli pitkä ja sitä on 

lyhennetty esimerkin kiteyttämiseksi. 

1. H11: Käytetään sitä Lynciä välillä ja sillä viesti että ehkä sitte jossain kohti 
niin sillähän se vois olla aika (--). 

2. H2: Niin siihen me voitas enemmän käyttää. Se on totta, se on oikeesti. 
3. H9: Elikkä onkos tää viestintä jotenkin. 
4. H18: Chatti(pal--).  
5. T: Se liittyy näihin nopeisiin konsultaatioihin. 
6. H8: Ei kyllä se työparien kesken (--). 
7. H11: Kyllähän se niin mutta sehän tullee vaan sinne nurkkaan ja sitte vaan 

tiedostaa että okei ku mä oon tämän tehny niin mun mielestä sen vois (--). 
[pp] 

8. T: Rupesivat jo keksiin keinoja mutta..  
9. H22: Ei mut se on hyväksi jos kävelee.  
10. H11: Tai sitte jos X-henkilöllä tullee se sokerinmittaustarve niin sitte (--

laitetaan että) voisko mitata jossain kohti niin sitte kyl mä sen verran ehkä. 
11. H2: Me voitais tuota testailla tota Lynciä periaatteessa jossain asioissa. 
12. H13: Onks sitä kukaan käyttäny. 

--- 
13. H7: Tässä puhuttiin että on se ihana että on se väliä oli tossa reumapolilla 

että vielä tämä inhimillinen kontakti on mahdollista että onko tulevaisuus sitä 
että me pyrimme olemaan mahdollisimman paljon yksinämme siellä 
luukussamme. 

14. H13: Toivottavasti ei.  
15. T: Jos ei niin mitä sitte.  
16. H7: Niin toivoisin että emme olisi aivan niin yksin tekemässä työtä että pitää 

koneen kautta konsultoida kaikki asiat että.. Kun rohkesimme lähestyä 
toisiamme.  

17. H9: Siinä on juuri se mistä äsken puhuttiin ettei häiritse sitte tarpeettomasti 
sitä toisen vaikka potilaskontaktia. Niin siinä oli juuri tämä ehkä se idea ettei 
sitte häiritä sitä.   

18. H22: Se on joissaki työpisteissä se on kuulemma, olen erikoistuvien jutellu 
niin oikeen iso ongelma. Että jos tulee sit tavallaan herkkiäki asioita menossa 
ja keskeytyksiä tulee jatkuvasti. Että jotenki se pitää olla hallittavissa. Että 
Lync ei kuulosta pahalta.  

19. H2: Tarvitaanko me uudet säännöt siihen toimintaan siellä uudessa sairaalas. 
Tavallaan uudet työskentelysäännöt ihan oikeesti miettiä niitä. Että ei ole 
tarkotus lopettaa kommunikaatiota ei mutta ei myöskään oo tarkotus säntäillä 
sinne tänne 
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Nykyisen toiminnan suhteuttaminen menneeseen toimintaan 

 
Kokouksessa tuotiin ajoittain esiin nykytoiminnan suhdetta menneeseen 

toimintaan tai vanhoihin toiminnan malleihin sekä muutosta, jota toiminnassa on 

tapahtunut. Tulkitsen tällaisen keskustelun kuuluvan nykyisten käytäntöjen 

analyysiin, sillä siinä pohdittiin nykyisissä käytännöissä havaittujen ongelmien 

syitä ja sidottiin niitä menneistä käytännöistä tuleviin malleihin. Lisäksi niissä 

pohdittiin toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja siten hahmotettiin toiminnan 

kehittymistä laajemmassa kontekstissa. Seuraavassa keskustelukatkelmassa on 

nykyisten käytäntöjen tarkastelua niitten kehitykselliseltä kannalta. Puhujat 

tiedostavat, että nykyisillä käytännöillä on juurensa aiemmissa malleissa, jotka 

voivat selittää päivien epätasaista kuormitusta (1 puheenvuoro) ja ruuhkia, joka 

seuraavat toiminnan ajoittaisista supistuksista ja suluista (2 ja 3 puheenvuoro). 

Toisessa puheenvuorossa tulkitsin myös näkyvän kyseenalaistamiseen 

luettavissa olevaa jonkun tahon syyttämistä toiminnan ongelmista siinä 

puhuttaessa toiminnan ongelmista itseaiheutettuina. Keskustelua lyhennetty 

esimerkin kiteyttämiseksi. 

1. H2: Elikkä just tästä toimintakonseptin muuttamisesta niin, kyllähän me on nyt 
tähän tilanteeseen ajauduttu ja kehitytty sillai miten me on toimintaamme 
kehitetty. Mut meil on myöskin aika paljo sitte siel välillä jäänteitä jotka on jostakin 
ajoilta. Et meillä on erittäin kuormittuneita päiviä sitten meillä on, hyvin vähäisesti 
kuormittuneita päiviä. Ja tämmösenään tää ei voi siirtyä tietenkään sitte sinne 
uuteen sairaalaan koska meille on sanottu että tää pitää olla tää kuormitus sama. 
Ja se pitäs olla tää käyttöaste hyvä, eikä niin että kokonaisia päiviä on puolet 
huoneista tyhjinä. Ja tää on se joka on, käynnistäny ilmeisesti tämän homman 
meillä.  
2. H18: Niin jos me ollaan 13 viikkoo kiinni ja osasto supistettuna ja poli on 10 
viikkoo kiinni vuodesta niin, se on, se on sitä vanhaa laahausperinnettä. Mutta 
ehkä se nilkuttais mutta kyllähän sekin pitää avata se paketti että.. Että ollaanko 
me 8:sta 4:ään. Voidaan me olla 8:sta 8:nki töissä. Mutta, kyllä tuo omana 
ongelmana, me ite, se on itseaiheutettua ongelmaa ne ruuhkat jo sitte.  
--- 
3. H8: (Me) ollaan vähä sama asia että.. Just näistä sulkuajoista elikkä mehän 
ollaan niinku jos historiaa taas katotaan niin ollaan tosiaan se kaheksan viikkoo 
kiinni ja sama ku X-henkilö sano niin se kyllä tulppaa toimintaa. Että se toiminta 
joka on polilla se ei siirry osastoille vaan se loppuu. Sit se alkaa siinä kahen viikon 
päästä uudestaan.  

 

Seuraavassa katkelmassa tuodaan esiin toiminnassa tapahtuneita rakenteellisia 

muutoksia, joissa hoitajan työnkuva on muuttunut paljon menneestä työnkuvasta. 

N3: Niin täytyy muistaa että se on muuttunu se hoitajienki osuus. Nythän meil on 
hirveen paljon sitä ohjausta ja neuvontaa ja tämmöstä että nyt pystytään sille 
perheelle antaan sitä aikaa ihan eri tavalla. Että se ei oo semmosta vaan että 



 

62 
 

kuka tahansa voi hoitaa. Et meillä on jokkaisella se oma osaaminen ja me 
panostetaan siihen ja tosiaan polikliininen tämmönen hoitotyö on sitä ohjaamista, 
neuvontaa, mitä kaikkee se pittääki sitte sisällään. 
N9: Elikkä hoitajan työnkuva on muuttunu. 
N3: Työnkuva on muuttunu tosi paljon. 

 

 

5.3.2 Oppimistekojen moninaisuus viimeisessä kokouksessa  
 

Vaikka kyse oli viimeisestä kokouksesta, niin kokouksessa esiintyi edelleen 

uusien ratkaisumallien pohtimista joihinkin toiminnan kehityskohteisiin, eli 

kokouksessa ei näkynyt ainoastaan ekspansiivisen oppimisen syklin loppupään 

oppimistekoja. Kokouksessa ideoitiin ratkaisuja, käsiteltiin ratkaisujen toimivuutta 

ja mietittiin, miten voitaisiin vastata joihinkin toiminnan mahdollisiin tarpeisiin. 

Toisaalta kokouksessa käytiin läpi seuraavia askeleita luoduille uusille 

ratkaisumalleille ja suunniteltiin näiden mallien käytännön kokeiluja ja 

käyttöönottoa. Kokouksessa näkyi kehittämisprosessien moninaisuus siten, että 

kehittämisessä oltiin eri asioiden kanssa eri vaiheissa. 

 

Etävastaanottojen mallittaminen ja tulevaisuuden askeleet  

 

Etävastaanottojen käyttöä oli alettu suunnitella jo aiemmin ja niihin liittyen oli jo 

tehty toimia, mm. otettu selvää minkälaisia malleja muualla on, tutustuttu 

ohjelmistojen toiminnallisuuteen ja mietitty keitä niistä voisi konsultoida. Näiden 

asioiden eteenpäinviemisen edistämiseen oli merkitty vastuuhenkilöt ja päätetty, 

mitkä yksiköt alkavat ensimmäisinä kokeilla etäyhteyksiä. Jatkosuunnitelmat 

etäyhteyksien kokeilulle ja käyttöönotolle olivat valmiina ja niiden tulosten ja eri 

poliklinikoitten tarpeitten mukaan oli tarkoitus tulevaisuudessa räätälöidä mallia 

myös laajennettavaksi muille poliklinikoille. Tulkitsen näiden asioiden jakautuvan 

oppimistekoihin: uuden mallin tutkiminen sekä uuden mallin käyttöönotto, sillä ne 

edustivat käytännön kokeilujen seuraavien askeleiden suunnittelua, käyttöönoton 

demonstroimista ja valmistelua ja mallin toteutettavuudesta keskustelua ja mallin 

rikastamista. Seuraavassa keskustelukatkelmassa pohdintaan, minkälaisiin 

potilasvastaanottoihin uusi etävastaanottojen toimintamalli voisi sopia, eli 

tutkitaan uuden mallin sovellutusta osaksi käytännön työtä. Sen avulla olisi 

mahdollista tehdä käyntien välissä olevia tarkastuksia (puheenvuoro 1, 3), 

neuvontaa (puheenvuoro 2) ja olla tukena (puheenvuoro 4). Toisaalta 
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hoitohenkilökunnan työn näkökulmasta se ei ajallisesti tuo hyötyä, jos kasvokkain 

tapahtuva vastaanotto korvaantuu etävastaanotolla, jollei vastaanotto sitten 

vaadi lääkärin käyntiä jossain oman fyysisen työpaikan ulkopuolisessa yksikössä 

(puheenvuoro 7). Potilaitten kannalta etävastaanottomahdollisuus voi kuitenkin 

olla merkityksellinen asia, joka taas on tärkeää, koska potilaitten saama hoito on 

työn kohde (puheenvuoro 9). Tulkitsen keskustelussa puhuttavan mallin tuomista 

mahdollisuuksista ja sovellettavuudesta käytännön työssä eli mallin tutkimisesta. 

Keskustelua lyhennetty esimerkin kiteyttämiseksi poistamalla joitain 

puheenvuoroja. 

1. H9: Niin X-alueella saa perheet varata ite ajan. Tämmöseen neuvotteluun just 
esimerkiks diabetespolilla on otettu käyttöön. Just tämmösiä mistä puhuttiin niin 
välitsekkauksia ja siinä oli musta että ne saa ite varata sinne ajan. Saman 
tyyppisesti. 
2. H2: Niin ja sillon et jos niillä ei oo semmosta tarvetta että haluan nyt päästä 
lääkärin vastaanotolle vaan niil on jotaki kysymyksiä, neuvoo jotaki tämmöstä 
pientä juttua niin semmoseen (--).  
3. H3: Niin siis tavallaan semmoseen missä tehdään kliinistä statusta, niin. Mutta 
semmoseen ei sovellu, sitähän sinä tarkotat että mikä tahansa kaikenlainen muu 
ohjelma niin.. Välikontrollointi, kaikki (--). 
4. H2: Niin tai niinku vaikka, tuoreella diabeetikoilla niin perhe haluaa vähä 
vahvistusta siihen ommaan osaamiseen että, kertoo just sitä että miten me ollaan 
tehty täällä. Et menihän oikeen ja meil oli tämmönen. Niin semmoseen tuo on 
ihan, voi olla hyvinki toimiva.  
---  
7. H15: Ja tavallaan se että jos tuo korvaa sen vastaanottokäynnin niin eihän se 
välttämättä hyödytä meitä hirveesti sitte. Mutta se että ku on niitä tiettyjä, 
käyntejä sitte vähentää talon ulkopuolella.  
8. T: Joo kyllä.  
9. H3: Mutta siis potilaan kannalta parantaa sitä hoidon laatua. Kyllähän se 
nimenomaan sitä olis heidän kannaltaan. Ja sit sehän se lähtökohta kuitenki on 
tässä (--). 

 

Potilaspuheluiden hallinnoinnin kriittinen käsittely sekä ideointi  

 

Potilaspuhelujen osalta käytiin kokouksessa läpi aineistoa siitä, kuinka paljon 

hoitajat ja sihteerit olivat käyttäneet viikon aikana aikaa puheluihin ja niistä 

koituneeseen jälkityöhön. Tätä aineistomateriaalia olisi myös mahdollista käyttää 

tulevaisuudessa apuna työn suunnittelussa, kun sihteerityötä olisi tarpeen 

suunnitella uudestaan uuden sairaalan tiloissa, joissa niille varatut tilat olisivat 

hyvin erilaiset kuin nykyiset. Puhelintyöstä keskustellessa tutkija herätti 

keskustelua siitä, olisiko puhelukäytäntöjä syytä miettiä laajemmaltikin, sillä nyt 

työhön ei ollut selkeitä malleja ja puhelintyö oli lisääntynyt. Tämä voisi 

tulevaisuudessa tuoda lisää kuormitusta työhön, kun puhelintyön hoitamiseen 
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varattua aikaa ei olisi selkeytetty. Tästä aiheesta kokouksessa keskusteltiin 

paljon ja tulkitsen sen saaneen aikaan keskustelua, jossa oli nykyisen käytännön 

kyseenalaistamista, nykyisen toiminnan analyysiä ja uusien ratkaisujen 

mallittamista, jotka näkyivät nykyisten toimintamallien kritiikkinä, ongelmien ja 

tarpeiden artikulointina, ratkaisuvaihtoehtojen punnitsemisena ja olemassa 

olevien mallien käyttämistä esikuvina toiminnan ongelmien ja tarpeiden ratkaisun 

hahmotteluun. Seuraavassa katkelmassa tulkitsen esiintyvän nykyisen 

toimintatavan kriittistä käsittelyä, kyseenalaistamista ja analysoimista. 

Katkelmassa pohditaan sitä, miten potilaitten yhteydenotot puhelimitse on nyt 

järjestetty. Tähän on yksiköillä erilaisia malleja. On koitettu käyttää konsultoivaa 

hoitajaa, joka vastaisi puhelimeen (puheenvuorot 1, 2, 6), mutta ongelma on se, 

ettei ole mahdollista pitää ketään vain päivystämässä puhelinta, vaan hänkin 

tekee asiakastyötä (puheenvuorot 2, 3). Asiakkailta taas on tullut palautetta, että 

he eivät haluaisi puhelimeen vastattavan heidän vastaanottonsa aikana 

(puheenvuoro 4). On myös käytäntö, jossa on määrätyt puhelinajat, mutta silti 

puheluja soitetaan myös niitten ulkopuolella, eli puhelinajat eivät pidä 

(puheenvuoro 14). Keskustelussa myös pohditaan, voisivatko tietyt puhelinajat 

kuitenkin toimia ja onko niitä käytössä jossain (puheenvuorot 9, 13). Myös 

vastaaminen mahdollisten puhelinaikojen ulkopuolella nostaa esiin ongelman 

siitä, ettei käytössä oleva järjestelmä tue tällaista käytäntöä (rivi 16). 

1. H9: Meillä ei oo siinä nyt mittään soittoaikaa. Mut me ollaan yritetty irrottaa se 
konsultoiva hoitaja joka sitte enemmän vastais. Ja sitte toki tuossa ku kirjattiin 
niin siellähän, meil ei oo sitä soitonsiirtoa että se soi. Jotku sitte vanhemmat 
soittaa aika montaki kertaa, tosi montaki kertaa ku ne yrittää päästä läpi että.. 
Että sitäkin me on paljo puhuttu että pitäs kehittää jotenki et siellä vähä ois joku 
vastaus että.. En nyt pääse nyt vastaamaan että.. Tai et se siirtys jonneki että 
meillä on aika alkeellinen minusta tuo meijän puhelinpalvelusysteemi. Ja silti me 
sanotaan ja lääkäritki ohjeistaa et soittakaa diabeteshoitajille. Ja eikä me pystytä 
sitte aina vastaamaan.  
2. H8: Se on myös sitä konsulttihoitajaa niin sillon ei pystytä vastaamaan. 
3. H9: Koska ei siinä asiakkaan vastaanotolla, se on hänelle se aika niin ei siinä 
oikeen voi. 
4. H8: Niin kyllä ne jotkut perheet sanooki ku siinä vastaa puhelimeen, joskus 
ihan suoraan että, ne ei tykkää siitä. 
5. T: Niin teil on ollu semmonen ajatus että jos se ois niinku lääkäreilläki on 
tämmönen konsulttisysteemi et on joku joka.. 
6. H8: Meillä onki, sillonku pystyy henkilökunnasta (--)  
7. T: Joo mutta että just se että ei oo. 
8. H8: On se konsulttihoitaja.  
9. H2: Ja varmaan ei kaikissa, kaikilla poleilla. Mä oon joskus itekki miettiny sitä 
että voiko olla niin että, on tietyt puhelinajat ja thats it. [pp]  
10. H: (--) (diabeteksessä). 
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11. H2: Niin ja (--) diabetespolille se ei osu ollenkaan.. 
12. H: Niin eikä meillekään. 
13. H2: ..eikä teillekään mutta, just se kysymys että onko semmosia poleja ja 
onko niillä jo käytössä se ja.. Onko se ees ongelma.  
14. H5: No reumalla on soittoajat ja ei ne soita niillä ajoilla aina.  
15. H2: Onko siihen pakko vastata sitten muulloin. 
16. H5: No yrittää olla vastaamatta. Mut sitku se puhelin soi myös, työntekijöitäkin 
siellä soittaa. Ja sitku nykyään tulee se että, sä et tiedä onko se työntekijä vai 
potilas koska se ei näy se. Niinku joitakin toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, 
esimerkiks niillä ei näy tai labra soittaa. Et sä tiedä kuka siellä on.  

 

Seuraavissa puheenvuoroissa tulkitsen esiintyvän uuden ratkaisumallin 

hahmottelua olemassa olevan mallin pohjalta. Niissä pohditaan uutta ratkaisua 

potilaspuheluihin vastaamisen haasteisiin. Ehdotettu idea vastaisi siihen, että 

puheluista ei voi etukäteen tietää, ovatko ne kiireellisiä, eli jollain potilaalla on 

akuutti tarve saada hoitohenkilö kiinni, vai kiireettömiä, esimerkiksi 

ajanvarauksen siirtoa koskevia, jotka voisi laittaa sihteerien hoidettavaksi heille 

sopivalla ajalla (puheenvuoro 6). Nyt hoitohenkilökunta saisi heti tietää, mitä asia 

koskee, vaikka puheluun ei heti kyettäisikään vastaamaan (puheenvuoro 3). 

Tämä myös olisi potilaan kannalta parannus, koska hän tietäisi, että hänen 

puhelustaan on jäänyt jälki, vaikka siihen ei olisi vastattu ja hän voisi olettaa asian 

etenevän (puheenvuoro 12). Keskustelua lyhennetty esimerkin kiteyttämiseksi 

poistamalla joitain puheenvuoroja. 

1. H3: Tuo X-henkilön idea niin on semmonen mitä kannattas kyllä viedä, 
eteenpäin. 
2. T: Mikä.. 
3. H2: Ja tuo on siinä mielessäki hyvä että sillonku ne soittaa niin ne saa sen 
tiedon sinne että vaikka koskee ajanvarausta. Se puhelu ohjautuu sihteerille.. 
4. H1: Joo. 
5. H3: Nimenomaan. 
6. H2: ..joka, niitä tulee myös päivystykseen ilta-aikaankin niitä puheluja joita 
meijän pitäs siirtää aikaa ajanvarauspoliklinikalla. Ja kun ei pääse puhelimella 
mihinkään läpi, ei millään tavalla. Niin silloin ne sitte soittaa päivystykseen. Et sit 
jos siellä oikeesti ois semmonen että paina yksi jos on ajanvarausta. Ne painaa 
yksi ja se siirtyy sihteerille joka ottaa sen puhelun.  
7. H3: Nimenommaan. Siis ihan loistava idea. 
8. T: Oliko se just se idea se että painetaan.. 
9. H3: Painetaan yks, paina kaks, paina kolme. 
10. H2: Niin, jos asiasi koskee ajanvarausta tai sen siirtämistä paina yks ja.. 
11. H3: Ja jos on kyseessä akuutti sairauden pahenemisvaihe, paina päivityksen 
numeroa kolme. Just näin elikkä..  
---  
12. H3: ..on mukamaste aika, kukaan ei vastaa tai se on koko ajan varattu. Sit se 
aika loppuu. Ja sit sä et saa.. Ei se mikään ei edenny mihinkään. Sä olit tunnin 
roikkunu puhelimessa ja mikään ei edenny. Niin tossahan se etenee itseasiassa 
se asia johonki. Sää tiiä et okei no niin nyt (--) oikeeseen ja..  
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Prosessin tulosten arviointia ja yhteenvetoa 

 

Viimeisenä kokouksena, kokouksessa käytiin läpi myös prosessin arviointia ja 

prosessissa aikaansaatujen tulosten pohtimista. Tässä keskustelussa käytiin läpi 

niitä asioita, mihin prosessin kuluessa oli kiinnitetty huomiota, mitä oli lähdetty 

edistämään ja mitä opittu. Yhteenveto oli paljolti tutkijavetoista ja välissä ja 

lopussa esiintyi yhteistä keskustelua.  

 

5.3.3 Muutos muutoslaboratorion aikana  
 
Tarkastelemalla ensimmäistä ja viimeistä kokousta niissä voi nähdä eroja, joista 

voi tehdä päätelmiä prosessin kulussa tapahtuneesta muutoksesta. Tässä 

luvussa käsittelen prosessissa näkyvää muutosta ensimmäisen ja viimeisen 

kokouksen sisällöllisten erojen valossa. 

 

Prosessissa päästiin nopeasti alkuun ensimmäisessä kokouksessa, jossa sekä 

kyseenalaistaminen että analysointi nousivat keskeisiksi oppimisteoiksi. Osa 

kyseenalaistamisessa esiin nousseista ideoista lähdettiin muutoslaboratorion 

kuluessa jalostamaan uusiksi toimintamalleiksi, tästä esimerkkinä viimeisessä 

kokouksessa keskusteltu etäyhteysmalli, jota oli kehitetty prosessin kuluessa ja 

joka oli nyt käytännön toiminnan kokeilun kynnyksellä. Kyseenalaistamisesta 

lähtenyt prosessin aikana tapahtunut toiminnan analyysi ja uusien ratkaisujen 

mallittaminen olivat siten johtaneet joissain kehittämisen kohteissa jo mallin 

tutkimisen ja mallin käyttöönoton vaiheisiin. Vaikka alun 

kyseenalaistamisvaiheessa tulikin useita aiheita toiminnan kehittämiselle, kaikkia 

niitä, joita lähdettiin edistämään muutoslaboratorion aikana ei tullut esille vielä 

siinä vaiheessa vaan vasta myöhemmin prosessin kuluessa. 

 

Ensimmäisessä kokouksessa oli odotettavasti näkyvissä ekspansiivisen 

oppimisen syklin alkupään oppimistekoja ja viimeisessä kokouksessa syklillä 

olevissa oppisteoissa oli jo edetty pidemmälle. Kuitenkin viimeisessä 

kokouksessa nousi esiin myös syklin alkupään oppistekoja, mitä en ollut 

odottanut. Niitä oli nähtävissä esimerkiksi keskustelussa puhelintyön 

järjestämisestä, jossa oli sekä vallitsevan käytännön kyseenalaistamista, 
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analyysiä että ratkaisumallien hahmottelua. Ratkaisumallien alustavaan 

hahmotteluun päästiin tässä vaiheessa kiinni nopeasti. Tulkitsen viimeisen 

kokouksen ekspansiivisten oppimistekojen vaihtelun olleen näin monitahoista 

siksi, että prosessissa oli laajasti erilaisia kehittämisen kohteita, kuten luvussa 

5.1 kuvailin. Ajattelen, että muutoslaboratorioprosessissa oli nähtävissä useita 

yhtäaikaisia ekspansiivisen oppisen syklejä, jotka etenivät eri tahtisesti, koska 

monia eri kehittämisen kohteita edistettiin pientyöryhmissä, joten niiden 

kehittämisprosessi ei ollut yksi yhteinen prosessi, vaan monta yhteisen prosessin 

jakautunutta haaraa. 
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6 Luotettavuus 
 

Tässä luvussa pohdin, kuinka olen onnistunut tutkimuksen teon luotettavuuden 

ja eettisyyden periaatteiden saavuttamisessa ja miten nämä seikat voivat 

vaikuttaa saamieni tulosten luotettavuuteen. 

 

6.1 Eettiset vaatimukset tutkimukselle 

 

Tutkimuksen teossa on syytä huomioida monia eettisiä lähtökohtia tutkimukselle. 

Kuten jo valmiin aineiston käyttöä kuvaavassa luvussa mainitsin, allekirjoitin 

sopimuksen tutkimusaineiston käytöstä ja luovutuksesta ennen aineiston 

luovutusta minulle. Sopimuksessa sitouduin huomioimaan vaatimukset aineiston 

huolellisesta ja tietoturvallisesta säilytyksestä, sen käytöstä vain tämän 

opinnäytetyön yhteydessä tehtävien analyysien tarkoituksiin ja tuhoamisesta sen 

jälkeen. Lisäksi olin sitoutunut esittelemään aineistoani opinnäytetyössäni 

anonymisoituna, eli niin etten viittaa sairaalaan tai henkilöihin nimellä tai 

tunnistettavasti. Tätä seikkaa huomion erityisen tarkasti aineistosta 

esittelemissäni sitaateissa, jotka valitsin sen mukaan, etteivät ne kuvaa 

tunnistettavan tarkasti sairaalan toimintoja ja jos niissä oli yksilöiviä tietoja poistin 

ne tekstistä.  

 

Tutkimuksen teossa on lisäksi yleisesti noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä, 

joka tarkoittaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen teossa, 

tutkimuksen tekoa tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä 

tavalla, muiden tutkijoiden töiden ja saavutusten kunnioittamista viittaamalla 

niihin asianmukaisella tavalla sekä avoimuutta ja vastuullisuutta raportoinnissa 

(TENK, 2020). On myös tärkeää huomioida, ettei tutkimuksesta aiheudu 

tutkittavina oleville ihmisille ja yhteisöille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja 

(TENK, 2019). Näihin asioihin olen kiinnittänyt huomiota tutkielman teon kulussa 

suunnittelusta tekstin tuottamiseen. Olen alusta alkaen ollut huolellinen 

käyttämieni lähteiden nimeämisessä ja niihin tarkasti viittaamisessa. Olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnioitan tutkimusaineistoani raportoimalla 

siitä rehellisesti ja tutkittavia kunnioittavasti.  
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6.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin kuuluu tutkijan subjektiviteetin 

tunnistaminen ja myöntäminen (Eskola & Suoranta, 1999, s. 211). Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkija itse on keskeinen tutkimusväline tutkimuksen teossa ja 

näin ollen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa kaikki hänen tutkimuksen 

teon aikana tekemät valinnat ja ratkaisut ovat osa tutkimuksen luotettavuuden 

tarkastelua (Eskola & Suoranta, 1999, s. 209, 211; Kiviniemi 2018). Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on tutkimusta tehdessä ja siitä 

kirjoitettaessa tärkeä pitää mielessä tutkimuksen tekoprosessin vaiheiden tarkka 

ja kuvaaminen ja selkeä avaaminen (Hirsjärvi ym. 2010, s. 232; Kiviniemi, 2018). 

Näin on käsiteltävä sekä aineiston tuottamisen, analyysin sekä tulosten 

tulkintojen vaiheet ja perusteet (Hirsjärvi ym. 2010, s. 232-233). Tutkimuksen 

luotettavuutta tehdään siis koko tutkimusprosessin ajan ja tutkijan on tärkeää olla 

tietoinen omasta paikastaan tämän prosessin keskiössä. 

 

Olen tehnyt parhaani kuvatakseni tutkimusprosessissa tekemiäni valintoja ja 

siten ollakseni läpinäkyvämpi tutkimuksessa saamieni tulosten tuottamisen 

tavasta. Koen kuitenkin onnistuneeni tässä prosessin läpinäkyväksi tekemisessä 

vaihtelevasti, sillä toisinaan tutkielman teko tuntui varsin epämääräiselle ja 

kaikkea muuta kuin valmiita malleja noudattavalle eksaktille prosessille. Tätä 

kaikkea epämääräisyyttä on vaikea kuvata sanoin ja siksi se jää helposti tekstin 

ulkopuolelle ja saa tutkimusprosessin kuulostamaan suoraviivaisemmalta ja 

loogisemmalta kuin se todellisuudessa onkaan (vrt. Högbacka & Aaltonen, 2015, 

s. 10). 

 

Lähdin tutkimaan aineistoa hyvin vahvan teorianäkökulman ohjaamana, eli tutkin 

aineistoa siitä lähtökohdasta, että sieltä on löydettävissä teoriataustan kuvaamia 

asioita, eli muutoslaboratorioprosessissa kehittyviä ekspansiivisia oppimistekoja. 

Aineistosta tuottamani tulokset peilautuvat tätä taustaa vasten. Tutkimuksen teon 

luonteen kannalta on aivan ilmeistä, että jostain muusta lähtökohdasta katsottuna 

tulokset olisivat voineet olla hyvin erilaisia, mutta kohdistan tässä kritiikkini 
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taustan mahdolliseen ohjailevaan vaikutukseen. Taustakehikkoni on ohjannut 

tarkasteluani ja oletuksiani aineistosta mahdollisesti löydettävistä tuloksista hyvin 

vahvasti. Saamieni tutkimustulosten luotettavuutta voi kyseenalaistaa siitä 

näkökulmasta, että se, mitä lähtee etsimään ja muokkaa aineiston luentaa ja 

ohjaa sieltä löydettäviä asioita. Toisin sanoen, jos aineistosta olettaa löytävänsä 

jotain, sen todennäköisesti sieltä löytää (Salo, 2015, s. 180). Saamani tulokset 

kiinnittyvät hyvin tiiviisti teoriataustaan, jonka valossa aineistoani luin ja johon 

suhteessa tuloksia etsin. Voi siis hyvällä syyllä kysyä, oliko aineistossa varmasti 

sitä, mitä tulkitsin siellä olevan, vai teinkö tulkintoja vain siksi, koska näin 

aineistosta sen mitä sieltä etsinkin. Muutoslaboratoriossa on kuitenkin 

mahdollista päätyä lopputuloksiin, joissa ei tapahdu ekspansiivista oppimista ja 

uuden toiminnan luomista, vaan esimerkiksi vanha toimintamalli voi hajota tai 

taantua. Lisäksi on eri asia väittää, että prosessissa tapahtui ekspansiivista 

oppimista toiminnan laadullisen uudelleenmuotoilun mielessä, vaikka sieltä olisi 

löydettävissä oppimistekoja, sillä tärkeää on, jäävätkö uudet mallit elämään 

toiminnassa. Tutkimustulosteni luotettavuuden kannalta voi siis kysyä, että 

kuinka paljon voin sanoa prosessissa olleen ekspansiivista oppimista, vaikka 

oppimistekoja aineistosta tunnistinkin. Tähän en koe voivani vastata tyydyttävällä 

tavalla, mutta epäilen samalla, ettei se tule tarpeeksi selvästi esiin 

tutkimustuloksissani. 

 

Tuloksiani voi arvioida kriittisesti siitäkin näkökulmasta, että tutkin aineistoni 

perusteella muutoslaboratoriossa ilmenneitä ekspansiivisia oppimistekoja, mutta 

käytän vain keskustelulitteraatteja. Kvalitatiivisessa aineistossa ominaista on sen 

rikkaus ja monipuolisuus ja on mahdollista, että jotain siitä menetetään 

pelkästään sen dokumentointia tutkimalla (kts. Alasuutari, 2011, 84-85). 

Muutoslaboratorio taas on yhteisöllinen prosessi, jossa puheessa tehtäviä 

oppimistekoja höystetään kehollisella toiminnalla kuten asennoilla, eleillä ja 

katsella sekä fyysisillä esineillä, kuten teksteillä ja kuvallisilla esityksillä 

(Virkkunen & Newnhamn, 2013, 228-229; Engeström, 2016, s. 142).Tämä on 

hyvä huomioida siksi, että jos esitän saamieni tulosten koskevan 

muutoslaboratorioprosessia, on minun huomioitava, että lopultakin ne koskevat 

vain kirjalliseen muotoon dokumentoitua osaa prosessista, eivätkä nämä asiat 

aivan täysin vastaa toisiaan.  
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7 Yhteenveto ja pohdinta 
 

Tässä luvussa kokoan yhteenvedon tuloksista, esitän tuloksista tekemiäni 

pohdintoja ja johtopäätöksiä sekä suhteutan tuloksia aiempaan tutkimukseen ja 

teoriaan. Aloitan käymällä keskeiset tulokset lyhyesti läpi ja siirtymällä sen 

jälkeen tulosten pohdintaan. 

 

Tulosten yhteenveto 

 

Tuloksena kysymykseen siitä, minkälaisia ekspansiivisten oppimistekojen 

luokkia muutoslaboratorioprosessissa ilmeni suhteessa toiminnan 

uudelleenjärjestelemiseen, löysin prosessin kulusta 6 ensimmäistä 

oppimistekoa, vallitsevan käytännön kyseenalaistamisen, vallitsevan käytännön 

analysoinnin, uusien toiminnan ratkaisujen mallittamisen, uuden mallin 

tutkimisen, uuden mallin käyttöönoton ja prosessin arvioinnin oppimisteot. 

Ekspansiivisen oppimisen syklillä olevaa viimeistä oppimistekoa, uuden 

toiminnan mallin vakauttamisen ja laajentamisen oppimistekoa en prosessista 

löytänyt. Tämä oli odotettua muutoslaboratorion ollessa lyhyt kehitysinterventio, 

jonka on tarkoitus käynnistää ekspansiivinen oppimisprosessi ja edistää sen 

kulkua eteenpäin, mutta itse muutosten loppuun viemisessä voi kestää pitkään, 

jopa vuosia. (kts. Engeström & Sannino, 2010, s. 12; Engeström, 2004, s. 13, 50; 

Virkkunen & Newnhamn, 2013, s. 52.) 

 

Tuloksena kysymykseen siitä, minkälaisia sisällöllisiä ekspansiivisia 

oppimistekoja ensimmäisestä ja viimeisestä muutoslaboratoriokokouksesta oli 

löydettävissä ja miten ne kuvasivat muutoslaboratorioprosessin aikana 

tapahtunutta muutosta, löysin ensimmäisessä kokouksessa oppimistekoina 

nykyisen käytännön kyseenalaistamisen ja nykyisen käytännön analysoinnin, 

jotka näyttäytyivät erityisesti keskusteluissa tilojen käytön kuormituksesta, muun 

henkilökunnan konsultoinnista ja toiminnassa tapahtuneista muutoksista. 

Viimeisestä kokouksesta löysin kaikkia oppimistekoja, paitsi viimeistä, kuten jo 

edellisessä kappaleessa mainitsin. Oppimisteot näyttäytyivät erityisesti 

etävastaanotoista ja puhelintyöstä käytävien keskustelujen kautta. 
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Ensimmäisen kokouksen osalta oli odotettavaa, että siellä esiintyvät oppimisteot 

ovat ekspansiivisen oppimisen syklin alkupäästä, tosin toiminnan analyysin 

määrä erilaisten ratkaisuideoiden muodossa heti prosessin alussa yllätti. 

Viimeisen kokouksen osalta oli odotettavissa, että sieltä löytyisi ekspansiivisen 

oppimisen syklillä myöhemmässä vaiheessa esiintyviä oppimistekoja. 

Alkuvaiheen oppimistekojen esiintymistä niin näkyvästi kuin niitä esiintyi, en 

osannut odottaa. Kokousten välillä olevat erot kuvasivat prosessin aikana 

tapahtunutta etenemistä kyseenalaistamisvaiheesta analysoinnin ja uusien 

ratkaisujen mallittamisen kautta kohti mallien tutkimista ja käyttöönottoa. 

Toisaalta syklin alkupään oppimisteot viimeisessä kokouksessa kuvasivat 

tulkintani mukaan prosessissa tapahtuneen kehittämisen monimuotoisuutta, joka 

saattoi liittyä kokouksen osallistujajoukon monimuotoisuuteen sitä kautta, että 

prosessissa oli useita toisistaan erillisiä kehittämiskohteita. Käsittelen näitä 

osallistujien monimuotoisuuden mahdollisia vaikutuksia lisää seuraavassa 

kappaleessa, jossa myös pohdin tutkimustuloksia ja suhteutan niitä aiempiin 

tutkimuksiin. 

 

Pohdintaa tuloksista ja suhde aiempiin tutkimustuloksiin  

 

Osallistujajoukon monimuotoisuus saattoi vaikuttaa yksittäisten oppimistekojen 

tulkintoihini niin, että tulkitsin joitain asioita virheellisesti. Kaikki 

kyseenalaistavaksi tulkitsemani puhe, jossa vastustettiin jotain toiminnan 

muutosta tai uutta ratkaisua, ei välttämättä osu oikeaan, siksi että osallistujien 

yksiköt edustivat heterogeenistä kokonaisuutta potilaiden ja toimintamallien 

osalta. Siten siinä missä joissain yksiköissä jotkin asiat aiheuttivat ongelmia tai 

olivat työläitä, eivät nämä aiheet näkyneet toisten yksiköitten toiminnassa tai 

niihin oli jo kehitetty erilaisia ratkaisumalleja. Samoin samat ratkaisuehdotukset 

eivät näyttäytyneet kaikille yhtä hedelmällisinä tapoina toimia, tai edes 

tarpeellisina heidän toimintansa kannalta ja niiden vastustamisella ja kritisoinnilla 

saattoi olla hyvät perusteet. 

 

Prosessissa edettiin analyysivaiheeseen nopeasti. Jo kyseenalaistamisvaiheen 

kanssa rinnakkain alettiin ideoimaan ratkaisuja toiminnan ongelmiin. Virkkunen 

ja Newnhamn (2013, s. 83) ovat todenneet, että organisaation toimintakulttuuri 
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vaikuttaa siihen, miten muutoslaboratoriossa lähdetään liikkeelle, eli tuleeko 

alussa paljon yksilöihin kohdistuvaa syyttelyä, vai päästäänkö helpommin kiinni 

ongelmien analysointiin ja niiden syiden etsimiseen toiminnan rakenteista. 

Mielestäni tämä jälkimmäinen malli näkyi tässä muutoslaboratorioprosessissa 

varsin selvästi syyttelyn ollessa aineistossa lähes olematonta. Mietin, onko 

organisaation toimintakulttuurin lisäksi tähän voinut vaikuttaa se, että 

kehittämisprosessi ei lähtenyt liikkeelle varsinaisesta tämän hetken 

kriisitilanteesta, jota varten toimimattomalle toiminnalle olisi alettu etsiä uusia 

ratkaisumalleja (vrt. Virkkunen & Ahonen, 2007, s. 47), vaan lähtökohtana oli 

toiminnan uudelleen järjestelyn tarve tulevan muutoksen yhteydessä. Kenties 

vastaajilla olisi voinut olla suurempi mahdollisuus joutua puolustuskannalle tai 

etsiä syytä toiminnan ongelmiin itsestään tai muista, jos toiminnan tilanne olisi 

ollut kriisiytynyt ja työ kovin ongelmallista.  

 

Luvussa 2.5 kuvaamani aiemmat sairaaloissa tehdyt 

muutoslaboratoriointerventiot osoittautuivat sisällöiltään hieman erilaisiksi kuin 

tässä tutkittu interventioprosessi. Ensimmäisessä kuvaamassani 

muutoslaboratorioprosessissa, leikkausyksikön toiminnan uudelleen 

muotoilussa, osallistujajoukko oli yhtenäisempi ja myös kehitettävä 

toimintakonsepti oli yhden yksikön toiminnan kehittämistä, jotka tekevät siitä 

varsin erilaisen kuin tässä työssä aineistona olleesta interventiosta, jonka 

osallistujajoukko ja työhön kehitettävät ratkaisut olivat vaihtelevampia ja 

monimuotoisempia. Tämä voi selittää sen, miksi aiemmassa 

muutoslaboratoriossa ehdittiin edetä uuden mallin käyttöönottoon toiminnassa. 

Toisaalta seuranta-aika tuloksille oli prosessin kuvauksessa pidempi ja se 

vaikuttaa siihen, miten tulokset lopulta näyttäytyvät. Toisessa kuvaamassani 

muutoslaboratorioprosessissa, yhteistoiminnan uudelleen muotoilussa lasten 

sairaanhoidossa, osallistujajoukko oli monimuotoisempi ja laajempi kuin 

edellisessä kuvaamassani interventiossa. Se vastannee lähemmin tämän työn 

muutoslaboratorion osallistujajoukon laajaa kirjoa. Molemmissa prosesseissa 

myös yhteistoiminnan kehittäminen on keskiössä. Tässä prosessissa uuden 

toiminnan mallin suunnittelu osoittautuikin haastavammaksi kuin edellisessä 

kuvaamassani interventiossa ja vanha toiminnan malli piti pintansa uuden luodun 

mallin rinnalla. Tässä työssä tutkimassani interventiossa ei suoranaisesti luotu 
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yhtä uutta toiminnan mallia, vaan useita malleja, joten toimintakonseptien 

muotoiluprosessit eivät ole suoraan verrannollisia toisiinsa näissä kahdessa 

tapauksessa. Tässä työssä tutkimassani interventiossa voi kuitenkin todeta 

olleen pitkään vastustusta uusien tilojen suunnitelluille muutoksille nykyisistä, 

joten vastustusta toiminnan ehdotetulle muutokselle löytyy näistä kummastakin 

interventiosta paljolti. Tässä interventiossa ei kuitenkaan varsinaista yhteistä 

uutta ratkaisumallia uusissa tiloissa toimimiseen voitu suunnitella, koska uudet 

tilat olivat prosessin aikana vielä melko avonaiset ja uusia malleja esimerkiksi 

suunnitellun monitoimitilan osalta ei olisi ollut mahdollista testata vanhoissa 

tiloissa. Siten tässä prosessissa ei ollut nähtävissä varsinaista uuden ja vanhan 

toiminnan mallin jäämistä elämään rinnakkain.  

 

Tulkitsin tässä aineistossa näkyvän monia rinnakkaisia ekspansiivisen oppimisen 

syklejä kehitettäessä eri toimintamalleja eteenpäin useissa pientyöryhmissä, 

jonka lisäksi prosessissa oli vielä yhteinen, yhteistoiminnan kehittämisen kohde. 

Se, että muutoslaboratoriossa edistetään useita ratkaisuja toiminnassa ei ole 

mitenkään tavatonta, edellä kuvatussa leikkaussaliyksikön toiminnan 

uudelleenmuotoilun interventiossa oli myös suunniteltu useita ratkaisumalleja, 

joista osa jäi toteuttamatta. Tässä työssä työstettävät ratkaisut näyttäytyivät 

kuitenkin toisistaan varsin erillisinä prosesseina, koska niillä edistettiin toimintaa 

eri erikoisyksiköiden sisällä sen lisäksi että niissä kehitettiin toiminnan välineitä 

yhteiseen käyttöön, jonka lisäksi oli toiminnan yhteinen kehittäminen yhteisissä 

kokouksissa. Eteneminen työstettävien ratkaisumallien oppimissykleillä olikin 

tässä prosessissa merkittävän eritahtista. Toisaalta joitain prosesseja vietiin 

käyttöönottoon saakka, kuten tutkimustuloksissa kuvasin ja toisia taas alettiin 

edistää vasta prosessin loppumetreillä. Kokouksissa paljon keskustelua 

herättänyt toiminta uusissa tiloissa taas ei voinut varsinaisesti edetä mahdollisten 

ratkaisumallien hahmottelua pitemmälle, koska uusia tiloja ei vielä ollut 

olemassa. Tilojen käytön malleja voitiin suunnitella ainoastaan kuormituksen 

tasaamiseen tai sen kanssa toimimisen helpottamiseen nykyisissä tiloissa. Tämä 

herättääkin kiinnostusta, että miten toteuttaa ekspansiivisen oppimisen prosessia 

tilanteessa, jossa ei ole mahdollisuutta kokeilla hahmoteltuja ratkaisuja osana 

käytännön työtä. Tässä on tietysti huomioitava se, että muutoslaboratorion ei 

olekaan tarkoitus olla työn uudelleenmuotoiluprosessin kokonaan kattava 
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kokonaisuus, vaan enemmänkin mahdollisuus laittaa uudelleenmuotoilu alulle ja 

jatkaa sen parissa muutoslaboratorion päätyttyä. 

 

Kiinnostavinta prosessissa oli osallistujajoukon monimuotoisuuden vaikutus 

prosessiin. Tätä aihetta olisi hedelmällistä tukia lisää. Tarvitseeko 

monimuotoisempi osallistujajoukko esimerkiksi erilaisia lähestymistapoja 

toiminnan uudelleen muotoilun työstämiseen kuin yhtenäisempi osallistujajoukko 

ja millä tavoin yhteistoiminnan kehittymistä voisi tukea vielä paremmin. Tämä 

jälkimmäinen kysymys myös herättää kysymyksen siitä, miten yhteistoiminnan 

kehittymistä juuri sairaalamaailmassa olisi mahdollisuus tuoda enemmän 

toiminnan kehittämisen fokukseen, sillä kuten luvussa 2.4 aihetta käsittelin, se ei 

ole kehittämistyössä itsestään selvä lähtökohta, mutta kuten Engeströmin (2018, 

s. 251) metsäpalokohteen käsitteistyksestä sairaalatyössä selvisi (kts. luku 

2.1.4), olisi ratkaisevan tärkeää kehittää terveydenhoitoalaa kohti 

yhteistoiminnallisempaa ja toimintaa koordinoidummin hoitavaa suuntaa. Tämä 

on tärkeää, monelta eri kannalta katsottuna. Hoidon jatkuvuus ja 

suunnitelmallisuus tuo mukanaan hyötyjä toisaalta parempana mahdollisuutena 

saavuttaa tavoiteltavia tuloksia potilaan hoidossa, toisaalta myös 

kustannussäästöinä, kun hoidossa ei ole päällekkäisyyksiä tai hoidon tulokset 

jäävät toivotunlaisista ja potilas joutuu käyttämään enemmän hoitopalveluita, joka 

voi näkyä myös ei-toivottuina vaikutuksina hänen muussa elämässään. 

 

Aineiston pohtiminen suhteessa toiminnan teoriaan herätti ajatuksen siitä, että 

koska aineistossa juuri tilat olivat melko keskeisessä asemassa keskusteluissa, 

niin olisiko terveydenhuollon haasteisiin monisairaiden ja pitkäaikaissairaiden 

potilaiden hoidossa tarvittavaa ratkaisua syytä hakea myös laajemmalta kuin 

terveydenhuollon ja lääketieteen sisäisestä kehittämisestä, esimerkiksi tilojen 

suunnittelusta, jota olisi syytä toteuttamaan huomioiden tämän uudentyyppisen 

hoidon kohteen tarvitseman hoidon toimintakonsepti, jossa korostuisi mm. 

yhteistyön tekemisen tukeminen eri erikoisalojen välillä. Neljännen sukupolven 

toiminnan teorian malleissa ongelmina ovat hyvin laajat karkailevat toiminnan 

kohteet, joihin vastaamiseksi ja joiden voittamiseksi, tarvitaan monien eri tason 

toimijoiden yhteistyötä. Tämä tarkoittaa laadullisesti erilaisia töitä edustavien 

toimijoiden ja hierarkkisesti eri tasoilla toimivien toimijoiden tuomista yhteen. 
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Lisäksi huomio kiinnitetään rakenteellisten yhteyksien sijasta yhteyksiin 

prosesseissa. (Engeström & Sannino 2020, 11-12.) Voisiko tällaisesta 

hierarkkisesti eri tason toimijoiden yhteistyöstä olla apua vastaamaan 

sairaalatyössä kohdattaviin haasteisiin, niiltä osin, kun ne pohjautuvat toimijoiden 

eriytymiseen ja erikoisalojen yhteistoiminnan puutteeseen. Tästä näkökulmasta 

katsoen olisi loogista, että terveydenhuoltoalan ulkopuoliset toimijat olisivat 

mukana tukemassa terveydenhuoltoalan kehitystä yhteistoiminnallisemmaksi. 

Tämä voisi koskea sairaalojen tiloja suunnittelevia ja rakentavia tahoja, jotta 

rakennukset saadaan tukemaan toimintaan. Tämä voisi koskea myös esimerkiksi 

laeista ja asetuksista päättäviä tahoja, siten että lakien ja asetusten sisällöt 

ohjaisivat terveydenhuollon toimintaa yhteistoiminnallisempaan suuntaan. Laeilla 

ja asetuksilla on ohjaava vaikutus siihen, mihin huomiota kiinnitetään 

terveydenhuollossa. Nyt niillä säädellään esimerkiksi hoitoon pääsyn ja 

toimenpiteisiin pääsyn odotusaikoja, jolloin näihin asioihin kiinnitetään erityistä 

huomiota. Kenties fokusta voitaisiin laajentaa koskemaan eri hoitotahojen välillä 

tapahtuvaa hoidon jatkuvuutta, joka voisi ohjata huomiota 

yhteistoiminnallisempaan ja yhteistyötä koordinoidummin tekevään suuntaan eri 

hoitoon osallistuvien tahojen välillä.  

 

Yksin tällaiset terveydenhuoltoalan ulkopuolella tehdyt muutokset eivät varmasti 

ratkaisisi ongelmia ja terveydenhuollon ja lääketieteen omalla kehityksellä on 

suurin osuus vastattavana tämän ongelman ratkaisemisessa. 

Terveydenhuoltoalan asiantuntijuutta käsittelevässä kirjassaan Yrjö Engeström 

(2018) toteaa, että asiantuntijuuden tutkimuksessa näkökulma olisi siirrettävä 

toimijasta toiminnan kohteeseen. Hän esittää, että terveydenhuollossa tämä 

toiminnan kohde voisi olla hoidon koko kaari, joka ylittää ammatilliset ja 

institutionaaliset rajat. (Engeström 2018, s. 251.) Tähän perustuen ajattelen, että 

jos sekä terveydenhuoltoalan sisäiset että ulkoiset osatekijät, kuten erilaiset 

toimijat ja instituutiot, tukisivat yhteistoiminnallisen ja kokonaisvaltaisen hoidon 

kehittymistä sen sijaan, että ne tukevat eriytynyttä ja osavaltaista hoitoa, kuten 

asiat nyt paljolti ovat, niin kehitys ja muutos yhteistoiminnallisempaan suuntaan 

hoidossa voisi olla mahdollisempi. Silloin alettaisiin hakea ratkaisuja siihen, miten 

toimintaa voidaan toteuttaa toisella tavalla ja kiinnittää huomiota uudenlaisiin 

ratkaisuihin ja toiminnan malleihin.  
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