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Tutkimuksen 
tavoite

Tavoitteena on selvittää, millainen on 
työyhteisöjen arviointimalli (tai 
henkilöstötutkimus), joka mahdollistaa 
fenomenologisen tieteenfilosofian ja 
metodologian hyödyntämistä käytännöllisesti ja 
mallinnettavasti työyhteisön jaetun kokemuksen 
ymmärtämiseksi ja valjastamiseksi yhteisön 
kehittämisen lähtökohtana. 



Aihealueet, 
joissa 
tutkimuksen 
on tarkoitus 
tuoda uusia 
näkökulmia
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Teoreettiset kysymykset:

Mitä tarkoitetaan ”fenomenologialla” ja mitä sillä on 
tarjottavana työyhteisöjen kehittämiseen?

Tiedostamattomat ja tarkastelematta jääneet 
tieteenfilosofiset paradigmat yleisissä työyhteisöjen 
arviointitavoissa (onko subjektiivisuus häiriötekijä vai 
välttämättömyys?).

Fenomenologisen lähestymistavan vähyys yleensä 
työyhteisöjen kehittämiseen sovelletuissa 
ihmistieteissä (vrt. ns. ymmärtävä psykologia).

Fenomenologisen lähestymistavan soveltamisen
vaikeus ja harvinaisuus, lukuun ottamatta yksittäisiä
tapaustutkimuksia.
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Käytännölliset kysymykset:

Subjektiivisen kokemuksen tarkastelun tärkeys, 
metodologia ja ymmärtämisen ehdot (miksi ja miten 
hankitaan käsitystä yksilön kokemuksesta?).

Työyhteisöjen jäsenten osallisuutta ja toimijuutta
mahdollistavan ihmislähtöisyyden haaste (vrt. ihmiset
vs. tulokset).

Työyhteisön kehittämisen oikea-aikaisuus ja
vaikuttavuus (kuka ja millä perusteella ratkaisee, mitä 
ja milloin pitäisi kehittää?).



Tutkimus-
kysymykset

Mitkä ovat keskeiset teoreettiset (tieteenfilosofiset, 
ihmistieteelliset ja organisaatioteoreettiset) ja 
käytännölliset näkökulmat, jotka muodostavat 
esitetyn henkilöstötutkintomallin tarpeen ja ehdot?

Mitkä ovat esitetyn henkilöstötutkimusmallin sisältö, 
struktuuri ja prosessi, joilla malli on toisaalta 
fenomenologista metodia hyödyntävä ja toisaalta 
käytännöllinen ja hyödyllinen työyhteisöjen 
kehittämisen näkökulmasta? 

Mitkä ovat esitetyn henkilöstötutkimusmallin 
mahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuudet niiden 
ihmisten näkökulmasta, jotka ovat siihen 
osallistuneet ja jotka vastaavat testiryhmän 
(työyhteisön) toiminnan kehittämisestä?



Teoreettiset 
lähtökohdat

Fenomenologinen tieteenfilosofia (mm. Edmund 
Husserl, Martin Heidegger ja Maurice Merleau-Ponty) 
ja metodologia (mm. Amedeo Giorgi, Max van Manen
ja Jonathan Smith).

Fenomenologiset ihmistieteet kuten ymmärtävä 
psykologia, fenomenologinen sosiologia ja erityisesti 
sosiaalisen konstruktionismin, sosiaalisen
pedagogiikan ja toimijuuden teoriat.

Organisaatioteorian näkökulmat, jotka koskevat
työelämää, tiimityötä, HR ja HRD-tutkimusta sekä
johtajuutta. Tässä erityisen tärkeä on kirjallisuus, joka
käsittelee fenomenologian soveltamista työelämän
tutkimukseen (esim. Wendelin Küpers, Juha Perttula).



Aineisto ja 
metodit

Teoreettisen osuuden aineistona aiemmin mainitut 
teoreettiset lähtökohdat sekä henkilöstötutkimusta ja 
työyhteisöjen kehittämistä käsittelevä kirjallisuus, 
jota tutkitaan pääosin systemaattisen analyysin 
metodilla (Jari Jolkkonen). 

Empiirisen osuuden aineistona yksilöhaastatteluiden 
litteroidut äänitallenteet n. 3 – 5:stä työyhteisöstä. 
Metodina fenomenologinen kvalitatiivinen 
haastattelututkimus (esim. Interpretive
Phenomenological Analysis, Descriptive
Phenomenological Method).



Hypoteesit 
tutkimuksen 
tuloksista

Uskon, että tutkimus tulee osoittamaan, että 
käyttökelpoisena henkilöstötutkimusmallina 
fenomenologinen lähestyminen voi vahvistaa seuraavia 
asioita:

Subjektiivisen kokemuksen arvostus sekä sen 
ennakkoluulottomampi ja kokonaisvaltaisempi 
ymmärtäminen.
Työyhteisöjen osallisuutta ja toimijuutta paremmin 
mahdollistava ihmislähtöisyys.
Suunta oikea-aikaisempaan ja vaikuttavampaan 
työyhteisön kehittämiseen.

Mikäli tällaisia asioita edistävää lähestymistä voitaisiin 
kehittää käyttökelpoiseksi malliksi, se voisi mahdollisesti 
olla soveltuva tulevaisuudessa myös muissa 
konteksteissa kuin työelämä.



Keskustelua

Mitkä ovat mielestäsi tutkimuksen tämän hetken 
suurimmat haasteet ja toisaalta suurimmat 
mahdollisuudet?

Millaiset työyhteisöt olisi mielestäsi hyvä valita ja 
lähestyä ryhtymään tapausryhmiksi (3-5 kpl), joiden
kanssa testataan henkilöstötutkmiusmallia?



Kiitos –
mielelläni 
kuulen sinusta!

Seuraa tutkimuksen etenemistä: 
www.tiimipeili.fi/tutkimus

Verkostoidutaan ja ollaan kuulolla:
Janis Cukurs
045 678 9842
janis.cukurs@gmail.com
www.linkedin.com/in/janiscukurs


