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Kieli ja kirjoittaminen 
sosiaali- ja hoivatöissä  

− missä mennään? 

Ulla Tiililä 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

www.kotus.fi, ulla.tiilila@kotus.fi 

http://www.kotus.fi/
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Tutkimuksen lähtökohtia 

 Tietoyhteiskunta → tekstiyhteiskunta 

 

 Kasvokkainen kommunikaatio → kirjallinen 
viestintä 

 

 Muutokset sosiaali- ja hoiva-alojen töissä 
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Tekstualisoituva julkishallinto  
–hanke 2006− 

 Toimeentulotuen sosiaalityö – päätöstekstit 

 Kotihoidon tekstit 

 Päivähoidon tekstit ja tekstityö 
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Tutkimuskysymyksiä 

 Mitä tekstejä tehdään? 

 Miksi tekstejä tehdään: lait ja työn vaatimukset 

 Mitä teksteiltä odotetaan ja vaaditaan? 

 Millaiset ovat kirjoittamisen edellytykset: 
valmiudet ja olosuhteet 

 Millaisia tekstejä tehdään: kielen analyysi 

 Mikä on kirjoittamisen ja muun työn suhde: 
vaikutukset ja käyttö 
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Aineistot 

 Luvanvaraisia, ei-julkisia asiakastekstejä, kuten 
toimeentulotukipäätökset, kotihoidon kertomukset, lasten 
esiopetussuunnitelmat 

 

 Julkisia, kuten valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, 
päivähoidon tiedotteet 
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Hankkeen tilanne, tekijät ja 
tuotokset 

 13 opiskelijaa Helsingin, Tampereen ja Vaasan 
yliopistoista sekä Svenska social- och 
kommunalhögskolanista 

 

 7 gradua valmiina, 1 kandityö, useita 
(populaari)artikkeleita ja esitelmiä (www.kotus.fi -> 
nykykieli -> virkakieli) 

 

 Loppuraporttina kirja ”Kehdosta hautaan tuhannen 
tekstin kautta” (työnimi) 

 

 20 artikkelia, hankkeen opiskelijoita, tutkijoita ja 
virastojen edustajia 

 

 
 

 

http://www.kotus.fi/
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Kirjoittaminen on lisääntynyt:  
syitä ja todisteita 

 Kokemukset kentältä 

 Paperinkulutus 

 Tekstit toistensa puheenaiheina 

 Lainsäädäntö 

 Muu yhteiskunnallinen kehitys 
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Tekstit ohjaavat toisiin teksteihin 

 
 ”Vanhempien osallisuus alkaa kasvatuskumppanuutta tukevassa 

asiakasohjauksessa ja osallisuus vahvistuu lapsen omaa 
varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ja lapsen varhaiskasvatusta 
toteutettaessa.” 

 

 ”Varhaiskasvatuksen arviointi toteutetaan osittain jatkuvana 
arviointina ja parantamisena, lasten ja kasvattajien itsearviointina 
ja pedagogisen dokumentoinnin prosesseina. Arviointia tehdään 
myös asiakaskyselyinä ja toimintaa parannetaan erilaisina 
kehittämishankkeina.” 

 

 (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma) 

 



9 

Tekstit toistensa puheenaiheina: 
tekstejä tekstien vuoksi? 

 Päiväkodin laatupalkintohakemukseen kirjataan 
riskien kartoitus, laadunhallintasuunnitelma, palo- ja 
pelastussuunnitelma, energiasäästösuunnitelma, kartoitus 
lasten käytössä olevista neliöistä, opetussuunnitelma, 
laatukriteeristö, asiakaskysely sekä lapsikohtaiset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat.  

 

 (Salla Niemi 2008) 
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Lainsäädäntö 

  Vammaispalveluasetus (2. §): palvelusuunnitelma 

 Laki omaishoidontuesta (7. §): hoito- ja palvelusuunnitelma 

 Laki toimeentulotuesta (10. §): kotoutumissuunnitelma, 
aktivointisuunnitelma sekä suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen 
suoriutumisen edistämiseksi. 

 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (5. §): aktivointisuunnitelma ja 
työnhakusuunnitelma 

 Sosiaalihuoltoasetus (6. §): huoltosuunnitelma, palvelu-, hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmat 

 Perhehoitajalaki (4. §): suunnitelma perhehoidossa olevalle henkilölle ja 
perhehoitajalle järjestettävistä perhehoidon toteuttamiseksi tarpeellisista 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muista tukitoimista.  

 Laki maahanmuuttajien eritystuesta (5. §): hoito- tai 
kuntoutussuunnitelma 

 Laki lasten päivähoidosta (7. §): kuntoutussuunnitelma. 
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Yhteiskunnallinen kehitys 

 

 Julkishallintoon yritysmaailman opit 

 

 Informaatio-ohjauksen lisääntyminen 

 

 Oikeudellistuminen 

 

 Professioiden kehittäminen ja kilpailu 
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Kirjaaminen päiväkodeissa 

 

 
 …lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, 

varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, 
esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset 
opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat, viisikkotestit, 
suomi toisena kielenä -lasten kielenkehityssuunnitelmat, 
tilapäisen hoidon kaavakkeet, tapaturmaselostukset, 
pedagogiset lausunnot, lastensuojeluilmoitukset, 
perhepäivähoidon hoitosopimukset, 
kouluunsiirtymislomakkeet, kehityksen arviointeja neuvolaan, 
lista lasten lääkityksistä ja sairauksista, päivähoito-ohjelmat, 
tiedonsiirtolomakkeet, erityislasten suunnitelmat, 
havainnointilomakkeet, toiminta- ja ohjaussuunnitelmat, 
kielellisen lähtötason kartoitus, lähetteet kouluvalmiusarvioon, 
lasten kasvunkansioita, pienryhmäsuunnitelmat, lasten 
huolenaihekaavakkeita, viikkosuunnitelmat, päivähoito-
ohjelmat, KEHU- ja HALI-testit, raportteja lapsimitoituksesta, 
ryhmäkeskustelukaavakkeet, varhaisen vuorovaikutuksen 
tukemisen suunnitelmat, hoitotarpeen listaamiset, 
hoitopäivälistat… 
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Kirjaaminen on lisääntynyt 
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Paljonko aikaa kuluu kirjaamiseen? 

Viikossa: 

  yli 10 tuntia 7 % 

  6 – 9 tuntia 16 %  

 2 – 5 tuntia 61 %  

  

→ neljäsosa työntekijöistä kirjaa päivän tai 
enemmän viikossa 

 

(Pyhäniemi 2009) 
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Teksteihin kohdistuvia vaatimuksia 

Hallintolaki  9. §: 

 

Hyvän kielenkäytön vaatimus 

 Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä. 
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Teksteihin kohdistuvia vaatimuksia 

HALLINTOLAKI 44. § 

 

Päätöksen sisältö 

Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: - - 

3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin 
asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka 
miten asia muuten on ratkaistu - -. 
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Teksteihin kohdistuvia vaatimuksia 

STM:n asetus potilasasiakirjoista 7. §: 

Potilasasiakirjoissa  

 tiedot tarpeellisia sekä laajuudeltaan riittäviä, tietolähde 
merkittävä, jos ei perustu omiin havaintoihin 

 

 merkinnät selkeitä, ymmärrettäviä ja virheettömiä 

 

 käsitteet ja lyhenteet vain yleisesti tunnettuja ja 
hyväksyttyjä. 

 

 arkaluonteisia tietoja vain, jos ne ovat hoidon kannalta 
välttämättömiä.  
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Asiakirjoihin kohdistuvia 
vaatimuksia 

 Tarpeellisuus- ja virheettömyysvaatimukset 
(henkilötietolaki 9. §) 

 

 Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto 
(henkilötietolaki 11. §) 

 

 Oikeus saada tietoa itseään koskevasta 
asiakirjasta (julkisuuslaki 12. §) 
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Ohjeet: ristiriitaisuutta ja  
mutu-pohjaa 

 Ei saa tehdä arvostelmia. Pitää tehdä arvioita. 

 

 Pitää kuulla asiakasta. Pitää saada 
lääkärinlausunto. 

 

 Sanojen ja muotojen käyttökieltoja. 
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Työn periaatteita 

 Yksilö- ja asiakaslähtöisyys 

 Asiakkaan itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen 

 ”Osallistaminen” 

 

→ Nämä toteutuvat ja niiden pitäisi 
toteutua myös kirjaamisessa. – Miten? 
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Millaisia tekstejä? 

 

 Muistiinpanotekstit (kotihoidon kertomukset) 

 

 Mallipohjaiset tekstit (esimerkiksi 
toimeentulotuen päätökset) 

 

 Lomaketekstit (esim. suunnitelmat) 
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Kotihoidon hoitokertomukset 

 Lyhyitä muistiinmerkintöjä asiakaskäynnin 
sisällöstä ja tapahtumista. 

 

 Jos monta työntekijää, myös monta kirjoittajaa. 

 

 Ensisijaisesti ammattilaisten välinen viestintä. 

 

 Tietojärjestelmiin, mutta myös paperille. 

 

 



23 

Kotihoidon hoitokertomukset: 
muistiinpanomaisuus 

 Lj 2 vk. Tuotu kotiin lääkkeet x,y,ja z. Ostetaan lääkkeet 
a, b ja c. Kynsi hoidettu. - - Vointi kohtalainen. 

 

 

 Iltapesut ja yöasun vaihto. Söi lämpimän ruoan. Ihan 
virkeän oloinen. 

 

(Kati Karvinen 2008) 
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Kotihoidon kertomukset: taipumus 
kaiken lyhentämiseen 

 12 % sanoista lyhenteitä 

 

 INR 2.4. Soit. Marevanhoitj. Seur. INR 2vk kul. 
Virkeä Hra. 

 

 

(Taina Lehtomäki 2008) 
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Hoitokertomus ja ilmipanematon 
asiakasviittaus 

 Tunnusmerkitön ilmaisutapa 

 Lähes puolet ilmipanemattomista viittauksista agentin 
roolissa: 

  

 Söi lämpimän aterian.  

 

 Kokee vointinsa huonoksi. 

 

(Kati Karvinen 2008) 
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Kotihoidon kertomukset: passiivi ja 
nominaalistukset normaalitilanteissa 

 Haavat hoidettu ja laitettu paksummat taitokset. 

 

 avannepussin vaihto. juttelua päivän asioista. 

 

(Kati Karvinen 2008) 
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Kotihoidon kertomukset: muodollisuus ja 
aktiivi ongelmatilanteissa 

  

 Rouva ei ole viime aikoina ottanut x-lääkettä. 
Yritin selittää mihin tarkoitukseen lääke on 
määrätty, mutta en tiedä ymmärsikö hän. 

 

 (Kati Karvinen 2008) 
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Toimeentulotukipäätökset 

 Oikeuksia luovia, juridisesti sitovia tekstejä 

 

 Muodoltaan sekoitus muistiinpanomaisuutta ja 
virallisuutta 

 

 Tehdään tietojärjestelmiin ja niiden ehdoilla 

 

 Ensisijaisesti asiakkaalle 
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Toimeentulotukipäätökset: 
mallipohjaisten tekstien sidosteisuus  

− tai sidosteettomuus 

 Valmiit tekstikatkelmat liitetään toisiinsa yleensä 
rivinvaihdolla tai kappaleenvaihdolla. 

 

 Leksikaalisia sidoskeinoja, kuten sanoja myös, 
lisäksi, ei käytetä. 
 

(Marika Leppilahti 2008) 
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Toimeentulotukipäätösten sidosteisuus 

 PÄÄTÖS  

 ajaksi 01.08.2007−31.10.2007 

 

 Teille myönnetään toimeentulotukea 123,45 e elokuulle, tuki 
maksetaan tilillenne. 

 

 Teille myönnetään toimeentulotukea 234,56 e / kk 
syys−lokakuulle, tuki maksetaan tilillenne. 

 

 Täyttäkää oheinen ilmoitus tilinumerostanne, jotta tuki voidaan 
laittaa maksuun. 

  

 (Saara Helander 2008) 
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Toimeentulotukipäätösten sidosteisuus 

 Teille myönnetään toimeentulotukea xx euroa, 
maksetaan asiakkaan tilille.  
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Tietoyhteiskunnan arki: 
kirjoittaminen sosiaali- ja hoivatöissä 

 Tekniset järjestelmät usein rajoittavat eivätkä palvele 
kirjoittajaa. 

 

 Järjestelmien kehittäjien ja käyttäjien erillisyys. 

 

 Kieli ei ole käyttäjänsä hallussa. 

 

 Kirjoittajan ja lukijan erillisyys. 

 

 Kirjoitettujen tekstien funktio muuttuu. 
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Kirjoittamisen olosuhteet sosiaali- ja 
hoivatöissä 

 Tietojärjestelmien rajoitukset ja rajoitetut 
käyttöoikeudet 

 

 Kaksinkertaista kirjaamista: paperille ja 
järjestelmiin 

 

 Kiire 
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Tekstit ja vaatimukset 

 Tekstit eivät useinkaan vastaa virallisia 
vaatimuksia: 
  tekstit eivät selkeitä, ymmärrettäviä ja asiallisia (mm. 

lyhenteet) 

  perustelut puutteellisia päätöksissä. 
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Tekstit ja vaatimukset 

 Tekstit vastaavat käytännön tarpeisiin ja 
noudattavat omia lakejaan 
 vajaat rakenteet tunnusmerkittömiä tietyissä 

tekstilajeissa 

 odotuksenmukaisuuden lakonia 

 passiivin ja aktiivin työnjako. 
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Lisääntyvä kirjaaminen vaikuttaa.. 

 

 tekstien ominaisuuksiin 

 muuhun työhön 

 kieleen ja kielenkäyttäjien suhteisiin 
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Tutkimus… 
 hahmottaa yhteiskunnallisia kehityslinjoja ja niiden 

suhdetta kieleen ja kielenkäyttöön 

 

 tuo esille teksti- ja kielityön laajuuden ja merkittävyyden 

 

 kartoittaa virkakielen tilannetta ja levinneisyyttä 

 

 valaisee, kuinka tekstit vastaavat niille asetettuihin 
vaatimuksiin 

 

 selvittää ongelmien syitä ratkaisukeskeisen 
kielenhuollon tarpeisiin 

 

 tuo tietoa tekstilajikohtaisen kielenhuollon tarpeisiin. 
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Lähteet 

 Karvinen, Kati 2008: Asiakkaaseen viittaaminen 
kotihoidon hoitokertomuksissa. Pro gradu, TaY, 
suomen kieli. 

 

 Taina Lehtomäki 2008: Lyhenteet kotihoidon 
hoitokertomuksissa. Pro gradu, TaY, suomen 
kieli. 

 

 Salla Niemi 2008: Laadun semantiikkaa ja 
retoriikkaa. Gradu, HY, suomen kieli.  

 


