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Tutkimuksia sosiaali- ja hoiva-aloilta 

 Tiililä, Ulla 2007: Tekstit viraston työssä. Tutkimus 
etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. 

 

 Tekstualisoituva julkishallinto (2006-). Kotuksen hanke. 

 Karvinen, Kati 2008: Asiakkaaseen viittaaminen 
kotihoidon hoitokertomuksissa. Pro gradu –työ, 
Tampere. 

 Koskinen, Raija 2008: Administrativt arbete – en 
utmaning inom handikappomsorgen. 
Kandidatsavhandling i sosiologi. Svenska social- och 
kommunalhögskolan.  
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Monimetodinen lähestymistapa 

 Tekstianalyysi tutkimusaineistosta 

 Tekstianalyysi oheisaineistoista 

 Kirjallisuuskatsaus aineistoa ohjailevista 

teksteistä 

 Haastattelut kirjoittamisen käytänteistä 

 Kyselyt kirjoittamisen käytänteistä 

 Osallistuva havainnointi, etnografia 
kirjoittamisen käytänteistä 
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Soveltavia tavoitteita: hyppäys 
tutkimuksesta ohjaamiseen 

 Lainsäädäntö vaatii mm. päätöksen 

perustelemista ja asiakkaan kuulemista. 

 Sosiaali- ja hoitotyön (eettiset) periaatteet, kuten 

yksilölähtöisyys, itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen. 

→ Miten nämä realisoituvat kielessä ja teksteissä? 
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Päätösten synty haastattelujen 
perusteella 

 
 

mallitekstit 

Päätökset 
mallikieli 

malliratkaisut 

lausunnot 

konsultointi 

hakemus 

liitteet 
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Päätösten synty tekstianalyysin 
perusteella 

 
mallitekstit 

Päätökset 
mallikieli 

malliratkaisut 

lausunnot 

konsultointi 

hakemus 

liitteet 
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Eri lähestymistapa, eri tulos 

 
 Etuuskäsittelijät haastatteluissa: työote on 

yksilöllinen ja asiakasta kuullaan 

 

 Tekstianalyysi kuljetuspalvelupäätöksistä: 

teksteissä vakioratkaisuja, asiakkaan hakemusta 

ei referoida 
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Ristiriitaisia tuloksia: mitä pitäisi 
ajatella? 

 Valehtelevatko haastateltavat? Kaunistelevatko 

totuutta? 

 

 Kuvaavatko tekstit todellisuutta jotenkin 

vinoutuneesti, väärin? 



9 

Päätelmiä: metodi luo aineiston, joka 
kertoo itsestään ja luo oman 

todellisuutensa 

 Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jolla 
omat päämäärät ja lainalaisuudet 
 saatetaan kertoa työn ihanteista tai purnata 

 voidaan toistaa opittua puhetta kielestä ym. 

 Teksti toimii omilla ehdoillaan 
 tuotantotapa vaikuttaa lopputulokseen 

 kirjaamisessa tahattomuutta, epätäydellisyyttä ja 
virheitä 

 voi silti toimia asiointiprosessin kokonaisuudessa. 
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Tekstilajinäkemys 

 Analyysi vammaispalvelupäätöksistä kertoo 

päätösteksteistä, ei koko totuutta kielestä eikä 

myöskään vammaispalveluista. 

 

 Analyysi kotihoidonkertomuksista kertoo 

kertomusteksteistä, ei koko totuutta kielestä eikä 

kotihoidosta. Jne. 
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Rajojen ylittäminen: tutkimuksesta 
soveltamiseen 

 Jos tekstit tuottavat sosiaalista todellisuutta, 

pitääkö kielenkäytön tapoja tietyissä tapauksissa 

muuttaa? 
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Millaisessa suhteessa todellisuuden 
eri osat ovat? 

 Hoitotyö tehtäväkeskeisestä yksilölähtöiseksi. 

 

 Myös kirjaamiselta vaaditaan yksilölähtöisyyttä. 

 

 Miten tavoite realisoituu kielenkäytössä, 
hoitokertomuksissa? 
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Konstruktionismin ja 
genrenäkemyksen konflikti? 

 Hoitokertomuksissa aktiivin ja passiivin vaihtelu 

sekä elliptiset ilmaukset ovat osa tekstistrategiaa.  

 

 Yksilölähtöinen hoitotyö = potilas/asiakas 

kieliopillisena subjektina, aktiivisena toimijana 

aktiivilauseessa? 
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Yli aineistojen ja alojen? 

 Eri aineistot ovat eri osia todellisuudesta. 

 Eri osat toimivat ainakin osittain omaehtoisesti. 

 Metodit aina suhteellisia, totuus aina 

suhteellinen. 


