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Kotikielen Seura 5.2.2008 

Ulla Tiililä 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

  Näkökulmia kirjoittamisen arkeen: 

kotihoidon, päivähoidon ja toimeentulotuen 

 tekstit 



2 

Tekstualisoituva julkishallinto  

–hanke 2006– 

 Tutkimuksen lähtökohtia ja kysymyksiä 

 Vastauksia ja tuloksia 

 Tulosten arviointia 
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Tutkimuksen lähtökohtia 

 Havainnot kirjoittamisen lisääntymisestä 

 Kirjoittaminen lisääntynyt myös aloilla, joissa 

työn ydintä ihmisten kasvokkainen kohtaaminen 

 Tietoyhteiskunta on tekstiyhteiskunta 
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Kysymyksiä 

 Mitä tekstejä tehdään: tekstivirtakartoitus 

 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 
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Hanke 

 13 opinnäytteen tekijää Helsingin, Tampereen ja Vaasan 

yliopistoista sekä Svenska social- och 

kommunalhögskolanista 

 12 suomen kielestä, 1 sosiologiasta 

 4 valmista gradua, 2 valmista kandityötä 
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Keskeiset alat 

 Sosiaalityö 

 Kotihoito 

 Päivähoito 

 matalapalkkaiset naisvaltaiset sosiaali- ja 

hoivatyön alat 

 työntekijät keskellä valtahierarkiaa 

 kirjoittaminen ei työn ydintä 
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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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Kotihoidon hoitokertomukset 

 Lyhyitä muistiinmerkintöjä asiakaskäynnin 

sisällöstä ja tapahtumista. 

 Jos monta työntekijää, myös monta kirjoittajaa. 

 Ensisijaisesti ammattilaisten välinen viestintä. 

 Tietojärjestelmiin, mutta myös paperille. 
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Päiväkodin tekstit 

 Valtakunnallisia, kunnallisia, päiväkoti- ja 
lapsikohtaisia 

 Ammattilaisten välisiä tekstejä (esim. 
laatupalkintohakemus, kunnalliset suunnitelmat) 

 Yhteistyötekstejä (lapsikohtaiset suunnitelmat) 

 Tekstejä virastolta asiakkaalle tai suureille 
yleisölle (tiedotteet, toimintakertomukset) 

 Ohjaus- ja tiedotustehtäviä 

  



10 

Toimeentulotukipäätökset 

 Oikeuksia luovia, juridisesti sitovia tekstejä 

 Muodoltaan sekoitus muistiinpanomaisuutta ja 

virallisuutta 

 Tehdään tietojärjestelmiin ja niiden ehdoilla 

 Ensisijaisesti asiakkaalle 
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Kirjoittaminen on lisääntynyt:  

miten niin ja miksi? 

 Kokemukset kentältä 

 Paperinkulutus 

 Tekstit toistensa puheenaiheina 

 Lainsäädäntö 

 Muu yhteiskunnallinen kehitys 
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Kokemukset kentältä 

 ”Pakollista kirjaamista on yhä enemmän. 

Kirjaaminen on lisääntynyt todella paljon. 

Osaan velvoittaa laki, osaan taas työnantaja.” 

(Päiväkodin johtaja T.-K. Suhonen 2007).  
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Paperinkulutus 

 

  

 205 kg / kansalainen vuonna 2002 

 241 kg / kansalainen vuonna 2007 
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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, Veli-Matti Mannila 2009) 
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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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Tutkittua tietoa? 

 Erikoissairaanhoidon työtunneista 60 % 

tiedonhallintaan. 

 

 

 (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan selvitys 

tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaan 10.12.2008) 
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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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Yritysmaailman opit 

julkishallinnossa 

 Kilpailutus 

 Tulosten mittaaminen 

 Laadun arviointi ja seuranta 
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Tulosten mittaaminen ja työ 

 Organisaation toimintaa, ”vaikuttavuutta” ja 

”tehokkuutta” seurataan kirjaamalla 

työsuoritteita tietojärjestelmiin. 

 Tietojärjestelmät luokituksineen alkavat 

vaikuttaa työn sisältöön. 

 

(Saario ja Hämäläinen 2007) 
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Mittaamisen ongelma ja sen ratkaisu 

Ongelma:  

 ”Ei sairaanhoitajaa voi käskeä pitämään kuolevan 

potilaan kädestä kiinni entistä nopeammin.”  

(Siltala 2004: 346)  

Ratkaisu: 

 Lasketaan suoritteita, kuten tehtyjen asiakirjojen määriä. 
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Informaatio-ohjaus 

 Välineinä mm. tilasto- ja tutkimustieto, 

rekisteritieto, arviointitieto, kehittämishankkeet, 

oppaat, (laatu)suositukset, ohjelmat 

 

 Tietoon ja suosituksiin perustuva ohjaus ei ole 

sitovaa. 

 

(Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 8.10.2008) 
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Oikeudellistuminen 

 Asiakas tasavertaisena toimijana myös 

julkishallinnossa  sopimukset 



24 

Ammattien kehitys ja kilpailu 

 Hiljainen ja kokemusperäinen tieto kirjalliseksi 

 alan tieteellisyys ja status nousee 

 Dokumentoinnilla toiminta näkyväksi 

 Halu työskennellä mukavuusvyöhykkeellä (Raija 

Koskinen 2008) 

 Urakehitys usein asiakastyöstä hallinnollisiin 

töihin 
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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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Vaatimusten täsmennyksiä 

 Merkinnät sosiaali- ja terveydenhuollon 

teksteissä  

 totuudenmukaisia ja asiallisia 

 eivät leimaa asiakasta tai potilasta 

 tiedot kerättävä ensisijaisesti asiakkaalta itseltään.  
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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. – Mutta miten? 
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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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Kotihoidon kertomukset: passiivi ja 

nominaalistukset normaalitilanteissa 

 Haavat hoidettu ja laitettu paksummat taitokset. 

 avannepussin vaihto. juttelua päivän asioista. 

 

(Kati Karvinen 2008) 
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Hoitokertomus ja ilmipanematon 

asiakasviittaus 

 Tunnusmerkitön ilmaisutapa 

 Agentin roolissa lähes puolet ilmipanemattomista 
viittauksista: 

  

 Söi lämpimän aterian.  

 

 Kokee vointinsa huonoksi. 

 

(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: 

mallipohjaisten tekstien sidosteisuus 

 Valmiit tekstikatkelmat liitetään toisiinsa yleensä 

rivinvaihdolla tai kappaleenvaihdolla. 

 

 Leksikaalisia sidoskeinoja, kuten sanoja myös, 

lisäksi, ei käytetä. 

 

(Marika Leppilahti 2008) 
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Toimeentulotukipäätökset: 

mallipohjaisten tekstien 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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Toimeentulotukipäätökset: 

mallipohjaisten tekstien sidosteisuus 

 Teille myönnetään toimeentulotukea xx euroa, 

maksetaan asiakkaan tilille.  
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Kirjoittamisen olosuhteet sosiaali- ja 

hoivatöissä 

 Tietojärjestelmien rajoitukset ja rajoitetut 

käyttöoikeudet 

 Kaksinkertaista kirjaamista: paperille ja 

järjestelmiin 

 Kiire 
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Tietoyhteiskunnan arki 

 Tekniset järjestelmät usein rajoittavat eivätkä 

palvele kirjoittajaa 

 Järjestelmien kehittäjien ja käyttäjien erillisyys 

 Kieli ei käyttäjänsä hallussa 

 Kirjoittajan ja lukijan erillisyys 

 Kirjoitettujen tekstien funktio muuttuu 
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Yhteenvetoa: tekstit ja vaatimukset 

 Tekstit eivät useinkaan vastaa virallisia 

vaatimuksia 

  tekstit eivät selkeitä, ymmärrettäviä ja asiallisia (mm. 

lyhenteet) 

  perustelut puutteellisia päätöksissä 
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Yhteenvetoa: 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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Yhteenvetoa: tutkitut tekstit, 

muuttuvat käsitykset? 

 Ovatko viralliset vaatimukset realistisia? 

 Myös kirjoittamisessa on hiljaista tietoa! 

 Kirjoitettu kieli ei ole homogeeninen, yksi ja 

yhtenäinen 
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Yhteenvetoa: tekstilajitieto ja 

kielenhuolto 

 Voiko vajaita rakenteita käyttää? Milloin? 

 Mitä pitää tietää passiivin käytöstä? 

 Mitä on vakiintuneisuus? 
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Yhteenvetoa 

 Lisääntyvä kirjaaminen vaikuttaa tekstien 

ominaisuuksiin 

 Lisääntyvä kirjaaminen vaikuttaa muuhun 

työhön. 

 Lisääntyvä kirjaaminen vaikuttaa kieleen ja 

kielenkäyttäjien suhteisiin. 

 



47 

Hartaita toiveita 

 Kielitietoisuus: mikä kaikki johtaa 

kirjoittamiseen? 

 Kielen ja toiminnan yhteys pitää oivaltaa 
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Hankkeen opinnäytteet: päivähoito 

 Veli-Matti Mannila: Velvoittavuuden ilmaiseminen 

kolmessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Gradu, HY, 

suomen kieli, tekeillä. 

 Laura Pohjola: Maahanmuuttajataustaisten lasten 

esiopetussuunnitelmat selkokielisyyden näkökulmasta. 

Gradu, suomen kieli, tekeillä. 

 Annika Jaatinen: Päivähoidon tiedotteet. Gradu, HY, 

suomen kieli, tekeillä. 
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Hankkeen opinnäytteet: päivähoito 

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

 

 Essi Lehtinen: Kertomuksia köyhistä ja orvoista 
lapsista ja lasten kotihoidontukien käytöstä – 
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 
toimintakertomusten muutoksia 1916–2006. 
Kandityö, HY, suomen kieli. 
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Hankkeen opinnäytteet: kotihoito 

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

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

 Anna-Leea Honkala: Fokalisoinnin keinot 
kotihoidon seurantalomakkeissa. Pro gradu, HY, 
suomen kieli, tekeillä. 
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Hankkeen opinnäytteet: 

toimeentulotukipäätökset 

 Emilia Laurila: Perustelut toimeentulotukipäätöksissä. 

Gradu, Vaasan yo., nykysuomi. 

 Saara Helander: Toimeentulotukipäätösten 

informaatiorakenne. Gradu, HY, suomen kieli, tekeillä. 

 Marika Leppilahti: Koheesio ja sen ongelmat 

toimeentulotukipäätöksissä. Gradu, HY, suomen kieli, 

tekeillä. 



52 

Hankkeen opinnäytteet 

 Jenni Viinikka: Kuolintodistusten kieli. Gradu, HY, 

suomen kieli, tekeillä. 

 Raija Koskinen: Administrativt arbet - en utmaning inom 

handikappomsorgen. Kandidatsavhandling i sosiologi. 

Svenska social- och kommunalhögskolan. 

 Raija Koskinen: Toimijuus ja valta lastensuojelussa- 

asiakastietojärjestelmän muutosvaiheen tarkastelua. 

Gradu HY, sosiologia, tekeillä. 

 


