
Asiakkaaseen viittaaminen 

kotihoidon hoitokertomuksissa 

oMiten asiakkaaseen viitataan hoitokertomusten kirjausteksteissä? 
Miten hänet nimetään? 

 

oMillaisissa rooleissa asiakas teksteissä esiintyy? 

 

oMiten ja miksi asiakkaan ääni nostetaan teksteissä esille? 

 

o(Näkyykö kirjaamisessa eri ammattiryhmien välisiä eroja?) 

 



Lakien vaatimukset 

 
 Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän 

hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja 
seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä 
laajuudeltaan riittävät tiedot. Merkintöjen tulee olla 
selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa 
käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä 
käsitteitä ja lyhenteitä. Potilasasiakirjaan tulee 
merkitä tietojen lähde, jos tieto ei perustu 
ammattihenkilön omiin tutkimushavaintoihin (STM 
99/2001) 
 

 Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä (Hallintolaki 434/2003, 9. §). 

 



Kirjaamisohjeistukset 

 kuvailua, mutta myös arviointia ja 
perustelua  

 hiljainen tieto esiin 

 potilaan omat käsitykset esiin 

 yksilölähtöisyys 



 

 

 

 

 

Hoitotyön tekstien kielentutkimus 

 

 tutkimus vähäistä 

 keskittyy potilaan ja lääkärin 
suhteeseen 

 hoitotieteessä kielen analyysi 
yleisellä tasolla 

 



Aineistoni 

 Helsingin kotihoidosta 

 2 tiimiä, joilla yhteinen ohjaaja 

 21 asiakkaalta 

 41 sivua, 8465 sanaa 

 26 kirjoittajaa, joista lähi- ja 
perushoitajia 18. 



Kotihoidon hoitokertomus tekstinä 

o Osa teksteistä on kertomusmaisesti rakentuneita: 

  Rouva oli syönyt aamiaisen ja ottanut lääkkeet, 
vasemman jalan ihorikon hoito ohjeen mukaan. Vointi 
kohtalainen. 

 

o Osa on kuvailevia ja nominatiivipainotteisia: 

  Ruoan lämmitys, lääkkeet p.o. 

 

 Kuvailevuus ja kertomusmaisuus vaihtelevat ja 
limittyvät. Esim. teonnimisubstantiivit voivat olla 
ajallisesti toimintaa kuvaavassa järjestyksessä: 

   Suihkuavut, jalkojen rasvaus, hiusten laitto, vointi 
kohtalainen. 

 



 

Aineistossa myös eri tavoin arvioivia ja 

perustelevia tekstejä 

 

 esim.  Vasen jalkapöytä turvoksissa enempi kuin 
oikea., ei rintakipua eikä hengenahdistusta. Vointi 
on entisenlainen. Edellisiin käyntiteksteihin 
verrattuna tilanne on sama. – –. 

 esim.   

 Tukisidokset ja tukisukat jätetty pois koska 
tänään jalkahoito klo 13.00. Tukisukat voi laittaa 
sunnuntaina. Turvotuksia ei nyt ole. Reiden iho 
siisti, mutta ihopoimussaihorikko. Laitettu 
duoderm koska niin kipeä ja kirvelevä. Vointi 
kohtuullinen.Mieliala hieman masentunut.  



 

   Raporttimainen kerronta 

 

 Usein tekstit ovat raporttimaisia, 
objektiivisuuden vaikutelmaan 
pyrkiviä: runsaasti passiivikuvailua, 
nominaalistuksia ja ilmipanemattomia 
asiakasviittauksia. 

   VS 7.4 aamupalan jälkeen. Jalat 
rasvattu, ei turvotusta. Sanoo 
yskivänsä ja limaa nousee ylös. 
Muuten voinnissa ei erityistä. 

 

 



Osa teksteistä tyyliltään melko teknisiä 

ja luettelomaisia 

 Esim. INR pikalaitteella 2.1, seur. 
kontrolli 4 vk. XX-sairaalan urol.pkl 
11.12, pe 1.12 lab.kokeet kotona, 
myös PLV. Lääkeasiat ok.  

 Jotkin työtehtävät, esim. mittaukset, 
ohjaavat helpommin tekniseen 
kirjaamistyyliin. 

 

 



Epämuodollisia ilmauksia 

 yhdistyvät joskus hyvin kohteliaisiin 
sanavalintoihin 

   Herra söi hyvin. Wc:n lattia taas 
pissanen. Pesty. 

 



Kahden eri organisaation 

kirjoittamistapojen eroja? 

 eroja nähtävissä jonkin verran, esim. 
kertovuus vs. kuvailevuus 

 entisen kotipalvelun työntekijät olleet 
kirjaajina tietynlaisessa 
noviisiasemassa  

 



Nimeäminen 

 rouva ja rva yleisimpiä nimeämistapoja 

(yhteensä 139 esiintymää, 42, 2 % 

ilmipannuista viittauksista) 

 myös herra yleinen 

o asiakas-nimitys paljon harvinaisempi 

o etunimiviittaus myös harvinainen, vain 

asiakaskunnan nuorimmista asiakkaista 

 

 

 



Koetaanko rouva ja herra sävyltään 

kohteliaammiksi kuin asiakas? 

o kenties tiimien sisäinen, konventionaalistunut 

kirjaamistapa? 

o varsinkin haastavissa tilanteissa runsaasti 

rouvittelua, tosin kuvaukset näissä muutenkin 

yksityiskohtaisempia 

  – –.lääkkeet p.o, paitsi lääke XX:ää rouva 

ei suostunut ottamaan edelleenkään. Unilääke 

esille. 

 



Yleisin viittaustapa kuitenkin ilmipanematon 

eli elliptinen viittaus! 

 Ilmipanematon viittaaminen on 

tunnusmerkittömämpää kuin määräkohteeseen 

viittaaminen. 

 Ilmipanematon viittaus ei painota viittauksen 

kohdetta samalla tavoin kuin jatkuva 

eksplisiittinen viittaaminen.  

 Tekstilajille elliptisyys on tyypillistä 

(koherenttiuden tuntu?) 



Semanttinen roolianalyysi 

o Nimeämisen lisäksi tarkastelin 

asiakasviittausten saamia rooleja. 

o Kielitieteellinen roolianalyysi mahdollistaa 

asiakasviittausten monipuolisen tarkastelun.  

o Pelkkä lauseenjäsenanalyysi ei riitä.  

o Asiakas voi esim. lauseopillisesta 

objektiasemastaan huolimatta olla melko 

aktiiviseksi ajateltavassa kokijaroolissa. 



Roolianalyysin pohjana tiettyihin 

prototyyppipiirteisiin nojautuva jaottelu 

o Roolit eivät ole selkeärajaisia ja tarkkoja, vaan 

pikemminkin liukuvia ja sumearajaisia.  

o Keskeisimmät ovat toiminnallinen protoagentti 

ja toiminnan kohde protopatientti. 

 



Agenttirooli 

o Ilmipannuista viittauksista agentteja 
on 41,4 %. 

  Rva valittaa kipujaan. 
Aamupala maistui. Lääkkeet 
annettu. Silmätipat. 

o Ilmipanemattomista viittauksista 
agentteja on 49,7 %. 

  ––.Söi lämpimän aterian. 
Iltalääkkeet otti.  

 



Agenttiviittauksista puolet 

puheaktiverbin yhteydessä 

o esim. sanoa-, valittaa- ja kokea-verbit 

o tavallisia varsinkin tiettyjen asiakkaiden 
kertomuksissa 

  Suihkussa avustettu ja ihoa rasvattu. 
Rouva valitteli väsymystä, kertoi ettei ole 
nukkunut kahteen yöhön.. Muuten vointi 
entisenlainen. 

 



Puheaktiverbeillä voi osoittaa tiedon 

evidentiaalisuuden 

 

o Huomionarvoista on, että runsas 
referointi poikkeaa lakonisemmista 
huomioista (esim. vointi hyvä) -> 
tilanteiden haastavuus lisää 
usein referointia 

 epäsuora referointi tyypillistä, suorat 
lainaukset harvinaisempia 

 



Patienttirooli yllättävän harvinainen 

o voi olla muutakin kuin perinteinen objekti  

  Normaalit aamutoimet väsyneelle 
rouvalle. Lääkkeet annettu.  

 Käytetään, kun asiakas tilanteensa takia 
todella on avustettava tai kehotettava 
osapuoli 

  Rouva kaatunut nojatuolin kanssa 
iltapäivällä, turvapalvelu auttanut, ei ollut 
sattunut. Iltaavut, iltapala ja lääkkeet. 
Saateltu vuoteeseen.  

 



 

Teemarooli yleinen, kun kuvaillaan 
asiakkaan tilaa tai ominaisuutta 

 esim. ––.Lääkkeet otti. Tukisukat 
jalkaan. [asiakkaan nimi] väsyneen 
oloinen 
 

 ilmipanemattomista viittauksista 
vastaanottaja agentin jälkeen yleisin 
(vaihto- ja antamistilanteista 
kirjoitettaessa) 
 

 esim. Ruoka maistui. Lääkkeet 
annettu. Väsynyt. 

 
 



Verbilausetta korvaavat 

nominaalistukset yleisiä 

 esim. rasvaukset, suihkuavut, pesut, 
pukeutuminen, lääkejako tai lj  

 esim. odotuksenmukaisesti sujuneita 
tai usein toistuvia rutiinitoimintoja 
kuvattaessa 

 



Hoitajan oma toiminta yleensä 

passiivissa 

 Aktiivimuodoilla korostetaan omaa 
toimintaa, perustellaan ja vahvistetaan 
sanomaa.  

  – –.Puhutaan tilanteesta ensi vkolla 
lääkärille. Jos [asiakkaan etunimi] suostuu 
kysyn seurakunnasta keskustelu apua. 

 

  – –. Rouva ei ole viime aikoina ottanut 
lääke XX:ää, sanoo sen pissattavan häntä. 
Yritin selittää mihin tarkoitukseen lääke on 
määrätty, mutta en tiedä ymmärsikö hän. 

 

 



Teksteille tyypillisiä piirteitä 

 

o passiivit  

o teonnimisubstantiivit  

o muodollisesti epätäydelliset lauseet 

 

o yksityiskohtainen kuvailu, runsas 
(epäsuora) referointi ja hoitajan oman 
toiminnan aktiivikuvailu erottuvat! 

 



Tutkimani tekstit yksilölähtöisiä 

o Asiakkaan yksilöllisiä elämisen 
tapoja ja tilannetta kuvattiin melko 
hyvin. 

o Vain muutama asiakas jäi ikään 
kuin (fyysiseen) terveyteen 
liittyvän ongelmansa taustaksi. 

 



Kielelliset valinnat hiljaisen tiedon 

välittäjinä 

o Teksteissä tehdyt kielelliset valinnat 
toimivat strategisina 
tekstintuottamisen välineinä (esim. 
suppean ja yksityiskohtaisen 
kuvauksen vaihtelu). 

o Pienten kielellisten valintojen avulla 
voi antaa hienovaraista tietoa 
esimerkiksi asiakastilanteiden 
ongelmallisuudesta ja perustella 
tehtyjä valintoja. 

 

 



Tekstintuottamisen haasteita 

 Asiakkaalla on potilaslain (785/92) mukaan 
oikeus saada tietoa hoidostaan (5. §). 
Hoitokertomukset toimivat todisteina 
tehdystä hoitotyöstä.  Kirjaamistekstien 
tulisi olla mahdollisimman ymmärrettäviä 
myös tekstintuottajayhteisön ulkopuolisille.  

 

 Asiakkaasta tai omaisesta tekstit saattavat 
tuntua vaikeasti tulkittavilta. 

 

 Kotihoidon työtekstien tuottaminen on 
haastavaa – välineet, aika, koulutus? Kiire 
saattaa ohjata hyvin tiiviiseen ilmaisuun. 

 
 



Tekstitaidot kehittyvät tekstejä 

kirjoittamalla 

 

 Koska vajaat rakenteet ja passiivin käyttö 
voivat hämärtää ilmaisua, edellyttää 
selkeiden ja toimivien tekstien tuottaminen 
hyviä kirjoittamisen taitoja tulisi saada jo 

alalle kouluttautuessa.  

 Strategisesti toimivien tekstien tuottaminen 
vaatii kuitenkin lisäksi 
tekstintuottajayhteisöön sosiaalistumista ja 
kirjaamiskokemusta. 

 



Hyvät käytännöt 

 Kotihoidon tekstintuottamistavat palvelevat 
käytännön työtä.  

 Kielenhuollon ihanteet eivät välttämättä 
aina toimi tällaisissa teksteissä (esim. 
suositukset passiivin välttämisestä tai 
täydellisten virkerakenteiden 
käyttämisestä). 

 Esim. passiivi-aktiivi-vaihtelu välittää 
hienovaraisesti hoitajien näkökulmia.  

 Ilmipanemattomat eli elliptiset ilmaukset 
toimivat tunnusmerkittöminä valintoina. 
Myös ajan ja tilan säästäjiä! 

 
 
 

 



Soveltamismahdollisuudet 

 kielitietoisuus tärkeää: kielellisten 
valintojen merkitysten ja tehtävien 
tunnistaminen  

 esim. passiivi voi hämärtää tulkintaa, jos 
asiakkaan hoidossa mukana esim. 
omaisia 

 tavoitteena kielellisten valintojen riskien 
tiedostaminen ja tunnistaminen sekä 
selkeiden ja tiedonvälityksessä toimivien 
tekstien tuottaminen. 

 Hyvät käytännöt näkyviksi! 

 


