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KIITOKSET 

Tutkimukseni on valmis, on kiitosten aika. Tutkimustani tehdessä mi-
nua ovat ohjanneet, opettaneet ja kannustaneet lukuisat eri ihmiset. 
Työni ei ole syntynyt ”norsunluutornissa”, vaan olen saanut raken-
tavaa kritiikkiä ja uusia oivalluksia eri yhteyksissä käydyissä keskus-
teluissa kuluneiden vuosien aikana. Tutkimukseni tekeminen ei olisi 
kuitenkaan ollut mahdollista ilman siihen osallistuneita homeopaatte-
ja ja heidän asiakkaitaan. Heille lämmin kiitos ennakkoluulottomasta 
ja innostuneesta suhtautumisesta tutkimukseen. 

Minulla on ollut erityinen onni saada työlleni kaksi ohjaajaa, jotka 
molemmat ovat omilla tinkimättömillä tavoillaan sekä ohjanneet tut-
kimustani että kannustaneet ja uskoneet minuun silloinkin, kun olen 
ollut työskentelyssäni epävarma ja hapuileva. Professori Anssi Peräky-
lää kiitän ensiksi opastuksesta ja ohjauksesta vuorovaikutuksen tut-
kimuksen kiinnostavaan ja haasteelliseen maailmaan. Anssin perään-
antamaton, mutta lempeä ja kannustava ohjaus on ollut ensi arvoisen 
tärkeää. Toiseksi kiitän Anssia myös siitä, että hän antoi minun kulkea 
omaa tutkimuksellista polkuani, vaikka se vei välillä harhapoluille. 
Yliassistentti Johanna Ruusuvuorta kiitän pedantista ja rakentavas-
ta kommentoinnista. Johannan paneutuva ja haastava ohjaus auttoi 
minua tarkastelemaan työtäni laajojen rakenteellisten kokonaisuuk-
sien kautta analyyttista tarkkuutta unohtamatta. Tutkimusprosessin 
kuluessa ohjaussuhde on muuttunut myös ystävyydeksi; kiitos myös 
elämän iloja ja suruja koskettavista keskusteluista. 



Työni esitarkastajia kiitän paneutuneesta ja rakentavasta kommen-
toinnista. Professori  Kari Vesalan huomiot työni teoreettisesta viiteke-
hyksestä ja painotuksista sekä pohdinnan terävöittämisestä olivat ensi-
arvoisen tärkeitä käsikirjoituksen lopullisen version muokkaamisessa. 
Professori Liisa Tiittulan ansiokkaat ja huolelliset kommentit etenkin 
työni empiirisestä osuudesta ja joidenkin käsitteiden epäselvyydestä 
auttoivat minua hiomaan argumentointiani ja muokkaamaan tekstiä-
ni huolellisemmaksi. 

Opiskelin kevätlukukauden 2002 Yorkin yliopistossa Englannissa. 
Professori Paul Drewn analyyttinen terävyys ohjasi työni empiirisen 
osuuden hahmottumista siihen suuntaan, miltä se nyt lopullisessa 
muodossaan näyttää, kiitos siitä hänelle. 

Olen tehnyt tutkimustani osana laajempia projekteja. Työni alkoi 
”Hoitoideologiat ja vuorovaikutus” -projektissa (SA 168839). Kysei-
nen projekti tarjosi vankan perustan tutkimuksen tekemiselle. Kiitän 
lämpimästi projektin tutkijoita Anssi Peräkylää, Johanna Ruusuvuor-
ta, Sanna Vehviläistä, Pirjo Nikanderia, Esa Lehtistä, Liisa Raevaa-
raa ja Eveliina Korpelaa terävistä kommenteista ja innokkaasta työs-
kentelystä. Olen saanut tutkimukseni valmiiksi ESF-projektissa (SA 
1201982) ”Kieli ja sosiaalinen toiminta: vertaileva tutkimus saman-
mielisyyden ja erimielisyyden ilmaisemisesta”. Erityisesti kiitän tämän 
laajan kansainvälisen projektin suomalaisia jäseniä Johanna Ruusu-
vuorta, Marja-Leena Sorjosta ja Mia Halosta innostavista ja opetta-
vista datasessioista, analyyttisista pohdinnoista sekä työni monipuo-
lisesta kommentoinnista ja kannustuksesta. Tutkimustyöni kuluessa 
olen ollut jäsenenä myös ”Tuloksellisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa” 
-projektissa (SA 1201664). Kyseisessä projektissa ovat työskennelleet 
”Hoitoideologiat ja vuorovaikutus” -projektin tutkijoiden lisäksi Tiina 
Mälkiä, Sonja Backman, Leena Ehrling, Liisa Voutilainen ja Taru Ijäs. 
Kiitän heitä kaikkia kommentoinnista sekä luottavaisesta ja hauskasta 
työskentelyilmapiiristä. Projektien tutkimusassistentteja Tiia Vaajalaa 



ja Kirsi Arvolaa kiitän teknisestä avusta ja työhuoneen lämpimästä 
ilmapiiristä. 

Tutkimustani ovat taloudellisesti tukeneet edellä mainittujen 
SA: n projektien lisäksi Sosiaalitieteiden valtakunnallinen tutkijakoulu 
(SOVAKO) sekä Tampereen kaupungin tiederahasto. Marita Alankoa 
kiitän työni taitosta ja Tampere University Pressiä (TUP) työni julkai-
semisesta. 

Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos on 
ollut toinen ”kotini” näinä vuosina. Kiitän laitoksen loistavia kolle-
goita lämminhenkisestä, rennosta ja kannustavasta työtoveruudesta. 
Kiitos Anssi Peräkylän johdolla kokoontuneen Kulttuurin ja vuoro-
vaikutuksen tutkimuksen seminaariryhmän jatko-opiskelijoille kom-
menteistanne ja erilaisista näkökulmistanne työhöni. Kiitän myös 
vuosien varrella erilaisiin datasessioryhmiin osallistuneita kollegoitani 
mahdollisuuksista katsoa erilaisia aineistoja ja tehdä riemastuttavia 
havaintoja. Erityisesti kiitän sosiaalipsykologista lounasseuruetta sekä 
Pirkanmaan Rouvia naurusta ja rentoutumisesta tieteen tekemisen lo-
massa. 

Elämäni ei ole onneksi ollut pelkkää tutkimista. Useat ystäväni 
ovat vuosien varrella tietoisesti tai tietämättään tukeneet ja kannusta-
neet minua eteenpäin ja olleet paikalla tarvittaessa. Ennen kaikkea he 
ovat tuoneet iloa ja elämänmakua niin arkeen kuin juhlaan. Erityisesti 
kiitän Leenaa, Lennua, Miaa, Marjattaa, Päiviä ja Tarjaa kuuntelemis-
ta ja asioiden jakamisesta sekä Kotipehkun asuinyhteisön aikuisia ja 
lapsia yhdessäolosta ja ystävyydestä. 

Äitiäni Kirsti Lindforsia ja edesmennyttä isääni Kaj-Erik Lindfor-
sia kiitän sekä konkreettisesta avusta arkielämän käytäntöjen helpot-
tamisessa että viisaasta sydämestä ja ymmärryksestä. 

Lapsiani Juusoa, Karoliinaa ja Tuukkaa kiitän kaikesta; sekä arjen 
iloista, naurusta ja yhdessäolosta kuin tutkimustyöhön kohdistuneista 
hämmästelevistä kysymyksistä. He auttoivat minua asettamaan työni 
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siihen paikkaan, mihin se elämäni kokonaisuudessa kuuluu. Avio-
miestäni Jussia kiitän sekä työni kirjoitusasun kommentoinnista että 
erityisesti ruuasta, rokista ja rakkaudesta – ilman perheeni kannustus-
ta, joustavuutta ja ymmärrystä en olisi tässä nyt. 

Hallilan Kotipehkussa, omenapuiden katveessa 27.6.2005 

Pirjo Lindfors
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1.  JOHDANTO 

1.1  Tutkimustehtävä 

Tämä tutkimus analysoi potilaan ja ammattilaisen välistä vuorovai-
kutusta homeopaatin vastaanotolla. Vaihtoehtohoitojen käyttö on li-
sääntynyt 1970-luvulta alkaen kaikkialla länsimaisissa yhteiskunnissa. 
Keskeisiksi suosiota selittäviksi tekijöiksi on mainittu vastaanottojen 
ja hoitosuhteen laadullinen erilaisuus verrattuna lääkärin vastaanot-
toihin. Potilaat raportoivat kokevansa hoitosuhteen osallistavana ja 
tasa-arvoisena ja potilas nähdään vaihtoehtohoitojen hoitosuhteessa 
yleensä aktiivisena toimijana (Cant & Sharma 2000). Vaihtoehto-
lääkinnän vastaanotot tarjoavat kiinnostavan ja uuden ympäristön 
vuorovaikutuskäytäntöjen tutkimiseen sekä mahdollisuuden vertailla 
niitä paljon tutkittuun ja vakiintuneeseen käytäntöön eli yleislääkärin 
vastaanottoihin. 

Tutkimukseni tarkastelee homeopaattista vastaanottoa vuorovai-
kutustilanteena: ammattilaisen ja potilaan välisenä kohtaamisena ja 
palvelutilanteena. Monet terveydenhuollon vastaanotoista, kuten 
yleislääkärin ja myös homeopaatin vastaanotot jäsentyvät kahden pe-
rustoiminnan, palveluksen pyynnön ja siihen vastaamisen, ympäril-
le. Potilas tai asiakas hakee ammattilaiselta apua terveysongelmansa 
ratkaisemiseksi, eli pyytää palvelusta. Ammattilaisen tarjoama apu, 
kuten diagnoosin tekeminen ja hoidon ehdottaminen ovat vastaus 
potilaan esittämään pyyntöön (Ruusuvuori 2000). Kun yleislääkärin 
työvälineet vastaanotolla ovat puhe, puukko ja pilleri niin homeopaa-
tin työvälineet ovat vastaavasti puhe ja pilleri (ks. Eskola & Puustinen 
1996). Rinnastus korostaa puheen ja keskustelun merkitystä molem-
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pien vastaanottojen keskeisenä työvälineenä. Keskustelun kautta saa-
daan vastaanoton tavoitteet ja toiminnat suoritettua (Engeström & 
Ruusuvuori 2003; Ruusuvuori ym. 2003). 

Tutkimuksessa homeopaattista vastaanottoa tarkastellaan puheen-
vuoro puheenvuorolta etenevänä toimintana ja osallistujien yhteisenä 
aikaansaannoksena. Ensimmäinen tutkimuskysymys kohdistuu ho-
meopaattiseen vastaanottotilanteeseen kokonaisuudessaan. Tarkaste-
len sitä, minkälaisista perustoiminnoista ja -vaiheista homeopaattinen 
vastaanotto koostuu ja miten vastaanoton keskeiset tehtävät saadaan 
vuorovaikutuksen kautta hoidettua. Toiseksi tarkastelen yksityiskoh-
taisesti yhtä erityistä vastaanoton vaihetta eli hoidosta päättämistä. 
Analyysin kohteena on se, miten homeopaatit kertovat hoitopäätök-
sensä ja millä eri tavoilla se tehdään. Vastaavasti analysoin sitä, miten 
potilaat vastaanottavat hoitoaan koskevat päätökset eli millä tavoin 
he osallistuvat päätöksentekoon. Lisäksi vertaan homeopaattisen vas-
taanoton päätöksentekokäytänteitä yleislääkärin vastaaviin käytäntei-
siin: miten samanlaisia tai erilaisia ne ovat. Lopuksi tarkastelen sitä, 
miten ja mistä erimielisyys päätöksentekotilanteessa syntyy ja millä 
tavoilla syntynyttä ristiriitaa ratkaistaan. Punaisena lankana koko ana-
lyysini läpi kulkee kysymys siitä, miten homeopaattinen hoitoajatus 
muokkaa vuorovaikutuksen rakenteita: miten vastaanotosta rakentuu 
juuri homeopaattinen vastaanotto ja mikä on hoitoideologian ja vas-
taanottokäytäntöjen suhde.

1.2  Tutkimusaineistot 

Tutkimuksen pääaineisto koostuu yhteensä 40 videoidusta vastaan-
otosta viideltä eri homeopaatilta Etelä-Suomesta. Aineistoa kerättiin 
kaikkiaan 42 vastaanottoa, mutta yksi ruotsinkielinen ja yksi englan-
ninkielinen vastaanotto jätettiin analysoitavan aineiston ulkopuolelle. 
Aineisto on kerätty syksyn 2000 ja kevään 2001 aikana. Aineisto ke-
rättiin osana Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Hoitoideologiat 
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ja vuorovaikutus”.1 Vertailuaineistona on käytetty 20 yleislääkärin vas-
taanottoa. Lääkärin vastaanottojen aineisto on kerätty Suomen Aka-
temian hankkeessa ”Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus suomalaisessa 
perusterveydenhuollossa” (ks. Sorjonen, Peräkylä, Eskola 2001). Li-
säksi tutkimukseen osallistuneille homeopaateille tehtiin pieni kysely 
heidän taustastaan ja näkemyksestään homeopaattisen hoidon tavoit-
teista ja lähtökohdista (ks. liite 4).

Tutkimukseen osallistuneet viisi homeopaattia ovat kaikki naisia 
ja heillä kaikilla on homeopaatin koulutuksen lisäksi myös aiempi 
koulutus, joista yleisin on terveydenhuoltoalan koulutus. Kaikki ho-
meopaatit toimivat ammatissaan kokopäivätoimisesti ja tekevät työ-
tään vastaanotolla. Vastaanottotila, johon kuuluu myös odotustila, 
muistuttaa fyysisiltä puitteiltaan suomalaisten yleislääkäreiden vas-
taanottotiloja, lukuun ottamatta sitä, että tietokone on vastaanotto-
tilassa vain yhdellä homeopaatilla. Vastaanottotilassa homeopaatti ja 
potilas istuvat joko vastakkain siten, että työpöytä on heidän välissään 
tai vaihtoehtoisesti he istuvat vastatusten työpöydän vieressä. Tutki-
muksen homeopaateista kolme käyttää valkoista työtakkia, joka on tai 
on ainakin ollut osa tyypillistä ammatillista roolivarustusta terveyden-
huoltoalan ammattilaisten keskuudessa. Vastaanottotilanteen fyysiset 
piirteet ovat valtaosin suhteellisen samankaltaiset kuin yleislääkärei-
den vastaanotoilla. 

Aineiston homeopaattiset vastaanotot ovat pitkiä. Ne kestävät 
keskimäärin 45 minuuttia, vaihteluväli on 15 minuutista kahteen 
tuntiin. Jokaisella vastaanotolla on eri potilas yhtä lukuun ottamat-
ta, koska kyseinen potilas kävi sekä ensi- että jatkokäynnillä aineiston 
keräämisen aikana. Ensi- ja jatkokäyntien suhteen aineisto jakautuu 
lähes tasan: ensikäyntejä on kaikkiaan 21. Aineiston potilaista naisia 
on 23, miehiä on neljä ja lopuilla kolmellatoista vastaanotolla potilaa-
na on vanhempi lapsensa tai lapsiensa kanssa. Potilaiden ikäjakauma 
vaihtelee muutaman viikon ikäisestä vauvasta vaariin. 

1 Suomen Akatemian hanke (SA 168839).
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Tutkimuksen empiirisessä osassa olen erottanut kirjainkoodeilla 
A, B, C, D ja E homeopaatit toisistaan. Kirjaimen jäljessä oleva nume-
ro 1 tarkoittaa ensikäyntiä ja numero 2 jatkokäyntiä. Lukijalla on siis 
halutessaan mahdollisuus tarkastella esimerkiksi saman homeopaatin 
vastaanottoja. Aineisto jakautuu eri homeopaattien kesken seuraa-
vasti. Homeopaatilta A on kerätty neljä vastaanottoa, homeopaatilta 
B kahdeksan vastaanottoa, homeopaatilta C yksitoista vastaanottoa, 
homeopaatilta D kaksitoista vastaanottoa ja homeopaatilta E viisi vas-
taanottoa. Koska tutkimuksen homeopaatit käyttävät sanaa potilas, 
eivätkä asiakas, käytän myös itse yksinkertaisuuden vuoksi potilas-sa-
naa.2 

Laadullisessa tutkimuksessa yleensä, kuten myös keskustelunan-
alyyttisessa tutkimuksessa, aineiston riittävyys ja sen suhde tulosten 
yleistettävyyteen herättää kysymyksiä. Aineiston koko on katsoakseni 
riittävä tutkimusasetelman kannalta. Vaikka homeopaatteja on vain 
viisi, löytyy heidän vastaanottokäytännöistään keskenään samanlaisia 
vuorovaikutusrakenteita. Kysymys ei ole vain yksilöllisistä keskuste-
lutyyleistä ja niiden vaihtelusta. Aineiston homeopaatit ovat kaikki 
kouluttautuneet samassa koulutusinstituutiossa Suomessa, mikä lisää 
aineiston sisäistä koherenssia. Toisaalta sama koulutustausta aiheuttaa 
myös ongelman suhteessa aineiston yleistettävyyteen koko homeopa-
tian kenttään. Suomessa homeopaatiksi voi kouluttautua ainakin toi-
sessa organisaatiossa, ja voi olla, että siellä opetettavat hoitamisen pe-
riaatteet ovat jossain määrin erilaisia, mikä voi vaikuttaa vastaanoton 
kulkuun ja rakenteisiin. Yleistettävyyttä tukee se, että britannialaiset 
homeopaattiset vastaanotot näyttävät vastaanoton kokonaisrakenteel-
taan samanlaisilta kuin aineistoni vastaanotot (ks. Chatwin 2003). 

Vertailuaineistona käyttämiäni ja analysoimiani yleislääkärien vas-
taanottoja on 20 ja niillä kaikilla tehdään päätös potilaan lääkitykses-
tä. Vertailuaineistona käytän lisäksi niitä tutkimuksia, joissa on tutkit-
tu päätöksentekoa lääkäreiden vastaanotoilla videoitujen aineistojen 

2 Potilas/asiakas-termeistä ks. esim. Toiviainen 2004.
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avulla (aineiston reliabiliteetista ja validiteetista ks. Peräkylä 1997). 
Keskustelunanalyyttinen näkökulma aineistoon ja sen analysoin-

tiin sekä analyysin raportointitapa tarjoavat lukijalle mahdollisuuden 
tarkastella vuorovaikutuksen rakenteita, keskustelun kulkua ja osallis-
tujien tulkintaa siten kuin se osallistujille itselleen ilmenee. Tästä syys-
tä myös analyyttiset havainnot ja tulkinnat ovat lukijan koeteltavissa 
ja paikannettavissa itse aineistoon, mikä lisää tutkimuksen luotetta-
vuutta. (Heritage 1996 [1984]: 233.)

1.3  Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessissani ensimmäinen vaihe oli pääsy tutkimuskentälle 
aineistoa keräämään. Koska homeopaatit eivät työskentele virallisella 
terveydenhuoltosektorilla, ei lupaa tutkimuksen tekemiseen tarvinnut 
hakea eettiseltä toimikunnalta, toisin kuin julkisessa terveydenhuol-
lossa. Lupa tutkimuksen tekemiseen perustui homeopaattien, poti-
laiden ja tutkijoiden väliseen sopimukseen, jonka tekemisessä nou-
datettiin tutkimuksen suorittamisen eettisiä periaatteita ja suostumus 
tutkimukseen vahvistettiin kirjallisesti. Potilaat ja homeopaatit saivat 
suullista tietoa tutkimukseen liittyvistä seikoista ja mahdollisuuden 
keskustella tutkijan kanssa. Tämän lisäksi he saivat kirjallisen tiedot-
teen tutkimuksesta, sen tavoitteista ja salassapitoon sekä anonymiteet-
tiin liittyvistä käytännöistä (ks. liitteet 2 ja 3). 

Tutkimusaineiston keräämiseen ja litterointiin ovat osallistuneet 
myös yht. yo Kirsi Arvola, yht. yo Aku Kallio, FM Liisa Mustano-
ja, YTT Johanna Ruusuvuori, yht.yo Tiia Vaajala ja YTM Johanna 
Veistinen. Aineiston kerääminen alkoi ns. lumipallotekniikalla. Erääl-
tä kollegalta saimme yhden homeopaatin yhteystiedot, otimme hä-
neen puhelimitse yhteyttä ja hän suostui osallistumaan tutkimukseen. 
Pyysimme häneltä hänen kollegoidensa yhteystietoja, mutta seuraa-
vat yhteydenotot eivät tuottaneet tulosta. Seuraavaksi etsimme lisää 
homeopaattien yhteystietoja puhelinluettelosta sekä Suomen homeo-
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paattisen yhdistyksen ja Pohjoismaisen homeopaattiyhdistyksen Inter-
net-sivuilta. Tällä tavalla ja lukuisten yhteydenottojen jälkeen saimme 
rekrytoitua tutkimukseen osallistuneet viisi homeopaattia. Tutkimuk-
sesta kieltäytyneet homeopaatit perustelivat päätöstään yleisemmin 
sillä, että vastaanoton videointi häiritsee luottamuksellista ja intiimiä 
hoitotilannetta. Seuraava vaihe oli potilaiden rekrytointi. Se tapahtui 
siten, että potilaan tullessa vastaanotolle tutkija esitteli tutkimuksen 
ja kysyi potilaan halukkuutta osallistumiseen. Arviolta noin puolet 
potilaista kieltäytyi ja he perustelivat kieltäytymistään erityisesti sillä, 
että heidän ongelmansa olivat niin intiimejä, etteivät he halunneet ti-
lannetta videoitavan. Tuntumaksi jäi se, että potilaiden oli helpompaa 
suostua tutkimukseen, jos heidän vaivansa olivat enemmänkin fyysisiä 
kuin psyykkisiä. Videointi tapahtui siten, että kamera oli etukäteen 
asetettu vastaanottotilaan. Jos potilas suostui tutkimukseen, laitettiin 
kamera nauhoittamaan, tutkija ei siis ollut vastaanottotilanteessa läs-
nä. Yksi tutkimukseen osallistuneista homeopaateista halusi rekrytoi-
da potilaat itse ja hän myös huolehti videoinnista itse (videoinnista 
aineiston keruumenetelmänä ja analyysivälineenä ks. esim. Speer & 
Hutchby 1993; Heath 1997). 

Tutkimusprosessin seuraava vaihe oli aineiston litterointi. Tutki-
muksessa käytettävät aineistot on kokonaisuudessaan purettu tekstik-
si käyttäen keskustelunanalyysissa vakiintunutta puheen litteroimis-
tapaa (ks. Seppänen 1997; Hutchby & Wooffi  tt 1998). Litterointi 
on siis keskustelun purkamista paperille, ja litteraatiota tehtäessä on 
pyritty kiinnittämään huomiota vuorovaikutuksen kannalta olennai-
siin seikkoihin, kuten lausumien loppuintonaatioihin, taukoihin ja 
päällekkäispuhuntaan (ks. liite 1). Työssäni käyttämistäni aineistokat-
kelmista olen jättänyt pois esimerkiksi narisevan äänen, koska en ole 
tätä piirrettä analyysissani käyttänyt. Koska tavoitteena on analysoida 
vuorovaikutusta, on litteraatioon merkitty myös keskeisiä nonverbaa-
lisia toimintoja, kuten katseen suuntia ja muuta meneillään olevaa 
toimintaa, kuten kirjan tai potilaspapereiden lukemista. Kaikki aineis-
tossa esiintyvät erisnimet, kuten potilaiden nimet ja paikkakunnat on 
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muutettu, samoin kuin muut potilaiden tai homeopaattien tunnista-
misen mahdollistavat yksityiskohdat. Litteraation tekeminen on aikaa 
vievää, mutta samalla se on myös esianalyysia: sen tekemisen kautta 
tutustuu aineistoon ja sen keskeisiin ilmiöihin. Varsinainen analyysi 
tapahtuu katsomalla videoita litteraatioiden avustuksella. Litteraation 
tehtävänä on ennen kaikkea tukea analyysin tekemistä ja tehdä sen 
käsittely mahdolliseksi. 

Keskustelunanalyysin yksi periaate on ns. motivoitumaton aineis-
ton katsominen. Se tarkoittaa sitä, että aluksi aineistoa katsotaan ilman 
erityistä tavoitetta tai tarkasti rajattua keskustelunilmiötä tai tutkijan 
etukäteen määrittämiä kategorioita (Sacks 1984: 27). Tämän periaat-
teen mukaan toimiminen suuntasi oman tutkimukseni etenemistä 
ja muokkasi alkuperäistä tutkimussuunnitelmaani. Alun perin olin 
miettinyt ohjeiden antamista yhtenä tutkimuksellisesti kiinnostavana 
vuorovaikutusilmiönä vaihtoehtolääkinnässä, mutta katsoessani ai-
neistoa huomioni kiinnittyi kerta toisensa jälkeen seuraavan kaltaisiin 
homeopaatin vuoroihin: .mt joo mää annan sulle homeopaattista be:
lladonnaa ja nyt mää valitsen siliseanh, sulff uurin, ja na:triumin. Ryh-
dyin miettimään sitä, miten näihin hoitopäätöksiin päädyttiin, miten 
ne oli muotoiltu ja miksi potilaat olivat niin vaitonaisia? Tällä tavalla 
yhdeksi keskeiseksi tutkimuskysymykseksi hahmottui päätöksente-
kosekvenssin analyysi. Analyysiprosessin seuraavassa vaiheessa tein 
kokoelman päätöksentekosekvensseistä, eli keräsin kaikki aineistossa 
esiintyvät päätöksentekotilanteet, joiden perusteella yksityiskohtainen 
ja vuorovaikutuksen toistuviin ja säännönmukaisiin rakenteisiin koh-
distuva analyysini eteni (esim. Hutchby & Wooffi  tt 1998: 94–98). 

1.4  Katsaus tutkimuksen rakenteeseen ja lukujen sisältöön 

Tutkimus jakautuu kahdeksaan lukuun. Johdantoa seuraa katsaus 
vuorovaikutustutkimukseen yhtenä sosiaalipsykologian ydintutki-
musalueista. Kyseisessä luvussa esittelen myös tutkimukseni metodo-
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logisen lähestymistavan eli keskustelunanalyysin ja erityisesti käyttä-
mäni keskeiset analyysivälineet. Lisäksi tarkastelen institutionaalisen 
vuorovaikutustutkimuksen perinnettä ja tutkimukseni yhtä keskeistä 
tarkastelunäkökulmaa eli hoitoideologioiden ja vastaanottokäytäntö-
jen suhdetta. Luvussa 3 esittelen aiempaa tutkimusta vaihtoehtolää-
kinnästä, päätöksenteosta ja potilaan osallistumisesta. Lisäksi esittelen 
homeopaattisen hoitoajatuksen peruslähtökohdat. Luku kiinnittää 
tutkimukseni osaksi laajempaa terveyssosiologista tutkimusperinnettä 
ja toimii peilauspintana kvalitatiiviselle analyysille. Luvut 4–7 muo-
dostavat tutkimuksen empiirisen osan. Luvussa 4 pyrin vastaamaan 
kysymykseen, mitä homeopaatin vastaanotolla tapahtuu kuvaamalla 
homeopaattisen vastaanoton keskeisiä toimintoja. Luvut 5–7 kohdis-
tuvat vastanoton yhteen toimintajaksoon eli hoidosta päättämiseen. 
Luvussa 5 analysoin yksipuolista päätöksentekotapaa ja potilaan vas-
tauksia hoitopäätökseen. Luvun lopussa laajennan analyyttista näkö-
kulmaa ja vertaan tuloksiani yleislääkärien vastaanottojen vastaaviin 
käytäntöihin. Seuraavassa luvussa 6 analysoin toista keskeistä tapaa 
tehdä päätöksiä vastaanotolla eli niitä käytäntöjä, joiden kautta pää-
töksenteosta rakentuu potilasta päätöksentekoon osallistavampaa. 
Samalla tavalla kuin edeltävässä luvussa päätän luvun tekemällä ana-
lyysin yleislääkärin vastaanotoilta vertaamalla osallistavia vuorovaiku-
tusrakenteita toisiinsa. Viimeisessä empiirisessä luvussa 7 analysoin 
erimielisyystilanteita ja niiden ratkaisua päätöksenteossa. Luku on 
tapaustutkimuksen tyyppinen, koska erimielisyystilanteita esiintyy ai-
neistossa vain kolme, eikä selkeitä vuorovaikutusrakenteita tästä syys-
tä pystytä esittämään. Kuitenkin se, miten erimielisyyttä käsitellään, 
on olennaista sen ymmärtämiselle, miten hoitosuosituksista ylipäänsä 
neuvotellaan ja minkälaisena toimintana päätöksentekoon suuntau-
dutaan. Luvussa 8 teen yhteenvedon tutkimukseni keskeisistä tulok-
sista ja pohdin niiden merkitystä suhteessa aiempaan tutkimukseen.
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2.  SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS SOSIAALI-
 PSYKOLOGIAN TUTKIMUSKOHTEENA 

”Sosiaalipsykologia tutkii ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ryh-
mätoiminnan säännönmukaisuuksia” on Klaus Helkaman, Rauni 
Myllyniemen ja Karmela Liebkindin lyhyt ja ytimekäs määritelmä 
sosiaalipsykologiasta Johdatus Sosiaalipsykologiaan (1998) -kirjassa. 
Samansuuntainen ymmärrys sosiaalipsykologiaan tieteenalan keskei-
sistä tutkimuskohteista lienee suhteellisen jaettu sosiaalipsykologien 
keskuudessa, ja samankaltainen lienee myös arkinen ymmärrys so-
siaalipsykologian tutkimusalasta. Cook, Fine & House (1995: xii) 
puhuvat muun muassa yksilöiden välisten siteiden dynamiikasta ja 
käyttäytymisen ”baletista” sosiaalipsykologisen tutkimuksen traditio-
naalisena tutkimuskohteena. Vuorovaikutuksen ilmiöitä on tieteen-
alan historian aikana tutkittu ja lähestytty monesta eri suunnasta ja 
näkökulmasta, kuten sosiaalisen vaikutuksen, identiteettikysymysten, 
sosialisaation tai emootioiden perspektiivistä (emt.). Tässä lyhyessä 
katsauksessa esittelen lyhyesti muutamia sosiaalipsykologisia teoreet-
tisia suuntauksia, joissa kieli ja kielen käytön merkitykset ihmisten 
välisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksen tarkastelussa on otettu mu-
kaan ja jotka ovat vieneet osaltaan eteenpäin vuorovaikutuksen syste-
maattista tutkimista. 

Kiinnostus kielen käyttöön ja merkitysten syntymiseen sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa ja ihmisten välisessä toiminnassa voidaan 
jäljittää G. H. Meadiin ja hänen monipuolisen tuotantonsa juuril-
ta syntyneeseen symbolisen interaktionismin koulukuntaan. Kieltä 
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ja kommunikaatiota tarkastellaan näissä perinteissä ennen kaikkea 
ihmisten toiminnan merkitysvälittyneisyyden ja merkitsevien sym-
bolien vaihtamisen näkökulmasta: symboleiden välityksellä ja ikään 
kuin niihin pakattuna viestitetään toisille ideoita, tunteita ja ajatuksia 
(Mead 1962; Blumer 1986 [1969]). Maynardin ja Whalenin (1995: 
149–151) mukaan nämä ajatukset ovat merkittävästi vaikuttaneet so-
siaalipsykologisen tutkimuksen suuntautumiseen kielen ja merkityk-
sen ongelmaan ja samalla kielen ja kommunikaation jäsentämiseen 
”kanava”-metaforan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka eleitä ja 
lausumia pidetäänkin arbitraarisina ja kontekstin mukaan muokkau-
tuvina, niin yksilön kyky pakata niihin kokemuksiaan ja välittää niitä 
toisille on keskeistä. Kieltä tarkastellaan ennen kaikkea välineenä, jon-
ka kautta osallistujat esittävät väitteitä ympäristöstään ja itsestään, ja 
tulkinnan ongelmat ymmärretään sen kautta, miten hyvin kielelliset 
käsitteet edustavat ympäristöä, tunteita tai ajatuksia. (Emt. 154.) 

Refl eksiivisemmän ja monitasoisemman näkökulman vuorovai-
kutuksen ja kielen ilmiöihin tarjosi Gregory Bateson. Hänen läh-
tökohtanaan oli tarkastella vuorovaikutusprosessien etenemistä ja 
niiden kehämäistä luonnetta. Batesonin (1972) mukaan yksilön vuo-
rovaikutusta ympäristön kanssa ei prosessina voida sijoittaa yksilöön 
tai hänen ympäristöönsä, koska prosessi etenee toisesta toiseen ja ta-
kasin. Batesonin mukaan juuri vuorovaikutusprosessien kuvaamisen 
kautta on mahdollista kuvata yksilön ja ympäristön välistä suhdetta 
(emt.). Vuorovaikutusta Bateson tarkasteli kommunikaatiokäsitteiden 
kautta. Kiinnostavalla tavalla hän erotti toisistaan varsinaisen viestin 
ja metaviestin. Metaviesti ehdottaa tietynlaista tulkintaa meneillään 
olevan vuorovaikutustilanteen luonteesta ja toimijoiden suhteesta. 
Kun puhuja esimerkiksi määrittelee viestinsä salaisuudeksi tai vitsiksi, 
hän samalla ehdottaa sitä, miten viesti tulisi tutkita ja mikä sen mer-
kitys on toimijoiden välisessä suhteessa. (Vesala 2001:163.) Toinen 
kiinnostava Batesonin kommunikaatioteorioiden huomio oli se, että 
myös sanomatta jäänyt viesti tai jonkin asian tapahtumattomuus voi-
daan tulkita viestiksi. Tästä ajatuksesta on edelleen kehitetty tunnettu 
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lausuma: et voi olla viestimättä. (Emt. 2001:164.) Batesonin ajattelu 
ja teoriat tarjosivatkin uudenlaista näkökulmaa vuorovaikutuksen ja 
kommunikaation tarkasteluun: ne kiinnittivät huomiota vuorovaiku-
tuksen prosessinomaisuuteen sekä siihen, miten esimerkiksi hiljaisuus 
tai viestin puuttuminen tulkitaan kommunikatiiviseksi. Lisäksi Bate-
sonin ajatus metakommunikaatiosta kiinnittää huomiota toimijoiden 
suhteeseen ja sen laatuun sekä siihen, miten sen rakentumista voidaan 
edesauttaa metakommunikaation keinoin. Kuitenkin myös Batesonin 
ajattelussa kommunikaation käsite tarkoitti viimekädessä informaa-
tion välittämistä: kommunikaation lähtökohtana olivat mielelliset 
ilmiöt, joita on mahdollista kuvata kaavoina ja merkityksinä (emt. 
160–164). 

Edellä esitellyt tutkijat kiinnittivät huomiota vuorovaikutuksen ja 
kielen väliseen yhteyteen, mutta eivät tarjonneet erityisiä metodisia 
välineitä näiden ilmiöiden empiiriseen tutkimiseen. Robert Balesin 
50-luvulla kehittämä vuorovaikutusprosessin analyysi (IPA) tarjosi sen 
sijaan välineet vuorovaikutuksen ja kielen empiiriseen tarkasteluun. 
Balesin metodologia lähestyy vuorovaikutusta kvantitatiivisen tut-
kimuksen välineillä ja siinä vuorovaikutustapahtumat on pelkistetty 
yksittäisiä tekoja kuvaaviksi kategorioiksi, kuten neuvon pyytämiseksi 
tai erimielisyyden osoittamiseksi. Tutkijan tehtävänä on osoittaa, mi-
ten paljon kunkin kategorian mukaista toimintaa vuorovaikutuksessa, 
etenkin ryhmän toiminnassa, esiintyy. (Peräkylä 2004: 1–3.) Balesin 
tradition lähtöajatuksena on, että yksittäisten lausumien merkitys on 
niihin sisään kirjoitettu tai ”pakattu” eikä analyyttinen kiinnostus ulo-
tu esimerkiksi vastaanottajan tekemään tulkintaan lausuman merki-
tyksestä. Balesin tutkimuksen merkitys on tunnistettavissa edelleen 
suurimmassa osassa sellaista sosiaalipsykologista vuorovaikutustutki-
musta, jossa lähtökohtana on kvantifi oida ja kategorisoida vuorovai-
kutusta, ja jossa kieli nähdään ennen kaikkea välineenä, jonka avul-
la yksilön intentioita välitetään. (Emt.) Edwardsin (1997) mukaan 
sosiaa lipsykologiassa vuorovaikutusta onkin tutkittu ennen kaikkea 
kyseisten lähtökohtien mukaisesti. 
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Sosiaalipsykologian klassikoista Erving Goff manin ajattelu toi uu-
denlaisia näkemyksiä vuorovaikutuksen tarkasteluun. Etenkin uran-
sa myöhäisemmässä tuotannossa hän korosti myös kielen keskeistä 
merkitystä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutustutki-
muksen kannalta Goff manin keskeinen merkitys oli erityisesti siinä, 
että hän peräänkuulutti jokapäiväisen ja arkisen sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ilmiöiden tarkastelua itsenäisenä tutkimuskohteena: oma-
lakisena sosiaalisena järjestelmänä. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen 
maailma on Goff manin mukaan vuorovaikutussääntöjen ohjaama eli 
se jäsentyy osallistujien jakamien normien ja konventioiden varaan 
(Goff man 1983). Goff manin lähtökohta vuorovaikutuksesta itsenäi-
senä tutkimuskohteena ja ajatukset vuorovaikutuksen säännönmukai-
sesta organisoitumisesta toimivat Harvey Sacksin, keskustelunanalyy-
sin kehittäjän, työn yhtenä innoittajana. 

Sosiaalipsykologiassa ja yleisemminkin sosiaalitieteissä 1970-lu-
vulla tapahtunut niin sanottu ”kielellinen käänne” nosti kielen käytön 
ja sen merkityksen sosiaalisen toiminnan ja todellisuuden tuottami-
sessa uudenlaisen ja monipuolisen kiinnostuksen ja tutkimuksen koh-
teeksi (ks. esim. Berger ja Luckman 1994). Lyhyesti sanottuna tällä 
tarkoitetaan sitä, että aiemmin objektiivisina ja tosina koetut asiantilat 
ja sosiaalisen maailman ominaisuudet ymmärretään kielellisesti tuo-
tetuiksi, kielellisten käytäntöjen rakentamiksi asioiksi eli korostetaan 
tosiasioina koettujen seikkojen kielellistä alkuperää (Peräkylä 2000: 
74). Tämä käänne on rikastuttanut monella tavalla sosiaalipsykologis-
ta tutkimusta ja teoreettista tarkastelua, josta esimerkkeinä diskursii-
visen sosiaalipsykologian (esim. Potter & Wetherell 1987) ja narratii-
visen tutkimuksen (esim. Hänninen 1999) esiinmarssi. 

Tutkimukseni kiinnittyy edellä kuvattuun tutkimukselliseen ja 
teoreettiseen suuntaukseen, eli kielenkäytön ja vuorovaikutuksen il-
miöiden tutkimiseen. Siirryn seuraavaksi esittelemään tarkemmin 
Harvey Sacksin tutkimuksista liikkeelle lähtenyttä keskustelunana-
lyyttistä teoriaa ja metodia vuorovaikutuksen ja kielen tutkimisesta. 
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2.1.  Keskustelunanalyysi: lähestymistapa ja metodi 
 vuorovaikutuksen tutkimiseen 

Tässä luvussa kuvaan keskustelunanalyysin lähestymistapaa sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen ilmiöiden tarkasteluun ja ymmärtämiseen. 
Esittelen ennen kaikkea ne analyyttiset välineet ja metodiset periaat-
teet, jotka työssäni ovat keskeisessä asemassa. Keskustelunanalyysi on 
vakiintunut yhdeksi sosiaalipsykologian tutkimusperinteeksi ja tästä 
syystä en katso tarpeelliseksi esitellä kaikkia keskustelunanalyysin me-
todisia lähtökohtia. 

Keskustelunanalyysin tutkimuskohteena ovat keskustelukäytän-
nöt niin arkisissa keskustelutilanteissa kuin institutionaalisissa, jonkin 
tehtävän suorittamiseen valjastetuissa tilanteissa. Tutkimuksen ytimes-
sä on sosiaalisen toiminnan vuorovaikutuksellinen organisoituminen: 
siinä tarkastellaan sitä, miten toimijat itse rakentavat vuorovaikutusti-
lanteen puheenvuoro puheenvuorolta, toiminto toiminnolta. Toimin-
to viittaa siihen, miten meidän on keskustelun kuluessa erilaisia kie-
lellisiä resursseja käyttämällä mahdollista esimerkiksi esittää kutsuja 
ja pyyntöjä, syyttää, valittaa ja kehua tai tehdä ehdotuksia ja kertoa 
huolia. Kiinnostus kohdistuu siihen, miten nämä toiminnot saadaan 
aikaan, miten ne rakentuvat toimijoiden yhteisenä aikaansaannokse-
na keskustelun kuluessa. Etnometodologisen tutkimusperinteen mu-
kaisesti tavoitteena on analysoida niitä kompetensseja ja resursseja, 
joiden varassa keskustelijat tuottavat oman toimintansa ja tulkitsevat 
toistensa toimintaa sekä rakentavat näin yhteisesti jaettua käsitys-
tä meneillään olevasta toiminnasta (Garfi nkel 1967; Heritage 1996 
[1984] :236). Voidaankin sanoa, että keskustelunanalyysin lähtökohta 
tutkimuksen tekemiseen on tiivistettävissä miten-kysymykseen. 

Keskustelunanalyysissa huomion kohteena on vuorottain etene-
vän toiminnan järjestyminen. Tiivistetysti sanottuna se tarkoittaa sitä, 
että se, mitä puhuja sanoo tai tekee, on jollain tavalla sidoksissa siihen, 
mitä edeltävä puhuja sanoi tai teki. Puhujan teko tai puheenvuoro on 
siis seuraamuksellinen suhteessa seuraavan puhujan toimintaan. Sa-



26 HOMEOPAATIN VASTAANOTOLLA

malla puheenvuorossa esitetään tulkinta sitä edeltävästä puheenvuo-
rosta eli näytetään minkälaisena tekona tai toimintana sitä käsitellään. 
Kun aineistoa analysoidaan, pidetään keskustelua itseään ensisijaisena 
kontekstina. Keskustelussa puheenvuorot on muokattu kontekstiin 
sopiviksi, eli ne ovat kontekstin muokkaamia, ja samalla ne vuoros-
taan rakentavat kontekstia asettamalla tietynlaisen odotuksen seuraa-
valle puheenvuorolle, eli kontekstia muokataan keskustelun kuluessa 
jatkuvasti. (Schegloff  1991: 61–62; Heritage 1997: 162.) 

Yksi keskeinen keskustelun kulkuun vaikuttava ja sitä organisoiva 
rakenne on vieruspari, jossa ensimmäinen vuoro on aloitteellinen ja 
toinen responsiivinen (Schegloff  1995; Raevaara 1993). Esimerkkejä 
vieruspareista ovat esimerkiksi kysymys ja vastaus sekä kutsu ja sen 
hyväksyminen. Vierusparin etujäsen, kuten ehdotuksen tekeminen, 
asettaa vastaanottajalle odotuksen esittää tietynlainen jälkijäsen, ku-
ten kutsun hyväksyminen tai siitä kieltäytyminen. Tämä ei tarkoita 
välttämättä sitä, että seuraava puhuja hyväksyisi tai hylkäisi kutsun, 
vaan hän voi toimia muutenkin, esimerkiksi pyytää kutsuun liittyviä 
lisätietoja. Lisätiedon pyytäminen osoittaa kuitenkin sen, että puhuja 
on tulkinnut edeltävän puheenvuoron nimenomaan kutsuksi. Vie-
rusparirakenne on siis keskustelun kulkua organisoiva keskustelun 
sisäinen rakennepiirre, johon keskustelijat itse toiminnassaan nojaa-
vat. Vierusparirakenne tai mikään muukaan keskustelua organisoiva 
rakenne ei ole riippuvainen puhujien psykologisista tai muista omi-
naisuuksista (Heritage 1996 [1984]: 236). 

Vieruspariorganisaatio on yksi keskustelunanalyysin lähtökohdis-
ta. Usein kiinnostus kohdistuu, etenkin institutionaalisissa keskuste-
luissa, pitempiin toimintajaksoihin kuin vierusparin muodostamiin 
sekvensseihin. Pitemmät toimintajaksot koostuvat useammasta vuo-
rosta tai laajennetusta vierusparirakenteesta. Keskustelunanalyysille 
tunnusomaista on sekventiaalisten toimintajaksojen identifi oiminen 
ja niiden käytäntöjen spesifi oiminen, joilla toimintajaksot saadaan ai-
kaan. (Drew 1995; Drew ym. 2001: 59.) Homeopaatin tai lääkärin 
vastaanotolla toimintojen sekventiaalinen organisoituminen näkyy 
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esimerkiksi potilaan haastattelussa: haastattelu rakentuu toisiinsa liit-
tyneistä kysymys–vastaus-vieruspareista ja tämä kyseinen rakenteelli-
nen piirre on resurssi, jonka avulla ammattilainen voi kerätä tietoa po-
tilaan vaivasta tai saada hänet puhumaan juuri tietynlaisista asioista

Vuorot, vierusparit ja pitemmät toimintajaksot ovat keskeisiä ana-
lyysin kohteita työssäni. Näiden lisäksi ns. preferenssijäsennys on yksi 
keskeinen keskustelua organisoiva rakenne, joka on ollut huomion 
kohteena analyysissani. Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että 
tietynlainen etujäsen tekee tietynlaiset jälkijäsenet relevanteiksi eli 
odotuksenmukaisiksi, mutta kuitenkin siten, että vaihtoehtoiset jälki-
jäsenet eivät ole tasa-arvoisia. Esimerkiksi tarjous luo odotuksen joko 
sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, arvio luo odotuksen samanmie-
lisestä tai erimielisestä kannanotosta, tai pyyntöön voidaan suostua tai 
siitä voidaan kieltäytyä, mutta suostuminen ja kieltäytyminen eivät 
ole tasa-arvoisia vastauksia. Tämä näkyy siinä, että hyväksyminen ja 
samanmielisyyden osoittaminen tehdään systemaattisesti eri tavoilla 
kuin niiden kielteiset muodot. Preferenssijäsennys viittaa juuri näihin 
erilaisiin tapoihin muotoilla vastaus. Hyväksymistä kutsutaan prefe-
roiduksi eli odotuksenmukaiseksi ja hylkäämistä dispreferoiduksi eli 
odotuksenvastaiseksi vuoronmuodoksi (Pomerantz 1984: 64, Sacks 
1987 ). Preferoidut vuorot esitetään tyypillisesti suoraan ja aikailemat-
ta, kun taas dispreferoidut vuorot esitetään viivästetysti, ehdollisina, ja 
usein niitä myös perustellaan tai selitetään jollakin tavalla. Preferenssi 
viittaa vuoron muotoilun rakenteellisiin piirteisiin ja siihen, että eri-
laiset tavat muotoilla jälkijäseniä edustavat jäsentynyttä tapaa puhua 
ja saada tietyt toiminnat suoritettua (Hutchby & Wooffi  tt 1998:45). 

Omassa työssäni preferenssijäsennys on keskeinen etenkin niissä 
analyysiluvuissa, joissa tarkastelen päätöksentekoa potilaan hoidosta. 
Hoitopäätöksen voi muotoilla ja esittää monella eri tavalla. Esimer-
kiksi muotoilemalla hoitopäätöksen eksplisiittiseksi ehdotuksesi sano-
malla ehdotukseni on että tekisimme x, kutsutaan esille potilaan kannan-
ottoa ja preferenssiorganisaation mukaisesti tehdään ennen kaikkea 
päätöksen hyväksyminen relevantiksi seuraavaksi vuoroksi. Potilas voi 
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tietenkin myös hylätä hoitoehdotuksen, eli antaa odotuksenvastaisen 
vastauksen (ks. luku 7). Jos hoitopäätös sen sijaan muotoillaan en-
nemminkin ilmoitukseksi tulevasta hoidosta sanomalla aloitetaan x, ei 
välttämättä tehdä odotuksenmukaiseksi päätöksen hyväksymistä seu-
raavassa vuorossa: ilmoitukseen ei välttämättä odoteta edes vastausta 
(Sorjonen 2001a, 93). Toisin sanoen, se miten hoitopäätös muotoil-
laan ja kerrotaan potilaalle, luo odotuksen tietynlaisesta seuraavasta 
vuorosta. Potilaan tulkinta edeltävästä vuorosta, se, millaisena hän sitä 
käsittelee, näkyy potilaan hoitopäätöstä seuraavasta vuorosta. 

2.2  Institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimus ja 
 vertaileva tutkimusote 

Keskustelunanalyysin perinteessä tutkimukseni kiinnittyy institutio-
naalisen vuorovaikutuksen tutkimiseen ja erityisesti lääkärin ja poti-
laan välisen vuorovaikutuksen analyysiin. Erilaisia institutionaalisia 
tilanteita, niiden vuorovaikutusrakenteita ja erityispiirteitä on tutkittu 
runsaasti. Tutkimukset ovat kohdistuneet esimerkiksi oikeussalivuoro-
vaikutukseen (Atkinson & Drew 1979), luokkahuonekeskusteluihin 
(Mehan 1979), televisiokeskusteluihin (Heritage 1985; Tiittula 1999; 
Nuolijärvi ja Tiittula 2000), hätäpuheluihin (Zimmerman 1992), ko-
kouksiin (Boden 1994; Kangasharju 1998) ja ohjauskeskusteluihin 
(Vehviläinen 1999). Terveydenhoidon alueella on tutkittu mm. afa-
siapotilaan kanssa käytyjä keskusteluja (Klippi 1996; Laakso 1997), 
AA-kokouksia (Arminen 1998), fysioterapiaa (Lindfors 1997, Parry 
2004), terveydenhoitajien kotikäyntejä (Heritage & Sefi  1992; He-
ritage & Lindstöm 1998), aids-neuvontaa (Peräkylä 1995; Silverman 
1997), ja perinnöllisyysneuvontaa (Lehtinen, tulossa). 

Lääkäri–potilas-vuorovaikutustutkimuksessa on tarkasteltu mm. 
vastaanoton kokonaisrakennetta (Byrne & Long 1984), vastaanoton 
aloitusta (Robison 1998; 2003; Ruusuvuori 2000), diagnoosin ker-
tomista (Heath 1992; Peräkylä 1998), lääkärin ohjeita (West 1990; 
Sorjonen 2001a), hoitopäätöksiä (Roberts 1999; Stivers 2000; 2002; 
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2004; tulossa; Costello ja Roberts 2001; Lindfors 2004), potilaan te-
kemiä diagnoosiehdotuksia (Raevaara 2000), huonojen uutisten ker-
tomista (Maynard 2003) ja naurua vastaanotolla (Haakana 1999). 

Lääkäri–potilas-vuorovaikutuksen, kuten muidenkin institutio-
naalisten tilanteiden tutkimisessa tarkastellaan sekä yleistä institu-
tionaalista järjestystä että eri instituutioiden toimintalogiikoiden eri-
tyispiirteitä. Tällöin kysytään muun muassa sitä, miten esimerkiksi 
homeopaattisesta vastaanotosta rakentuu juuri homeopaattinen vas-
taanotto. Mikä on homeopaattisen vastaanoton toimintalogiikka? 
Minkälaisista toiminnoista se rakentuu ja millaisten keskustelukäytän-
töjen kautta sitä hallitaan? Mitkä ovat osallistujien tehtävät vastaan-
oton eri vaiheissa ja miten he niihin suuntautuvat? (Drew & Heritage 
1992; Raevaara ym. 2001.) Keskustelunanalyysin lähtökohtien mu-
kaan tilanteen institutionaalisuutta ja osallistujien rooleja ja tehtäviä 
tarkastellaan paikallisina, toiminnassa rakentuvina ja muokkautuvina 
(Heritage 1996: 290). Instituution merkitystä ja osallistujien roole-
ja potilaana ja homeopaattina ei tarkastella annettuina, ikään kuin 
ulkopuolelta vääjäämättömästi osallistujien toimintaa määräävinä 
tekijöinä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että institutionaalisten ra-
joitteiden tai osallistujien roolien olemassaolo kiellettäisiin. Sen sijaan 
keskustelun institutionaalista luonnetta ja osallistujien rooleja tarkas-
tellaan ennen kaikkea dynaamisina, muokattavina ja muuttuvina.  

Sekä lääkärin vastaanotolla että homeopatiassa yksi keskeinen in-
stitutionaalisuuden piirre on vastaanoton kokonaisrakenne (Byrne & 
Long 1984; Drew & Heritage 1992). Analyysissa tarkastellaan sitä, 
miten osallistujat itse suuntautuvat toiminnassaan vastaanoton toi-
mintojen etenemisjärjestykseen ja kunkin vaiheen erilaisiin tavoittei-
siin ja tehtäviin. Perinteisesti on ajateltu, että vastaanoton kokonaisra-
kenteen hallinta on nimenomaan ammattilaisen käsissä: hän säätelee 
käsiteltävien aiheiden järjestystä ja niiden ajoitusta. Viimeaikaisissa 
tutkimuksissa on osoitettu, että asia ei ole näin yksioikoinen, vaan 
myös potilaat suuntautuvat vastaanoton kokonaisrakenteeseen monin 
tavoin esittäessään vuorojaan ja tulkitessaan niitä. (Ks. Raevaara 2000; 
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Ruusuvuori 2000.) Tutkimuksessani edellä mainittu näkökulma vuo-
rovaikutuksen analysoimisessa on keskeinen. Tarkastelen osallistujien 
toimintaa ja rooleja vastaanoton eri vaiheissa ja analysoin erityises-
ti sitä, miten homeopaatti ja potilas suuntautuvat päätöksentekoon. 
Keskeinen kysymykseni on, miten he osoittavat keskinäisessä keskus-
telussaan sen, mitkä ovat heidän tehtävänsä ja tehtäviinsä kohdistuvat 
odotukset hoitopäätöksenteossa. Viittaan työssäni vastaanoton työjär-
jestykseen agendan käsitteellä. Tarkoitan agendalla ensiksi sitä, miten 
vastaanotolla suuntaudutaan sen eri vaiheisiin, niiden järjestykseen 
ja vaiheesta toiseen siirtymiseen. Toiseksi viittaan agendan käsitteellä 
myös siihen, miten agenda näkyy esille otettavien asioiden säätelynä ja 
joidenkin asioiden jättämisenä keskustelun ulkopuolelle. Esimerkik-
si potilaan haastattelussa homeopaatin agenda tulee näkyväksi siinä, 
minkälaisia asioita hän nostaa keskusteluun, eli minkälainen tieto po-
tilaasta ja hänen tilanteestaan on relevanttia juuri homeopaatille. 

Keskustelunanalyysissa arkikeskustelua pidetään kasvokkaisen 
vuorovaikutuksen perusmuotona, jonka kautta suuri osa arkielä-
määmme ja sen toimintoja rakentuu. Institutionaalisessa tilanteessa 
käytetään samoja keskustelun keinoja kuin arkisessa kanssakäymises-
sä, mutta niitä rajoitetaan ja muunnellaan systemaattisesti. Tästä syys-
tä institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkiminen on lähtökohtaisesti 
vertailevaa: siinä eksplikoidaan sitä, mitä nämä rajoitukset ja muun-
nokset ovat (ks. Sacks ym. 1974; Drew & Heritage 1992; Peräkylä 
1997; Ruusuvuori ym. 2001). Vertailua voidaan tehdä myös erilaisten 
institutionaalisten tilanteiden välillä. Tällöin kiinnostus kohdistuu sii-
hen, miten tietyssä instituutiossa käytettävät keskustelun tavat, kuten 
päätöksentekokäytänteet, poikkeavat jossain toisessa instituutiossa 
käytettävistä keskustelukäytänteistä ja -malleista. (Drew 1998: 29.) 

Tutkimuksessani vastaanotolla tapahtuvaa päätöksentekoa tarkas-
tellaan vertailevasta näkökulmasta yhtäältä vakiintuneessa ja valtion 
säätelemässä instituutiossa eli yleislääkärin vastaanotolla, ja toisaalta 
vaihtoehtoisen lääkinnän kentälle sijoittuvassa instituutiossa eli ho-
meopaatin vastaanotolla. Vastaanottojen vertaaminen on mielekästä 
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ainakin seuraavista syistä. Ensiksi, molemmat vastaanottotyypit hoi-
tavat perustaltaan samankaltaista perustehtävää eli potilaan terveys-
ongelman ratkaisua. Molemmat vastaanotot jäsentyvät kahden perus-
toiminnan – palveluksen pyynnön ja siihen vastaamisen – ympärille. 
Potilas tai asiakas hakee ammattilaiselta apua terveysongelmansa sel-
vittämiseksi eli pyytää palvelusta, ja ammattilaisen tarjoama apu, ku-
ten diagnoosin tekeminen ja hoidon ehdottaminen, ovat vastaus poti-
laan esittämään pyyntöön (Ruusuvuori 2000; Ruusuvuori ym. 2003). 
Tämä vastaanottojen perustehtävän samankaltaisuus on tutkimukses-
sa keskeinen, se tarjoaa mahdollisuuden verrata saman toiminnan hoi-
tamista eli ammattilaisen tapoja vastata potilaan pyyntöön. Toiseksi, 
sekä yleislääkärin että homeopaatin vastaanotolla hoidettavat vaivat 
ovat suhteellisen samankaltaisia, ne eivät ole henkeä uhkaavia elämän 
ja kuoleman kysymyksiä, joten hoitopäätöksen kohteena olevat asiat 
ovat samansuuntaiset. Homeopaatin tarjoama apu potilaan vaivoihin 
on poikkeuksetta lääkehoitoa homeopaattisen valmisteen muodossa. 
Lääkärillä sen sijaan on käytettävissä monipuolinen hoitovaihtoehto-
jen kirjo, vaikkakin jopa kaksi kolmasosaa yleislääkärin vastaanotoista 
päätyy reseptin kirjoittamiseen, ja lääkityksestä päättäminen on näin 
ollen yksi yleisimpiä päätöksiä, mihin potilas voi osallistua lääkärin 
vastaanotolla (Britten 1996).

2.3  Hoitoideologiat ja vuorovaikutus 

Tämä tutkimus lähti liikkeelle Anssi Peräkylän johtamassa projektissa 
”Hoitoideologiat ja vuorovaikutus – keskustelunanalyyttinen tutki-
mus terapeuttisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksista”. Hankkeen läh-
tökohtana oli selvittää, miten hoidon antajan ja vastaanottajan välistä 
vuorovaikutusta koskevat ammatilliset teoriat ja normatiiviset mallit 
toteutuvat todellisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen kohteena 
oli viisi hoidollisen vuorovaikutuksen muotoa: lääkärin ja potilaan 
vuorovaikutus terveyskeskuksessa, vaihtoehtolääkintä, psykoanalyysi, 
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perinnöllisyysneuvonta sekä päätöksenteko sosiaali- ja terveystoimen 
moniammatillisissa kokouksissa. Tämä tutkimuksellinen lähtökohta 
on vaikuttanut myös tutkimusaiheen valintaan: vaihtoehtolääkinnän 
laajalla kentällä homeopatialla on selkeä ja kirjattu hoitoideologia eli 
näkemys siitä, miten potilaan vaivaa tarkastellaan ja miten sitä hoide-
taan. Tämä luo edellytykset tarkastella hoitoideologian ja vuorovai-
kutuksen välistä suhdetta käytännön vastaanottotyöskentelyä erittele-
mällä. (Homeopatian perusteista ks. esim. Vithoulkas 1991 [1980].)

Anssi Peräkylän ja Sanna Vehviläisen (2003) mukaan kyseinen 
tutkimusote voi tuottaa kolmenlaisia tuloksia. Ensiksi, se voi korjata 
hoito- ja vuorovaikutusideologioihin perustuvia oletuksia tai käytän-
nön toimintasuosituksia vastaanottotilanteen hoitamisesta (Ruusu-
vuori 2000). Toiseksi, se voi tarjota yksityiskohtaisemman kuvauksen 
siitä, miten joku vuorovaikutusideologia toimii käytännössä suhtees-
sa siihen, mitä on esitetty esimerkiksi ammattilaisten kirjallisuudessa 
(Peräkylä 1995). Kolmanneksi se voi tarjota uudenlaisen ulottuvuu-
den vuorovaikutus- ja hoitoideologioiden ymmärtämiseen kuvaa-
malla, miten esitetyt toimintakäytännöt vaikuttavat keskusteluun ja 
muokkaavat osallistujien suhteita. 

Vuorovaikutus- ja hoitoideologioita tarkasteltaessa on niiden vä-
lillä tehtävä yksi ero. Joihinkin hoitoideologioihin kuuluu myös vah-
va vuorovaikutusideologia, eli enemmän tai vähemmän jäsentynyt 
ja kirjattu näkemys siitä, millä tavalla vastaanotolla keskustellaan tai 
minkälaisia kysymyksiä kysytään ja kenen aloitteesta. Anssi Peräkylän 
(1995) tutkimissa Aids-neuvontakeskusteluissa on läsnä vahva Mila-
nolaiseen perheterapiaan pohjautuva vuorovaikutusideologia. Siinä on 
kuvattu systemaattisesti esimerkiksi erilaisia kysymystekniikoita, joi-
den avulla asiakas saadaan puhumaan arkaluontoisista tai ahdistavista 
asioista. Sen sijaan Sanna Vehviläisen (1999) tutkimassa ohjaavassa 
koulutuksessa ei selkeitä vuorovaikutusta ohjaavia keskustelunkeinoja 
ole esitetty, vaan toiminnan kuvaukset jäsentyvät ennemminkin oh-
jaustyön ideologisen perustan eli asiakaslähtöisyyden periaatteiden va-
rassa. Mia Halonen (2002) on tutkinut päihderiippuvaisten hoidossa 
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käytettävää Myllyhoitoa. Yhtäältä Myllyhoidossa on vahva työskente-
lyä ohjaava hoitoideologia, eli käsitys siitä, mikä on olennaista riippu-
vuudesta irtaantumisen kannalta. Toisaalta ohjeita siitä, millä keskus-
telun keinoilla tavoitteisin pyritään, ei ole eksplikoitu, eli toiminnan 
lähtökohtiin ei ole kytketty mukaan selkeää vuorovaikutusideologiaa. 
Yksinkertaistetusti voisi sanoa, että vuorovaikutusideologia pyrkii 
ohjeistamaan konkreettisesti sitä, miten ja millaisilla keskustelun kei-
noilla vastaanotolla tai ohjaustilanteessa työskennellään, jotta toimin-
nan tavoitteet saavutettaisiin. Sen sijaan hoitoideologia on yleisempi 
kuvaus esimerkiksi vastaanoton tavoitteista ja toimintaa ohjaavista 
lähtökohdista sekä hoitosuhteesta ja potilaan roolista.  

Homeopaattisista teksteistä, kuten alan oppikirjoista ja esittelyte-
oksista, löytyy sekä hoitoideologiaa esitteleviä tekstejä että kirjattuja 
näkemyksiä siitä, miten homeopaatin vastaanotolla voidaan keskus-
tella hoitoideologisten periaatteiden mukaisesti. Homeopatiassa on 
vahva hoitoideologia, joka perustuu kokonaisvaltaisuuden periaattei-
siin: potilasta on kohdeltava ja hoidettava kokonaisuutena ja hoito 
valitaan yksilöllisesti potilaan fyysisten ja emotionaalisten oireiden pe-
rusteella (Vithoulkas 1991; Chappel & Adrews 2001). Kokonaisval-
taisuuden lähtökohdan mukaisesti esimerkiksi potilaan haastattelusta 
annetaan ohjeeksi, että homeopaatti ei vain kerää tietoja, vaan pyrkii 
rohkaisemaan potilasta lempeästi ja varovaisesti kertomaan sisimmis-
tä elämänalueistaan elävästi. Lisäksi homeopaatin tulee välittää kuva, 
että hän on aidosti kiinnostunut potilaan hyvinvoinnista. Tätä tavoi-
tetta voidaan edesauttaa mm. kuuntelemalla potilasta tarkkaavaisesti 
ja tekemällä tarkentavia lisäkysymyksiä. (Vithoulkas 1991:179–180.) 
Kyseiset näkemykset antavat jo viitteitä siitä, miten vuorovaikutuksen 
tulisi vastaanotolla edetä ja minkälainen hoitosuhde on, mutta jättä-
vät kuvaamatta tarkemmin sitä, millä konkreettisilla keskustelun kei-
noilla potilasta rohkaistaan kertomaan sisimmistä elämänalueistaan 
(vrt. Peräkylä 1995). 

Osassa homeopaattisia tekstejä on löydettävissä edellistä konkreet-
tisempia ja käytännöllisiä ohjeita siitä, miten vastaanoton vuorovai-
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kutusta tulisi toteuttaa. Esimerkiksi potilaan haastattelun aloitukseen 
annetaan ohjeeksi, että homeopaatti voi kysyä potilaalta entäs muuta, 
sen jälkeen kun potilas on kuvannut käyntinsä syytä. Tämä on jo sel-
keä vuorovaikutusideologinen käytäntö, sen avulla potilaalle tarjotaan 
mahdollisuutta kuvata omaa tilannettaan laajemmin, ja samalla mur-
retaan suuntautumista vastaanottoon yhden vaivan hoitamisena, ku-
ten yleensä lääkärin vastaanotolla. (Vithoulkas 1991: 183, 188.) 

Sen sijaan kirjatut näkemykset siitä, miten päätöksiä tehdään 
vastaanotolla, kuvaavat ennemminkin hoitoideologisia lähtökohtia. 
Päätöksenteosta ja potilaan osallistumisesta löytyy seuraavanlainen 
kuvaus: ”Yleensä homeopaatti pyrkii saamaan potilaan osallistumaan 
lääkkeen valintaprosessiin, koska hyvien tulosten kannalta on ajan 
myötä hyödyllistä, että potilas oppii huolehtimaan omasta tervey-
destään, tekemään yhteistyötä homeopaatin kanssa ja ymmärtämään, 
miten homeopatia toimii. On myös tärkeää päästä eroon perinteisestä 
potilas–lääkäri-ajattelusta, ”sinä potilas, minä jumala”. Homeopaatti 
solmii kumppanuuden, jossa potilas on päällikkö ja kantaa vastuun 
siitä hoidosta, jota hän haluaa” (Chapple & Andrews 2001: 50). Tämä 
on selvästi potilaslähtöisyyteen nojaava periaate, mutta jättää ekspli-
koimatta sen, miten hoitopäätöksistä neuvotellaan tai miten potilaan 
osallistumista edesautetaan käytännössä. Tämän kaltaiset kuvaukset 
kertovat ennen kaikkea hoitoideologisesta lähtökohdasta ja suhtau-
tumisesta potilaaseen, eikä teksteissä ole kuvattu yksilöidymmin sitä, 
minkälaisilla konkreettisilla keskustelun keinoilla esimerkiksi kump-
panuus solmitaan ja suhteesta muovataan symmetrisempi. 

Kaiken kaikkiaan homeopaattisista teksteistä välittyy vahva hoito-
ideologinen kuvaus toimintaa ohjaavista ja läpäisevistä periaatteista, 
sekä myös osittain jäsentynyt käsitys siitä, miten vastaanotolla keskus-
tellaan, erityisesti vastaanoton aloituksessa ja potilaan haastattelussa. 
(Ks. myös Lindfors & Raevaara (tulossa); Ruusuvuori (tulossa, a.)

Edellä kuvattu ajatus hoitoideologian ja vastaanoton vuorovaiku-
tuksen yhteydestä on yksi analyysiani jäsentävä punainen lanka ja py-
rin osoittamaan, miten tämä yhteys käytännössä toteutuu.
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3.  VAIHTOEHTOHOIDOT, PÄÄTÖKSENTEKO JA 
 POTILAAN OSALLISTUMINEN TUTKIMUKSEN 
 KOHTEENA

Tässä luvussa esittelen sekä vaihtoehtohoidoista että päätöksenteosta 
tehtyä tutkimusta ja keskustelua. Luvun tavoitteena on antaa luki-
jalle yleiskuva siitä tutkimuskentästä ja niistä kysymyksenasetteluista, 
joihin tutkimukseni kiinnittyy ja joista se osittain irtautuu. Luvussa 
kuvaan myös homeopaattisen hoidon lähtökohtia ja perusperiaatteita 
helpottaakseni empiirisen analyysin seuraamista. 

3.1  Vaihtoehtohoidot terveydenhoidon kentällä – 
 jännitteitä ja murroksia

Ei-lääketieteelliset hoitamisen ja parantamisen muodot ovat yleisty-
neet 70-luvulta alkaen kaikkialla läntisissä yhteiskunnissa. Tämä kehi-
tys näkyy sekä käyttäjien määrän että tarjolla olevien hoitomuotojen 
massiivisena kasvuna. (Sellerberg 1991;Vaskilampi 1992; Vartiainen 
ym. 1993; BMJ 1996; Kiene 1996; Cant & Sharma 2000.) Vaih-
toehtohoitojen kenttä on murtamassa marginaalista asemaansa: sekä 
vaihtoehtohoitoihin kohdistuva tutkimus että julkinen keskustelu 
on lisääntynyt (Saks 1992; Vaskilampi 1992, 1994; Sharma 1996). 
Vaihtoehtohoitoihin kohdistuvissa tutkimuksissa on pääsääntöisesti 
keskitytty selvittämään kysely- ja haastatteluaineistojen avulla vaih-
toehtohoitojen käytön yleisyyttä ja käytön syitä sekä virallisen tervey-
denhuoltojärjestelmän, etenkin lääkäreiden suhtautumista ja tietämys-
tä vaihtoehtohoidoista. (Esim. Vaskilampi 1992; Kellner & Wellman 
1997; Tovey 1997; Scott 1998.) Vaihtoehtohoito mielletään yleensä 
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ilmiöksi, joka asettuu virallisen ja julkisen terveyden- ja sairaanhoi-
don valtakulttuurin vastakohdaksi. Useimpien länsimaisten valtioi-
den terveyspolitiikan ja -palveluiden kivijalka on luonnontieteeseen 
sitoutunut ja julkinen lääketiede. Vaihtoehtoiset, ei-lääketieteelliset 
hoitomuodot jäävät useimmiten virallisen järjestelmän ulkopuolelle 
ilman legitiimiä asemaa ja samalla sekä julkisen tuen että kontrollin 
ulottumattomiin. Kun lääketiede viittaa mm. laillisuuteen, valtaan, 
oikeaoppisuuteen ja koulutukseen, viittaavat ei-lääketieteelliset hoito-
muodot paikallisuuteen, perinteeseen, kansanomaisuuteen ja laadul-
lisiin ominaisuuksiin. (Vaskilampi 1992; Williams & Callnan 1996; 
Cant & Sharma 2000.) 

Huolimatta vaihtoehtohoitojen kasvavasta suosiosta, on lääketie-
teen asema terveyden- ja sairaanhoidon ylimpänä ja vankkana auk-
toriteettina kiistaton myöhäismoderneissa yhteiskunnissa. Lääketie-
teen monopoliasema sekä sairauden että terveyden tutkimuksessa, 
selittämisessä ja hoitamisessa on historiallisesti tarkastellen kuitenkin 
suhteellisen nuori. Varsinaisesti sen aseman laajeneminen ja vakiintu-
minen alkoi vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen (Vuori 1979; Saks 
1992). Tätä ennen erilaisilla perinteisillä ja kansanomaisilla, nykypäi-
vän näkökulmasta vaihtoehtoisilla, parantamisen ja hoitamisen muo-
doilla oli vankka asema. Vanhat hoitamisen ja parantamisen käytännöt 
ja tavat ovat eläneet ja hakeneet paikkaansa ja muotoaan lääketieteen 
esiinmarssin ja monopoliaseman vakiintumisen aikana enemmän tai 
vähemmän rinnakkaisina ja lääketieteen katveessa. Monet vaihtoeh-
toisista hoitomuodoista ovat itse asiassa ikivanhoja, mutta ne ikään 
kuin keksitään uudelleen, niiden asema ja merkitys muuttuu näky-
vämmäksi. Keskustelu yhdestä ja ainoasta lääketieteellisestä totuudes-
ta tai hoidosta ei ole enää nykyään keskeistä, terveyden ja sairauden 
kenttä on laajentunut sekä akateemisesti että käytäntöinä. (Saks 1992, 
1996; Vaskilampi 1994; Cant & Sharma 2000; Kangas & Karvonen 
2000.) 

Vaikka vaihtoehtohoidoista puhutaan usein yhtenäisenä kenttänä, 
on tärkeä pitää mielessä sekä eri hoitomuotojen erilainen historia että 
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rooli terveysmarkkinoilla. Vaihtoehtolääkinnän kokonaisuus on pirs-
taleinen ja jatkuvasti muotoaan muuttava, erilaisten hoitomuotojen 
lukumäärää on vaikea arvioida. Arviot vaihtelevat suuresti mm. sen 
mukaan, miten vaihtoehtohoitojen kenttää on rajattu ja luokiteltu. 
Luokitteluperusteina on käytetty esimerkiksi sitä annetaanko hoito-
ja itsehoidollisesti vai hoitosuhteessa, ovatko kyseessä kansanomaiset, 
perinteiset hoitomuodot vai uudemmat ja muista kulttuureista tulevat 
hoitomuodot, kuten vaikkapa akupunktuuri tai shiatsu. (Vaskilampi 
1992; Cant & Sharma 2000.) Esimerkiksi Britanniassa on arvioitu 
olevan ainakin 160 erilaista vaihtoehtoiseksi luokiteltavaa hoitomuo-
toa. Nämä hoitomuodot eroavat kuitenkin huomattavasti toisistaan 
sekä hoitoideologiansa että organisoitumisensa mukaan. Lisäksi on 
olemassa huomattavia kansallisia eroja sekä sen suhteen, mitkä hoito-
muodot ovat nousseet suosion huipulle tai säilyttäneet asemaansa, että 
sen suhteen, minkälaisia rajoja ja esteitä julkinen terveydenhuoltojär-
jestelmä on asettanut niiden harjoittamiselle. (Saks 1992; Vaskilampi 
1994; Cant & Sharma 2000.) 

Suomessa homeopatialla ei ole ollut koskaan erityisen vankkaa ase-
maa ja suosiota. Homeopatia ei ehtinyt kotiutua Suomeen 1800-lu-
vulla ennen biolääketieteen aseman juurtumista. Tämä johtuu ainakin 
osittain sekä Suomen maantieteellisestä sijainnista että suomalaisen 
lääkärikoulutuksen vahvasta tukeutumisesta ulkomaiseen viralliseen 
lääketieteen opetukseen. Sen sijaan esimerkiksi Saksassa, Englannis-
sa, Sveitsissä, Ranskassa, Intiassa ja Brasiliassa homeopatia on varsin 
suosittu lääkinnän suuntaus. Suomessa homeopaattisia valmisteita oli 
vuonna 1992 käyttänyt 3,6 prosenttia naisista ja 2 prosenttia mie-
histä, kun esimerkiksi Belgiassa homeopatian käyttäjiä on yli 50 % 
väestöstä (Vaskilampi 1992; Javanainen & Saano 1996; Livingstone 
1998). Vaskilammen (1992) mukaan yleisimmät suomalaisten käyttä-
mät hoitomuodot ovat erilaiset fyysiset hoidot, kuten hieronta ja tuki- 
ja liikuntaelimistön manipulatiiviset hoidot sekä luontaislääkkeet. 

Vaihtoehtohoitojen käyttäjien määrää on suhteellisen vaikea ar-
vioida luotettavasti tai verrata käytössä tapahtuneita muutoksia mait-
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tain pitemmällä aikavälillä. Tämä johtuu pitkälti tutkimusasetelmi-
en erilaisuudesta. Kuitenkin eri tutkimusten mukaan jopa 20–60 % 
Keski-Euroopan väestöstä käyttää jonkinlaista vaihtoehtohoitoa ja 
esimerkiksi Britanniassa 30 % tutkituista käyttää yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoterapiaa samanaikaisesti. (Sharma 1996: 231– 232; Cant & 
Sharma 2000: 426–427.) Yksi keskeinen eri tutkimuksissa tehty ha-
vainto on, että käytön kasvu on jatkunut tasaisesti ensimmäisten kat-
tavien survey-tutkimusten jälkeen vuodelta 1975. Esimerkiksi USA:
ssa käytön kasvu on noussut vuoden 1977–1997 välillä 34 prosentis-
ta 42 prosenttiin ja vuonna 1999 raportoidun tutkimuksen mukaan 
jopa 60 % reumaa sairastavista potilaista oli käyttänyt jonkinlaista 
ei-lääketieteellistä hoitoa. (Sirois & Gick 2002.) Suomessa tutkimus-
tulokset vaihtoehtohoitojen käytön kasvusta ovat samansuuntaiset 
kuin muissa länsimaissa. Vuonna 1992 tehdyn tutkimuksen mukaan 
vaihtoehtolääkintää käytti 46 % väestöstä. Aikavälillä 1982–92 näi-
den hoitojen käyttö lisääntyi 31 % ja eniten suosiotaan kasvattivat 
luonnonlääkkeet, paasto, meditaatio ja vyöhyketerapia. (Vaskilampi 
1992; West 1992; Saano 1995; Vickers & Zollman 1999.) 

3.2  Käsitteiden viidakko: vaihtoehto-, täydentävä- vai uskomushoito? 

Jos vaihtoehtohoitojen kenttä on pirstaleinen ja muotoaan jatkuvasti 
muuttava, sitä samaa voidaan sanoa myös niistä käsitteistä, joilla kysei-
seen kenttään viitataan ja joiden kautta julkista keskustelua käydään. 
Vaihtoehtohoitojen käsite on yleinen, mutta myös ristiriitainen siihen 
sisältyvien erilaisten implikaatioiden vuoksi. Käsite pitää sisällään aja-
tuksen asettautumisesta vaihtoehtoiseen ja sitä kautta ulkopuoliseen 
positioon suhteessa virallisen terveydenhuolto-organisaation kou-
lutus- ja hallinnollisiin järjestelyihin sekä hoitamisen käytäntöihin. 
(Saks 1996; Cant & Sharma 2000.) Vaihtoehtohoito-termiä saatetaan 
käyttää myös synonyyminä luonnonmukaiselle tai kansanomaiselle 
lääkinnälle. Luonnonmukaisuus nostaa tarkastelun painopisteeksi 



VAIHTOEHTOHOIDOT, PÄÄTÖKSENTEKO JA POTILAAN OSALLISTUMINEN 39

käytetyn lääkityksen ja hoitojen luontoperäisyyden sekä yhteensopi-
vuuden ihmisen elimistön kanssa, ja vastakohtana on tällöin kemial-
linen tai keinotekoinen puuttuminen elimistön toimintaan. Samalla 
logiikalla kansanomaisuus viittaa parannuskeinojen ikiaikaisuuteen ja 
periytymiseen historian kuluessa sukupolvelta toiselle; vedotaan siis 
kansan viisauteen, jonka vastakohtana nähdään uuteen tieteeseen ja 
teknologiaan sitoutunut oppi. (Saano 1995: 78–84; Hyyppä 1997: 
250–260.) Suomalaisessa keskustelussa termi vaihtoehtohoidot tai sen 
johdannaiset näyttävät olevan yleisimmin esiintyvä termi. Sen rinnalla 
käytetään nykyisin myös yhä useammin termejä täydentävä hoito ja 
uskomushoito. 

Täydentävä hoito -käsitteen implikaatiot ovat erilaiset verrattuna 
vaihtoehtohoitoon; jyrkkä vastakkainasettelu suhteessa viralliseen ter-
veydenhoitoon ja lääketieteeseen on lievittynyt. Termin käyttöä puo-
lustetaan ainakin kahden erilaisen argumentin kautta. Ensiksi termillä 
viitataan siihen, että suurin osa potilaista käyttää vaihtoehtohoitoja 
juuri täydentävässä mielessä: he hakevat apua moninaisiin vaivoihinsa 
useilta asiantuntijoilta liikkuen joustavasti erilaisten hoitomuotojen 
välillä. (Saano 1995; Saks 1996; Sharma 1996; Cant & Sharma 2000.) 
Termin käyttö kertoo siis ennen kaikkea siitä, miten hoitoja arkisissa 
käytännöissä käytetään. Toiseksi monet vaihtoehtohoitojen käytännön 
ammattilaiset ja kouluttajat argumentoivat voimakkaasti sen puolesta, 
että heidän antamiaan hoitoja kutsuttaisiin täydentäviksi hoidoiksi. 
He näkevät vaihtoehto-termin yliampuvana ja katteettomana lupauk-
sena jostakin paremmasta tavasta hoitaa ihmistä. Heidän kritiikkinsä 
kohdistuu biolääketieteen reduktionistista näkökulmaa kohtaan, mut-
ta he tunnustavat lääketieteen ansiot monien ongelmien ratkaisijana 
(tutkimukseen osallistuneiden homeopaattien suullinen tiedonanto). 
Argumentoinnin kärki kohdistuu siihen, että olennaisinta on löytää 
optimaalisin hoitokeino potilaan vaivaan, ja siksi tarvitaan eri hoi-
tokeinoja ja tapoja lähestyä ihmisten ongelmia. Tästä näkökulmasta 
täydentävät hoidot ovat ideaalisti osa terveyden- ja sairaanhoidon pal-
velujärjestelmää. Kyseessä on siis myös kyseisten ammattikuntien ase-
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man legitimointikamppailu. (Cant & Calnan 1991; Saks 1992; Saano 
1995.) Britannialaisessa kirjallisuudessa ja tutkimuksessa vakiintunut 
käytäntö viitata kyseiseen kenttään on käyttää termiä täydentävä ja 
vaihtoehtoinen lääketiede (CAM, complementary and alternative me-
dicine). Kyseinen termi pitää sisällään molempien käsitteiden näkö-
kulmat ja ohittaa niihin sisältyvät implikaatiot. 

Uskomuslääkintä-termiä näyttävät Suomessa käyttävän etenkin 
vaihtoehtohoitoihin kriittisesti suhtautuvat tutkijat (Saano 1995; 
Tuomainen ym. 1999). Uskomuslääkintä viittaa kaikkiin sellaisiin 
hoitoihin ja menetelmiin, joita käytetään sairauden parantamiseen tai 
diagnostiikkaan ja joiden teho perustuu uskomuksiin eikä tieteelliseen 
näyttöön niiden tehokkuudesta (Hyyppä 1997: 251–252; Tuomainen 
ym. 1999: 18–19). Uskomuslääkintä-termin käyttöä perustellaan sil-
lä, että 1990-luvulta lähtien monet kyseisistä hoitomuodoista ovat 
yhä avoimemmin kytkeytyneet elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin. 
Uskomuslääkintä-termi sulkee sisäänsä idean uskomusten tai sugges-
tion parantavasta voimasta. ”Uskomuslääkinnälle pieni kunnia, se ei 
ole unohtanut, että ihmisellä on sielu”, kiteyttävät Tuomainen ym. 
(1999, 105).

Suhtautuminen vaihtoehtohoitoihin yleensä ja niiden eri muotoi-
hin vaihtelee rankasta kritiikistä jonkin asteiseen hyväksymiseen tai 
ainakin näkemysten lähentymiseen eri maissa. Esimerkiksi suomalais-
ten lääkäreiden suhtautuminen vaihtoehtohoitojen merkitykseen ja 
käyttökelpoisuuteen on suhteellisen kriittinen. Vuonna 1995 toteute-
tun tutkimuksen mukaan myönteisimmin suomalaislääkärit suhtau-
tuivat kiropraktiikkaan, akupunktioon ja naprapatiaan. Myös erilai-
siin rentouttaviin hoitoihin kuten vaikkapa hierontaan suhtaudutaan 
erityisen myönteisesti (Vertio ym. 1995). Juuri nämä hoitomuodot 
ovat myös niitä, jotka on ainakin osittain integroitu osaksi virallis-
ta terveydenhuollonkäytäntöä ja useimmiten ”riisuttuina” eli niiden 
syvimmästä fi losofi asta irrotettuna. Näin on tapahtunut esimerkiksi 
akupunktiolle Suomessa ja kiropraktiikalle Englannissa. (Saano 1995; 
Cant & Sharma 2000.) Noin puolet Vertio ym. (1995) tutkimukseen 
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osallistuneista suomalaisista lääkäreistä suhtautui homeopatiaan erit-
täin kriittisesti ja noin kolmasosa oli sitä mieltä, että potilas voi käyt-
tää homeopatiaa, jos kokee saavansa siitä hyötyä. Näyttääkin siltä, että 
mitä lähemmäs jokin hoitomuoto tulee lääketieteen kovaa ydintä eli 
sairauksien diagnostisointia ja hoitoa, kuten esimerkiksi homeopatia, 
niin sitä voimakkaammaksi käy myös kritiikki hoitojen epätieteelli-
syyden, vaarallisuuden ja epäeettisyyden nimissä. 

3.3 Käyttäjän muotokuva: keski-ikäinen, keskiluokkainen, 
 kaupunkilaisnainen? 

Vaihtoehtohoitojen käytön lisääntyminen on kiistatonta, mutta ket-
kä näitä hoitoja sitten käyttävät? Millainen on tyypillisen käyttäjän 
profi ili? Vaihtoehtohoitojen käyttäjien muotokuvassa nousee sekä 
kansainvälisissä että suomalaissa tutkimuksissa esiin samansuuntaisia 
piirteitä. Ensiksi, tyypillisiä käyttäjiä yhdistävä piirre on sairastamisen 
moniulotteisuus ja kroonisuus. Käyttäjät ovat kokeneet terveydenti-
lansa huonoksi, heillä on paljon oireita ja monilla on diagnostisoitu 
jokin krooninen sairaus. Toiseksi, vaihtoehtohoidoista etsitään apua 
silloin, kun virallinen järjestelmä ei ole osoittautunut tehokkaaksi 
eikä ole pystynyt tarjoamaan apuaan. Näin on usein monissa psyko-
somaattisissa oireissa, tuki- ja liikuntaelinten vaivoissa, syöpäsaira-
uksissa ja ihottumissa. Käyttäjissä on sekä ”viimeiseen oljenkorteen” 
turvautuvia että kokeilijoita, mutta myös kriittisiä valikoijia, jotka 
itsenäisesti etsivät tietoa eri hoitomuodoista ja valikoiden päätyvät 
ratkaisuihin. (Vaskilampi 1992; Kellner & Wellman 1997; Cant & 
Sharma 2000.) 

Sairastavuuden moniulotteisuuden lisäksi käyttäjien keskuudessa 
on erottautumassa yleinen kaupunkilaiskulttuuri, jossa uudet hoito-
muodot ovat levinneet laajasti, etenkin naisten keskuudessa. Toisaalta 
esimerkiksi Suomessa maaseutu näyttäytyy edelleen perinnehoitojen 
suurkulutusalueena. Etenkin vanhempi ja vähemmän koulutusta saa-
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nut väestö käyttää paljon perinteisiä hoitomuotoja kuten jäsentenkor-
jausta. Tämän päivän tyypillinen käyttäjä länsimaissa on kuitenkin 
koulutettu, keskiluokkainen ja keski-ikäinen nainen. Vähiten hoito-
ja käyttävät nuoret ja vanhemmat ikäryhmät. (Bernstein & Shuval 
1997; Kellner & Wellman 1997; Vaskilampi 1992.) Kuriositeettina 
mainittakoon, että omassa tutkimuksessani homeopaatin vastaanoton 
asiakkaista on miehiä 4, ja heidän ammattijakaumansa vaihtelee kir-
vesmiehestä emeritusprofessoriin.

Tyypillisin ja toistuva länsimaisissa tutkimuksissa esiintyvä tulos 
on, että käyttäjät yhdistävät viralliset ja epäviralliset palvelut. Ihmiset 
liikkuvat joustavasti valikoiden koko terveydenhuollon kentällä. He 
tekevät valintoja erityyppisten hoitojen välillä ja arvioivat hoitojen ja 
ohjeiden noudattamisen järkevyyttä itselleen. Integroitu käyttö ja käy-
tön kasaantuminen ovat leimaa-antavia piirteitä vaihtoehtohoidoille: 
virallinen ja epävirallinen nivoutuvat näin yhteen. (Vartiainen et al. 
1993; McGregor & Peay 1996; Kelner & Wellman 1997.) 

3.4 Vaihtoehtohoitojen suosion selityksiä 

Miksi ihmiset käyttävät vaihtoehtohoitoja niin runsaasti, miten kas-
vavaa suosiota on mahdollista ymmärtää ja selittää? Cant ja Sharma 
(2000: 429–430) tiivistävät suosion selitykset seuraavasti. Yksinker-
taisin ja ensimmäinen vastaus on se, että ihmiset etsivät ensisijaisesti 
tehokasta ja turvallista hoitoa omiin vaivoihinsa. Tämä ei kuitenkaan 
ole ainoa selitys, vaan monet käyttäjät ovat huolissaan myös biolää-
ketieteen interventioiden sivuvaikutuksista ja suosivat tästä syystä 
luonnonmukaisempia ja vaarattomiksi mieltämiään hoitoja. Kolmas 
keskeinen suosiota selittävä tekijä on potilaiden kokema vastaanot-
tojen laadullinen erilaisuus suhteessa lääketieteen tavanomaisiin vas-
taanottoihin. Tämän erilaisuuden voi tiivistää seuraaviin lähtökohtiin: 
kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys ja hoitosuhteen osallistavuus. Usei-
den vaihtoehtohoitojen vastaanotot ovat kestoltaan pitkiä, usein noin 
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tunnin mittaisia, joka luo edellytykset edellä mainittujen lähtökohtien 
toteutumiselle. Pitkäkestoinen vastaanotto tarjoaa potilaalle enem-
män mahdollisuuksia keskustella pitkään ja syvällisesti monenlaisista 
hyvinvointiinsa liittyvistä kysymyksistä. Useimpien vaihtoehtohoito-
jen kokonaisvaltainen näkökulma terveyden ja sairauden kysymyksiin 
tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että potilaan emotionaalinen hy-
vinvointi on yhtä merkittävä kuin fyysinen toimintakyky. Usein poti-
laalle tarjotaan myös sellaisia vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää hoitoaan 
ja sairauttaan, jotka resonoivat potilaan oman näkemyksen kanssa. 
Potilaat kokevat tasa-arvoisemman ja osallistavamman hoitosuhteen 
ja vuorovaikutuksen tyydyttäviksi. 

Vaihtoehtolääkinnän kenttää pidetään alueena, jossa potilaskes-
keiset työskentelytavat toteutuvat. Empiirisissä tutkimuksissa (esim. 
Cant & Calnan 1991, Sharma 1992, Vartiainen ym.1993) on todet-
tu, että useimmiten vaihtoehtolääkinnän hoitosuhteessa korostuu 
asiakkaan oman sairaudentilan ja kokemuksellisuuden arvostaminen: 
ne on sisään kirjoitettu useimpien hoitomuotojen hoitoideologiaan 
ja käsityksiin sairaudesta ja parantamisesta. Asiakkaan kuvaus oireista 
ja terveydentilasta otetaan totena ja se pyritään selittämään ja hoi-
tamaan. Operointi ei tapahdu teoreettisten tautiluokitusten mukaan 
eikä vaivaa käsitteellistetä yksilöllisen kokemusmaailman ulkopuolel-
le. Vaihtoehtolääkinnän merkitysjärjestelmien moninaisuus sekä tul-
kinnallinen rikkaus vaikuttavat hoitosuhteen luonteeseen. (Cant & 
Sharma 2000; Vaskilampi 1992, Sirois & Gick 2002; vrt. Mishler 
1984.) 

Terveyssosiologien mukaan puhtaan luonnontieteellinen terveys-
diskurssi on osaltaan synnyttänyt tyytymättömyyttä virallista tervey-
denhuoltojärjestelmää kohtaan. Kun terveys ja sairaus on paikallistettu 
yksilön kokemusmaailman ulkopuolelle teknisin keinoin mitattavak-
si ja hoidettavaksi, on yksilöltä itseltään viety asiantuntijuus omaan 
terveydentilaansa nähden. Biolääketieteen selitykset ovat yleisiä lain-
alaisuuksia ja todennäköisyyksiä, kun taas vaihtoehtolääkintä tarjoaa 
omasta ideologiastaan kumpuavia selitysmalleja ja käsitteitä sairauden 
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ja oireiden ymmärtämiseen. (Saano 1995; Th ompson 2000; vrt. Kan-
gas ym. 2000.) Myös virallisen lääketieteen terveysdiskurssissa koros-
tetaan yhä enemmän sekä yksilön kokemusta että potilaslähtöisyyttä. 
Potilaan oikeutta osallistua vastaanotolla omaa terveyttään koskevaan 
päätöksentekoon korostetaan nykyään keskeisenä lääkärin työskente-
lyä ohjaavana periaatteena tai ainakin ideaalina. (Sellerberg 1991; Ro-
ter & Hall 1992; Cant & Sharma 2000.) Nämä kehityskulut näkyvät 
mm. lääkärikoulutuksen uudistamispyrkimyksenä, jossa painotetaan 
vuorovaikutustaitojen oppimista ja vuorovaikutuksen sujumista osa-
na laadukasta ja tuloksellista hoitoa (Birgegård 1993; Pyörälä 1993; 
Eskola & Puustinen 1996).

Vaihtoehtohoidot kiinnostavat ja niitä käytetään, koska niiden 
käyttäjät kokevat niiden tehoavan, eli he saavat niistä apua vaivoihin-
sa. Selitystä sille, miten hoidot vaikuttavat tai ylipäänsä näyttöä niiden 
vaikuttavuudesta ei ole mahdollista löytää ammentamalla luonnon- ja 
lääketieteen selitysmalleista ja teorioista. Juuri tämä ristiriita tuntuu 
olevan kiistelyn kohde; potilaat kokevat hoitojen auttavan, mutta 
luonnontieteellinen näyttö vaikuttavuudesta puuttuu. Positiivisia 
vaikutuksia on tutkittu ja tarkasteltu hyvin usein plasebo- eli lume-
mekanismin kautta, koska objektiivista, luonnontieteellistä selitystä 
ei ole löytynyt. Lumeeksi kutsutaan vaaratonta ainetta tai toimenpi-
dettä, jolla on subjektiivinen hoitava vaikutus. Sairaus herättää aina 
pelkoa ja turvattomuutta, ja jo antiikin lääketieteessä ymmärrettiin 
sekä lääkäriin että lääkkeeseen liittyvän suggestion merkitys. Lääkin-
nän historia on pitkälti ollutkin plaseboilmiön historiaa: suurin osa 
virallisen lääkinnän hoitomenetelmistä 1800-luvulla on ollut itse asi-
assa tehottomia (Vuori 1979; Hyyppä 1997). Lume-käsite täyttää pari 
sataa vuotta, mutta väittely sen puolesta ja sitä vastaan käy edelleen 
kiivaana. Huolimatta tutkimuksesta ei myöskään lumeen perusteista 
ole saatu uutta tietoa viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Suh-
tautuminen on ristiriitaista; sen merkitystä ei juuri arvosteta lääketie-
teen sisällä, vaikka toisaalta sen sanotaan olevan läsnä kaikissa ihmisiin 
kohdistuvissa hoidoissa. Lumeen lainalaisuudet eivät selity luonnon-
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lakien, vaan ennemminkin psyykkisten lakien ja positiivisten ennak-
ko-oletusten kautta, ja tätä tarjotaan selitykseksi sille, miksi vaihtoeh-
tohoitojen koetaan auttavan. (Hyyppä 1997: 250–253; Saano 1995; 
Tuomainen ym. 1999: 19–24.) 

Yhtä aikaa vaihtoehtoisten terveydenhoitopalveluiden käytön ja 
tarjonnan laajentumisen kanssa on siis nähtävissä niiden aseman ja 
rajojen uudelleen määrittely suhteessa viralliseen ja julkiseen tervey-
denhuoltojärjestelmään. Viralliset ja epäviralliset terveysmarkkinat 
ovat muuttumassa avoimemmiksi ja läpäisevämmiksi, virallinen ter-
veyssektori omaksuu aineksia epäviralliselta. Samansuuntainen pro-
sessi näkyy myös vaihtoehtolääkinnän kentällä. Legitimointi-kamp-
pailussaan ne omaksuvat muun muassa osia lääketieteestä osaksi omaa 
koulutusjärjestelmäänsä sekä sen sisältöjä, ja näin rajat virallisen ja 
epävirallisen välillä sumentuvat. (Vaskilampi 1992; Sharma 1996.) 

3.5 Postmodernin ajan terveys, paramedikalisaatio ja asiantuntijuus 

Suomalaisissa arvomittauksissa ja -tutkimuksissa toistuvasti esiin tullut 
tulos viime vuosikymmeninä on ollut terveyden arvostaminen ensim-
mäiselle sijalle. Terveys arvona on korostunut voimakkaasti, jopa ää-
rimmilleen länsimaisissa kulttuureissa viime vuosikymmeninä. (Bury 
1998; Kangas ym. 2000.) Postmodernin yhteiskuntakritiikin mukaan 
terveyden vaaliminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat nousseet me-
nestyvän ja kunnon kansalaisen elämänehtojen säätelijäksi ja moraa-
liseksi velvollisuudeksi, sekä osaksi jatkuvaa itsensä tarkkailun projek-
tia. Koko elämää koskevan menestystarinan rakentaminen kietoutuu 
terveyden palvontaan: tavoitteena on elämä ilman sairauksia. Erilaiset 
rituaalit, kuten juokseminen tai kehonrakennus ovat keinoja, joilla so-
vitetaan tervettä elämää vastaan tehtyjä rikkeitä, kuten syöpöttelyä ja 
juopottelua. Terveysintoilu tai -aate ”healthism” näyttäytyy terveyden 
kulttuurisena mallina ja erityisesti terveyden palvontana; hyvinvointi 
ja onnellisuus määrittyvät sekä terveys- että moraalikysymyksiksi, joi-
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den logiikkaa yksilön on noudatettava. Tarjolla on illuusio siitä, että 
ihminen voi loputtomiin kontrolloida omaa terveyttään. (Crawford 
1980; Tuomainen ym. 1999; Sharma 1996.) Yhdeksi selitykseksi täl-
le prosessille on tarjottu modernisoitumiseen liittynyttä arvotyhjiötä, 
jota lääketiede ryhtyi paikkaamaan. Lääketieteen aseman vahvistu-
mista on selitetty sekä biolääketieteen huimalla kasvulla että tekno-
logisilla innovaatioilla, jotka ovat pystyneet tarjoamaan ratkaisuja yhä 
useampiin terveyttä uhkaaviin ongelmiin. (Williams & Calnan1996; 
Kangas & Karvonen 2000.)

Jos ja kun terveydestä on tullut eräänlainen pakko, itsensä tarkkai-
lun, riskien välttämisen ja elämänhallinnan projekti, niin onko vaih-
toehtoisten hoitojen suosion lisääntyminen osa tätä terveysihanteen 
noususuhdannetta, ja jos, niin miten? Tätä kysymystä on hedelmäl-
listä tarkastella medikalisaatio–paramedikaalisaatio-prosessien kautta. 
Yksi osa lääketieteen aseman voimistumista on medikalisaation hui-
ma kasvu. Medikalisaatiolla tarkoitetaan yleisesti sekä lääketieteen 
asiantuntijuuden kasvua että poikkeavuuden ja sosiaalisten haittojen 
lääketieteellistämistä. Medikalisaatioprosessissa lääketieteen valta laa-
jenee aiemmin ei-lääketieteellisinä pidetyille alueille kuten ikääntymi-
seen tai poikkeavaan käyttäytymiseen. Medikalisaatio näkyy meidän 
ajassamme myös terveyteen liittyvien elinkeinojen kasvuna: lääketie-
teen ja terveydenhuollon status nousee. (Zola 1975; Tuomainen ym. 
1999.) Ainakin suomalaisten medikalisaation kriitikkojen mielestä 
vaihtoehto- tai uskomuslääkinnän kenttä ja sen kasvun ja merkityksen 
lisääntyminen on vahvasti osa medikalisaatiotendenssin kääntöpuolta 
eli paramedikalisaatiota, jolla viitataan lääketieteen ulkopuolisten ter-
veysuskomusten korostumiseen ja voimistumiseen. Terveystavoittei-
sessa yhteiskunnassa on tilausta myös vaihtoehtoisille hoitomuodoille, 
jotka onnistuvat tukemaan uskoa paremmasta terveydestä ja hyvin-
voinnista. Medikalisaatio ja paramedikalisaatio ikään kuin ruokkivat 
toisiaan: terveyden ja sairauden kysymykset pysyvät fokuksessa, vaik-
kakin ne prosesseina ovat osin vastakkaisia. (Tuomainen ym. 1999: 
11–24.) 
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Terveyden nousemista elämän pääsisällöksi ja lääketieteen vaiku-
tusvallan kasvua voidaan pitää yhtenä postmodernin ajan tunnuspiir-
teenä. Toisena postmodernin ajan piirteenä voidaan pitää edelliselle 
kehityskululle vastakkaista ja ristiriitaista kehityskulkua, eli lääketie-
teen arvovallan murtumista. Tällä viitataan ennen kaikkea lääkäripro-
fession arvovallan osittaiseen kyseenalaistumiseen ja terveydenhuollon 
moniarvoistumiseen. Terveydenhuollon kentällä lääkärien rinnalla 
vaikuttavat monet muut ammattilaiset ja lisäksi osa tätä prosessia on 
myös potilaiden ”äänen” voimistuminen. (Williamas & Calnan 1996; 
Kangas & Karvonen 2000.) Kun asiantuntijuus modernissa on pe-
rustunut tiedon hallinnan mukanaan tuomaan auktoriteettiin, ei ka-
pean erityisalueen hallinta postmodernissa oikeuta enää samanlaiseen 
ja itsestään selvään asiantuntija-asemaan. Käsitys tiedosta jäsentyy 
toisin, se ymmärretään kyseenalaisena, yhtä ja ainoaa totuutta ei ole 
löydettävissä. Ajan ja kulttuurin murros heijastuvat myös terveyden ja 
sairauden merkityksiin ja asemaan niin yksilöiden elämässä kuin yh-
teiskunnassa. (Sharma 1996; Bury 1998; Kangas & Karvonen 2000.) 

Lääketieteen asemaan vaikuttaa myös potilaiden kasvava asian-
tuntemus ja odotukset. Ihmisillä on mahdollisuus ja kyky hankkia 
tietoa sairaudestaan ja hoitomahdollisuuksista useista eri lähteistä. On 
esitetty, että huolimatta luottamuksesta koululääketieteen asiantunte-
mukseen, ovat potilaat yhä halukkaampia asettumaan aktiivisempaan 
ja neuvottelevaan positioon suhteessa lääkäriin. (Vrt. Williams & Cal-
nan 1996.) Tämä kehityskulku on osa yleisempää asiantuntijuuteen 
ja tiedon objektiivisuuteen liittyvää kritiikkiä. Hoitosuhteen perus-
tan nähdään muodostuvan yhä enemmän neuvoteltavuuden varaan; 
asiakkaalla on mahdollisuus shoppailla kuluttajana terveyspalveluiden 
monipuolisilla markkinoilla ja tehdä erilaisia valintoja oman hoitonsa 
suhteen. Terveyttä voidaan siis tarkastella myös kulutushyödykkeenä: 
siihen liittyy vahva kuluttajalähtöisyys ja individualistinen eetos – ää-
rimmillään asiakasnäkökulmaan viitataan silloin, kun puhutaan poti-
laskuluttajista (Toiviainen 2004: 259). Trendinä näyttäisi siis olevan 
terveysmarkkinoiden laajentuminen ja kuluttajasuuntautunut lähes-
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tymistapa. Osallistuminen ja kumppanuus ovat poliittis-ideologisena 
ohjelmana syrjäyttämässä perinteisiä paternalistisia toimintakäytäntö-
jä. (Vaskilampi 1992, 1994; Kangas & Karvonen 2000.)

Toisaalta postmodernin ajan yksi leimaava piirre on muutos län-
simaisessa tautikuvastossa. Terveysongelmat ovat viimeisen sadan 
vuoden aikana muuttaneet muotoaan olennaisesti. Erityisesti pitkä-
aikaissairaudet sekä erilaiset kipu-, väsymys-, ja allergia-oireet ovat li-
sääntyneet. Hyypän (1997, 253) mukaan suurin osa vaihtoehtoisesta 
tai täydentävästä hoidosta kohdistuu toiminnallisiin oireisiin ja psy-
kosomaattisiin vaivoihin. Lääketieteen voimattomuus parantaa monia 
kroonisia sairauksia on tunnustettu tosiasia, joka on johtanut myös 
pettymykseen. Lääketieteen parantavan voiman ja tieteellisyyden 
perusta murenee samalla kun tieto suhteellistuu ja muuttuu epävar-
memmaksi. Vastauksia epävarmuuteen haetaan monista eri tiedon lä-
heistä ja ajatussuunnista ja etenkin vaihtoehtohoitojen monipuoliselta 
kentältä. (Williams & Calnan 1996; Kangas & Karvonen 2000.) 

Myös illuusio pelkästään hyvää tekevistä lääkkeistä on rikkou-
tunut. Esimerkiksi talidomidikatastrofi , lääkkeiden sivuvaikutusten 
lisääntynyt tunnistaminen ja antibioottien liikakäytön aiheuttamat 
uhkakuvat ovat murtaneet positiivista kuvaa. Lääkkeiden sivuvaiku-
tusten pelko on nykyään suuri, ja siksi vaihtoehtoja haetaan luonnon-
lääkkeistä, joihin liittyy mielikuva niiden puhdistavasta vaikutuksesta. 
Saano (1995) ja Vaskilampi (1994) tarkastelevat luonnonlääkkeiden 
lisääntyvää käyttöä turvallisuutta tuovana rituaalina ja ennaltaehkäi-
synä, joka perustuu omaan päätökseen. Se voi näyttäytyä tarpeena 
löytää välimuoto hoitamatta jättämisen ja varsinaisen lääkkeiden käy-
tön välillä, ainakin sellaisissa vaivoissa, joita ei luokitella sairauksiksi. 
Omasta itsestään ja hyvästä olostaan huolta pitävät ihmiset kanavoivat 
oireensa luonnonlääkkeiden käytöksi. Saanon ja Vaskilammen kritii-
kin kärki on siinä, että luonnonlääkkeiden käyttö voidaan hahmottaa 
enemmänkin sopeutumisen kuin kapinoinnin strategiana, enemmin-
kin tapana hakea lisää lääkitystä kuin päästä siitä eroon. 
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Terveyspalveluiden kysynnän kasvu näyttää olevan rajatonta: 
yhä uusia hoitoja tarjotaan, yhä enemmän hoitoa kysytään. Jatkuvaa 
kamppailua käydään kuitenkin siitä, mitä julkisin varoin kustannettu-
ja hoitoja tarjotaan ja kenelle niitä tarjotaan ja millä perusteella: priori-
sointikeskustelut ja hoitojen vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointi 
ovat kestoaiheita sekä poliittisessa että julkisessa keskustelussa. Osana 
tätä terveystrendiä ja kehitystä näyttäytyy myös vaihtoehtolääkinnän 
kentän ja merkityksen kasvu. Vaikka potilaat tässä muuttuneessa ti-
lanteessa ovat ehkä hylänneet lääketieteen metanarratiivin, ei lääke-
tieteen valta-asema terveyden ja sairauden ylimpänä auktoriteettina 
ole kuitenkaan uhattuna: mistään radikaalista muodonmuutoksesta 
ei liene kyse. Terveydenhuollon kokonaisuus on ennemminkin jän-
nitteinen ja rajankäyntiä tapahtuu jatkuvasti virallisen ja ei-virallisen 
kesken. Kyseessä on ehkäpä ennen kaikkea terveydenhuollon eksper-
tiisin uudelleenmäärittelyn prosessi, jossa myös vaihtoehtohoidoilla 
on sanansa sanottava. (Bury 1998; Kangas & Karvonen 2000. )

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan kattavammin homeopaattisen 
hoidon teoriaa, ideologiaa ja käytäntöä. 

3.6 Homeopatian hoitoperiaatteet

Tämän luvun tavoitteena on antaa taustatietoa homeopatian hoito-
periaatteista ja lähtökohdista. Tavoitteeni on, että etenkin ne lukijat, 
joille homeopatian terveys- ja sairauskäsitykset eivät ole tuttuja, pys-
tyvät paremmin peilaamaan empiiristä analyysiani homeopatian hoi-
toideologisiin lähtökohtiin. Edellisessä luvussa totesin, että Suomessa 
homeopatiaa ei toistaiseksi käytetä samassa laajuudessa kuin Keski-Eu-
roopan maissa. Kuitenkin Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 
homeopatia on toiseksi eniten käytetty lääkinnän muoto maailman-
laajuisesti. Käytetyin on kiinalainen lääketiede, kun taas biolääketiede 
on sijalla neljä. (Chappel 1999, ref. Chatwin 2003: 29.) 
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Homeopatia tulee kreikankielisistä sanoista homoios pathos eli 
samanlainen kärsimys. Homeopatian perustajana pidetään saksalaista 
lääkäriä ja farmakologia Samuel Hahnemania (1755–1843). Homeo-
patian syntyä on selitetty reaktiona silloisen lääketieteen oppeihin. 
Vielä 1700-luvun loppupuolen lääketiede oppeineen ihmisruumiin 
perusnesteistä ja suoneniskennän suotuisista vaikutuksista luultavasti 
tappoi ihmisiä yhtä usein kuin pystyi heitä auttamaan. Lääketieteen 
asema ei ollut mitenkään ylivertainen kansanparannukseen verrattu-
na. Tuon ajan virallisiin hoitoihin verrattuna homeopatialla saavutet-
tiin hyviä hoitotuloksia ja siitä kiinnostuttiin laajasti. (Vuori 1979; 
Häyry 1989.) Hahneman otti lähtökohdakseen ajatuksen, että aine, 
joka suurina määrinä aiheuttaa joitakin oireita terveessä ihmisessä, voi 
pieninä annoksina sairaille annettuna parantaa. Tämä homeopatian 
perusperiaate, samanlainen parantaa samanlaista, juontaa juurensa jo 
Hippokrateen (n. 460–360 ekr.) aikaan ja se on ollut käytetty periaate 
eri maiden kansanlääkinnässä. (Javanainen & Saano 1996; Sulkakoski 
1996.) 

3.6.1 Samankaltaisuusperiaate

Hahneman yritti lääkärin työssään vähentää käytettyjen lääkkeiden 
haitallisia sivuvaikutuksia. Hän huomasi kokeissaan, että kun malari-
an lääkettä kiniiniä annettiin pieninä annoksina ihmisille, jotka eivät 
olleet sairaita, heille tuli malarian oireita. Myöhemmin hän havaitsi, 
että periaate ”samanlainen parantaa samanlaisen” piti paikkansa myös 
monien muiden lääkeaineiden, kasvien ja mineraalien osalta ja erityi-
sesti silloin, kun niitä annettiin pieninä annoksina. Homeopaattisen 
hoitoperiaatteen mukaan vaikkapa unettomuutta voidaan hoitaa mo-
ninkertaisesti laimennetulla stimuloivalla lääkeaineella, joka on val-
mistettu esimerkiksi kofeiinista. Vastaavasti infl uenssaa, jonka oireita 
ovat vuotavat ja kirvelevät silmät sekä vuotava nenä, voidaan hoitaa 
sipulista valmistetulla aineella, koska sipulin kuoriminen aiheuttaa 
yleensä samantapaisia oireita. (Sulkakoski 1996: 126.) 
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3.6.2 Laimennetut lääkkeet 

Homeopaattisten lääkkeiden valmistaminen tapahtuu vielä nykyään-
kin Hahnemanin perusideoihin pohjautuen. Hahneman alkoi aika-
naan laimentaa potilailleen määräämiään lääkkeitä ja huomasi, että 
mitä enemmän hän laimensi niitä, sitä paremmin ne alkoivat vaikut-
taa ja sitä lievemmät olivat haittavaikutukset. Tällä tavoin hän kehitti 
laimennos- ja ravistelumenetelmän, jota kutsutaan potenssoinniksi. 
Homeopaattiset valmisteet laimennetaan systemaattisesti ja potilaalle 
annetaan pienin vaikuttava annos. Mitä enemmän laimennettu lääke 
(ns. korkea potenssi), sitä tehokkaampana sitä pidetään. Lääkeaineen 
parantavan voiman oletetaan siirtyvän ravisteltaessa laimennusaineen 
fysikaaliseen rakenteeseen ja vahvistuvan aineen laimentuessa. Juuri 
tämä homeopatian periaate on ollut erityisen kiistelty. Se on tavallaan 
”terveen järjen” vastaista, koska usein lääkeaineet laimennetaan niin 
alhaisiksi, että ns. vaikuttavaa ainetta ei käytännössä ole enää jäljel-
lä. Esimerkiksi D6-laimennoksessa on vaikuttavaa ainetta jäljellä yksi 
miljoonasosa. Se herättää kysymyksen siitä, mihin lääkkeen terapeut-
tinen vaikutus viime kädessä perustuu. Selityksenä on ns. elämän-
voima. Homeopatiassa oireiden ja sairauksien katsotaan ilmentävän 
elämänvoiman häiriötä. Elämänvoimaa pidetään elämää ylläpitävänä 
energiana, joka heikentyessään aiheuttaa sairauksia ja oireita, kuten 
mielialaongelmia, ihottumaa ja allergioita. Hahnemanin mielestä ih-
misessä toimiva tasapainottava elämänvoima pyrkii pitämään ihmi-
sen terveenä elämän haasteiden ja rasitusten edessä. Homeopaattisen 
lääkkeen katsotaan antavan erityisen impulssin elimistön itsesäätelylle 
ja sairautta korjaavalle prosessille. Homeopaattisten lääkkeiden tar-
koituksena on siis palauttaa elimistöön se tasapaino, joka sairauden 
aikana on vioittunut – elimistön oma ”viisaus” saa toimia. (Cant & 
Sharma 2000; Sulkakoski 1996; Rowe 1998; ns. veden muistista ks. 
esim. Maddox ym 1988; Hirst ym. 1988.) 
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3.6.3 Lääkeainekokeilut terveillä 

Homeopatian kolmas periaate samanlaisuus- ja potenssointiperiaat-
teiden lisäksi on ns. lääkeainekuvat, jotka on saatu määriteltyä ter-
veille ihmisille tehdyistä lääkeainekokeiluista. Lääkeainekokeilussa 
ns. terveille koehenkilöille annetaan valittua homeopaattista lääke-
ainevalmistetta kunnes potilaalle tulee oireita. Koehenkilöt kirjaavat 
tarkasti kaikki esille tulevat oireet, niin psyykkiset kuin fyysiset, jotka 
jollain tavalla poikkeavat henkilön normaalitilasta. Näistä eri ihmisiltä 
kerätyistä subjektiivisista oiretiedoista muodostetaan lääkeaineen oi-
rekuva. Tutkittuja lääkeaineita on nykyään arviolta noin 2000–3000 
ja vanhoja lääkeainekuvia tarkistetaan jatkuvasti, samalla kun uusis-
ta aineista tehdään lääkeainekokeiluja. (Sulkakoski 1996: 129–130.) 
Homeopatian kriitikot ovat puuttuneet siihen, että lääkeainekuvat 
perustuvat tutkimushenkilöiden vaikutelmiin ja tuntemuksiin, eikä 
minkäänlaisia objektiivisia mittareita käytetä. Kriitikkojen mukaan 
luettelot lääkkeen ominaisuuksista ja vaikutuksista muodostuvat hel-
posti ristiriitaisiksi, joka johtaa siihen, että homeopaatin on toimitta-
va pitkälti vaistonsa varassa. (Javanainen & Saano 1996: 56.) 

Lääkeainekokeiluista kerätty tieto on sisällytetty kahteen kirjaan, 
joita ainakin suomalaiset ja britannialaiset homeopaatit käyttävät työs-
kentelynsä apuvälineenä vastaanotolla. Materia Medica -kirja muistut-
taa lääkäreiden käyttämää Pharmaca Fennicaa ja siihen on kirjattu eri 
lääkeaineiden kuvaukset: se, mihin ne vaikuttavat ja minkälaisia oi-
reita ne aiheuttavat eri elimissä. Lääkeainekuvauksissa on tietoa myös 
mielialasta, unesta ja siitä, mikä helpottaa tai pahentaa oireita. Lää-
keainekuvausten erityislaatuisuus johtuu ns. konstituutio-opista. Sen 
mukaan jokaisella ihmisellä on erityinen fyysis-psyykkinen rakenne, 
joka vaikuttaa käyttäytymiseen tai reagointiin (Sharma 1992; Vickers 
& Zollman 1999). Tietyt lääkeaineet toimivat siis parhaiten juuri 
tietynlaisilla ja tietyn temperamentin omaavilla ihmisillä. Ihmisen, 
jonka konstituutio on esimerkiksi Pulsatilla, katsotaan olevan herkkä, 
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mielialoiltaan ailahteleva, ja kaipaavan lohdutusta. Pulsatilla-tyyppi 
voi huonosti iltaisin ja hänellä on nukahtamisvaikeuksia. Hän ei siedä 
rasvaista ruokaa eikä sianlihaa, mutta hän himoitsee jäätelöä. Yleensä 
hän ei ole janoinen, eikä hän siedä lämpöä vaikka on palelevainen. Vas-
taavasti esimerkiksi Arsenicum albu -tyyppinen ihminen on järjestystä 
rakastava, siisti ja huolellinen työssään. Akuutit vaivat ovat polttavia 
kuin tuli ja kroonisissa vaivoissa hän on epätoivoinen, ahdistunut ja 
rauhaton (www. apila.net/hoito-opas.htm.) Homeopaattisen hoidon 
erityispiirre on siis se, että samaan vaivaan tai oireeseen voidaan antaa 
eri lääke, koska valintaan vaikuttaa ihmisen yksilöllinen tapa potea 
sairauttaan. Tästä syystä esimerkiksi korvatulehduksesta kärsivä lap-
si, joka reagoi kipuun raivoamalla ja tavaroita paiskomalla tarvitsee 
eri lääkkeen kuin lapsi, joka hakee lohdusta äidin sylistä ja itkee hil-
jaa. Homeopaatin vastaanotolla lääkeainekuvia siis verrataan potilaan 
sairauden oireisiin ja persoonallisuuden piirteisiin ja kun vastinparit 
löydetään, niin potilas paranee kyseistä lääkettä syömällä. Vastaan-
otolla potilaasta, hänen taudistaan ja tilanteestaan yritetään saada niin 
tarkka kuvaus kuin mahdollista ja siksi potilaan haastattelu ja oirekar-
toitus muodostavat vastaanoton kivijalan. Homeopatian metodolo-
gia edellyttää, että lääkeaineen valinta perustuu ensisijaisesti potilaan 
kertomukseen ja kuvauksiin oireistaan ja elämäntilanteestaan. Yksilön 
kokemuksen ensisijaisuus on hoidon ja työskentelyn lähtökohtana: 
ihminen määritellään sairaaksi silloin kun hän itsensä sellaiseksi tun-
tee. (Sulkakoski 1996: 129–130: www.apila.net /fi n/koulutusesite). 

Homeopaatti tarvitsee työssään myös ns. homeopaattista reperto-
riota eli oireluetteloa. Repertorio on aakkostettu ja yksityiskohtainen 
oireluettelo, jonka pääotsikoita ovat mm. mieli, pää, silmät, kurkku, 
vatsa, virtsatiesysteemi, seksuaalinen systeemi, verenkierto, liikunta-
elimistö, iho, kuume ja hermosto. Esimerkiksi yläotsikon iho alta on 
löydettävissä laaja luettelo kymmenistä erilaisista iho-oireista, kuten 
akne, ekseema, psoriasis, haavaumat, polttava iho ja hilseilevä iho, ja 
näihin potentiaalisesti soveltuvista kymmenistä lääkkeistä. Kyseisten 
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otsikoiden alla on kuvauksia yleisoireisiin liittyvistä erottelevista piir-
teistä, kuten oireen puhkeamisen ajankohta, mahdollinen aiheuttaja, 
oireiden symmetrisyys, liitännäisoireet. Kunkin yksityiskohtaisen ku-
vauksen kohdalla on lueteltu ne potentiaaliset lääkeaineet, joilla juuri 
kyseistä oiretta on mahdollista lääkitä. Lääkkeen valinnan logiikka 
etenee poissulkemisen kautta: lukuisista vaihtoehdoista on löydettä-
vä juuri kyseisen potilaan oireiston erityispiirteitä vastaava lääkeaine. 
Lisäksi useiden pääotsikoiden alla on listattu sekä oireita pahentavia 
että helpottavia tekijöitä (modaliteetteja), kuten liikunnan ja lämmön 
tai juomisen oireita pahentava vaikutus ja se lääkeaine, joka on po-
tentiaalinen juuri kyseisen modaliteetin kanssa. (Boericke ym. 1990; 
Sulkakoski 1996, 130.) 

3.6.4 Mihin homeopatiaa käytetään?

Periaatteessa homeopatiaa voidaan käyttää lähes kaikenlaisiin vai-
voihin niin ihmisillä kuin eläimillä, sekä akuuteissa että kroonisissa 
vaivoissa. Homeopaattisten valmisteiden sanotaan olevan luonnon-
mukaisia, eikä niiden katsota aiheuttavan sivuoireita, mistä syystä ne 
soveltuvat myös vauvoille. Sen sijaan pitkälle edenneitä bakteerituleh-
duksia tai tiloja, joissa potilaan immunologinen säätely on vakavasti 
häiriintynyt, ei homeopatialla voida hoitaa. Homeopaattiset lääkkeet 
eivät myöskään korvaa elimistön puuttuvia omia aineita, kuten in-
suliinia. Suomen Homeopaattiyhdistyksen vuonna 2002 tekemän 
pienen potilaskyselyn mukaan (vastauksia 164) ensisijainen vaiva, 
johon vastaanotolta haettiin apua, oli mielen oireet (11%). Seuraavi-
na olivat iho-oireet ja allergiat (6%). Vastaajista suurin osa oli naisia 
(89%) ja vastaajien koulutustaso painottui ylempään koulutukseen: 
55%:lla potilaista oli korkeakoulu- tai opistoasteen koulutus. Suu-
rin osa vastaajista kuului ikäryhmään 30–50-vuotiaat. Keskeiset syyt 
vastaanotolle hakeutumiseen olivat seuraavat: muualta haetun avun 
toimimattomuus, muiden hyvistä kokemuksista kuuleminen ja halu 
pehmeämpiin hoitotapoihin. (Homeopatia 2002: 20). 
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Nämä tulokset ovat samansuuntaiset kuin kansainvälisten ho-
meopatiasta, sen käytöstä ja käyttäjistä tehtyjen tutkimusten tulok-
set (esim. Cant & Sharm 2000). Klassisessa homeopatiassa hoito ta-
pahtuu yhdellä lääkeaineella, sen sijaan ns. kompleksihomeopatiassa 
käytetään usean lääkkeen yhdistelmiä. Homeopatian käyttöalueet ja 
mahdollisuudet ovat laajentuneet viime vuosina voimakkaasti myös 
itsehoidon suuntaan. Eri puolilla Suomea, ainakin suurimmissa kau-
pungeissa, on homeopaattisten valmisteiden kauppoja, joista voi ostaa 
valmisteita yksittäisen oireen tai tutun taudin hoitoon ja saada neuvo-
ja kuten apteekista. 
(www.apila.net /fi n/koulutusesite, http://www.trusthomeopathy.org/
index.html; http://www.lyghtforce.com/HomeopathyOnline/; http://
www.homeopaatit.net/perus.html; http://www.homeopaatit.org./.) 

3.6.5 Lopuksi: ratkaisematon ristiriita vai mahdollisuus?

Homeopatian suosion yhdeksi keskeiseksi selitykseksi on siis tarjottu 
asiakkaan ja homeopaatin kohtaamista. Asiakasta kuunnellaan pitkään 
ja hänelle välitetään tunne siitä, että nimenomaan hänen ainutker-
taiseen ongelmaansa syvennytään kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti; 
myös hoidon valinta näyttää tarkkaan suunnatulta. ”Lääkäri hoitaa 
ihmisen sairautta, homeopaatti hoitaa sairasta ihmistä”, – kiteytti eräs 
tutkimukseen osallistuneista homeopaateista biolääketieteen ja ho-
meopatian eron hoitamisen periaatteissa ja lähtökohdissa. 

Homeopatiaa kohtaan esitetty kritiikki voidaan tiivistää farmako-
logi Veijo Saanon (1995) näkökulmaan. Hänen mukaansa homeo-
patiaa tarjotaan kokonaisvaltaiseksi, jopa syynmukaiseksi hoidoksi, 
vaikka siihen pätee kuitenkin monelta osin sama arvostelu, jota on 
kohdistettu viralliseen lääkintään. Koska homeopatia on olemuksel-
taan lääkehoidon kaltaista niin homeopaatin luota poistutaan useim-
miten homeopaattisen lääkereseptin kanssa. Saanon (1995) näkemyk-
sen mukaan homeopaattiset valmisteet vastaavat mm. olemattomiin 
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laimentamisen vuoksi erinomaisesti ihmisten toiveita pillerimagian 
mukaisista luonnollisista, kaiken parantavista ja haitattomista ihme-
lääkkeistä. Niitä käyttävien ei tarvitse ponnistella mukavien, mutta 
epäterveellisten elintapojen muuttamiseksi. Koululääketieteen edus-
tajat kiistävät siis hoidon tieteellisen vaikuttavuuden ja selittävät sen 
plasebolla ja hoitajan ja hoidettavan vuorovaikutuksen merkityksellä 
(esim. Tuomainen ym. 1999: 24, 91–92, Saano & Javanainen 1996).

Huolimatta ristiriidoista ja tieteellisistä heikkouksista on homeo-
patia yksi länsimaiden käytetyimmistä vaihtoehtolääkinnän muodois-
ta. Yksinkertaistettuna voi ajatella, että jos potilaat eivät koe saavansa 
hoidosta apua, eivät he sitä myöskään käytä: potilaat haluavat ennen 
kaikkea tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa (Sharma 1996). Yksi lupaus 
sisältyy siihen, että potilasta ei ”pilkota” eikä häneltä edellytetä lääke-
tieteen näkökulmasta ”oikeaoppista” tautia, vaan nimenomaan poti-
laan monioireisuuteen pyritään etsimään hoito, joka valitaan potilaan 
subjektiivisten kokemuksien ja kuvauksien perusteella. Tämä lähtö-
kohta poikkeaa biolääketieteen lähestymistavasta ja voi siis olla yksi 
suosiota selittävä tekijä. Luonnontieteelliseen paradigmaan tukeu-
tuessaan lääketiede on vaarassa menettää otteensa ihmisen kokemuk-
sesta ja hädäntunteesta. Se vieraantuu siitä osasta inhimillistä elämää, 
joka ei ole tieteellisesti tavoitettavissa. Sairastuneen oma kokemus ja 
kärsimys katoavat lääketieteen käytäntöjen piiristä, koska lääketieteen 
diskursseissa tuotetaan näkyvyyttä, objektiivisuutta ja kirkkautta, kun 
taas ihmisruumiin kokemukset ovat sekavia ja hämäriä. (Kangas & 
Karvonen 2000.)

Tutkimuksessani en ota kantaa siihen, mihin hoidon vaikutta-
vuus perustuu. Itselläni ei myöskään ole kokemusta homeopaattisesta 
hoidosta eikä vastaanottotilanteesta. Sen sijaan olen kuullut lukuisia 
tarinoita sekä onnistumisista että epäonnistumisista (ks. myös Mukka 
2002). Edellä oleva katsaus vaihtoehtohoitoihin ja erityisesti homeo-
patiaan kiinnittää huomion vuorovaikutukseen: hoitajan ja potilaan 
kohtaamisen merkitykseen. 
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3.7 Päätöksenteko ja potilaan osallistuminen tutkimuksen kohteena: 
 taustaa ja lähtökohtia 

Kuten aiemmin totesin, suuntautui analyyttinen kiinnostukseni tut-
kimusprosessin edetessä erityisesti hoitopäätöksenteon käytänteisiin 
ja potilaan osallisuuteen päätöksenteossa niin homeopaatin kuin yleis-
lääkärin vastaanotoilla. Tässä luvussa tarkastelen hoitopäätöksentekoa 
ja potilaan osallistumista sellaisten aiempien empiiristen tutkimusten 
ja keskustelujen valossa, jotka kohdistuvat potilaan ja lääkärin väliseen 
vuorovaikutukseen. Luvun ensisijaisena tavoitteena on tarjota kon-
teksti tutkimukseni empiirisille luvuille: se toimii tutkimustulosteni 
peilauspintana ja kiinnittää tutkimukseni osaksi terveyssosiologista 
vuorovaikutustutkimuksen perinnettä ja keskusteluja. Ensiksi tarkas-
telen potilaan osallistumisesta, sen lähtökohdista ja tavoitteista käytä-
vää keskustelua. Toiseksi erittelen sitä, minkälaisia malleja päätöksen-
teosta ja potilaan osallistumisesta on esitetty. Kolmanneksi syvennyn 
neljään vuorovaikutusnäkökulmasta tehtyyn päätöksentekoa tarkas-
televaan empiiriseen tutkimukseen tarkemmin. Kyseiset tutkimukset 
ovat tehty samalla metodologisella otteella kuin oma tutkimukseni ja 
ne tarjoavat selkeän peilauspinnan ja keskusteluyhteyden tuloksilleni. 

Potilaan osallistumista omaan terveydenhoitoonsa ja erityisesti 
hoitoaan koskevaan päätöksentekoon pidetään useissa maissa tervey-
denhuollon toimintaa ohjaavana lähtökohtana: sitä on korostettu sekä 
terveyspoliittisena ideaalina että olennaisena osana hoidon tulokselli-
suutta (Charles ym. 1999; Entwistle ym. 2002). Potilaan osallistumis-
ta päätöksentekoon perustellaan ainakin kahdella eri tavalla. Ensik-
si katsotaan, että potilaalla on sekä oikeus että halu osallistumiseen. 
Suomessa esimerkiksi laki potilaan asemasta ja oikeuksista vuodelta 
1992 toteaa, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 
kanssaan. Laki vahvistaa myös potilaan oikeuden tietoon: potilaan 
on saatava tietoa terveydentilastaan, eri hoitovaihtoehdoista, hoidon 
merkityksestä ja odotettavissa olevista tuloksista. Lisäksi potilaan osal-
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listumisen vaatimus heijastaa terveyspoliittista käsitystä potilaiden 
muuttuneista rooleista: potilaat eivät tyydy enää passiivisiin ja am-
mattilaisen tekemiä päätöksiä vastaanottaviin ja toteuttaviin asemiin, 
vaan he ovat tietoa aktiivisesti hakevia ja osallistumiseen pyrkiviä. Toi-
seksi katsotaan, että potilaan osallistuminen vaikuttaa myönteisesti 
tyytyväisyyteen ja hoidon tuloksellisuuteen. Mitä enemmän potilas 
tietää omasta hoidostaan ja sen merkityksestä terveydelleen, ja ennen 
kaikkea, mitä enemmän hän voi myötävaikuttaa päätökseen omista 
lähtökohdistaan, sitä sitoutuneempi hän todennäköisesti on myös 
toteuttamaan hoitosuunnitelmaa vastaanoton ulkopuolella. Potilaan 
osallistumisen päätöksentekoon katsotaan olevan yksi keskeinen kei-
no vähentää hoitojen keskeyttämistä ja muuttamista. (Greenfi eld ym. 
1985: 520; Ong ym. 1995: 910–911; Guadagnoli & Ward 1998: 
329; komplianssikeskustelusta ks. Lumme-Sandt 2002; www.concor-
dance.org.)1

1 David Reid (1984; 378–385) kollegoineen on kehittänyt klassisen sosiaalipsykolo-
gisen ”Locus of Control”- teorian pohjalta ”Participatory Control”-konseptin (osal-
listumisen kontrolli), jonka avulla voidaan jäsentää ja etsiä vastauksia kysymykseen, 
miksi potilaan osallistumisella voidaan olettaa olevan vaikutuksia tyytyväisyyteen, 
hoidon tuloksellisuuteen ja hoitoon sitoutumiseen. Vaikka Reidin konsepti sisäi-
sestä ja ulkoisesta kontrollista perustuu empiirisiin tutkimuksiin, jotka on tehty 
pääasiassa pitkäaikaissairaiden ja laitosolosuhteissa asuvien vanhusten parissa, niin 
hänen havaintojaan voidaan soveltaa laajemmin myös potilaan osallistumisesta ja 
merkityksestä käytävään keskusteluun. Reidin konseptin perusajatus on, että yk-
silön kokemus henkilökohtaisesta kontrollista ja hallinnasta omien elämäntapah-
tumiensa suhteen johtaa positiivisiin tuloksiin. Osallistumisen kontrolli-konsepti 
kysyy, miten yksilö kykenee säilyttämään kontrollintunteensa esimerkiksi omaan 
terveydentilaansa ja siihen kohdistuvien hoitotoimien suhteen, jos tilanne näyttäy-
tyy ennalta määrättynä. Vastaus on se, että kontrolloidakseen tilanteeseen liittyvää 
uhkaa, yksilö pyrkii toimimaan minimoimalla uhkaa ja tunnetta kontrollin me-
nettämisestä. Tämä voi konkretisoitua esimerkiksi lääkärin vastaanottotilanteessa 
siten, että potilas kysyy aktiivisesti hoitoonsa liittyvien päätösten perusteita ja hakee 
informaatiota. Psykologinen dynamiikka toimii siten, että jos yksilö ei pysty kont-
rolloimaan tapahtumia suoraan, hän pyrkii hakemaan kontrollia itselleen toisten 
toiminnan ja asiantuntijuuden kautta. Reidin loppupäätelmänä on, että jos potilas 
pystyy rajoittuneissakin tilanteissa hyödyntämään ”osallistumisen kontrollia”, niin 
tunne osallistumisesta ja yhteistoiminnasta on suurempi ja tämä kontrollin tunteen 
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Vaikka potilaan aktiivisen osallistumisen positiivisesta merkityk-
sestä vallitsee suhteellisen laaja konsensus, niin itse asiassa kysymys 
siitä, mitä osallistumisella missäkin tilanteessa tarkoitetaan, on epä-
selvää. Myös hoitopäätöksenteon kontekstissa osallistumisen konsepti 
on moniulotteinen ja vaikeasti hahmotettavissa. Esimerkiksi Entwi-
stlen ja tutkimusryhmän (2002: 75–81) tutkimus, jossa kysyttiin po-
tilaiden ja lääkäreiden näkemyksiä päätöksenteosta heti vastaanoton 
jälkeen, osoitti, että lääkärit ja potilaat tulkitsivat roolejaan ja osalli-
suuttaan päätöksenteossa monenlaisilla ja keskenään ristiriitaisillakin 
tavoilla. Tämä vahvistaa kuvaa osallistumisesta ja päätöksenteosta mo-
nimutkaisena ja monitasoisena toimintana. Voidaankin kysyä, mitä 
osallistumisella viime kädessä tarkoitetaan. Millä tavoilla potilas voi 
osallistua? Mitkä ovat potilaan osallistumisen rajat ja reunaehdot? Yksi 
osallistumisen monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä on se, että 
osallistuminen hoidosta päättämiseen on erilaista eri tilanteissa. Akuu-
teissa ja henkeä uhkaavissa tilanteissa osallistumisen edellytykset ovat 
olemattomat, elleivät mahdottomat. Päinvastainen tilanne on kaiketi 
silloin, kun potilaalla on krooninen sairaus. Hänellä on tällöin usein 
lääkäriä paremmat tiedot sairaudestaan ja sen hoitovaihtoehdoista: 
päätöksen luonne ja päätöksentekotilanteen piirteet heijastuvat sii-
hen, miten päätöksiä tehdään ja mikä on potilaan osuus (Watt 2000: 
8). Lisäksi on muistettava, että kaikki potilaat eivät halua osallistua 
päätöksentekoon, vaan ennemminkin he haluavat lääkärin olevan sel-
keä auktoriteetti ja kokevat olonsa epämukavaksi ilman tätä suhteen 
ulottuvuutta (Guadagnoli & Ward 1998: 330–331; Roter 2000: 19). 
Huolimatta siitä, että potilaan osallistumisen tärkeydestä vallitsee ny-
kyään yhteisymmärrys sekä lääkäreiden että tutkijoiden keskuudessa, 
niin käytännössä potilaiden osallistumisen aste vastaanotolla ei ole 

vahvistuminen omaan hoitoon liittyvissä päätöksissä vaikuttaa myönteisesti esimer-
kiksi hoitoon sitoutumiseen. Reid päätyy suosittamaan, että ammattilaisten tulisi 
toiminnassaan sekä rohkaista potilasta osallistumaan että tarjota hänelle mahdolli-
suuksia osallistua.
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erityisen korkea, vaan lääkärit hallitsevat edelleenkin keskustelua ja 
päätöksentekoa (Tuckett ym. 1985; Makoul ym. 1995: 1241; Coulter 
1999: 185–186; Stevenson ym. 2000: 832–839; Stevenson ym. 2004; 
Britten ym. 2000). 

Päätöksenteko ja potilaan osallistuminen ovat vilkkaan empiirisen 
tutkimuksen ja keskustelun kohteena niin kansainvälisesti kuin Suo-
messa. Suomessa potilaan osallistumisesta järjestettiin poikkitieteel-
linen seminaari ”Potilas, asiakas, kansalainen – osallistumisen mah-
dollisuudet terveydenhuollossa” vuonna 2004. Seminaarin teemojen 
kehittelyn tuloksena julkaistiin Potilaan osallistumisen teemanumero 
Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä (2004, 3: 41). Tutkimukse-
ni on yksi näkökulma osallistumisen monikerroksiseen tematiikkaan 
ja tarjoaa tietoa potilaan konkreettisesta osallistumisesta päätöksente-
koon vastaanotolla. 

3.8 Päätöksenteon mallit

Päätöksenteosta vastaanotolla on esitetty erilaisia malleja, joista ylei-
simmin keskusteluissa ja tutkimuksissa esillä olleet ovat lääkärivetoi-
nen, potilasvetoinen ja jaetun päätöksenteon malli. Lääkärin auktori-
teettiasemaan perustuva päätöksenteko on ollut vallitsevin käytäntö 
aina 80-luvulle asti, jonka jälkeen potilaan merkittävämpi osuus ja oi-
keudet omaa hoitoaan koskevissa päätöksissä nostettiin keskusteluun: 
trendi on edennyt paternalistisesta lähestymistavasta kohti potilaan 
autonomian ja osallisuuden korostamista (Quill & Brody 1996, 763–
769; Charles ym. 1997, 1999; Elwyn ym. 1999; Roter 2000: 17). On 
kuitenkin muistettava, että käytännössä hoitopäätöksenteko sijoittuu 
ennemminkin näiden lähestymistapojen mukaiselle jatkumolle, kuin 
puhtaasti tai yksiselitteisesti vain yhteen kategoriaan. Yksittäinen pää-
töksentekotilanne voi sisältää elementtejä eri malleista päätöksenteko-
prosessin eri vaiheissa. Päätöksenteon mallit ovat kuitenkin hyödyl-
lisiä, koska ne valaisevat kunkin vuorovaikutusmallin avainpiirteitä, 
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huolimatta siitä, että päätöksentekoprosessi on dynaaminen ja sisältää 
useita vaiheita. (Entwistle 2000: 78; Collins ym. tulossa.) 

Taulukossa 1 on esitetty tiivistetysti kolmen erilaisen päätöksen-
tekomallin keskeiset piirteet lääkärin ja potilaan välisessä vuorovai-
kutuksessa. Nämä elementit ovat informaation vaihto, päätöksestä 
keskusteleminen ja lopullinen päätös. Malli kuvaa päätöksenteko-
prosessia dynaamisesta näkökulmasta ja näyttää, mistä elementeistä 
päätöksenteko rakentuu ja mitä eri vaiheet pitävät sisällään erilaisissa 
päätöksentekotavoissa. Malli ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mikä on 
”hyvä” ja ”huono” päätöksentekotapa, koska päätöksenteko on aina 
kontekstisidonnaista ja edellyttää eri tilanteissa erilaista lähestymistä. 

Taulukko 1. 
Päätöksenteon keskeiset elementit lääkärivetoisessa, potilasvetoisessa ja jaetussa päätöksen-
teossa (Charles ym. 1999, ref. Entwistle ym. 2001).

Päätöksenteon tyyppi

Informaation vaihto 

Päätöksen pohdinta

Päätös siitä mitä 
tehdään 

Lääkärivetoinen 

lääkäri antaa potilaalle 
minimaalisen laillisesti 
vaadittavan lääketie-
teellisen tiedon 

lääkäri yksin tai 
yhdessä muiden kolle-
goidensa kanssalää-
käri yksin tai yhdessä 
muiden kollegoidensa 
kanssa

lääkäri 

Jaettu

lääkäri antaa lääke-
tieteellisen tiedon ja 
potilas antaa lääkärille 
päätöksenteon kannalta 
olennaisen henkilökoh-
taisen tietonsa 

lääkäri ja potilas ja 
mahdolliset muut   
keskustelevat vaihto-
ehdoista

lääkäri ja potilas

Potilasvetoinen

lääkäri antaa potilaalle 
kaiken päätöksenteon 
kannalta olennaisen 
tiedon

potilas ja mahdollisesti 
muut punnitsevat 
vaihtoehtoja

potilas
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3.8.1 Lääkärivetoinen päätöksenteko 

Reilut 30 vuotta sitten hoitopäätökset olivat lähes yksinomaan lää-
käreiden käsissä: päätöksistä ei käyty avointa keskustelua, ja potilaan 
osallistuminen oli minimaalista. Paternalistisessa päätöksenteossa lää-
kärin rooli on dominoiva, kun taas potilaan rooli on vastaanottava, 
passiivinen ja myöntyvä: lääkäri tekee sen minkä katsoo olevan poti-
laan parhaaksi ilman, että potilaan mielipidettä kysytään. (Chewning 
& Sleath 1996: 390.) Päätöksenteon valta-aseman säilymisen lääkärin 
käsissä ja auktoriteettiaseman kunnioittamisen taustalla on löydettä-
vissä useita selityksiä ja oletuksia, joista Charles ym. (1999: 652–653) 
ovat esittäneet seuraavat. Ensiksi katsotaan, että useimpiin vaivoihin 
on olemassa vain yksi ja paras hoito ja lääkäreillä on tämä tieto käy-
tettävissään, kun he tekevät päätöksiä. Toiseksi ajatellaan, että lääkärit 
eivät vain tiedä, mikä hoito on tarjolla olevista parasta, vaan he myös 
käyttävät tätä tietoaan järjestelmällisesti tehdessään hoitopäätöksiä. 
Kolmanneksi oletetaan, että lääkärit kokemuksensa ja asiantuntijuu-
tensa perusteella kykenevät myös arvioimaan eri hoitomuotojen te-
hokkuutta ja tekemään parhaan mahdollisen valinnan. Neljänneksi 
vedotaan normiin, jonka mukaan lääkärin ammatillisen ja eettisen 
toiminnan perustana on huolehtia potilaan parhaasta hoidosta ja hy-
vinvoinnista, ja tämä lähtökohta antaa lääkärille legitiimin oikeuden 
päätöksen tekemiseen. 

1980-luvun jälkeen edeltävien oletusten uskottavuutta ryhdyttiin 
kyseenalaistamaan. Useimpiin vaivoihin ei enää ollut tarjolla vain yhtä 
ja parasta hoitovaihtoehtoa, vaan päätöksenteon konteksti muodostui 
yhä monimutkaisemmaksi hyötyjen ja riskien punnitsemiseksi. Poti-
las oli se, kenen oli elettävä elämäänsä hoidon seurausten kanssa, ja 
ajatus siitä, että lääkäri oli paras henkilö punnitsemaan ja arvioimaan 
seurauksia, asetettiin kyseenalaiseksi. Samaan aikaan terveydenhuol-
lon laatuun kohdistuva tutkimus fokusoitui yhä enemmän tarjottavi-
en hoitojen tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Tutkimukset 
osoittivat, että samaan vaivaan tarjottavat hoidot vaihtelivat suuresti 
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myös sellaisten vaivojen hoitokäytännöissä, joita varten oli luotu sel-
keät hoitosuositukset. Samaan aikaan myös kuluttajaliike voimistui ja 
vaati, että potilailla tuli olla suurempi osuus itseään koskevassa päätök-
senteossa: potilaat hakivat aktiivisesti tietoa eri hoitomahdollisuuk-
sista, ja myös heidän mahdollisuutensa saada tietoa olivat räjähdys-
mäisesti kasvaneet. Nämä monesta suunnasta tulevat muutospaineet 
lääkärivetoista päätöksentekoa kohtaan saivat oikeudellisen muotonsa 
esim. Britannialaisessa lainsäädännössä, joka takasi potilaalle oikeuden 
saada tietoa kaikista mahdollisista tarjolla olevista hoitomuodoista ja 
määräsi, ettei hoitoa saanut toteuttaa ilman potilaan tietoista suostu-
musta. Suomessa laki potilaan asemasta ja oikeuksista vuodelta 1992 
takasi potilaalle vastaavat oikeudet. Tämä kaikki vaikutti osaltaan 
kasvavaan kiinnostukseen kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia uusia lä-
hestymistapoja päätöksenteossa, joissa potilaalla on suurempi rooli ja 
joiden katsottiin kompensoivan paternalistisen mallin väitettyjä epä-
kohtia. (Charles ym. 1999: 652–653; Roter 2000: 17.)

3.8.2 Potilasvetoinen päätöksenteko 

Päätöksenteon mallien jatkumolla potilasvetoinen päätöksenteko si-
joittuu vastakkaiseen päähän suhteessa lääkärivetoiseen malliin. Po-
tilasvetoisen mallin keskeiset piirteet voidaan tiivistää seuraavasti. 
Olennaisinta tässä mallissa on tiedon vaihtaminen, jonka ensisijainen 
suunta on lääkäriltä potilaalle. Oletuksena on, että lääkäri on potilaan 
ensisijainen tiedonlähde potilaan sairauden erilaisten hoitomahdolli-
suuksien suhteen. Tämän vuoksi lääkärin on kerrottava potilaalle kaik-
ki mahdollinen ja saatavilla oleva hoitoa koskeva tieto ja eri vaihtoeh-
tojen hyödyt ja riskit. Lääkärin tehtävät päätöksenteossa rajoittuvat 
informaation antamiseen ja muut vaiheet jäävät potilaan tehtäväksi. 
Vaikka kyseinen malli pohjautuu potilaan autonomian arvostamiseen 
ja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, se herättää myös kysy-
myksiä. Minkälaista ja kuinka yksityiskohtaista tietoa potilas tarvit-
see? Miten esimerkiksi vastaanoton aikarajoitukset vaikuttavat siihen, 
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miten perinpohjaisesti potilasta informoidaan? Kuinka paljon potilaat 
hakevat toisia mielipiteitä muilta lääkäreiltä? Miten potilaat tulkitse-
vat esimerkiksi hoitotulosten keskiarvot suhteessa omaan ainutker-
taiseen tilanteeseensa? Kun potilaalla on kaikki kontrolli päätöksistä, 
jättääkö se kuitenkin hänet liian yksin ja herättää ahdistusta? (Charles 
ym. 1999: 655–656; Gwyn & Elwyn 1999: 438.)

3.8.3 Jaettu päätöksenteko 

Edellä kuvattujen mallien välimaastoon sijoittuu ns. jaettu päätöksen-
teon malli, jossa korostetaan potilaan ja ammattilaisen välistä kump-
panuutta (partnership). Ihanteellisesti se tarkoittaa keskustelutapaa, 
jossa potilaan näkökulma ja mielipide otetaan olennaisena osana huo-
mioon sekä terveysongelman ratkaisussa että päätöksenteossa: ammat-
tilainen ja potilas ikään kuin ”omistavat” päätöksen yhdessä (Coulter 
ym. 1999: 318–320). Potilaan osallistuminen on siis olennaista koko 
päätöksentekoprosessissa; se ei ole vain yksi askel tai vaihe, vaan koko 
päätöksentekoa leimaava vuorovaikutuksen piirre. Päätöksenteon kes-
keiset piirteet ovat seuraavat. Ensiksi, lääkärin tehtävänä on huolehtia 
siitä, että potilas kokee voivansa tuoda omat näkemyksensä esille, että 
niillä on merkitystä päätöksenteossa. Toiseksi, potilaan näkökulmaa 
pitää tarkastella ja arvioida suhteessa kaikkiin vaihtoehtoisiin hoito-
linjoihin. Kolmanneksi, potilaan tarvitsee saada riittävästi selkeää tie-
toa vaihtoehdoista, riskeistä ja hyödyistä. Neljänneksi, lääkärin pitää 
auttaa potilasta muodostamaan selkeä kuva eri hoidoista. Viidenneksi, 
lääkärin ja potilaan tulee saavuttaa yhteinen näkemys hoidosta. Jaetun 
päätöksenteon malli sisältää runsaasti samoja elementtejä kuin potilas-
keskeinen vastaanottotyöskentely, mutta se painottaa erityisesti myös 
potilaan aktiivisuutta päätöksenteossa. (Stevenson ym. 2000: 830.) 
Jaetun päätöksenteon taustalla on ajatus siitä, että se on mahdollista 
niissä päätöksissä, joissa todellisia vaihtoehtoja on tarjolla. Mikäli näin 
ei ole, ei se välttämättä ole hedelmällinen lähestymistapa, eikä jaetusta 
päätöksenteosta voi puhua (Gwyn & Elwyn 1999: 437–447). 
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Edellä tarkastelluissa tutkimuksissa tuli esille se, että päätöksen-
teon konteksti, erityisesti se, mistä vastaanotolla päätetään, on osal-
taan muokkaamassa sekä vuorovaikutuksen kulkua että toimijoiden 
odotuksia ja tehtäviä vastaanotolla. Tutkimuksessani olen keskittynyt 
analysoimaan toimintajaksoja, joissa päätetään potilaan lääkitykses-
tä. Tämän valinnan takana on yksinkertaisesti se, että homeopaatin 
vastaanotolla käytettävissä olevien hoitomahdollisuuksien kirjo on 
kapeampi kuin yleislääkärissä. Homeopaattisilla vastaanotoilla hoi-
doksi tarjotaan siten lähes poikkeuksetta yksinomaan homeopaattista 
lääkevalmistetta (Chappel &Andrews 2001). Muista mahdollisista 
hoidoista tai lisätutkimuksista keskustelu on myös omassa aineistos-
sani erittäin harvinaista. Yleislääkärin vastaanotolla päätöksien kirjo 
on moniulotteisempi kuin homeopaatin vastaanotolla ja valinnan 
mahdollisuudet tulevan hoitosuunnitelman suhteen ovat monipuo-
lisemmat. Potilaalle voidaan määrätä lisää kokeita tai lähettää hänet 
toisen spesialistin tutkittavaksi, lääkehoidosta päättäminen on vain 
yksi monista potentiaalista päätöksistä hoitosuunnitelmaa laadittaes-
sa. Kuitenkin yleislääkärin vastaanotolla juuri lääkehoidosta päättä-
minen on yksi tavallisimmista ja samalla myös tärkeimmistä päätök-
senteon muodoista, joiden tekemiseen potilas voi osallistua. Lukuisat 
tutkimukset osoittavat, että jopa 30–50% yleislääkärin vastaanotoista 
päättyy lääkereseptin kirjoittamiseen (Makoul ym. 1995; Britten & 
Ukoumunne 2000; Stevenson ym. 2000) Vastaavasti potilas poistuu 
homeopaatin vastaanotolta lähes poikkeuksetta homeopaattisen lääke-
reseptin kanssa.2 Näistä syistä olen rajannut vertailuaineistoni lääkärin 

2 Toisaalta lääkemääräyksellä näyttää usein olevan taianomaista vaikutusta, charmia 
ja vetovoimaa. On väitetty, että nimenomaan lääkkeen konkreettisuus, sen näkyvyys 
ja kosketettavuus koetaan olennaisena vastalääkkeenä itse vaivaan ja sen tavoittamat-
tomuuteen ja näkymättömyyteen: lääkkeiden kautta paraneminen konkretisoituu. 
Lisäksi lääkkeet ovat hyödykkeitä, jotka siirtyvät tai siirtävät merkityksiä yhdestä 
kontekstista toiseen, niiden kautta on mahdollista työstää ja ajatella asioita, omaa 
vaivaansa ja sen paranemista. Olennaista on, että lääkeaineet edustavat käsin kos-
keteltavaa parantamisen ja parantumisen maailmaa kärsivälle tarjoamalla kuvitel-
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vastaanotoilta potilaan lääkityksestä päättämiseen. Uskoakseni tämä 
rajaus tarjoaa hedelmällisen ja rajatun lähtökohdan vertailla näitä 
kahta erilaista instituutiota ja niissä tehtäviä päätöksiä sekä tarkastella 
potilaan osallistumista tärkeässä päätöksentekotilanteessa. 

Edellä olen tarkastellut päätöksenteosta ja potilaan osallistumises-
ta käytävää keskustelua ja esitellyt erilaisia päätöksentekoa kuvaavia 
malleja. Vaikka päätöksenteon mallit antavat arvokasta tietoa päätök-
senteon elementeistä ja keskeisistä piirteistä, ne jättävät spesifi oimatta 
sen, miten kyseiset mallit toteutetaan käytännössä. Siirryn seuraavak-
si kuvaamaan neljää tutkimusta, joissa päätöksentekoa tarkastellaan 
vastaanoton keskustelussa hetki hetkeltä etenevänä toimintana. Nämä 
tutkimukset eivät lähde liikkeelle yksittäisestä mallista tai niiden to-
teutumisen tarkastelusta, vaan kiinnostus kohdistuu päätöksenteon 
vuorovaikutusrakenteisiin; päätöksenteon paikalliseen sekventiaali-
seen rakentumiseen. 

3.9 Hoitopäätöksenteko keskusteluanalyyttisen 
 tutkimuksen kohteena 

Viime vuosina tutkimuksellinen kiinnostus on laajentunut päätöksen-
teon tutkimukseen vuorovaikutusprosessin näkökulmasta äänitetyn 
aineiston avulla (ten Have 1995, Stivers 2000, 2002, 2004, tulossa; 
Costello & Roberts 2001; Entwistle ym. 2002; Collins ym., tulos-
sa). Näissä tutkimuksissa kuvataan yksityiskohtaisesti sitä, miten pää-
töksenteko tapahtuu vastaanotolla ammattilaisen ja potilaan välisessä 
keskustelussa vuoro vuorolta etenevänä toimintana. Tämä lähestymis-
tapa eroaa siitä tutkimustraditioista, jossa äänitettyjä vastaanottoja 
analysoidaan tutkijan etukäteen laatimien kategorioiden avulla (esim. 
 Roter & Larson 2002; Makoul ym. 1995). 

lun ”ruumiillistuman” sairaudelle ja sen hoidolle. Tältä osin lääke itsessään voidaan 
kokea metaforana parantumiselle, ja juuri tätä potilas hakee, jotain konkreettista, 
”jonka avulla tai jonka kanssa on hyvä ajatella”. (Gwyn & Elwyn 1988: 439–440.)
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Paul ten Have (1995) on tutkinut päätöksentekoa lääkärin vas-
taanotolla. Lähtökohtana hänen tutkimuksessaan oli Maynardin 
(1984) esittämä neuvottelusekvenssi (’plea bargaining’), joka toimi 
ensikätisenä resurssina ja sekventiaalisena perusmallina neuvottelulle 
vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Neuvottelusekvenssissä puhuja esit-
tää käsityksensä puheena olevasta asiasta (esim. mielipiteen, näke-
myksen, kannanoton tai arvion). Seuraavassa vuorossa vastaanottaja 
esittää oman kannanottonsa neuvoteltavaan asiaan; useimmiten joko 
samanmielisyyttä tai erimielisyyttä alkuperäisen esityksen kanssa. ten 
Have kuvaa tutkimuksessaan kolme erilaista päätöksentekokäytäntöä. 
Ensimmäinen on ehdotus ja sen hyväksyminen. Tällöin lääkäri ha-
kee eksplisiittisesti potilaan mielipidettä esimerkiksi kysymällä ”onko 
tämä sinun mielestäsi oikea tapa toimia jatkossa?” tai lääkäri formuloi 
hoitosuosituksensa eksplisiittisesti ehdotukseksi sanomalla: ”minun 
ehdotukseni on x” ja tällä tavalla hän kutsuu potilasta arvioimaan eh-
dotusta. Näillä keinoin lääkäri osoittaa, että hänen päätöksensä on 
periaatteessa neuvoteltavissa: ehdotuksesta on mahdollista kieltäytyä 
tai sille voi antaa vastaehdotuksen. Toinen tapa muovata hoitoehdo-
tus on se, että lääkäri yksinkertaisesti vain ilmoittaa päätöksensä ”nyt 
teemme näin”. Päätös on muovattu ennemminkin ilmoituksesi kuin 
ehdotukseksi. Ilmoitusformaatti ei hae potilaalta eksplisiittistä hy-
väksyntää tai muuta arvioita. Potilaat eivät ten Haven aineistossa sitä 
myöskään osoittaneet, vaan heidän responssinsa olivat minimaalisia. 
Tällä tavalla hoitopäätös oli ennemminkin vastaanotettu kuin varsi-
naisesti hyväksytty sellaisenaan. Kolmanneksi ten Have kuvaa päätök-
sentekosekvenssin, joka on kombinaatio edellisistä, eli ilmoituksen ja 
ehdotuksen yhdistelmän. Ten Haven johtopäätös on, että huolimatta 
erilaista tavoista tehdä päätöksiä hoidosta, eksplisiittinen neuvottelu 
päätöksestä on harvinaista. 

Ten Have tarkasteli omia tutkimustuloksiaan päätöksistä suhtees-
sa neuvottelusekvenssiin yleislääkärissä. Tanya Stiversin (2000; 2002; 
2004, tulossa) näkökulma päätöksentekoon on toisenlainen. Hänen 
argumenttinsa asettuu vastoin sitä yleistä näkemystä, että lääkärin 
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olisi tehtävä vastaanotolla erityistä vuorovaikutuksellista työtä hou-
kutellakseen potilasta osallistumaan. Laajan empiirisen, erityisesti las-
tenlääkärien vastaanotoilta kerätyn aineiston perusteella Stivers näyt-
tää, miten sekä potilaat että lääkärit orientoituvat säännönmukaisesti 
hoitosuosituksiin toimintana, joka hakee potilaan hyväksyntää. Sekä 
potilaat että lääkärit kohtelevat hoitopäätöstä siten, että potilaalla on 
oikeus hyväksyä tai hylätä se – hoitopäätöstä kohdellaan kuuluvana 
sekä lääkärin että potilaan vastuulle. Lääkärit eivät siis päätä hoi-
dosta keskustelua ennen kuin potilas on hyväksynyt hoidon, eivätkä 
he erityisesti houkuta potilasta osallistumaan. Aineisto näyttää, että 
vanhemmat pyrkivät joka tapauksessa vaikuttamaan hoitopäätökseen 
vuorovaikutuksen kautta. Stiversin perusväittämä on, että potilaat ei-
vät vain osallistu päätöksentekoon vastaustensa kautta, vaan heidän 
normatiivisesti oletetaan tekevän niin. Tämä tutkimus avaa uuden-
laisen ja kiinnostavan näkökulman potilaan osallistumiseen ja siihen 
minkä katsotaan olevan ”riittävää” osallistumista. 

Myös Costello ja Roberts (2001) päätyvät samansuuntaiseen joh-
topäätökseen omassa empiirisessä tutkimuksessaan rintasyöpäklini-
kalta: hoitopäätöksen orientoidutaan lääkärin vastaanotolla toiminta-
na, joka hakee julkilausuttua hyväksyntää. Heidän mukaansa lääkärit 
säännönmukaisesti muovaavat hoitopäätöksensä uudelleen, mikäli 
potilaan vastaukset heidän ehdotukseensa on kuultavissa mahdolli-
sesti erimielisyyttä heijastavana. Näin erityisesti silloin, jos potilas on 
hiljaa päätöksen jälkeen tai vastaus on minimaalinen ja siihen sisältyy 
jonkin asteista epäröintiä tai viivyttelyä. Hoitosuunnitelmat neuvotel-
laan sellaisten arkipäivän vuorovaikutuskäytänteiden mukaisesti, jotka 
toimivat samanmielisyyttä maksimoivasti. Jos hoitosuositus sen sijaan 
saa selvän hyväksynnän, lääkäri sulkee päätöksentekosekvenssin. Sa-
malla tavalla hoitosuosituksen praktinen status muuttuu, jos potilas ei 
sitä hyväksy, silloin tarvitaan lisätyötä hyväksynnän aikaansaamiseksi. 
Costello ja Roberts kiinnittävät huomiota myös siihen, että hoito-
suositukset vaikuttavat olevan selontekovelvollisuuden alaisia asioita. 
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Toisin sanoen vuorovaikutuksellista työtä tehdään rutiininomaisesti 
niin että se selittää tai tarjoaa perusteita tai tukea tietynlaiselle toimin-
talinjalle (vrt. Peräkylä 1998). 

Collinsin ym. (tulossa, ks. myös Entwistle ym. 2002) tutkimusase-
telma oli laajempi edellisiin verrattuina. He tutkivat potilaan osallis-
tumista päätöksentekoon viidessä erilaisessa kliinisessä ympäristössä, 
joista yksi oli homeopatia. Heidän tutkimuksensa sisälsi videoitujen 
vastaanottojen lisäksi potilaiden ja lääkäreiden haastattelut ennen vas-
taanottoa, välittömästi vastaanoton jälkeen ja uuden haastattelun kah-
den–kolmen viikon kuluttua vastaanotosta. Tutkimuksensa perusteella 
he luonnehtivat kaksi lähestymistapaa päätöksentekoon: yksipuolisen 
(unilateral) ja yhteistyönomaisen (bilateral) ja näiden ulottuvuuksi-
en keskeiset piirteet. Nämä kaksi lähestymistapaa olivat löydettävis-
sä kaikista viidestä ympäristöstä, siis myös homeopatiasta. Tutkijat 
huomauttavat myös, että rajanveto näiden kahden lähestymistavan 
välillä ei käytännössä ole aina selkeää. Yksipuolisessa lähestymistavas-
sa ammattilainen ohjasi päätöksentekoprosessia ja näytti määräävän 
siitä, mistä puheenaiheista keskusteltiin. Yksipuolisessa päätöksente-
ossa ammattilaiset esittelivät päätöksensä uutisena, informaationa tai 
välttämättömyytenä, joka näytti ilmaisevan, että päätös oli jo tehty 
ja rajoitti näin potilaan osallistumisen mahdollisuuksia. Ammattilai-
set näyttivät esittelevän potilaalle vaihtoehdot samassa vuorossa kun 
avasivat keskustelun hoidosta. He eivät esitelleet vaihtoehtoja tavoilla, 
joka olisi tarjonnut potilaalle mahdollisuuksia kommentoida niitä, ei-
vätkä myöskään kertoneet miten tai miksi olivat päätyneet esittämään-
sä hoitopäätökseen. Yhteistyönomaisessa päätöksenteossa ammattilai-
set ohjasivat keskustelua neuvottelevampaan suuntaan ja helpottivat 
potilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä puheenaiheista 
keskusteltiin. Ammattilaiset esittelivät hoitoehdotuksen siten, että he 
osoittivat sen olevan neuvoteltavissa ja pohdittavissa, ja tarjosivat tällä 
tavalla potilaalle mahdollisuuksia kommentoida sitä. Ammattilaiset 
esittelivät vaihtoehdot yksittäin ja kertoivat miksi mikäkin vaihtoehto 
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on suositeltava. Tämä tapa organisoida vaihtoehdoista keskustelua tar-
josi potilaalle mahdollisuuden kommentoida eri vaihtoehtoja omasta 
näkökulmastaan. 

Yllä kuvattu tutkimus tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, mil-
laisten vuorovaikutus- ja keskustelurakenteiden kautta potilaan osal-
listumista voidaan helpottaa tai vastaavasti, mitkä vuorovaikutusra-
kenteet näyttävät rajoittavan potilaan osallistumisen mahdollisuuksia 
päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Kaikki edellä lyhyesti kuvaamani 
tutkimukset ovat työni kannalta keskeisiä. Käytän näiden tutkimuk-
sien keskeisiä tuloksia peilauspintana omassa analyysissani: tarkaste-
len, millä tavalla tulokseni ovat samanlaisia ja vastaavasti, millä tavalla 
suomalaisesta aineistosta löydetyt tulokset poikkeavat Englannissa ja 
Yhdysvalloissa tehdyistä tutkimustuloksista. 

Siirryn seuraavaksi kuvaamaan tutkimukseni empiirisen aineiston 
pohjalta homeopaattisen vastaanoton keskeisiä toimintoja ja vuorovai-
kutuskäytäntöjä ja lähden liikkeelle vastaanoton kokonaisrakenteesta.
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4. MITÄ VASTAANOTOLLA TAPAHTUU? 

Edellisessä luvussa tarkastelin muutamia keskeisiä vaihtoehtolääkin-
nän ja homeopaattisten vastaanottojen elementtejä yhtäältä terveysso-
siologisesta näkökulmasta ja toisaalta homeopaattisen hoitoajatuksen 
ja vastaanottokäytännön näkökulmasta sekä esittelin päätöksentekoon 
ja potilaan osallistumiseen liittyvää tutkimusta. Siirryn nyt tarkas-
telemaan lähemmin vastaanoton vuorovaikutuskäytäntöjä ja aloitan 
tarkasteluni kuvaamalla ensin vastaanoton kokonaisrakennetta. Insti-
tutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa vastaanoton tai muun 
tilanteen kokonaisrakenteen idea on keskeinen, koska vastaanotolla 
on selkeä tavoite eli ratkaisun löytäminen potilaan terveysongelmaan. 
Tästä syystä vastaanotto jäsentyy ja etenee yleensä toisiaan seuraavien 
toimintojen kautta kohti tavoitettaan ja vastaanoton kokonaisraken-
teen kuvaaminen kertoo siitä, mitä vastaanotolla tapahtuu ja mikä on 
homeopaattisella vastaanotolla käsiteltävien asioiden etenemisjärjestys 
(Byrne & Long 1984 [1976]: 19). Tässä luvussa kuvaan aluksi ho-
meopaattisen vastaanoton kokonaisrakennetta. Sen jälkeen tarkaste-
len kokonaisrakenteen keskeisiä vaiheita sekä niiden keskinäistä jäsen-
tymistä yksityiskohtaisemmin, eli kuvaan tyypillistä homeopaattista 
vastaanottoa, sitä, minkälaisista perustoiminnoista se koostuu ja mikä 
on toiminnan logiikka. Teen tämän tarkastelun osittain vertailevasta 
näkökulmasta, eli kuvaan vastaanoton eri toimintoja niiden piirtei-
den kautta, jotka ovat yhtäältä samanlaisia ja toisaalta erilaisia kuin 
lääkärin vastaanotolla. Toivon, että tämä luku antaa lukijalle välineitä 
hahmottaa vastaanoton kokonaisrakenteen ja homeopaattisen hoi-
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tokonseptin välistä suhdetta ja auttaa seuraamaan tutkimustehtävän 
kannalta olennaisten toimintojen yksityiskohtaista analyysia. 

4.1 Vastaanoton kokonaisrakenne 

Lääkärin vastaanotto on länsimaissa kasvaneelle ihmiselle yksi arki-
simmista institutionaalisista palvelutilanteista, jonka perustoiminnot 
ja toiminnan eteneminen tunnistetaan vaivattomasti tutuiksi (esim. 
Korpela 2002). Hakeutuessaan lääkärin vastaanotolle potilaalla on 
olemassa käsitys siitä, mitä vastaanotolla tapahtuu, mistä asioista 
on odotuksenmukaista puhua ja millä tavoin sekä siitä, mitkä ovat 
osallistujille soveliaat roolit. Ennakkojäsennykset ja odotukset eivät 
oletettavasti ole aivan yhtä selkeät potilaan hakeutuessa homeopaa-
tin vastaanotolle, sillä vastaanottotyyppinä se ei ole niin vakiintunut 
kuin lääkärinvastaanotto. Ennemminkin voidaan ajatella, että vasta 
käytyään vastanotolla useamman kerran potilas oppii homeopaattisen 
vastaanoton toimintaa ohjaavan koodiston ja periaatteet, sen mistä 
asioista siellä on odotuksenmukaista puhua ja millä tavoin. On kui-
tenkin oletettavaa, että potilaalla on jonkinlainen ennakkokäsitys, sekä 
siitä mitä vastaanotolla tulee tapahtumaan että siitä, mitä homeopatia 
ylipäätänsä on: potilaan päätös hakeutua nimenomaan homeopaatin 
vastaanotolle on pohdinnan ja valinnan tulos. Orientaatio erilaiseen 
hoitoajatukseen ja kokonaisvaltaisuuden ideaan näkyy mm. potilaiden 
käynnin syyn kuvauksissa, vaikka toisaalta myös lääkärinvastaanoton 
toimintakäytännöt näkyvät osittain myös homeopaatin vastaanotolla, 
ja potilas suuntautuu niihin (Ruusuvuori 2003, Ruusuvuori tulossa 
a, b). 

Vastaanoton kokonaisrakennetta ja sen eri vaiheita etenkin yleis-
lääkärin vastaanotoilla on tutkittu vuorovaikutusnäkökulmasta run-
saasti. Keskeiset tutkimustulokset ovat näyttäneet, miten sekä potilaat 
että ammattilaiset suuntautuvat toiminnassaan säännönmukaisesti 
vastaanoton etenemistä ohjaavaan kokonaisrakenteeseen sekä eri vai-
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heisiin liittyviin tehtäviin (Heritage & Robinson (tulossa), Robinson 
2003; Costello & Roberts 2001; Ruusuvuori 2000; Raevaara 2000; 
Stivers 2000; Peräkylä 1998). Kun lääkärin ja homeopaatin vastaanot-
tojen kokonaisrakennetta tarkastellaan vastaanoton keskeisten vaihei-
den ja toimintojen kautta, voidaan vastaanottojen agendoissa havaita 
sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Lääkärin vastaanoton rakenteen vai-
heittaisen mallin ovat ensimmäisenä esittäneet Byrne ja Long (1984 
[1976]) ja se on seuraavanlainen. 

Kaavio 1. 
Lääkärin vastaanoton kokonaisrakenne. 

1)  aloitus 
2)  käynnin syyn selvittäminen
3)  sanallinen ja /tai fyysinen tutkimus
4)  potilaan tilanteen pohdinta/diagnoosi 
5)  hoidoista ja muista jatkotoimista keskustelu 
6)  vastaanoton lopetus 

Byrne ja Long (1984 [1976]: 21) korostavat, että heidän hahmot-
telemansa malli on ideaalimalli. Malli on laadittu yli kahdentuhannen 
ääninauhoitetun vastaanoton analyysin perusteella. Käytännön vasta-
nottotyössä liikkuminen toiminnasta toiseen on joustavaa, limittäistä 
ja tilannesidonnaista eikä kaavamaista. Esimerkiksi hoidosta keskuste-
lussa voi tulla esille vielä jotain diagnoosin kannalta uutta ja olennais-
ta tietoa, joka johtaa potilaan tutkimiseen uudelleen ja siis palaami-
seen vastaanoton aiempaan vaiheeseen. Mallin hyöty on siinä, että se 
antaa välineitä jäsentää vaiheiden sisäistä logiikkaa, vuorovaikutuksen 
kulkua sekä osallistujien tehtäviä ja tehtäviin kohdistuvia odotuksia 
vastaanoton eri vaiheissa. 

Homeopaattisen vastaanoton rakenne on osittain samankaltainen 
ja osittain erilainen kuin lääkärin vastaanoton edellä kuvattu rakenne. 
Seuraava malli perustuu tutkimusaineistostani tehtyihin havaintoi-
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hin. Lähes identtisen mallin homeopaattisen vastaanoton rakenteesta 
on esittänyt John Chatwin (2003: 59–74) britannialaisten homeo-
paattien vastaanottoja koskevassa empiirisessä tutkimuksessaan sekä 
Robert Frank (2002) Saksassa tehdyn haastattelututkimuksen perus-
teella. Näin ollen voidaan olettaa kyseisen rakenteen kuvaavan suh-
teellisen luotettavasti homeopaattisten vastaanottojen keskeisiä toi-
mintoja ja niiden jäsentymistä. 

Kaavio 2. 
Homeopaattisen vastaanoton kokonaisrakenne. 

1)  aloitus 
2)  käynnin syyn selvittäminen 
3)  sanallinen tutkimus ja mahdollisesti fyysinen tutkimus
3)  hoidosta ja muista jatkotoimista keskusteleminen 
4)  lopetus

Yllä kuvattu homeopaattisen vastaanoton kokonaisrakenne on 
myös abstraktio samalla tavalla kuin lääkärin vastaanoton kokonais-
rakenteen kuvaus. Käytännössä rakenne on joustava ja vastaanotolla 
liikutaan eri vaiheista toiseen joustavasti. Kokonaisrakenne kuvaa kui-
tenkin vastaanoton jäsentymisen vaiheittaisuutta, toiminnasta toiseen 
siirtymisen logiikkaa. Käytännössä liikkuminen vaiheesta toiseen on 
joustavaa, eikä rajan vetäminen eri vaiheiden välille ole aina yksiselit-
teistä, sillä eri toiminnot ovat käytännössä usein limittäisiä. Homeo-
paattinen vastaanotto eroaa lääkärin vastaanotosta kahdessa suhteessa: 
siinä, että potilaan fyysinen tutkiminen on harvinaista ja siinä, että 
erillistä diagnoosivaihetta ei esiinny lainkaan.

Siirryn seuraavaksi kuvaamaan yksityiskohtaisemmin vastaanoton 
kolmen ensimmäisen vaiheen rakennetta ja keskeisiä piirteitä. Tässä 
työssä en analysoi lainkaan keskustelua jatkotoimista, jolla tarkoitan 
esim. keskustelua seuraavasta hoitokerrasta, enkä myöskään vastaan-
oton lopetusta. Hoidosta keskustelua ja erityisesti hoitopäätöksentekoa 
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analysoin tarkemmin luvuissa 5–7. Kuvaan vastaanoton kokonaisra-
kennetta ensisijaisesti ensikäyntien kautta. Olen valinnut ensikäynnit 
analyysini ensisijaiseksi kohteeksi sen perusteella, että ensikäynti ja 
sen keskeiset toiminnat tuovat näkyväksi homeopaattisen vastaan-
oton erityispiirteitä ja avaavat näkökulman selkeämmin homeopatian 
”maailmaan” ja niihin käytänteisiin, joilla vastaanotosta rakennetaan 
nimenomaan homeopaattista vastaanottoa. Ensikäynnillä tarkoitan 
niitä vastaanottoja, joilla juuri kyseinen tutkimukseen osallistunut 
homeopaatti ja potilas kohtaavat ensimmäisen kerran. Kutsun näitä 
käyntejä ensikäynneiksi huolimatta siitä, että osa potilaista on käynyt 
aiemmin jonkun toisen homeopaatin vastaanotolla – keskeistä on siis 
se, että hoitosuhde syntyy ja rakentuu osapuolten välille juuri tarkas-
teltavina olevilla ensikäynneillä. Jatkokäyntien rakennetta kuvaan eri-
tyisesti vain yhden toiminnan, eli potilaan terveystilanteen muutoksi-
en ja käytetyn lääkityksen arvioinnin osalta. Toiminta on löydettävissä 
säännönmukaisesti vain jatkokäynneiltä. 

4.2 Vastaanoton aloitus ja käynnin syyn kuvaaminen 

Vastaanoton aloitus on monella tavalla tärkeä vaihe. Sen aikana sol-
mitaan sosiaalinen suhde homeopaatin ja potilaan välille ja valmiste-
taan siirtymää vastaanoton seuraavaan vaiheeseen eli potilaan vaivan 
kuvaukseen. Vastaanoton aloitusvaihe homeopatiassa koostuu yleensä 
seuraavista toimista: potilaan kutsuminen vastaanottotilaan, terveh-
dysten vaihtaminen, paikoilleen asettautuminen vastaanottotilassa, 
potilaan henkilötietojen ym. kysyminen ja kirjaaminen potilaskorttiin 
ensikäynnillä, muut valmistelevat toiminnot kuten potilaskortin tai 
homeopaattisten kirjojen esille ottaminen tai joskus vesilasin tarjoa-
minen potilaalle. Koska vastaanottotilanne poikkeaa ns. normaaleista 
vastaanotoista sen suhteen, että vastaanotto nauhoitetaan tutkimusta 
varten, viitataan vastaanoton aloituksissa lyhyesti lähes poikkeuksetta 
tavalla tai toisella meneillään olevaan tutkimukseen. Usein homeo-
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paatti esimerkiksi kiittää potilasta osallistumisesta tutkimukseen tai 
antaa potilaalle lisäinformaatiota tutkimuksen tarkoituksesta ja käy-
tännöistä. Homeopaattisen vastaanoton aloitussekvenssin rakenne 
vastaa siis suurelta osin suomalaisen yleislääkärin vastaanoton aloituk-
sen rakennetta: lääkäri kutsuu potilaan sisään, potilas vastaa kutsuun 
eli tulee vastaanottotilaan, lääkäri tai potilas tervehtii ja lääkäri tai 
potilas vastaa tervehdykseen, lääkäri pyytää potilasta istuutumaan ja 
potilas istuutuu (Robinson 1998; Ruusuvuori 2000).

On huomattava, että edellä kuvatut vastaanoton aloitussekvenssin 
toiminnat voivat tapahtua eri järjestyksessä eivätkä esiinny jokaisella 
vastaanotolla. John Chatwin (2002, 58–59) on tutkimuksessaan brit-
tiläisten homeopaattien vastaanotoista kiinnittänyt huomion siihen, 
miten etenkin ensikäynneillä vastaanoton aloituksessa keskustellaan 
homeopatian hoitoajatuksesta ja periaatteista ja pohditaan mm. sitä 
onko homeopatia potilaalle sopiva hoitomuoto. Chatwinin mukaan 
tämä on yksi käytäntö, jolla potilasta ”sosiaalistetaan” homeopatiaan 
ja autetaan häntä ymmärtämään hoitonsa periaatteita ja vastaanot-
tokäytäntöä. Samankaltainen toimintajakso, jossa homeopaatin vas-
taanotolle ensimmäistä kertaa tulevaa potilasta informoitaisiin ylei-
sesti homeopatiasta tai vastaanottokäytännöistä erillisenä toimintana 
vastaanoton aloitusvaiheessa, on aineistossamme harvinaista. Pikem-
minkin hoitolähtökohdista informoiminen tai vastaanoton työsken-
telykäytäntöjen selvittäminen on upotettu osaksi vastaanoton muita 
toimintoja. Esim. haastattelun aikana homeopaatti voi perustella ky-
symyksiään homeopaattisella hoitoajatuksella ja kokonaisvaltaisuuden 
idealla (vrt. Ripatti 2003). 

Vastaanoton aloitusta seuraava vaihe on käynnin syyn kuvaaminen. 
Yleensä tervehtimistä ja muita valmistelevia toimia seuraa homeopaa-
tin vuoro, jossa homeopaatti kysyy potilaan voinnista tai vaivoista. 
Tämän puheenvuoronsa avulla homeopaatti avaa keskustelun poti-
laan käynnin syystä. 

Katsotaan seuraavaksi kahden aineistoesimerkin avulla yhtä tapaa 
avata vastaanotto ja käynnin syyn kuvaaminen. Homeopaattien ta-
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vat avata käynnin syyn kuvaaminen opastaa potilasta siihen, miten 
vastaanotto rakentuu. Esimerkit ovat ensikäynneiltä ja eri homeopaa-
teilta. 

Aineisto-ote 1. 
Homeopatia 37 [E1]

1=>H:   ↑Okei, ole hyvä puheenvuoro on ensiks sinulla (.)
2       kerrot miks sinä oot tullut vastaanotolle,=>mistä 
3       sinä kärsit, mitä haluat että hoidetaan. 
4  P:   .hh NO ↑mää niin tota (2.0) ä:::: no (0.5) °no° mä 
5       lopetin puoltoistvuotta sitte (tupa↓kan) .snff
6  H:   Niin? 

Tervehtimisten ja paikoilleen istuutumisen jälkeen ennen homeopaa-
tin vuoroa (rivit 1–3) homeopaatti on kirjannut potilaskorttiin poti-
laan henkilötiedot. Homeopaatin puheenvuoron alku (rivi 1) toimii 
ikään kuin esipuheena jatkolle ja merkitsee selvän siirtymän uuden 
toiminnan aloitukseen. Homeopaatti avaa potilaalle vastaanoton työ-
järjestystä ja toimijoiden tehtäviin kohdistuvia odotuksia vastaanoton 
aloituksessa: homeopaatti ilmoittaa, että puheenvuoro on ensin poti-
laalla. Hän tarjoaa näin potilaalle aktiivista roolia ja paikkaa kuvata 
vaivojaan. Lisäksi vuoro näyttää, että vastaanoton edetessä toimijoi-
den välinen työnjako tulee muuttumaan. Vuoron jatko (rivit 2–3) on 
kolmiosainen, homeopaatti rakentaa kysymyksestään kolme versiota 
ja avaa potilaalle mahdollisuuksia edetä vaivansa kuvauksessa moneen 
eri suuntaan. Ensiksi homeopaatti pyytää potilasta kertomaan käyn-
tinsä syyn, sitten kehottaa potilasta kertomaan siitä, mistä hän kärsii 
ja viimeksi siitä, mitä hän haluaa hoidettavan. Homeopaatin avaus-
vuoro (rivit 1–3) näyttää hänen suuntautuvan pitkään ja sisällöltään 
erittelemättömään vuoroon. Avausvuoroon liittyy kiinnostavia sana-
valintoja. Käynnin syyn täsmentäminen ”kärsimyksen” kuvaamiseen 
on erityinen ja linjassa homeopatian hoitoajatuksen kanssa. ”Homeo-
paatin tehtävänä on ymmärtää potilaan kärsimys ja hänen elämän-
tilanteensa.” (Sulkakoski 1996, 123.) Kärsiä-sanan valinta implikoi 
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myös kokonaisvaltaisuuden ajatusta: se nostaa pintaan erityisesti 
emotionaalisen ulottuvuuden, sillä kärsimys voi olla sekä fyysistä että 
psyykkistä. Tällä tavalla homeopaatti osoittaa potilaalle, että vastaan-
otolla on sopivaa käsitellä omaa vaivaansa monella eri tavalla eikä pu-
heenaiheita ole rajattu. 

Avauskysymyksen kolmas tarkennus mitä haluat että hoidetaan 
(rivi 3) kohdistuu potilaan näkökulmaan, hänen ”haluunsa” saada 
hoitoa tiettyyn vaivaan. Samalla se osoittaa, tosin hienovaraisesti, 
että potilaan vaivaan, olipa se mikä tahansa, on tarjolla homeopaa-
tista apua. Kyseinen tarkennus purkaa samalla suuntautumista vaivan 
vakavuuteen. Yleislääkärissä kysymys ”lääkäröitävyydestä” on keskei-
nen: sekä lääkäri että potilas suuntautuvat toiminnassaan siihen, että 
käynnillä tulee olla asianmukainen syy ja että potilaan vaiva sellainen, 
jonka hoitaminen vaatii lääketieteellistä asiantuntemusta (Raevaara 
2000; Ruusuvuori 2000; Heritage & Robinson, tulossa). Ongelmal-
liseksi tilanne muuttuu etenkin silloin kun käy ilmi, että potilaan 
vaiva ei lääkärin näkökulmasta vaadi lääketieteellisiä toimenpiteitä. 
Homeopatian hoitoajatuksen mukaisesti hoitoa on tarjolla lähes kaik-
kiin kuviteltavissa oleviin vaivoihin, joista potilas kärsii (Sulkakoski 
1996, 136–137). Potilaan kokema vaiva tai kärsimys, vaikka kuinka 
vähäpätöiseltäkin kuulostava, on hoidon lähtökohtana. Tästä syystä 
potilaan vaivan vakavuus ja siihen liittyvä lähtökohta käynnin asian-
mukaisesta syystä ei homeopaatin näkökulmasta ole olennaista: vaivaa 
ei lähtökohtaisesti tarkastella ”vakavuuden” näkökulmasta. Sen sijaan 
homeopaattista hoitoa voidaan kokeilla moniin kiusallisiin, mutta 
vaarattomiin fyysisiin ja psyykkisin vaivoihin ja oireisiin kuten pu-
nastumiseen, esiintymisjännitykseen, hikoiluun, ihon punoitukseen 
tai ruuan ahmimiseen, kuten aineiston potilailla. Johanna Ruusuvuo-
ren (2003: 282; Ruusuvuori, tulossa, a) tutkimuksen mukaan näyttää 
kuitenkin siltä, että etenkin homeopaatin vastaanotolle ensi kertaa 
saapuvat potilaat suuntautuvat vastaanoton aloituksessa myös käyn-
nin syyn oikeuttamisen: he kuvaavat vaivaansa vakavaksi ja osoittavat 
kuvauksissaan, että he kiinnittävät huomiota oireisiinsa, mutta eivät 
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liikaa, eli he rakentavat kuvaa itsestään hyvinä potilaina (vrt. Bergman 
1998). 

Seuraavassa esimerkissä homeopaatti avaa vastaanoton pyytämällä 
potilasta kertomaan vaivoistaan. 

Aineisto-ote 2. 
Homeopatia 9.1 [B1]

1=>H: .mt .hhhh noh (.) ↑kerro >mulle< nyt sitten vai[voistasi.
2  ?:  [((ehkä yskäys))
3  P: sillai että mul on nenä ↑tukos aina ja sit: tota noin
4 (0.9) noin noin sillai että päätä särkee jah, (0.8)
5 .snff ja jah (.) sitt< kaikenmoiset hajut tekee aina
6 sitte (1.2) semmosta (0.3) mh 

Avausvuorossaan (rivi 1) homeopaatti pyytää potilasta vaivoistaan, ei 
vaivastaan. Vuoron muotoilu laajentaa potilaan seuraavan puheen-
vuoron tilaa: kyse ei ole vaivojen nimeämisestä sinänsä, vaan myös 
niiden kuvaamisesta. Monikko ja elatiivi rakentavat vaivan kategorias-
ta laajemman. Jos homeopaatti sanoisi: kerro vaivasi, niin se implikoisi 
sitä, että potilaan olisi kerrottava ne vaivat, joiden vuoksi on tullut 
vastaanotolle. Elatiivi kerro vaivoistasi laajentaa näkökulmaa ja vihjaa, 
että potilaan on mahdollista kertoa kaikista vaivoista, ei vain niistä, 
joiden vuoksi hän on vastaanotolla. Homeopaatin avausvuoron muo-
toilu heijastaa homeopaatista kokonaisvaltaisuuden ideaa ja implikoi 
että homeopaatti on kiinnostunut potilaasta ja hänen tilanteestaan 
kokonaisvaltaisesti. 

Edellä tarkastelin kahta otetta, joissa homeopaatin tekemä avaus-
kysymys tarjosi potilaalle paikan kertoa vaivoistaan. Aineiston perus-
teella näyttää siltä, että etenkin ensikäynneillä potilaan pyytäminen 
kertomaan vaivoistaan on yksi keskeinen keino pitemmän puheenvuo-
ron tarjoamisessa potilaalle. Kertomaan pyytäminen voidaan nähdä 
yhtenä tapana työskennellä potilaskeskeisesti vastaanoton aloitukses-
sa, koska se tarjoaa potilaalle mahdollisuuden kuvata vaivaansa laa-
jemmin ja kertoa vaivastaan mahdollisimman vapaasti. Kysymyksen 
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muotoilu on linjassa homeopaattisen hoitoajatuksen kanssa, jossa 
korostetaan potilaan vapaasti kertoman ja monipuolisen kuvauksen 
tärkeyttä (Vithoulkas 1991: 187). Samaa avauskysymyksen muotoi-
lua käytetään myös yleislääkärin vastaanotolla (Byrne ja Long 1986 
[1976]: 22). Johanna Ruusuvuori (tulossa, a) on analysoinut yksi-
tyiskohtaisesti vastaanoton avaussekvenssiä sekä yleislääkärin että ho-
meopaatin vastaanotoilla. Hänen mukaansa kysymysten muotoilun 
tavoissa on löydettävissä sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Lääkärin vas-
taanotolla tyypillisimmät avauskysymykset ensikäynneillä ovat mikäs 
teidät tänne tuo tai mikäs on vaivana tyyppisiä eli ne kutsuvat esille 
käynnin syyn kuvausta. Homeopaatin vastaanotolla kysymysten kirjo 
on sen sijaan monipuolisempi, vaikkakin tyypillisintä on, että kysy-
mykset kohdistuvat potilaan käynnin syyhyn, kuten mikäs sinut tänne 
toi tai kerrohan sitten vaivoistasi. Pyytäessään potilasta kertomaan vai-
voistaan homeopaatti tuo esille omaa asettautumistaan kertomuksen 
kuulijaksi, mikä voi toimia yhtenä keinona kommunikoida potilaalle 
vastaanoton avausvaiheen rooli- ja tehtäväjaosta: potilaan tehtävänä 
on kertoa vaivoistaan ja homeopaatin tehtävänä on vastaanottaa po-
tilaan kuvaukset. 

Homeopaattisen vastaanoton avauksessa ja käynnin syyn selvit-
tämisessä, ennen siirtymistä potilaan haastatteluun, on löydettävissä 
yksi toistuva käytänne eli oliko muuta -tyyppiset kysymykset, joilla 
haetaan tietoa potilaan mahdollisista muista vaivoista tai huolista. Lii-
sa Raevaaran (2000, 144) mukaan lääkärin vastaanotolla sekä lääkäri 
että potilas osoittavat säännönmukaisesti suuntautuvansa vastaanot-
totilanteeseen yhden ongelman keskusteluna. Vastaanoton alussa on 
sovittu ensisijaisesti käsiteltävästä ongelmasta, joka useimmiten on 
juuri käynnin syynä esitelty vaiva, ja uusien ongelmien esitteleminen 
sen jälkeen ei ole odotuksenmukaista. Myös lääkärin vastaanotoilta 
on löydettävissä entäs muuta -tyyppisiä kysymyksiä, mutta ne ovat 
harvinaisia (Ruusuvuori 2000). Homeopaatin tekemä kysymys pur-
kaa yhden ongelman ympärille rakentuvaa vastaanottokäytäntöä ja 
näyttää, että vastaanotolla on sekä suotavaa että tavoitteellista puhua 



MITÄ VASTAANOTOLLA TAPAHTUU? 81

useista ongelmista tai huolenaiheista. Kysymyksen paikka käynnin 
syytä selvittävässä sekvenssissä vaihtelee. Se voi sijoittua välittömästi 
potilaan päätettyä käyntinsä syyn kuvaamisen tai se voi esiintyä myö-
hemmin. Kaikkiaan käynnin syytä selvittävä sekvenssi on pitkä, jopa 
15 minuuttia. Kysymykset, jotka kohdentuvat muihin kuin potilaan 
ensimmäisenä kuvaamaan vaivaan, ovat linjassa homeopatian hoito-
ajatuksen kokonaisvaltaisuuden idean kanssa (vrt. Peräkylä & Vehvi-
läinen 2003). 

Katsotaan seuraavaksi, miten potilaan vaivojen selvittäminen jat-
kuu. Molemmissa esimerkeissä on juuri edellä käsiteltyjen aineisto-
katkelmien #1 ja #2 jatko siinä vaiheessa kun potilas on päättänyt 
kuvauksensa. 

Aineisto-ote 3. 
Homeopatia 37.1 [E1]

10=>H:   onko sulla muita (0.4)↓murheita mitä tulis mieleen,=>
2        se ummetus ja tää ↑painon,
3        (1.0)
4   H:   painon tuota (1.2) >(    ). 
5        (0.5)
6   P:   (ja::h) 
7        (2.2)
8:  P:   et niin (1.0) mää nii tota ö: oon kyllä ollu 
         muute puoltoista vuotta nii tota (0.4) lääkärin 
         (valmiste) tuola mieliala lääkityksel[lä.
9:  H:                                        [mm mm?
10       (0.6)

Potilas on juuri edellä päättänyt kuvauksensa painonnoususta, vai-
keudestaan hillitä makean syömistään sekä tähän liittyvästä umme-
tuksesta. Potilaan kuvauksen aikana homeopaatti on tehnyt kyseiseen 
vaivaan ja sen ilmenemisen yksityiskohtiin kohdistuvia kysymyksiä ja 
hakenut lisäinformaatioita potilaan kuvauksen täydentämiseksi. Ri-
veillä 1–4 homeopaatti kysyy, onko potilaalla muita murheita kuin 
juuri edellä käsitellyt ummetus ja painon nousu. Homeopaatti osoit-
taa kysymyksellään minkälainen vastaanoton työjärjestys on – vai-
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van kuvausta ei seuraa potilaan ensimmäisenä mainitsemaan vaivaan 
liittyvä haastattelu ja potilaan tutkiminen, mikä olisi odotuksenmu-
kaista lääkärin vastaanotolla, vaan potilaan muiden vaivojen kuvaus. 
Homeopatian hoitoajatuksen mukaisesti homeopaatin tehtävänä on 
selvittää kaikki potilaan elämää häiritsevät vaivat. Keskittyminen 
pelkästään yhteen vaivaan olisi jyrkästi hoitoperiaatteiden vastaista. 
Potilaan vaivaan kohdistuvan jatkokysymyksensä kautta homeopaatti 
rakentaa holistista, potilaan elämäntilanteeseen pureutuvaa vastaanot-
tokäytäntöä. Homeopaatin jatkokysymys onko sulla muita murheita 
kategorisoi potilaan kuvauksen oireistaan ”murheiksi”. Sanavalinta 
”murhe” kaiuttaa samaa kuvauksen ulottuvuutta kuin ”kärsimys”, 
jota homeopaatti käytti avauskysymyksessään. Vastauksessaan potilas 
ryhtyy kuvaamaan mielialaongelmaansa. 

Seuraavassa aineistokatkelmassa näkyy, miten lääkärin vastaanoton 
vakiintuneet toimintakäytännöt, kuten suuntautuminen vastaanot-
toon yhden vaivan keskusteluna, näkyvät ajoittain myös homeopaatin 
vastaanotolla. Ruusuvuori (2003) on todennut, että lääkärin vastaan-
oton vakiintuneet toimintakäytännöt ikään kuin tihkuvat läpi myös 
homeopaatin vastaanotolle. Homeopaattista vastaanottoa ja sen toi-
mintakäytäntöjä peilataan nimenomaan lääkärin vastaanottoon: poti-
laat näyttävät käyttävän lääkärin vastaanoton institutionaalisia norme-
ja resursseinaan sellaisissa tilanteissa, jotka eivät ole heille niin tuttuja. 

Aineisto-ote 4. 
Homeopatia 9.1 [B1]

1  H:  no: (0.2) sitte mitäs ↑muita ↓vaivoja sinulla vielä
2      täs- tämä homeopatia on tämmöstä ’ttä tässä kartotetaan
3      niinku kaikki vaivat ja [niiden perusteella (sitte)]
4  P:                          [e:i oo mulla muut oo      ]
5      mutta. (0.6) hartiasärkyä mulla vähän o:[n ja selekä
6  H:                                          [↑mm:,
7  P:  ollu kipee et[(tämmöstä)<]= .hhhh ei muuta vaivaa o ollu.=
8  H:               [joo:.      ]
9  H:  =joudutko sää siihen< (.) lääkkeitä syömään siihen se<
       onko se oikein (0.4) niin pahaa se selkäsärky.
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Ennen yllä olevaa potilaan muita vaivoja kartoittavaa kysymystä 
(rivit 1–3) potilas on kuvannut allergisia oireitaan ja homeopaatti on 
tehnyt kyseisiin oireisiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. (aineistoa ei 
ole näytetty). Homeopaatin kysymyksessä (rivit 1–3) on huomionar-
voista, miten hän käsittelee kysymystään selitettävänä. Kysymyksensä 
kautta homeopaatti näyttää suuntautuvan siihen, että etenkin ensi-
käynneillä potilaalla voi olla hankaluuksia tietää mitä vastaanotolla 
tapahtuu ja mistä siellä on soveliasta puhua. Lääkärin vakiintuneet 
vastaanottokäytännöt ovat ne perusrakenteet, joita potilaat käyttävät 
todennäköisesti tulkinta-apunaan myös homeopaatin vastaanotolla. 
Kuten aiemmin todettiin, lääkärin vastaanotot ovat tyypillisesti ”mo-
notopikaalisia”, eli sekä lääkäri että potilas suuntautuvat siihen, että 
käsiteltävänä on odotuksenmukaisesti vain yksi vaiva. Kysymyksensä 
ja sen perustelemisen kautta homeopaatti näyttää, että vastaanotolla 
on odotuksenmukaista keskustella potilaan muistakin vaivoista kuin 
vain hänen ensimmäisenä kuvaamastaan. 

Katsotaan miten potilaan vaivojen selvittäminen jatkuu. Seuraava 
aineistokatkelma on samalta vastaanotolta kuin juuri edellä käsitelty 
esimerkki #4. 

Aineisto-ote 5. 
Jatkokysymys. Homeopatia 9.1 [B1]

1=>H:     no ↑sitte onkos mitäs muuta vaivaa sinulla
2         vielä olis ku tämä selkäsärky ja [nämä (allergiat)
3  P:                                      [harti- 
4  H:     [(      ).
5  P:     [hartiasärkyä on ollu [(   ).
6  H:                           [joo.
7         (1.2)
8  P:     käsi on nykki sillai että (1.0) et tuolla ko
9         nukkuun menee nii ei tahro löytää >ensinää<
10        semmosta paikkaa että mistä sais unen päästä
11        k(h)iin(h)ni.
12 H:     nii, mistä: koo- kohtaan sitä sär[kee. =
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Riveillä 1–2 homeopaatti tekee kolmannen potilaan vaivoihin koh-
distuvan kysymyksensä, eli haluaa tietää onko potilaalla vielä muita 
vaivoja kuin jo aiemmin puheena olleet selkäsäryt ja allergiat. Kysy-
myksen jälkeen potilas ryhtyy kuvaamaan hartiasärkyjään (rivit 3, 5, 
8–11). 

Edellä käsitellyt esimerkit näyttävät, miten homeopatian hoito-
ajatus eli potilaan kaikkien vaivojen ja koko elämäntilanteen yksityis-
kohtainen kartoitus tulee näkyväksi osaksi vuorovaikutuksen kulkua 
käynnin syytä selvitettäessä. Kuten aiemmin olen todennut, on ho-
meopaattinen hoitoajatus pitkälti yhdenmukainen potilaskeskeisen 
työskentelytavan ideaalin kanssa, eli vastaanoton aloituksessa pitäisi 
potilaan saada mahdollisimman vapaasti kuvata vaivojaan omin sa-
noin, eli tarjota heille mahdollisuus esittää omat näkemyksensä vai-
vastaan. (Ks. Byrne & Long 1984 [1976].) 

Esittäessään useampia kysymyksiä, jotka kohdistuvat potilaan vai-
voihin tai murheisiin, homeopaatti tarjoaa potilaalle mahdollisuuden 
kuvata ongelmiaan laajasti. Kysymykset osoittavat, että vastaanotolla 
on odotuksenmukaista keskustella useista vaivoista. Voi olla, että po-
tilaiden toistuvasti tutkimuksissa raportoimat positiiviset kokemuk-
set kuulluksi tulemisesta ja ongelmien kokonaisvaltaisesta huomioi-
misesta homeopaatin vastaanotoilla todentuvat osittain vastaanoton 
aloitusvaiheen rakenteen kautta – se kutsuu esille potilaan kuvauksia 
useista vaivoista ja huolistaan ja välittää potilaalle tällä tavalla koko-
naisvaltaisuuden ideaa (ks. Cant & Sharma 2000, 429–240; Sharma 
1992, 75–76). 

Siirryn seuraavaksi kuvaamaan vastaanoton kokonaisrakenteen 
toista vaihetta, eli potilaan haastattelua. 

4.3 Haastattelu eli potilaan sanallinen tutkiminen 

Vastaanoton aloitusta ja käynnin syyn selvittämistä seuraava vaihe vas-
taanotolla on haastattelu eli potilaan sanallinen tutkiminen. Homeo-
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paattisessa haastattelussa tyypillisimpiä puheenaiheita voi luonnehtia 
seuraavasti: ensiksi siinä selvitetään potilaan oireita, niiden historiaa 
ja sitä mikä pahentaa tai helpottaa oireita. Toiseksi haastattelussa ky-
sytään myös niin sanottuja homeopatialle ”tyypillisiä kysymyksiä”, 
jotka kohdistuvat erityisesti potilaan persoonallisiin taipumuksin ja 
mieltymyksiin, kuten janoisuuteen tai janottomuuteen, aamu- tai 
iltaunisuuteen, pelkoihin ja mielitekoihin. Vastaanoton kokonais-
rakenteessa yksi keskeinen ero verrattuna lääkärin vastaanottoon on 
se, että fyysinen tutkimus tehdään harvoin. Silloin kun homeopaatit 
tekevät fyysisen tutkimuksen he usein tunnustelevat potilaan kehoa, 
mittaavat verenpaineen ja kuuntelevat hengitysääniä. Etenkin erityyp-
pisissä ihottumissa homeopaatit haluavat nähdä ärtyneen ihoalueen. 
Lääkärin vastaanotolla diagnoosin perusteena ja tukena ovat usein 
myös erilaisten kokeiden ja testien tulokset. Potilas ohjataan usein 
jatkotutkimuksiin diagnoosin varmentamiseksi tai poissulkemiseksi. 
Aineistoni potilaita ei ohjata lisätutkimuksiin, vaan päätös hoidosta 
tehdään vastaanotolla keskustelussa esiin tulleen tai jo aiempien käyn-
tien aikana saadun tiedon pohjalta. 

Vaikka vastaanoton kokonaisrakenteessa potilaan haastattelu ja 
hoidosta keskustelu on esitetty peräkkäisinä ja toisistaan erottuvina 
toimintoina, niin käytännössä ne ovat usein limittyneet. Haastattelun 
aikana keskustelu siirtyy ajoittain tulevan hoidon pohdintaan, jonka 
jälkeen palataan uudelleen haastatteluun. Kuvaan tätä haastatteluta-
paa tarkemmin luvussa 6. Osa aineiston vastaanotoista jäsentyy kui-
tenkin selkeästi vaiheittaisen mallin mukaisesti ja eri vaiheiden välillä 
on selvä siirtymä. Seuraavissa homeopaattiseen haastatteluun kohdis-
tuvissa analyyseissa pyrin kuvaamaan erilaisia tapoja haastatella poti-
lasta. Analysoin etenkin sitä, miten homeopaattisia kirjoja käytetään 
osana haastattelua. Olen päätynyt tähän ratkaisuun aineistosta teke-
mieni havaintojen pohjalta. Ensiksi, kirjojen toistuva käyttö näyttää 
olevan tyypillistä homeopatialle. Toiseksi, homeopaattien erilaisilla ta-
voilla käyttää kirjaa näyttää olevan merkitystä potilaan osallistumisel-
le, siihen miten paljon potilaalle tarjotaan mahdollisuuksia ymmärtää 
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haastattelun etenemistä ja olla mukana päätöksenteossa. Haastattelun 
aikana homeopaatti ottaa käyttöönsä kirjan tai useita kirjoja, joita se-
laa ja tutkii sekä ajoittain pysähtyy lukemaan pitkäksikin aikaa, jopa 
useaksi minuutiksi (kirjojen sisältö ks. luku 3). 

Seuraava taulukko kuvaa kirjan käytön yleisyyttä vastaanotolla.

 
Taulukko 2. 
Kirjan käyttö vastaanotolla. 

 Kirja käytössä  Kirja ei käytössä 

ensikäynti 18 3
jatkokäynti  13 6

yhteensä  31 9

Taulukosta 2 näkyy, että kirjat olivat käytössä kolmellakymmenel-
läyhdellä vastaanotolla neljästäkymmenestä. Yhdeksällä vastanotolla 
kirjaa ei ollut lainkaan käytössä ja suurin osa näistä vastaanotoista oli 
jatkokäyntejä. Tämä on ymmärrettävää jatkokäynnin tavoitteen kan-
nalta: toiminnan keskiössä on potilaan terveystilanteen ja käytetyn 
lääkityksen arviointi eikä ensisijaisesti uudesta lääkityksestä päättä-
minen. Mikäli potilaan terveystilanne on edistynyt ja käytössä ollut 
lääkitys on arvioitu tehokkaaksi, ei uudelle lääkitykselle ole välttämät-
tä tarvetta, eikä näin ollen kirjan käytölle. Kirjojen käyttö myöskään 
ensikäynnillä osana päätöksentekoa ei näytä olevan välttämätöntä, 
vaikkakin se on vallitseva käytäntö. 

Seuraavassa analyysissa kuvaan sitä vaihtelua, miten haastattelu 
voidaan toteuttaa homeopaatin vastaanotolla silloin kun homeopaatti-
nen kirja on käytössä. Aineistosta on kuvattavissa kolme erilaista tapaa 
haastatella potilasta. Eri tavat ovat sidoksissa siihen, millä tavalla kir-
jan käyttö jäsentyy osaksi meneillään olevaa toimintaa. Ensimmäinen 
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tapa on se, että homeopaatti lukee ja selaa kirjoja ajoittain, mutta ei 
mitenkään eksplisiittisesti viittaa kirjoihin tai osoita esittämiensä ky-
symysten yhteyttä kirjoihin tai niissä oleviin kuvauksiin. Tällä tavalla 
kirjojen käyttö asettuu yksinomaan osaksi homeopaatin toimintaa, 
johon potilaalla ei ole pääsyä. Toista tapaa käyttää kirjoja osana haas-
tattelua kutsun ääneen ajatteluksi. Tässä toimintatavassa homeopaatit 
lukiessaan kirjojaan ajattelevat ajoittain ääneen, ikään kuin vihjaavat 
potilaalle, mitä ovat tekemässä ja mitä kirjassa lukee tai miten päätök-
senteko etenee. Päättelyn ”raottamisesta” huolimatta potilaan pääsy 
meneillään olevaan toimintaan ja sen logiikan ymmärtämiseen on 
osittaista. Kolmanneksi homeopaatit käyttävät kirjoja osana haastatte-
lua ja päätöksentekoa siten, että potilasta kutsutaan mukaan toimin-
taan. Kutsun tätä toimintaa kuvausten yhteensovitukseksi. Kuvausten 
yhteensovitus tarkoittaa sitä, että homeopaatit sovittavat yhteen kirjo-
jen lääkeainekuvauksia ja potilaan oirekuvauksia tavalla, joka tarjoaa 
potilaalle mahdollisuuden vahvistaa tai evätä ehdotettujen piirteiden 
yhteensopivuus omiin oireisiinsa. Tämä toimintatapa avaa potilaalle 
pääsyn päätöksenteon etenemiseen ja toiminnan logiikkaan. Tähän 
ryhmään olen ottanut mukaan myös ne vastaanotot, joilla homeo-
paatti antaa kirjan potilaan luettavaksi. On huomattava, että erilaiset 
tavat käyttää kirjaa vaihtelevat joskus myös saman vastaanoton aikana 
ja etenkin sen suhteen, kuinka avoimesti kuvausten yhteensovitta-
minen tehdään. Tämä selittyy osittain siitä, että yhden vastaanoton 
aikana saatetaan tehdä useampia päätöksiä. Aineistossani päätöksen-
tekosekvenssejä on kaikkiaan 78 neljälläkymmenellä vastaanotolla ja 
näistä 15 hoitopäätöstä tehdään ilman kirjan käyttöä, joten kirjoja 
käytetään yhteensä 63 päätöksentekosekvenssissä. Kirjojen käyttöta-
pojen variaatiot ovat siis tilannesidonnaisia ja muuttuvia ja aineiston 
homeopaatit käyttävät eri tapoja joustavasti. 

Taulukosta näkyy, että yleisin tapa käyttää kirjaa on yksipuolinen 
käyttö, eli homeopaatti lukee ja selaa kirjaa tai kirjoja, mutta ei viittaa 
niihin millään tavalla. Ainostaan viidessätoista hoitopäätöksessä kir-
jan käyttötapaan liittyy se, että homeopaatti avaa potilaalle meneillään 
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olevan toiminnan logiikkaa ja tarjoaa paikkaa seurata haastattelun ja 
päätöksenteon etenemistä. 

Taulukko 3. 
Kirjojen käyttötavat. 

Ei viittausta kirjaan  26
Viittaus kirjaan ja ääneen ajattelu 22
Kuvausten yhteensovitus 15

Seuraavaksi esittelen lyhyesti homeopaattisen haastattelun yleisiä 
piirteitä ja logiikkaa. Sen jälkeen siirryn kuvaamaan yksityiskohtai-
semmin edellä esiteltyjen haastattelutapojen variaatioita, lukuun otta-
matta kuvausten yhteensovittamista. Tämä johtuu siitä, että potilaan 
haastattelu kuvauksia yhteen sovittamalla ja päätöksenteko ovat sisäk-
käisiä toimintoja, eli samalla kun haastattelua suoritetaan neuvotellaan 
myös eksplisiittisesti potilaan tulevasta hoidosta. Analysoin tätä haas-
tattelutapaa tarkemmin päätöksentekotapoja erittelevässä luvussa 6. 

Haastattelu rakentuu toisiaan seuraavista kysymys–vastaus-ket-
juista ja on yksi keskeinen tiedon keräämisen väline, jonka kautta 
vastaanoton tehtävät saadaan hoidettua (Drew & Heritage 1992). 
Homeopatiassa tiedon kerääminen haastattelemalla korostuu, koska 
fyysisen tutkimuksen tekeminen on erittäin poikkeuksellista, eikä tes-
tejä tehdä lainkaan. Haastattelua ja käynnin syyn kuvaamista voidaan 
tarkastella osapuolten työnjaon näkökulmasta. Kuten luvussa 4.2 esi-
tin, potilaan tehtävänä vastaanoton aloituksessa ja käynnin syyn selvit-
tämisessä on kuvata vaivojaan ja huoliaan laaja-alaisesti ja monipuoli-
sesti. Karkeasti yleistäen voi sanoa, että ”puheenvuoro” on potilaalla, 
ja potilas voi käyttää suhteellisen pitkiä puheenvuoroja ongelmiensa 
kuvaukseen homeopaatin asettuessa ensisijaisesti potilaan kuvausten 
vastaanottajaksi. Potilaan kuvaukset eivät ole kuitenkaan riittävät vas-
taanoton tehtävän toteuttamisen kannalta, sillä homeopaatti tarvitsee 
monenlaista muutakin tietoa kyetäkseen auttamaan potilasta. Haas-
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tatteluvaiheessa toiminnan eteenpäin vieminen on enemmän ammat-
tilaisen käsissä, koska homeopaatti ohjaa kysymyksillään haastattelun 
kulkua ja puheenaiheiden valintaa. Vastaavasti potilaan päätehtävänä 
on tarjota homeopaatille hänen tarvitsemaansa tietoa. Näin osapuol-
ten työnjako muuttuu siirryttäessä käynnin syyn selvittämisestä po-
tilaan haastatteluun. On kuitenkin muistettava, että haastattelu on 
aina yhteistyötä ja että homeopaatti on erityisen riippuvainen potilaan 
tarjoamasta tiedosta (ks. Frank 2002: 1293). 

Pystyäkseen ratkaisemaan potilaan terveysongelman ja löytääk-
seen potilaalle yksilöllisen hoidon tarvitsee homeopaatti paljon tietoa 
potilaasta homeopaattisesta näkökulmasta. Tämän tiedon homeopaa-
tit hankkivat potilasta haastattelemalla. Haastattelun tavoitteena on 
spesifi oida potilas homeopaattisen hoitoajatuksen mukaisesti, ja tässä 
tehtävässä homeopaatit käyttävät säännönmukaisesti apuna homeo-
paattisia kirjoja. Potilaan haastattelu on ajallisesti vastaanoton pisin 
toimintavaihe, johon liittyy laaja ja kattava keskustelu potilaan ja 
homeopaatin välillä (Chappel & Andrews 2001; Frank 2002; Sulka-
koski 1996). Aineiston perusteella homeopaatin tekemä haastattelu 
näyttää jakautuvan pääsääntöisesti ikään kuin kahteen osaan. Alkuosa 
haastattelusta tapahtuu tyypillisesti ilman kirjan käyttöä ja rakentuu 
kysymys–vastaus-sekvensseistä. Haastattelun ja homeopaatin päätte-
lyn edettyä ”riittävän” pitkälle, homeopaatti ottaa käyttöönsä yhden 
tai useamman kirjan ja alkaa selata tai lukea niitä. Tulkitsen kirjan 
käyttöönoton siirtymänä: perustietojen keräämisestä siirrytään kohti 
erityisempiä ja erottelevampia kysymyksiä. Kirjan käyttöönotto impli-
koi, että homeopaatti siirtyy sovittamaan aktiivisemmin yhteen kirjan 
kuvauksia ja potilaan oirekuvauksia ja alkaa spesifi mmin etsiä oikeaa 
lääkitystä potilaalle. Haastattelun ”toisen vaiheen” tehtävänä on erityi-
sesti kaventaa potentiaalisten lääkevaihtoehtojen määrää – lääkevaih-
toehtoja voi käytännössä olla tuhansia. Niiden joukosta on löydettävä 
ja valittava potilaalle se lääkeaine, jonka kuvaus vastaa mahdollisim-
man täydellisesti potilaan ”oirekokonaisuutta” (Chappel & Andrews 
2001; Sulkakoski 1996). 
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Kirjoja voidaan käyttää kolmella tavalla osana haastattelua (ks. 
taulukko 2). Sen sijaan se, miten kirja otetaan käyttöön, tapahtuu ai-
neistossa kahdella eri tavalla. Ensiksikin se voi lomittua osaksi meneil-
lään olevaa haastattelua ilman, että homeopaatti eksplisiittisesti viittaa 
kirjaan tai agendassa tapahtuneeseen muutokseen. Haastatellessaan 
potilasta homeopaatti ottaa esille kirjan, lukee ja selaa sitä ja jatkaa 
samalla kysymysten tekemistä potilaalle. Kirjan käyttöönotto heijas-
tuu kuitenkin meneillään olevaa toimintaan ja vuorovaikutuksen or-
ganisoitumiseen toimijoiden välillä. Homeopaatin huomio jakautuu 
nyt sekä kirjan että potilaan välille ja homeopaatin on ratkaistava ja 
löydettävä jokin keino tilanteen hoitamiseksi. Vastaavasti potilas jou-
tuu omassa toiminnassaan orientoitumaan muutokseen keskustelun 
kulussa ja homeopaatin huomion jakautumisessa: homeopaatti voi 
lukea kirjaa minuuttienkin ajan. Toinen tapa ottaa kirja käyttöön on 
tehdä se jollain tavalla eksplisiittisesti näkyväksi potilaalle. Homeo-
paatti saattaa merkitä siirtymän kertomalla siitä potilaalle esimerkiksi 
seuraavilla tavoilla: aletaan sitte kattoon kirjoja, tai ruvetaan kattoon 
mitä meidän viisas kirja sanoo tai vielä yksityiskohtaisemmin mä otan 
ton kurkkukohdan tosta…katotaan kirjasta. Tällä tavalla homeopaatti 
avaa potilaalle agendaansa ja implikoi, missä vaiheessa vastaanoton 
kulkua he ovat ja minkä vuoksi hän ottaa kirjan esille. 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan aineistoesimerkkien kautta yk-
sityiskohtaisesti eri tapoja haastatella potilasta erityisesti siitä näkökul-
masta, miten kirjat ovat läsnä haastattelun rakentumisessa. 

4.3.1 Haastattelu ilman viittausta kirjaan 

Kuten aiemmin on jo mainittu, kirjojen selaaminen tai lukeminen on 
yksi vuorovaikutuksen ja keskustelun kulkua organisoiva homeopaa-
tin toiminta vastaanotolla. Homeopaatti saattaa välillä haastattelun 
kuluessa lukea kirjojaan pitkän aikaa, mutta ei osoita kirjan lukemisen 
funktiota tai kysymystensä yhteyttä kirjaan. Homeopaatti voi valita 
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oman toimintalinjansa siten, että kirjan merkitys jää potilaalle epä-
selväksi. 

Seuraavassa aineisto-otteessa homeopaatti lukee kirjaansa pitkään. 
Hän ei verbalisoi sitä, mitä on tekemässä, vaan muotoilee kysymyk-
sensä ilman viittausta kirjaan. Vastaanotolla on potilaana 8-vuotias 
poika äitinsä kanssa, joten aiemmista poiketen kysymyksessä on kol-
menkeskinen vuorovaikutustilanne. Tämä näkyy myös homeopaatin 
kysymyksissä: välillä ne osoitettu suoraan pojalle ja välillä äidille. 

Aineisto-ote 6. Homeopatia 10 [B1]
1 (17.0)(( H lukee kirjaa))
2   H:  tuleeko sun helposti ↑liian ↑kuuma.
3 (0.8)
4   H:  ootko onko tämä semmone lämmin et sillä tavalla 
5       lämminverinen.
6   P:  no joskus. 
7   H:  hjo:o? 
8 (.)
9   H:  panekko peitot sulta pois sä:[: nyt yöllä esimer]kiksi 
10  Ä:                               [↓joo         ↑joo ]     
11  H:  vai onko kumpip< pää on peitossa.   
12   (.)
13  Ä: ei kumpikaan the heh he 
14  H: kaikki peitot [pois
15  Ä:                [melkeen potkii pois=
16  HO: =joo. 
17  (1.0)
18  HO: njo:[o
19  Ä:      [mielummin on semmone lämmin (0.2) verine. 
20  HO: ni:i?, .hh 
21  (7.0)((H lukee kirjaa))

Luettuaan kirjojaan 17 sekunnin ajan homeopaatti tekee kysymyk-
sen (rivi 2). Kysymys on muovattu kyllä/ei-kysymykseksi, ja se hakee 
uutta, vaikkakin rajattua, tietoa. Tässä toimintaympäristössä on oletet-
tavaa, että kysymys on kirjan motivoima, vaikka sen yhteyttä kirjaan 
ei ole eksplikoitu. Kun kysymys esitetään ilman viittausta kirjaan, se 
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ei avaa potilaalle pääsyä homeopaatin toiminnan logiikkaan. Ennem-
minkin kysymysten muotoilu on linjassa haastattelun aiemmassa vai-
heessa esitettyjen ja suhteellisen spesifi en kyllä/ei-kysymysten kanssa, 
jolloin homeopaatti ei lukenut kirjaa. Homeopaatti suuntaa kysymyk-
sensä pojalle, mutta ei saa vastausta. Rivillä 4 homeopaatti muotoilee 
kysymyksensä uudelleen ja kysyy ootko onko tämä semmone lämmin et 
sillä tavalla lämminverinen. Potilaan piirteiden kategorisointiin koh-
distuvat kysymykset ovat homeopaattisessa haastattelussa tyypillisiä 
ja homeopaattisen hoitoajatuksen mukaisia. Yksilöllisen lääkityksen 
valinnassa potilaan piirteiden määrittely esim. kylmä- ja lämminveri-
seen tai janoiseen ja janottomaan voi olla ratkaisevaa. Homeopaatin 
kysymyksessä on korjaus; vuoron alku suuntaa kysymyksen pojalle, 
mutta korjauksen kautta kysymys esitetään myös äidille. 

Pojan vastauksen no joskus jälkeen (rivi 6) homeopaatti tekee 
konkreettisemman kysymyksen lämminverisyyteen ja sen ilmenemi-
seen liittyen (rivit 9,11). Pojan vastaus ei ollut homeopaatille riittävä, 
vaan hän hakee uudelleen vastausta kysymykseen muotoilemalla sen 
konkreettisemmaksi ja tilannesidonnaiseksi. Tämänkaltainen yleisem-
mästä konkreettisempaan ja kontekstisidonnaiseen etenevä kysymys-
sarjojen esittäminen on aineistossa tyypillistä. Kysymyksen kategori-
aulottuvuuden konkretisointi ja kiinnittäminen arkielämään tarjoaa 
potilaalle mahdollisuuden arvioida kyseistä piirrettä konkreettisem-
min, omien kokemuksiensa ja tiettyjen tilanteiden kautta. Voi olla, 
että kyllä–ei-vastausta hakevat tai yleiset ominaispiirteiden kategori-
sointia tavoittelevat kysymykset ovat suhteellisen vaikeita vastata. Vai-
keus vastata voi johtua myös kategorioiden epämääräisyydestä: potilas 
ei välttämättä tiedä mitä homeopaatti tarkoittaa. (Vrt. Mishler 1984 
arkielämän ääni ja lääketieteen ääni.) Äiti vastaa kysymykseen (rivit 
10, 13 ja 15) ja vahvistaa poikansa olevan ennemminkin lämminve-
rinen (rivi 19) ja homeopaatti ottaa sen vastaan nii-partikkelilla (rivi 
20). Marja-Leena Sorjosen (1999: 183) mukaan nii-partikkelin avul-
la voidaan ilmaista kerrotun asiantilan tunnistettavuutta ja kohtelua 
hyväksyttävänä, ja tässä kontekstissa se vahvistaa yhteistä näkemystä. 
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Yhteisymmärryksen vahvistamisen jälkeen homeopaatti ryhtyy luke-
maan uudelleen kirjaansa, ja luettuaan hetken esittää uuden kysymyk-
sen (aineistoa ei ole näytetty). 

Seuraava aineistoesimerkki on samalta vastaanotolta kuin edellä. 
Esimerkki näyttää edelleen sen, että potilaan piirteitä ja taipumuksia 
luonnehtivat ja kategorisoivat kysymykset ovat tavanomaisia silloin 
kun potilasta haastatellaan kirjan kanssa. Toiseksi se näyttää, miten 
potilaan on mahdollista toimia kysymys–vastaus-rakenteen sisällä. Po-
tilas voi ohittaa kysymyksen kieliopillisen muotoilun ja toimia oman 
kysymykseen liittyvän tulkintarakenteen mukaisesti (Ruusuvuori ym. 
2004). 

Aineisto-ote 7. Homeopatia 10 [B1] 
1       (4.0)(H katsoo/lukee kirjaa))
2   H:  Tämmöne pikkutarkka poika. ((H kääntää katseen poikaan)) 
3       (4.0)
4   P:  (     )
5   Ä:  Rakastaa siis >MÄÄ aina jos mä luonnehdin sitä sillai
6       nii >mä sanon ett se semmonen< .hh nautiskelija 
7       ihminen. 
8   H:  Ni:i[i?
9   Ä:      [>On kylä< (.) siis se tykkää sellasesta että 
10      ku katotaa telkkaria ja syödään jotain ↓hyvää jah, 
11  H:  Jo::o? 
12  Ä:  ja mä pidä mua sylissä. 
13  H:  nii?,
14  Ä:  (.)Rapsuttele mua.
15  H:  jo:[o. 
16  Ä:     [semmone se on.= 
17  H:  =Joo. 
18       (.)
19  H:  Et sitä saa lohduttaa [(    )
20  Ä:                        [Nii,=ja se tulee ↑hyvin äkkiä 
21      kiepsahtaa syliin ja [.hh pidä äiti mua hyvänä ja, 
22  H:                       [joo. 
23  Ä:  (0.2) se on semmone niin[ku kaikista eniten semmone 
24  H :                         [↑nii,
25  Ä:  äitin (0.2) mussukka. 
26  H : jo:o.
27  Ä:  ook sää. 
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Luettuaan/katseltuaan kirjaansa homeopaatti tekee rivillä 2 väit-
tämän: tämmöne pikkutarkka poika. Kyseinen kategorisointi pojan 
persoonasta hakee vahvistusta esitettyyn luonnehdintaan ja se on en-
sisijaisesti osoitettu pojalle katseen suunnan kautta. Homeopaatti ei 
eksplikoi väittämänsä yhteyttä kirjaan, vaan vuoron alun tämmöne ra-
kentaa yhteyttä ennemminkin poikaan kuin kirjan kuvaukseen. Välit-
tömästi pojan epäselväksi jääneen vastauksen jälkeen (rivi 4) äiti ryh-
tyy kuvailemaan poikaansa (rivit 5–7). Vuorossaan äiti ei vahvista tai 
kiistä homeopaatin tarjoamaa luonnehdintaa, vaan kuvaa poikaansa 
nautiskelija-ihmiseksi, eli tuo esille pojastaan erilaisen kuvauksen. Äiti 
muotoilee vastauksensa kuitenkin kategorisoivaksi, pojan persoonaa 
luonnehtivaksi. Tässä mielessä vastaus on linjassa homeopaatin luon-
nehdinnan kanssa (Heritage 1996 [1984]: 239–261). Homeopaatin 
vuoro (rivi 8) on sovitettu äidin vastaukseen puheen aiheen suhteen 
ja se tarjoaa äidille mahdollisuuden jatkaa valitsemastaan puheen-
aiheesta. Seuraavissa vuoroissa äiti elaboroi kuvaustaan (rivit 9–10, 
12, 14) ja kuvaa yksityiskohtaisemmin piirteitä, jotka voidaan liittää 
nautiskelija-ihminen kategorisointiin ja päättää kuvauksen rivillä 16 
toteamalla semmone se on. 

Homeopaatin vuoro rivillä 19 Et sitä saa lohduttaa nostaa kes-
kusteluun uudenlaisen ulottuvuuden pojan ominaisuuksista ja ohit-
taa äidin kuvauksen pojastaan nautiskelijana. Vuoron alun et osoittaa 
vuoron päätelmäksi edeltävästä ja se hakee ensisijaisesti kuvauksen 
vahvistavaa vastausta (Raussi 1992). ”Haluaa lohdusta/ei halua loh-
dusta” -ulottuvuus on aineistossa yksi homeopaattien usein keskuste-
luun nostama kuvauspari, jonka avulla tehdään erottelua yksilöllisten 
piirteiden suhteen. Kysymyksensä kautta homeopaatti siirtyy takaisin 
homeopaattiseen kuvaus- ja käsitejärjestelmään, eli ikään kuin palaut-

28      (0.5)
29  Ä:  ↑Ni::i, 
30      (.)
31  H:  Ni::?, 
32.     (10.0) ((H lukee kirjaa))
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taa toiminnan omalle agendalleen käyttäen hyväkseen äidin esittämää 
kuvausta (ks. luku 2.3.6 ja kuvaus pulsatilla-lääkkeestä). Seuraavas-
sa vuorossa äiti vahvistaa homeopaatin tarjoaman luonnehdinnan, ja 
säilyttää kuvauksessaan samalla lohdutusulottuvuuden ja pitää kiinni 
osittain omasta kuvauskategoriastaan (rivit 20–21, 23, 25). Yhteisen 
näkemyksen vahvistamisen jälkeen homeopaatti siirtyy uudestaan tut-
kimaan kirjaansa (rivi 32), ja sen jälkeen haastatteleminen jatkuu. 

Edelliset aineisto-otteet kuvaavat yhtä tyypillistä tapaa ohjata 
homeopaattista haastattelua. Haastattelun aikana homeopaatti lu-
kee kirjaa ajoittain pitkiäkin aikoja, mutta ei haastattelun kuluessa 
ota kirjaa millään tavalla puheeksi. Kysymykset ovat erityisiä, mut-
ta tyypillisiä homeopatialle: ne kohdistuvat potilaan persoonallisten 
piirteiden ja taipumusten kategorisointiin. Homeopaatin tapa muo-
toilla kysymyksensä jättävät eksplikoimatta kysymyksen ja kirjan vä-
lisen suhteen, vaikkakin on oletettavaa, että suurin osa kysymyksistä 
ja etenkin kategorisoivat kysymykset ovat kirjan kuvauksista nouse-
via. Usein homeopaatti on silmäillyt kirjaansa ennen kysymysten tai 
vahvistettaviksi tarjottavien luonnehdintojen esittämistä. Kirja on 
ensisijaisesti homeopaatin käytössä oleva työväline, jonka merkitys ja 
käytön logiikka jäävät potilaan ulottumattomiin. Potilaan vastausten 
jälkeen homeopaatti pidättäytyy esittämästä kommentteja tai arvioita 
vastauksesta ja siirtyy viemään haastattelua eteenpäin joko kysymällä 
uuden kysymyksen tai lukemalla kirjaansa ja esittämällä lukemisen 
jälkeen uuden kysymyksen. Tällä tavoin homeopaatti ylläpitää osal-
listujien rooleja ja tehtäväjakoa kyseisessä vastaanoton vaiheessa. Po-
tilaan tehtävänä on tarjota homeopaatin tarvitsemaa tietoa, kun taas 
ammattilaisen tehtävänä on esille tulleen tiedon tulkinta. Tyypillistä 
on, että homeopaatin huomion ollessa suuntautuneina kirjoihin, py-
syy potilas hiljaa. Näin potilas puolestaan omalla toiminnallaan yllä-
pitää tilanteista rooli- ja tehtäväjakoa. 

Erilaisissa institutionaalisissa tilanteissa, kuten lääkärin vastaan-
otolla, kysyminen ja vastaaminen on yksi keskeinen tapa hoitaa teh-
täviä (Drew & Heritage 1992). Usein on esitetty, että juuri tämä ra-
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kenne, 1) lääkärin kysymys 2) potilaan vastaus 3) lääkärin kommentti 
ja/tai uusi kysymys, rakentaa ja ylläpitää ammattilaisen ja maallikon 
välistä epäsymmetriaa vastaanotolla. Se ikään kuin vaientaa potilaan 
”elämismaailman äänen” (Mishler 1984), koska kyseisen rakenteen 
kautta lääkäri kontrolloi vastaanoton kulkua ja säätelee puheenaiheita 
ja puheenvuorojen pituutta. Kuitenkin monet viimeaikaiset lääkärin 
ja potilaan vuorovaikutukseen kohdistuneet tutkimukset (ks. Raevaa-
ra 2000; Ruusuvuori 2000; Ruusuvuori ym. 2004) ovat muuttaneet 
tätä näkemystä ja nostaneet esille sen, miten potilailla on käytössään 
monia eri keinoja toimia tämän rakenteen sisällä. Edellisessä esimer-
kissä näytin, miten potilaiden on mahdollista toimia homeopaatti-
sessa haastattelussa kyseisen rakenteen sisällä. Homeopaatin esittämä 
ja ensisijaisesti vahvistusta hakeva väittämä kohdistuu pojan persoo-
nallisuuden piirteisiin (rivi 2). Äidin vastauksesta näkyy hänen tul-
kintansa: vaikka äiti ei vahvista tai kumoa esitettyä luonnehdintaa 
sinänsä, niin hän valitsee kuvauksensa kohteeksi poikansa toisenlaiset 
persoonallisuuden piirteet. Äiti suuntautuu vastuksessaan siihen, että 
persoonallisuuden piirteiden kuvaus on relevanttia meneillään olevas-
sa toiminnassa. 

Homeopaattisen haastattelun agenda eroaa lääkärin vastaanoton 
agendasta. Eliott Mishler (1984) on lääkärin vastaanottoihin kohden-
tuvan tutkimuksen perusteella kuvannut vastaanoton kaksi ”ääntä”: 
lääketieteen ja elämismaailman äänet. Hänen kritiikkinsä vallitsevia 
vastaanottokäytäntöjä kohtaan kohdistuu ennen kaikkea siihen, että 
lääkärin ryhtyessä tekemään kysymyksiä fokus kääntyy pois potilaan 
”elämismaailmasta” ja kaventuu biomedisiiniseen näkökulmaan ja 
objektiivisen tiedon hakemiseen. Homeopatiassa kysymysten sisäl-
tönä ovat juuri potilaan ”elämismaailmaan” kuuluvat asiat, kuten 
esimerkiksi edeltävissä aineisto-otteissa potilaan taipumuksiin ja per-
soonallisuuden piirteisiin kohdistuvat kysymykset tai luonnehdinnat. 
(ks. esim. 6 ja 7). Toisaalta aineisto-otteesta 7 käy ilmi myös, miten 
homeopaatti muovaa omaa toimintaansa suhteessa äidin kuvaukseen. 
Homeopaatti ratkaisee potilaan ongelmaa ja siksi hänen on tärkeä 
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saada tietoa juuri tietynlaisista, homeopaattisen hoitoajatuksen ja 
käsitejärjestelmän mukaisista asioista. Homeopaatin tekemä tulkinta 
äidin kuvauksesta palauttaa keskustelun takaisin homeopatian kate-
goriasysteemiin. Voi siis sanoa, että ”homeopatian ja elämismaailman 
äänet” neuvottelevat haastattelun kuluessa paikallisesti, eikä eronteko 
kyseisten ”maailmoiden” kohdalla ole välttämättä yhtä jyrkkä kuin 
lääketieteessä.  

4.3.2 Haastattelu kirjaan viittaamalla ja ääneen ajattelemalla 

Toinen keskeinen tapa haastatella potilasta on, että homeopaatti aika 
ajoin haastattelun kuluessa viittaa kirjaan, siinä oleviin kuvauksiin ja 
omaan toimintaansa. Erotuksena edellä kuvattuun haastattelutapaan 
on, että kirjan käyttämistä ja sen yhteyttä meneillään olevaan toimin-
taan selostetaan potilaalle, vaikkakaan ei täysin eksplisiittisesti. Ho-
meopaatti ajattelee enemminkin ääneen potilasta haastatellessaan ja 
kirjaa lukiessaan ja tällä tavalla vihjaa potilaalle, mitä on tekemässä. 
Siirryn nyt kuvaamaan aineistoesimerkkien avulla sitä, miten homeo-
paattinen haastattelu tapahtuu kirjaan viittaamalla ja ääneen ajattele-
malla. 

Seuraavassa aineisto-otteessa vastaanotolla on potilaana nuori nai-
nen, ja kysymys rivillä 2–3 on haastattelun loppupuolelta. Homeo-
paatti on jo pitemmän aikaa haastatellut potilasta siten, että on luke-
nut aina välillä kirjojaan, tehnyt muistiinpanoja ja ajatellut ääneen, eli 
vihjannut mitä on tekemässä. 

Aineisto-ote 8. Homeopatia 31. [D1] 
1    (1.5) (( H kirjoittaa, kirjat ovat auki pöydällä)) 
2   H: .hhh >ooksä yleensä semmonen< rauhallinen vai oikea
3    tulisieluh.
4    (1.7)
5   P: tulisielu?
6     (0.6)
7   P: .thhhh yleensäh, .mhhhh semmonen että olen aina
8   äänessä joudun aina mielipide-eroon, 
9 (1.0)
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10  P: aina on asiaa ja< (0.3) .hhh (1.0) joka kertoo: o-
11 omat juttusa ninku kaikil(he)l(h)e he .hhh. Tämmone. 
12  H: £m- nii£ et sää uskallat sanoa että ku sä meet
13   johonki vieraaseenki seuraa et @heih (.) mää oon
14  tätä mieltä.@
15  P: joo.=
16  H: =joo.
17   (1.5)(( H kirjoittaa, katsoo kirjaa)) 
18=>H: .nghh sulffuuºriin päin.º
19  (4.0) (( H kirjoittaa, katsoo kirjaa))
20  H: ºº.joo::ºº
21  (1.0) ((H kirjoittaa)) 

Homeopaatin kysymys riveillä 2–3 hakee uutta tietoa potilaan 
persoonasta. Kysymyksen muotoilu ei paljasta mistä kysymys nou-
see, vaikka edellä homeopaatti on ajoittain lukenut kirjaansa pitkiä-
kin aikoja. Kysymys on polaarinen ja se asettaa potilaan valittavaksi 
kahdesta vastakkaisesta kategoriasta sen, joka parhaiten kuvaa häntä. 
Vaihtoehdoista potilas valitsee tulisielun itseään kuvaavaksi luonneh-
dinnaksi (rivi 5). Potilaan vastauksen jälkeen homeopaatti on hiljaa ja 
tarjoaa potilaalle mahdollisuuden ottaa seuraava puheenvuoro, min-
kä potilas tekeekin (rivit 7–8 ja 10–11). Vastauksessaan potilas kuvaa 
oman arkensa konkreettisten tilanteiden kautta sitä, mikä on hänen 
kokemuksensa ja tulkintansa tulisielusta, ja tarjoaa näin lisäevidens-
siä sille, että häntä voi luonnehtia tulisieluksi. Homeopaatin seuraa-
va vuoro (rivit 12–14) on kiinnostava. Vuorossaan hän esittää oman 
tulkintansa potilaan edeltävästä vuorosta muovaamalla sen uudelleen 
ja esittämällä kuvauksen positiivisen uudelleenmuotoilun kautta. Ho-
meopaatin vuorossa on hymyilyä ja naurua, jotka voivat olla yksi kei-
no käsitellä potilaan kuvauksen mahdollisia negatiivisina tulkittavissa 
olevia elementtejä: olen aina äänessä, joudun aina mielipide-eroon 
(vrt. Haakana 1999). Vuorossaan homeopaatti rakentaa potilaasta 
rohkeaa sosiaalista toimijaa, joka uskaltaa kertoa oman mielipiteensä. 
Potilas vahvistaa kyseisen luonnehdinnan rivillä 15. 

Homeopaatti päättää edeltävän kysymys–vastaus-sekvenssin rivil-
lä 16. Sitä seuraavan lyhyen tauon jälkeen homeopaatti sanoo .nghh 



MITÄ VASTAANOTOLLA TAPAHTUU? 99

sulff uuºriin päin., joka on kuultavissa päätelmänä edeltävästä kuva-
uksesta. Homeopaatti nimeää yhden lääkeaineen ja tekee päätelmän, 
että edellä esiin tullut informaatio puoltaisi sulfuuris-nimisen lääke-
aineen valintaa. Toisin sanoen tulisieluisuus on sulfuuris-lääkeaineen 
kuvaukseen täsmäävä luonnehdinta. Tämänkaltainen haastattelun 
kuluessa tapahtuva ääneen ajattelu on yksi tapa vihjata potilaalle me-
neillään olevan toiminnan logiikasta. On kuitenkin huomattava, että 
vuoroa ei ole tarjottu potilaalle kommentoitavaksi. Ääneen ajattelun 
aikana homeopaatin katse on kääntynyt kirjoihin. Olemalla hiljaa 
potilas osoittaa, ettei ajattele vuoron kaipaavan reagointia. Homeo-
paatin ääneen ajattelu näyttää siis toimivan ennen kaikkea vihjeenä 
siitä, mitä homeopaatti on tekemässä tai pohtimassa. Tämä käytänne 
ei kuitenkaan osallista potilasta meneillään olevaan lääkityksen poh-
dintaprosessiin, koska se ei tarjoa potilaalle mahdollisuutta osallistua 
päätöksentekoon esimerkiksi pohtimalla eri vaihtoehtoja ja niiden 
soveltuvuutta vaivansa hoitoon (vrt. Chatwin 2003). Päätöksenteko 
ja haastattelun eteenpäin vieminen on homeopaatin tehtävä ja poti-
las ylläpitää työnjakoa pidättäytymällä puheenvuoroista. Seuraavaksi 
kuvaan vielä toista ääneen ajattelun käytännettä, jossa homeopaatti 
purkaa oman tekemisensä logiikkaa useamman vuoron ajan. 

Vastaanotolla olevan potilaan ongelma on endometrioosista aiheu-
tunut ihottuma. Alla oleva sekvenssi on haastattelun loppupuolelta, 
jota ennen homeopaatti on lukenut kirjojaan pitkän aikaa. Sekvenssi 
käynnistyy homeopaatin kysymyksellä.  

Aineisto-ote 9. Homeopatia 29. [D2] 
1  H: sä sanoit et sul on hartiat kylmät (.) eksä äsken sanonu
2  semmosen.
3  P: joo.
4  (2.0)
5=>H: mä voin kattoo sen täältä mun kirjoistanih.
6  P: no just ainaki sillo ku pää rupee särkee=sillon sen päänsäryn
7  aikana mä oon hirveen vilunen?
8  (17.0)((H lukee kirjojaan))
9  H: mm::
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10  (6.0) ((H lukee kirjojaan))
11 H: ºcoldnessº.
12  (7.0) ((H lukee kirjojaan))
13 H: .eks sun pää tunnu sillon niinku (.)kuumalta ↓tavallaan ei:
14 P: ei.
15  (1min 15s)((H lukee kirjaa, kirjoittaa, selailee))
16 H:   mm: ei se oo tuokaan.
17     (2.0)
18 H:   controlled aching.
19     (2.5)
20 H:   ((muminaa)) ei sul oo niinku ↑pää tuu kipeeks siitä kylmyydestä
21     et ei se semmonen vois ol[lah
22 P:                            [ei ei mul [tuu
22 H:                                       [ei vaan se (.) et sul
23     niinku tuntuu hartiat kylmiltä [sit ku sul on pää kipee
24 P:                                  [joo.
25 H: joo mä: ymmärrän sen.
26     (1.5)
27 H:   O:kei. 
28     (0.4)
29 H:   no ↑nii.
30     (8.2)(( H lukee) 
31 H:   nyt puhutaan vähän ruuistah.
32 P:   aha?
33     (6.5)((H lukee)) 

Kysymys–vastaus-sekvenssi käynnistyy riviltä 1 homeopaatin tar-
kistuskysymyksellä potilaan hartioiden kylmyydestä. Potilaan vasta-
uksen (rivi 3) jälkeen homeopaatti sitoo potilaan kuvaaman oireen ja 
kirjan kuvauksen yhteen viittaamalla siihen, että hän katsoo kyseisen 
oireen kirjoistaan (rivi 5). Homeopaatin vuoro osoittaa potilaalle sen, 
mitä homeopaatti on tekemässä ja miten kirja liittyy osaksi haastat-
telua. Toiminnastaan raportoinnin jälkeen homeopaatti siirtyy luke-
maan kirjaansa. Rivillä 11 hän mainitsee hiljaisella äänellä potilaan 
kuvaaman oireen englanniksi ”coldness”, mikä johtuu siitä, että useat 
homeopaattien käyttämät kirjat ovat englanniksi. Hän on etsimässä 
kirjastaan kuvausta kylmyyden tuntemuksista. Vuoro on ääneen ajat-
telua: homeopaatin huomio on kirjoissa, eikä vuoroa ole erityisesti 
tarkoitettu informaatioksi potilaalle. Rivin 13 kysymys on suunnattu 
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potilaalle; homeopaatti haluaa tarkistaa tunteeko potilas päänsä kuu-
maksi, vaikka muuten on viluinen. Potilas ei vahvista tätä kuvausta 
(rivi 14) ja homeopaatti syventyy uudelleen kirjoihinsa yli minuutin 
ajaksi (rivi 15). Lopetettuaan kirjojen lukemisen homeopaatti ajatte-
lee uudelleen ääneen ja esittää jonkinlaisen päätelmän tai havainnon: 
jokin kirjassa mainittu lääkeaine ei ole ”oikea” (rivi 16). Vuoroa ei 
ole tarjottu suoraksi informaatioksi, vaan ennemminkin se on vih-
jaus siihen, mitä on meneillään. Riveillä 20–21 homeopaatti tekee 
ehdotuksen potilaan oireen mahdollisesta ilmenemisestä ja ehdottaa 
kylmyyden ja pään kipeytymisen yhteyttä. Potilas ei vahvista tätä ku-
vausta, jonka jälkeen homeopaatti palaa potilaan aiemmin esittämään 
kuvaukseen oireestaan, ja osoittaa käsittävänsä mistä oireissa oli kysy-
mys joo mä: ymmärrän sen (rivi 25) ja siirtyy seuraavaan puheenaihee-
seen rivillä 31. 

Kyseisessä sekvenssissä merkille pantavaa on, miten se alkaa ho-
meopaatin ilmoituksesta katsoa potilaan kuvaama hartioiden kylmyys 
ja päänsärky kirjoista (rivi 5). Vuoro siis avaa potilaalle homeopaatin 
agendaa, sitä mitä hän on tekemässä ja millä logiikalla kirjoja käyte-
tään. Tutkiessaan kirjoja homeopaatti ajattelee ääneen eli puhuu siitä, 
mitä on tekemässä (rivit 11, 16, 18). Ääneen ajattelua ei ole kuiten-
kaan muotoiltu potilaalle erityisen informatiiviseksi tai osallistavaksi, 
vaan ennemminkin se tuo esille, että kuvausten yhteensovitus ja lääki-
tyksen valinta kuuluvat ensisijaisesti homeopaatin tehtäviin. Homeo-
paatti haastattelee potilasta siis siten, että ajattelee aina välillä ääneen 
ja viittaa kirjaan ja siellä olevaan informaatioon sekä tarjoaa potilaalle 
vihjeitä omasta agendastaan. Toimintatapana tämä on erilainen kuin 
aiemmin tarkasteltu haastattelu, joka suoritettiin ilman minkäänlaista 
viitettä kirjaan ja selostusta sen osuudesta haastattelussa (otteet #6 ja 
#7). Ääneen ajattelun aikana potilas pidättäytyy puheenvuoroista, ja 
tällä tavoin hän ylläpitää osallistujien rooli- ja tehtäväjakoa. Sekvens-
sin lopussa jää epäselväksi se, mikä homeopaatin loppupäätelmä oli, 
löysikö hän vastaavuuden kuvatun oireen ja jonkin lääkeaineen välillä. 
Huomattavaa on myös se, miten kyseinen sekvenssi näyttää homeopa-
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tian hoitoajatuksen yhteyden haastattelun etenemiseen. Nimenomaan 
potilaan tarkat kuvaukset oireistaan tai kokemuksistaan asettuvat pää-
töksenteon perustaksi, ja homeopaatin työskentely rakentuu pitkälti 
niiden varaan. 

Edellä olen kuvannut kaksi erilaista tapaa käyttää homeopaattisia 
kirjoja osana potilaan haastattelua. Molemmissa tavoissa yhteistä on 
se, että toimijoiden työnjako on selkeä. Homeopaatti ohjaa haastat-
telua, siihen limittyvää päätöksentekoa ja kuvausten yhteensovitusta 
ja jättää kirjan ja potilaan kuvausten välisen yhteyden joko kokonaan 
eksplikoimatta, tai vaihtoehtoisesti antaa vihjeitä siitä, mitä on teke-
mässä. Potilaan tehtävänä on tarjota homeopaatin tarvitsemaa tietoa 
ilman aktiivista osallisuutta tai pääsyä mukaan päätöksenteon askelei-
siin. Potilaat ylläpitävät omaa rooliaan pidättäytymällä aloitteellisista 
puheenvuoroista ja samalla he myös ylläpitävät odotuksenmukaista 
työnjakoa.  

Aineistossa esiintyy myös kolmas tapa ohjata homeopaattista 
haastattelua. Tämä tapa poikkeaa edellisistä siinä, että haastattelu 
rakentuu limittäiseksi päätöksenteon kanssa ja haastattelun kuluessa 
homeopaatti selostaa potilaalle meneillään olevaa toimintaa ja tarjoaa 
erilaisia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon kommentoimalla 
ja arvioimalla päätöksiä. Analysoin tätä kirjojen ja potilaan kuvausten 
yhteensovittamista yksityiskohtaisesti luvussa 6 kuvatessani osallista-
vaa päätöksentekotapaa. Edellä käsitellyt esimerkit olivat kaikki en-
sikäynneiltä. Siirryn nyt käsittelemään jatkokäyntejä ja kuvaan niillä 
säännönmukaisesti esiintyvää keskeistä toimintaa eli potilaan terveys-
tilanteen ja lääkityksen arviointia, joka on osa potilaan haastattelua, 
yleensä sen aloittava toiminta. 

4.3.3 Potilaan terveystilanteen ja lääkityksen arviointi jatkokäynnillä 

Vastaanoton kokonaisrakenne on jatkokäynneillä osittain erilainen 
kuin ensikäynneillä. Ensikäyntiä voi pitää enemmän homeopaattisen 
vastaanoton prototyyppinä siinä mielessä, että tietyt toiminnat on löy-
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dettävissä säännönmukaisesti juuri ensikäynneiltä. Näitä ovat esimer-
kiksi potilaan taipumusten täsmentäminen homeopatialle tyypillisten 
kysymysten avulla: kuten janoisuus tai janottomuus ja mieltymys ma-
keaan tai suolaiseen (ks. esim. Chatwin 2003). Kukin potilas on ensi-
käynnillä periaatteessa vain kerran, kun taas jatkokäyntejä on useita. 
Se, kuinka säännöllisesti potilaat tapaavat homeopaattiaan ensikäyn-
nin jälkeen, riippuu mm. potilaan vaivasta ja valitusta hoitolinjasta. 
On myös tyypillistä, että homeopaatit kehottavat potilaita ottamaan 
puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä muutaman viikon kuluttua hoi-
don aloittamisesta tai heti kun heillä on siihen jotain tarvetta. 

Käytännössä rajanveto ensi- ja jatkokäyntien välillä on liukuva, 
ja tilanne on joskus epäselvä. Olen tehnyt jaottelun näihin kahteen 
vastaanottotyyppiin sen perustella, miten homeopaatti ja potilas 
suuntautuvat itse kyseiseen jakoon. Usein homeopaatti ja potilas 
toimivat siten, että potilaan terveystilanteen muutosten ja käytetyn 
lääkityksen arviointi on jatkokäynnillä keskeinen ja vastaanoton aloi-
tusta seuraava toiminta, ja se näkyy myös tavoista, joilla avauskysymys 
muotoillaan (Robinson 1998; Ruusuvuori 2000). Tällä perusteella ai-
neiston vastaanotoista jatkokäyntejä on lähes puolet, 19/40. Se, miten 
tämä arviointi tapahtuu homeopaatin ja potilaan välisessä vuorovai-
kutuksessa ja minkälaiseen lopputulokseen siinä päädytään, vaikut-
taa ratkaisevasti siihen, miten vastaanotto etenee ja miten sen muut 
toiminnot jäsentyvät. Aineiston perusteella voidaan todeta, että jos 
potilas kokee vointinsa kohentuneen ja on tyytyväinen lääkitykseen, 
niin hoito jatkuu jo aiemmin valitulla linjalla. Jos taas lääkitys ei ole 
tuonut kaivattua apua, se vaihdetaan, ja tällöin suoritetaan myös uusi 
ja perusteellinen haastattelu. Toinen ero ensi- ja jatkokäynneissä on 
homeopaatin ja potilaan välinen jo olemassa oleva hoitosuhde koska 
jatkokäynnillä potilaalla on aiempaa kokemusta usein juuri kyseisen 
homeopaatin vastaanotolta. Potilaalla on näin ollen kokemusta siitä, 
mitä vastaanotolla tapahtuu ja minkälaiset ovat toimijoiden roolit ja 
keskeiset tehtävät (esim. Raevaara 2000). Potilaalla on jatkokäynnil-
le tullessaan myös tietoa ja kokemusta homeopaattisesta lääkityksestä 
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ja sen vaikutuksesta omiin vaivoihinsa. Potilas on sekä oman terve-
ystilanteensa että käyttämänsä homeopaattisen hoidon asiantuntija, 
ja hänen tiedollinen asemansa suhteessa homeopaattiin on erilainen 
kuin ensikäynnillä (ks. Drew 1991; Gill 1998). Seuraavaksi kuvaan 
arviointisekvenssin rakenteen ja sen keskeiset toiminnot sekä sen, 
miten arviointisekvenssin lopputulos ohjaa vastaanoton seuraavia toi-
mintoja. 

Arviointisekvenssi sijoittuu jatkokäynnillä tavallisesti aloitusta 
seuraavaksi ja sen perusrakenne on seuraava: 

1) Homeopaatin kysymys potilaan voinnista 
2) Potilaan kuvaus voinnista 
3) Homeopaatin kysymys käytetyn lääkityksen vaikutuksesta 
4) Potilaan arviointi lääkityksen vaikutuksesta

Seuraavassa aineisto-otteessa potilaan terveystilanteen ja lääkityk-
sen arviointi käynnistyy homeopaatin puheenvuorosta, jolla hän avaa 
vastaanoton ”hoidollisen” osuuden (vrt. Robinson 1998; Ruusuvuori 
2000). 

Aineisto-ote 10a. Homeopatia 5.2 [B2] 
1=>H: ↑No niin, sä olet nythh (1.0) tämmosellä  
2    kontrollikäynnillä sitten:.= 
3   P: =Joo.=
4=>H:   =Njoo, mites sä nyt oot (.) olet voinuth,
5   P: Kiitoksia ihan (0.2) ihan ↑hyvinh.=Oikeestaan (0.6) 
6    parhaiten mitä nyt tähän saakka näistä 
7    käynneistähh (.) ↑on ollut.
8     (.)
9   H:  Joo.
11  P:  On ollut ihan hyväh (.) ↑hyvä olo ja käsi on .hhh (0.4) 
12     ollut suhteellisen hyvässä kunnossah.
13     (0.2)
14  H: Joo-o?
15    (1.4)
16=>H: Mitäs sä: ny viimeks´ sait sitte sun piti tota 
17   aga:rbusta  ja näitähh [(ottaa ), 
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Vastaanotto alkaa homeopaatin vuorolla (rivit 1–2), missä hän 
tarjoaa vahvistettavaksi näkemyksensä potilaan käynnin syystä. Ho-
meopaatin esittämä vahvistuspyyntö avaa potilaalle myös mahdolli-
suuden korjata esitettyä olettamusta ja tuoda esille oma käsityksenä 
vastaanotolle hakeutumisen syystä. Potilas vahvistaa homeopaatin 
ymmärryksen vastaanoton perusagendasta, eli kyseessä on kontrolli-
käynti. Potilaan terveystilanteen ja lääkityksen arviointi käynnistyy 
homeopaatin puheenvuorosta rivillä 4. Kysymys kohdistuu potilaan 
terveyteen suhteessa aiempaan tilanteeseen: nyt-sanan käyttö rakentaa 
vertailun ulottuvuutta. Potilaan vastauksen alku kiitoksia ihan (0.2) 
ihan hyvinh (rivi 5) on fraasinomaisena positiivinen oman voinnin 
kuvaus, mutta vuoron jatko tuo esiin orientoitumisen meneillään ole-
vaan toimintaan: potilas esittää positiivisen arvion vointinsa muutok-
sista aiempiin käynteihin verrattuna. Homeopaatti ottaa tämän arvion 
vastaan sanomalla joo. (rivi 9). Potilas jatkaa arviointia (rivit 11–12): 
hän elaboroi omaa kuvaustaan ja tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa 
arvioinnin perustaksi sanomalla käsi on ollut suhteellisen hyvässä kun-
nossah. Homeopaatin vastaus tähän potilaan esittämään positiiviseen 
arvioon on nousevaan intonaatioon päättyvä joo-o?, joka osoittaa kuu-
lolla oloa ja siirtää seuraavan vuoron potilaalle. Potilas ei kuitenkaan 
ota tarjottua puheenvuoroa, ja tauon jälkeen (rivi 15) homeopaatti 
siirtyy kysymään potilaan lääkityksestä (rivi 16). Potilaan arviointia 
voinnistaan seuraa homeopaatin kysymys lääkityksestä.  

Katsotaan seuraavaksi millä tavalla keskustelu lääkityksestä ete-
nee. 

Aineisto-ote 10b. Homeopatia 5.2 [B2]
16=>H:  Mitäs sä: ny viimeks´ sait sitte sun piti tota 
17      aga:rbusta  ja näitähh [(ottaa ), (H ottaa potilaan 
        muistiinpanot ja silmäilee niitä) 
18  P:                         [>nii se oli sitä nuksvo:mikaa 
19      (0.8) ensiksi ja sitten oli sitä vahvaah 
20      (1.0)  fosforus[tah.
21  H :                [Justh.
23=>H :  Miten sä: koet että tää fosforus niinku, (0.6) mikä 
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24   näistä sinun mielestä on vaikuttanut.
25    (1.4)
26  P: No tossa: nuks vomikassa en oo >kylläh< (0.2) en 
27  huomannut kyllähh, 
28  (.)
29  H: Mitä[än.
30  P:  [Vaikutus[ta suu]ntaan enkä toiseen jah, .hh 
31  H:           [Joo,  ]
32  P: (1.0) y- ja yleensä toi fosforushan on ollut 
33  semmonen ºkuº taikaisku muttah, .hh no ↑tää meni nyt 
34 vähän niinku (0.6) jotenkin toiseen suuntaan ºehkäº (.)
35   elikkä käsi oli päivän puolitoista sen jälkeen (0.8)
36  huonompi mitä se olih.
37  H: Joo[-o?
38  P:     [ennen (.) ↑ennen ottamista jah, (0.2) ja sit se 
39    taas on palautunut sinnehh.
40   (.)
41  H:  Joo. 
42   (.) 
43  H:  Elikkä ne sun: vanhat vaivat se puutuminen ja 
44     tunnottomuus lisäänty siinäh.
45  P: Ne li↑säänty hetkellisestih.=
46  H: =Joo. 
47   (0.2)
48  H: Puoltoista päivää,
49  P: Nii.
50   (.)
51  H: Joo. [(.nff)
52  P:      [ºNoin.º
53  H: Kuinka nopeasti se tuli tän fosforuksen ottamisen 
54   jälkeenh,
55   (0.4)
57  P: (mhhh) mt Se oli ihan pari tuntia kun seh, 
58   (.) 
59  H: Justh. Joo. =(ºNoº) tää on nyth< (0.4) korkeempi sä
60 et oo näin korkeeta (.) [(kummemmin saanutkaan 
61  aikaisemmin.)
62  P:                          [>En ole, (.) en oo (.) ºettäº 
63   (.) se ois kyllä £vähän niinku pettymysh£.=
64  H: =↑Nii-i, mä ymmärrän.=No onko se nyt sitten (.) 
65    palautunut ↑ennalleen vai tullut paremmaksi kun
66   mitä aikasemmin?
67  (1.0)

68  P: Tää on tullu (0.2) ehkä vähän paremmaks’. 
(oireiden muutosten tarkastelu ja arviointi jatkuu) 
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Keskustelu potilaan käyttämästä lääkityksestä käynnistyy homeo-
paatin kysymyksellä (rivit 16–17). Homeopaatti kysyy potilaalta mitä 
lääkkeitä potilas on viimeksi saanut ja kohtelee potilasta tietävänä osa-
puolena, hoitonsa asiantuntijana. Vastauksessaan (rivit 18–20) potilas 
kertoo mitä lääkkeitä hän on käyttänyt ja korjaa homeopaatin nä-
kemystä hoitolinjasta. Homeopaatin vastaus justh. (rivi 21) osoittaa 
hänen hyväksyvän potilaan version siitä millainen aiemmin sovittu 
hoitolinja on ollut. Seuraavaksi homeopaatti pyytää potilasta arvioi-
maan sitä, mikä potilaan käyttämistä lääkkeistä on vaikuttanut (rivit 
23–24). Homeopaatin vuorossa on itsekorjaus: ensin homeopaatti 
pyytää arviota fosforus-nimisen lääkkeen vaikutuksesta, ja korjauksen 
jälkeen hän laajentaa arvioinnin kohdetta muihin potilaan käyttämiin 
lääkkeisiin. Perusoletus lääkkeen ja voinnin kohentumisen välisestä 
positiivisesta syy–seuraus-suhteesta on laitettu eksplisiittisesti näkyvil-
le vuoron muotoilun kautta: mikä näistä on auttanut eikä hän kysy esi-
merkiksi, että onko joku näistä auttanut. Vastauksessaan potilas arvioi 
molempia lääkkeitä. Ensiksi (rivit 26–27, 30) hän arvioi nuksvomika-
lääkettä, sen jälkeen potilas jatkaa arviotaan ja ryhtyy kuvaamaan fos-
forus-lääkettä (riviltä 32). Ensin potilas kuvaa aiempaa kokemustaan 
lääkkeen ”taikaiskumaisesta” vaikutuksesta (rivi 32). Sen jälkeen hän 
raportoi siitä, miten tällä kerralla lääkkeen vaikutukset olivatkin päin-
vastaiset, käden toimintakyky heikentyi pariksi päiväksi (rivit 33–38). 
Potilas päättää arvioinnin toteamalla, että huononemisvaiheen jälkeen 
käden toiminta palautui ennalleen (rivit 38–39). 

Arvioinnin jälkeen homeopaatti ryhtyy käsittelemään esille tul-
lutta ristiriitaa: vaikka potilaan käsi on ollut suhteellisen hyvässä kun-
nossa, oireet olivat kuitenkin aluksi pahentuneet. Homeopaatti tekee 
ymmärrystarjouksen potilaan edeltävästä kuvauksesta (rivit 43–44) ja 
lisää siihen kuvauksen käden aiemmista oireista. Siirtämällä keskuste-
lun fokuksen oireisiin homeopaatti käsittelee potilaan esille tuomaa 
oireiden pahenemista tärkeänä asiana. Tästä käynnistyy lyhyt kysy-
mys–vastaus-sekvenssi, missä tarkennetaan näkemystä potilaan kä-
sioireiden yksityiskohtaisemmista muutoksista (rivit 45–57). Tämä 
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jälkeen homeopaatti tarjoaa potilaalle selitystä oireiden hetkelliselle 
pahenemiselle: kyseinen lääke oli vahvempi kuin potilaan aiemmin 
käyttämä (rivit 59–62). Lääkkeen vahvuus viittaa homeopatian kes-
keiseen periaatteeseen lääkkeiden potenssista eli laimennussuhteesta. 
Homeopatiassa ajatellaan, että mitä enemmän lääkeainetta on laimen-
nettu (eli mitä vähemmän siinä on vaikuttavaa molekyyliä jäljellä), 
niin sitä vahvempaa se kuitenkin on (Sulkakoski 1996, 127–129). Po-
tilas vahvistaa homeopaatin näkemyksen lääkkeen vahvuudesta (rivi 
62) ja vuoron jatkossa kuvaa oman tunteensa että se ois kyllä £vähän 
niinku pettymysh£. Potilaan vuoron piirteet: konditionaalin ois- käyttö 
ja arviota lieventävät sanavalinnat vähän niinku sekä hymyily muovaa-
vat vuorosta odotuksenvastaisen: potilas tuo pettymyksensä esiin vara-
uksellisena. ↑Nii-i, mä ymmärrän. (rivi 64) alkaa välittömästi potilaan 
tunteen kuvauksen jälkeen. Vuorossa homeopaatti osoittaa ymmär-
rystä potilaan pettymyksen tunteelle ja käsittelee sitä legitiiminä. Sen 
jälkeen hän siirtyy välittömästi kysymään käden oireiden muutoksista 
(rivit 64–66). Kysymys muuttaa arvioinnin suuntaa pettymyksestä 
mahdollisten positiivisten muutosten tarkasteluun. Vastauksessaan 
(rivi 68) potilas tarjoaa epävarman, mutta positiivisen arvion käden 
parantumisesta. Potilaan vastaus on linjassa hänen vastaanoton alussa 
esittämänsä arvion kanssa: vointi on kaikkiaan parempi muihin käyn-
teihin verrattuna ja käsi on ollut suhteellisen hyvässä kunnossa (ote 
10a, rivit 5–7 ja 11–12). 

Katsotaan seuraavaksi miten vastaanotto etenee potilaan esittämän 
positiivisen arvion jälkeen potilaan kuvattua hetken aikaa oireidensa 
muutoksia (aineistoa ei ole näytetty). 

Aineisto-ote 10c. Homeopatia 5.2 [B2] 
1  P:  [ja,    ] (Et) edelleen on >kumminkin< sillain 
2  H:  [(Niin,)]
3  P:  että (.) että 
4  P:  päivittäin se tilanne vaihteleeh. 
5      (0.2)
7  P:  että joskus (0.2) het↑ken aikaa puuduttaa ja joskus 
8      taas  ei ºjahº,=
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9  H:  =>Mm: >mm:.=että [kokonaan  se ei  oo  kummiskaan,  ]
10 P:                   [(mutta kumminkin, niin mutta kummiskin)
11     semmonen kokonaisuus on (0.2) on parempi.
12      (.)
13 H : jo[o.
14 P:    [että jos ei sitä (.) ei sitä voi ajatella sillain 
15     tunnin eikä päivänkään jaksoa >et jos< ajattelee viikon 
16     jaksoa ºniinº,
17     (0.2) 
18 H:  tie[tystih.
19 P:     [on parempi.=
20 H:  =joo. 
21     (0.4)
22 H:  t´ja (.) jos: (.) ajatellaan nyt sit koko tätä sä: 
23     (.) viime keväänä alettiin tota, (2.8) 
24     sinun (1.0) .ng hhhh kuudestoista kuudettah (.)((H katsoo muistiin- 
       panojaan )) 
25     [(sä kävit)   ] täällä ekan   ker[ (ran).]
26 P:  [jooh.      ]                   [jooh.  ] 
27     (.)
28 H:  jooh, (1.0) mt sillon sulla on ollut s:- voimattomuutta 
29     kädessä voimakkaasti jahh, (2.0) kaksoisnäköä
30     melkein päivittäinh. (0.2) 
31 H:  [(tai ] ajoittain/aika ajoittain.) 
32  P: [ºMm:º.]        
33     (3.6)((H lukee muistiinpanojaan)) 
34 H:  tää on niinku koko ajan nyt sitten mennyt kuitenkin
35     vähitellenhh (0.8) parempaan suuntaah.
36     (.)
37 P:  ºon mennyt.º
38     (0.8)
39 H:  joo-oh,
40     (4.0) ((H lukee muistiinpanojaan)) 
41 P:  mt että sillon (.) kesäkuussahan (0.4) taikka oikeestaan 
42     ↑toukokuussa käsi oli (0.4) käyttökelvoton >siis< (0.2) 
43     ikäänkuin halvaantunut.=
44 H:  =nii-ih, (.) juu mä: muis[tan ] ku sä: sitten
45 P:                           [joo.]
46 H:  syksyllä aloit pystyä kirjoittamaan.= 
47 P:  =joo.=
48 H:  =joo, ja se oli toi fosforus joka oli semmonen [että 
49 P:                                                 [se (.)
50 H:  º(autto.)º]
51 P:  se tuntu ] sillon [hyväl]täh.
52 H:                    [mm.  ]  
       (0.6) ((H katsoo muistiinpanojaan)) 
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Riveillä 1–19 potilas tekee yhteenvedonomaisen arvion tämän het-
kisestä terveystilanteestaan. Yhteenveto käynnistyy potilaan aloitteesta 
ja se on osa laajempaa potilaan terveystilanteen ja oireiden tarkastelu-
jaksoa. Arvioinnissaan potilas kuvaa sitä, miten hänen oireensa vaihte-
levat edelleen päivittäin, mutta pitemmällä aikajänteellä tarkasteltuna 
hänen tilanteensa on parempi. Rivin 20 joo-partikkelilla homeopaatti 
ottaa vastaan potilaan esittämän useamman vuoron mittaisen arvion, 
joka on praktisesti ja prosodisesti kuultavissa valmiina rivin 19 lo-
pussa. Rivillä 21 on tauko, jossa potilaan olisi mahdollista täydentää 
arvioitaan, mitä hän ei tee. Sen sijaan homeopaatti ottaa seuraavan 
vuoron rivillä 22. Vuoronalkuisella ja-partikkelilla hän rakentaa oman 
vuoronsa potilaan vuoron jatkoksi. Käyttämällä ja-konnektoria ja sa-
manlaista rakennetta kuin potilas, homeopaatti implikoi että hänen 
tuleva lausumansa on potilaan näkökulman kanssa samansuuntainen. 
Hän päättää vuoronsa riveillä 34–35 arviolla potilaan tilanteesta ja 
osoittaa olevansa samaa mieltä potilaan esittämän aiemman arvion 
kanssa. Kuitenkin homeopaatti pidentää arvioinnin kohteena ollutta 
ajanjaksoa potilaan ehdottamasta viikosta koko siihen hoitojaksoon, 
jolloin potilas on käyttänyt homeopaattista lääkitystä. Edelleen ho-
meopaatti muuttaa potilaan valitseman 0-persoonarakenteen jos ajat-
telee yhteiseen toimijuuteen viittaavaan passiivimuotoon jos ajatellaan, 
mikä implikoi yhteistä näkemystä johtopäätöksestä (0-persoonasta ks. 
Laitinen 1995). Tällä tavalla hän myös antaa ymmärtää, että käytetyt 
lääkkeet olivat olleet oikeat. Rivillä 37 potilas vahvistaa homeopaa-
tin arvion verbintoistolla, mikä osoittaa vahvempaa samanmielisyyt-
tä kuin partikkelivastaus (ks. Sorjonen 2001b, 141–154). Riveillä 
41–43 potilas kuvaa yksityiskohtaisesti homeopaatin puheenaiheeksi 
nostamaa arviointia koko hoitojaksosta. Tämän elaboroidun vuoronsa 
kautta potilas osoittaa olevansa samaa mieltä homeopaatin esittämän 
arvion kanssa terveystilanteensa edistymisestä. Seuraavaksi riveillä 
48 ja 50 homeopaatti nostaa puheenaiheeksi lääkeaineen nimeltään 
phosphorus ja kuvaa sen juuri siksi erityiseksi lääkeaineeksi, joka on 
auttanut potilasta ja tarjoaa näkemystään potilaan vahvistettavaksi. 
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Riveillä 49 ja 51 potilas vahvistaa homeopaatin ymmärrystarjouksen 
oireita helpottaneesta lääkkeestä. 

Tässä vaiheessa vastaanoton kulkua homeopaatti ja potilas ovat 
saavuttaneet jaetun ymmärryksen potilaan terveystilanteen luonteesta 
ja kehityksestä sekä potilaalle hyödyllisestä lääkkeestä. On merkille-
pantavaa, että kyseinen tehokkaaksi osoittautunut lääkeaine on sama, 
josta potilas on valittanut vastaanoton alussa: lääke oli aiheuttanut 
oireiden äkillisen pahenemisen. Tämän jälkeen homeopaatti antaa se-
lityksen niistä syistä, jotka johtivat potilaan oireiden äkilliseen mutta 
ohimenevään pahenemiseen, ja kertoo sitten hoitopäätöksen. 

Edeltävä analyysi osoittaa, että jatkokäynneillä sekä homeopaatti 
että potilas orientoituvat vastaanoton aloitusvaiheeseen paikkana, mis-
sä potilaan terveystilanteen ja homeopaattisen lääkityksen vaikutusten 
arviointi ovat keskeisiä tehtäviä. Keskustelussa potilaan vointia ja lää-
kityksen vaikutusta tarkastellaan syy–seuraus-suhteen kautta, yhteen 
kuuluvina toimintoina. Homeopaatit pidättäytyvät kommentoimasta 
potilaiden ensimmäisiä arviointeja ja tarjoavat tällä tavalla potilaal-
le mahdollisuuden jatkaa arviointiaan. Näin he käsittelevät potilaan 
tarjoamaa informaatiota ensisijaisena. Toiseksi edeltävä aineistokat-
kelma osoittaa, että yhteisen ja jaetun ymmärryksen saavuttaminen 
voinnissa tapahtuneista muutoksista ja käytetystä lääkityksestä ovat 
arviointisekvenssin keskeisiä toimintoja. Se minkälaiseen tulokseen 
arvioinnissa päädytään, suuntaa vastaanoton tulevaa toimintaa. Edel-
tävässä otteessa saavutettu yhteisymmärrys potilaan tilanteen positii-
vista muutoksista pitää valitun hoitolinjan voimassa hoitopäätöstä 
tehtäessä. Edellä esitetyssä arviointisekvenssin perusformaatissa ho-
meopaatti nostaa keskusteluun terveystilanteen muutoksen ja käyte-
tyn lääkityksen arvioinnin. Seuraavassa otteessa #11 potilas osoittaa 
suuntautuvansa terveystilanteen ja käytetyn lääkityksen arviointiin 
olennaisena toimintana jatkokäynnillä. 

Vastaanoton alussa homeopaatin tiedusteltua potilaan vointia po-
tilas on tuonut esille uuden vaivansa nenäpolyypit. Kun keskustelu 
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polyypeista on päättynyt, siirtyy homeopaatti kysymään potilaan ai-
emmista vaivoista. 

Aineisto-ote 11. Homeopatia 30.1 [D2] 
1  H:    .hh onks sulla sitä ihottumaa,=sul oli >semmosta< (.)
2        ihottumaa missä [(se)(  )(     )(  ), ]
3=>P:                    [joo no se on se allergia] se: ment sen
4        ((katselee ja kääntelee samalla kättään))
5        kalssiumin kans sit,
6        (0.2)
7  H:    se häiºpyº,
8  P:    ky:llä. (0.2) joo,
9  H:    kuin kauan sää ºsitä söitº,
10       (0.6)
11 P.    mää söin sen koko: kuurin mitä siin mah[to olla vi]is
12. H:                                          [ ºjooh:º, ]
13 P:    viikkoo vai,=
14 H:    =viis viikºkooº,
15       (0.2)
16 H:    .hhh siin on Lykkoboodiumkin,=
17 P:    =jo[o.
18 H:       [ja se häipy,
19 P:    joo,
20       (0.4)

Riveillä 1–2 homeopaatti tiedustelee potilaan aiemmasta vaivas-
ta, jota on hoidettu homeopaattisesti. Vastauksessaan potilas toteaa, 
että allerginen vaiva on hävinnyt ja esittää paranemisen syyksi ho-
meopaattisen lääkityksen (rivit 3–5). Rivin 7 ymmärrystarkistuksella 
homeopaatti hakee potilaan vahvistusta sille, että ihottuma ei ole enää 
ongelma. Potilas vahvistaa tämän (rivi 8), jonka jälkeen keskustelu 
siirtyy siihen, kuinka kauan aikaa potilas oli käyttänyt lääkitystä (rivit 
9–17). Seuraavaksi (rivi 18) homeopaatti toistaa aiemmin esittämänsä 
ymmärrystarkistuksen siitä, että potilaan ihottuma on häipynyt, jon-
ka potilas vahvistaa (rivi 19) ja arviointisekvenssi päättyy. Homeo-
paatti ja potilas saavuttavat näin yhteisen näkemyksen siitä, että poti-
laan edellinen vaiva, eli allerginen ihottuma ei ole enää ongelma, vaan 
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se on hoitunut homeopaattisen lääkityksen avulla. Keskustelu siirtyy 
uuteen vaivaan eli nenäpolyyppeihin, joihin homeopaatti ryhtyy et-
simään uuttaa lääkitystä potilasta haastattelemalla. Tästä käynnistyvä 
potilaan haastattelu on samantyyppinen kuin ensikäynneillä, ja poti-
laalle ryhdytään etsimään uutta lääkitystä. 

Kahdessa edeltävässä esimerkissä näimme miten arviointisekvens-
si päättyi yhteisesti neuvoteltuun näkemykseen potilaan terveystilan-
teesta ja käytetystä lääkityksestä. Kyseisten potilaiden kokemukset 
voinnissa tapahtuneista muutoksista ja käytetystä lääkkeestä olivat 
positiiviset. Tilanne ei ole aina näin ihanteellinen, vaan joskus potilaat 
kokevat, ettei käytetty lääkitys ole auttanut. Seuraavassa esimerkissä 
potilas ei ole parantunut hoidosta huolimatta. 

Aineisto-ote 12a. Homeopatia 31. [C2] 
1   H:  >mitäs sulle kuuluu.< 
2       (3.0)((H tutkii papereita))
3=> H:  mull on täällä viime< (0.8) ↑tai ensimmäisen käynnin
4       >nythä sä oot toista kertaa. 
5       (1.0)
6   P:  ähh.      
7   H:  >nythä sä oot ↑toista kertaa<.
8   P:  joo. .h
9       (22.0) ((H lukee papereita))
10=>H:  kerro mitä kuuluuh, (0.2) mite sä voith. 
11      (0.5)
12  P:  .mt (0.2) hhh (1.0) ↑noh se vaihtelee:
13      (0.2) päivittäin, .hh >polvet on ny< kauheen 
14      kipeet,(0.8) sen< (0.2) niveltulehuksen jälkeen nii 
15      ne ei sit oikeen parantunu ja (0.5) aina ku nii↑llä 
16      joutuu rasittaan nii ne tulee nii kipeeks ettei taho 
17      päästä ↓kävelee. 
18      (4.0) ((H kirjoittaa)) 

Potilaan terveyteen kohdistuvat kysymykset ovat riveillä 1 ja 10. 
On huomattava miten homeopaatti tekee näkyväksi sen, että kyseessä 
on uusintakäynti (rivit 3–4) ja hakee potilaalta vahvistuksen siihen, 
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että heidän näkemyksensä vastaanoton käyntityypin suhteen on yhtei-
nen (rivi 7). Potilaan kuvaus (rivit 12–17) voinnista on negatiivinen: 
hän kuvaa yksityiskohtaisesti polvivaivojaan ja kävelyvaikeuksiaan 
sekä arvioi, etteivät polvivaivat ole niveltulehduksen jälkeen parantu-
neet – potilaan kuvaus implikoikin tyytymättömyyttä käytettyyn ho-
meopaattiseen lääkitykseen. Potilaan kuvauksen jälkeen homeopaatti 
tutkii papereitaan ja kysyy potilaan edellisellä vastaanotolla mainit-
semista vaivoista – työuupumuksesta, hikoilusta ja ihottumasta. Po-
tilas kertoo etenkin hikoilun ja työuupumuksen vaivaavan edelleen 
(aineistoa ei ole näytetty). Terveyteen kohdentuvan arvioinnin jälkeen 
homeopaatti pyytää potilasta arvioimaan käyttämänsä lääkityksen vai-
kutusta (aineisto-ote 12b). 

Aineisto-ote 12b. Homeopatia 31. [C2] 
1=>H:  miten sää ko:: sanosit tosta gaustigumin 
2      vaikutuksesta. 
3      (0.5)
4  P:  no,
5  H:  siitä nyt on aikaaki [ºkylläº. 
6  P:                       [siit on aikaa mutta ↓en ↓mää 
7      oikeen (0.5) huomannu siinä kauhee[sti mitään.
8  H:                                    [joo.  
9      (4.0)((H kirjoittaa)) 
10 P:  ↑tää vähä sillai vaihtelee muutenki muttah,
11     (4.0) ((H kirjoittaa))

Lääkityksen arvioinnin avaava kysymys on riveillä 1–2. Kysymys-
tä seuraa tauko (rivi 3) ja potilaan vuoronalkuinen no-partikkeli (rivi 
49), jotka implikoivat ei-odotuksenmukaista vastausta eli kielteistä 
arviota lääkkeen vaikutuksesta. Tämän jälkeen homeopaatti lisää esit-
tämäänsä kysymykseen jatkon: siitä nyt on aikaaki ºkylläº (rivi 5). Ho-
meopaatin toteamus, että lääkkeen käytöstä on jo pitempi aika, antaa 
ymmärtää, että lääkitys ei välttämättä enää vaikuta, joten negatiivinen 
arvio on mahdollinen (preferenssijäsennys ks. luku 3.). Homeopaatti 
osoittaa näin suuntautumisensa potilaan mahdolliseen kielteiseen ar-
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vioon. Potilaan arvio lääkkeen vaikutuksesta on negatiivinen: hän ei 
huomannut sen vaikutusta vaivoihinsa (rivit 6–7). Homeopaatti ottaa 
arvion vastaan joo-partikkelilla rivillä 8. Potilas ja homeopaatti ovat 
saavuttaneet yhteisen näkemyksen siitä, että käytetystä lääkityksestä 
ei ole ollut apua. Tämän jälkeen keskustelu siirtyy potilaan vaivojen 
yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ja uuden lääkityksen etsimiseen 
(aineistoa ei ole näytetty).  

Jatkokäynneillä sekä homeopaatti että potilas suuntautuvat vas-
taanoton hoidollisen vaiheen avaukseen paikkana, missä sekä potilaan 
terveystilanteen että homeopaattisen lääkityksen vaikutusten arvioin-
ti on keskeinen toiminta. Keskustelussa terveystilanteessa tapahtuvia 
muutoksia tarkastellaan vaiheittaisesti: terveystilanteen muutoksien 
arviointia seuraa lääkityksen vaikutuksen arviointi. Homeopaattista 
lääkitystä tarkastellaan suhteessa potilaan oireiden muutoksiin, eikä 
muita potilaan tilanteen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä juurikaan 
tuoda esille. Tällä tavalla vastaanotosta ”tehdään” vain ja ainoastaan 
homeopaattista. Empiirinen analyysi näyttää miten arviointisekvens-
sissä tavoitellaan potilaan ja homeopaatin yhteistä näkemystä potilaan 
voinnista ja lääkityksen vaikutuksista. Potilaan kuvaus ja saavutettu 
yhteisymmärrys ohjaavat vastaanoton etenemisen suuntaa joko uuden 
lääkityksen etsimiseen tai hoitolinjan säilyttämiseen ennallaan. Poti-
laan kokemukset ja arvioinnit ovat homeopaatin ensisijainen resurssi 
sille, miten vastaanotto etenee ja millaisia päätöksiä jatkossa tehdään. 
Jos arviointisekvenssi ja siinä neuvoteltu yhteinen näkemys potilaan 
voinnissa tapahtuneista muutoksista ja käytetyistä lääkkeistä jää kes-
keneräiseksi, se voi hoitopäätöstä tehtäessä johtaa ristiriitaan, potilaan 
kieltäytymiseen hoidosta, josta hänellä on ollut huonot kokemukset. 
Aineistossa on kaksi tapausta, jossa potilas asettuu vastustamaan hä-
nelle määrättyä lääkettä aiempiin kokemuksiinsa vedoten. (Ks. tar-
kemmin luku 7). 
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4.4 Yhteenveto

Tässä luvussa kuvasin ensin homeopaattisen vastaanoton kokonais-
rakennetta. Sen jälkeen tarkastelin käynnin syyn selvittämistä. Ana-
lyysissa näytin, miten homeopaatin tavat pyytää potilasta kertomaan 
vaivoistaan voivat olla homeopaattisen hoitoideologian ohjaamia. 
Ensimmäisen potilaan vaivoihin kohdistuvan kysymyksen jälkeen 
homeopaatit kysyivät potilailta säännönmukaisesti, onko heillä muita 
vaivoja kuin heidän ensin kuvaamansa. Potilaan vaivoja kartoitettiin 
useamman kysymyksen kautta: hoitoideologian holistinen peruspe-
riaate ohjasi potilaan käynnin syyn selvittämistä (Peräkylä & Veh-
viläinen 2003). Käynnin syyn kuvaamisesta siirryin tarkastelemaan 
erilaisia tapoja haastatella potilasta. Tarkastelin haastattelua erityisesti 
siitä näkökulmasta, miten homeopaatit käyttivät kirjojaan haastatte-
lun osana. Esittelin kaksi erilaista haastattelukäytäntöä. Ensimmäises-
sä kirjan käyttö asettui kokonaan homeopaatin ekspertiisin alueelle, 
eikä kirjan käyttöä, kysymysten suhdetta kirjaan tai suhdetta potilaan 
oireisiin eksplikoitu lainkaan. Toisessa haastattelukäytännössä homeo-
paatti avasi suhdettaan kirjaan ja meneillään olevaan toimintaan sekä 
kysymysten suhdetta potilaan oireisiin ääneen ajattelemalla. Vaikka 
ääneen ajattelun fokus oli homeopaatin pohdinnassa, niin se tarjosi 
potilaalle mahdollisuuden ainakin osittain seurata homeopaatin agen-
daa ja meneillään olevan toiminnan etenemistä. Viimeisessä luvussa 
kuvasin jatkokäyntien yhtä keskeistä toimintaa eli potilaan tervey-
den muutoksia ja käytetyn lääkityksen vaikutusten arviointia. Sekä 
homeopaatti että potilas suuntautuivat tähän toimintaan keskeisenä. 
Sen paikka oli jatkokäynneillä vastaanoton aloituksen jälkeen ja sen 
lopputulos suuntasi vastaanoton etenemistä. Jos lääkkeet olivat olleet 
tehokkaita, hoitolinja jatkui ennallaan. Jos lääkkeet eivät olleet tehon-
neet, käynnistyi uuden lääkkeen etsiminen potilasta haastattelemalla. 
Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan vastaanoton seuraavaa toimintaa 
eli hoidosta keskustelua ja päätöksentekoa.
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5. YKSIPUOLINEN PÄÄTÖKSENTEKO 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan aineistossamme esiintyviä päätök-
sentekotapoja yksityiskohtaisesti. Kuten edellisessä luvussa osoitin, 
hoidosta keskusteleminen ja päätöksenteko ovat vastaanoton koko-
naisrakenteessa haastattelua seuraavat toiminnat, vaikka käytännössä 
nämä kaksi vaihetta ovat usein lomittaiset. Päätöksentekosekvenssejä 
on koko aineistossa kaikkiaan 78. Näistä yksityiskohtaisen analyysin 
kohteena on ollut 41, joskin peilauspintana analyysissa on käytetty 
koko päätöksentekokorpusta ja siinä toistuvia säännönmukaisia piir-
teitä. Vastaanotoilla tehtiin kaikkiaan 107 yksittäistä homeopaattista 
lääkevalmistetta koskevaa päätöstä. Ero lääkemääräysten ja päätök-
sentekosekvenssien määrän suhteen selittyy sillä, että vaikka osassa 
vastaanotoista varsinaisia päätöksentekosekvenssejä on vain yksi, niis-
sä tehdään päätöksiä useammasta lääkkeestä samanaikaisesti.1 Osas-
sa vastaanotoista päätöksentekosekvenssejä on sen sijaan useampia 
ja niissä kussakin päätetään erikseen yksittäisestä lääkkeestä. Lisäksi 
muutamilla vastaanotoilla potilaana voivat olla sekä lapsi että van-
hempi, joten hoitopäätöksiä tehdään tästä syystä useita. 

1 Klassisen  homeopatian perusperiaate on, että potilaalle määrätään vain yhtä lää-
kettä kerrallaan. Tämä lähtökohta on kuitenkin osittain murenemassa, ja potilaille 
saatetaan määrätä useampaa lääkettä yhtä aikaa käytettäväksi. Lisäksi homeopaat-
tisilla vastaanotoilla potilaille määrätään nykyisin enenevässä määrin myös oireen-
mukaista hoitoa. Tällainen toimintakäytäntö lähestyy lääketieteellisen hoitamisen 
mallia (Cant & Sharma 2000, vrt. Frank 2002). Myös omassa aineistossani potilaille 
määrätään usein useampaa valmistetta yhtä aikaa käytettäväksi.
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Analysoidut päätöksentekotilanteet sijoittuvat jatkumolle, jonka 
ääripäinä ovat yhtäältä yksipuolinen eli ammattilaisvetoinen päätök-
senteko ja toisaalta lääkärin ja potilaan enemmän yhteistyössä tekemä 
päätös. Olen sijoittanut hoitopäätökset jatkumolle sekä sen perusteel-
la, miten homeopaatti on muotoillut hoitopäätöksensä, että sen pe-
rusteella, miten potilas on vastannut päätökseen. Olen siis analysoinut 
sitä, miten erilaiset tavat kertoa päätöksestä mahdollisesti edistävät tai 
ehkäisevät potilaan osallistumista hoitoaan koskevaan päätöksente-
koon, ja sitä millä eri tavoilla potilas osallistuu. Aineistosta kooda-
tut piirteet sekä yksipuolisessa että yhdessä tehdyssä päätöksenteossa 
ovat samantyyppisiä kuin aiemmissa vuorovaikutustutkimuksissa (ks. 
Collins ym. tulossa). Yhtään potilaan itsenäisesti tekemää päätöstä tai 
päätöksen siirtämistä potilaan myöhemmin harkittavissa olevaksi ei 
aineistossa esiinny. 

Aloitan päätöksenteon tarkastelun aineiston yleisimmästä eli yksi-
puolisesta tavasta ilmoittaa hoitopäätös potilaalle. Sen jälkeen kuvaan 
yksityiskohtaisesti potilaiden vastauksia hoitopäätökseen. Kolman-
neksi tarkastelen uudelleen homeopaattien hoitopäätöksiä ja analysoin 
homeopaattien erilaisia tapoja perustella hoitopäätöstään. Lopuksi 
vertaan homeopaattisilla vastaanotoilla tehtyjä päätöksiä yleislääkärei-
den vastaanotoilla tehtäviin päätöksiin. Seuraavassa luvussa 6 siirryn 
kuvaamaan potilasta osallistavaa päätöksentekotapaa. 

5.1 Hoitopäätöksen kertominen 

Yksipuolisella päätöksentekotavalla tarkoitan pelkistetysti sitä, että 
varsinainen päätöksenteko on ammattilaisen ohjaamaa ja hallitsemaa 
toimintaa. Homeopaatti yksinkertaisesti vain ilmoittaa päätöksen tu-
levasta hoidosta potilaalle sanomalla esimerkiksi teemme x. Yksipuo-
lisen päätöksenteon piirteet ovat vallitsevia 60 % päätöksentekosek-
vensseistä. 
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Päätöksentekosekvenssin rakenne yksipuolisessa päätöksenteossa 
on seuraava ja sen paikka on vastaanoton kokonaisrakenteessa haas-
tattelun jälkeen. 

1) Siirtymä päätöksentekosekvenssiin 
2) Hoitopäätöksestä kertominen 
3) Hoitopäätöksen vastaanotto, potilaan minimaalinen vastaus 
4) Päätöksentekosekvenssin sulkeminen ja siirtyminen seuraavaan 

toimintaan 
a)  lääkkeen käyttöön liittyvien hoito-ohjeiden antaminen  
b) potilashaastattelun jatkaminen ja mahdollinen uusi hoitopää-

tös eri lääkkeestä

Analyysissani en ole käsitellyt tarkemmin lääkitykseen liittyviä 
hoito-ohjeita enkä uuden toisen hoitopäätöksen rakentumista potilas-
ta uudelleen haastattelemalla. 

Seuraavaksi tarkastelen neljän aineistoesimerkin kautta yksityis-
kohtaisesti päätöksenteon ammattilaisvetoista perusformaattia ja sen 
vuorovaikutuksellisia ja kielellisiä piirteitä. Kaikki esimerkit ovat eri 
homeopaateilta ja eri potilailta ja ne ovat sekä ensi- että jatkokäyn-
neiltä. 

Ensimmäinen aineisto-ote on uusintakäynniltä, ja potilaan pää-
asiallisena vaivana ovat reumaattiset nivelsäryt. Ennen alla olevaa kat-
kelmaa potilas ja homeopaatti ovat keskustelleet potilaan aiemmin 
käyttämien lääkkeiden vaikutuksesta ja arvioineet sitä. 

Aineisto-ote 13.Homeopatia 34 [E2]
0      (3.0) ((H kirjoittaa)) 
1=> H: hyvä.>me tehään nyt sillä tavalla että laitat ne 
2      kolkkigumit sitten takaisin (.) ku se sitte loppu 
3      vähän tuossa sillon sitte turhan kesken?, mutt laitetaan 
4      se nyt pikkusen VAHvempana ja semmoseksi (.) 
5      pitkäaikaseksi? 
6   P: mm.
7   H: tuota hh
8     (6.0) ((H lukee papereitaan)) 
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Juuri ennen hoitopäätöksen ilmoittamista potilas on kuvannut 
jo ohi menneitä akuutteja oireitaan. Potilaan oirekuvauksen jälkeen 
homeopaatti ilmoittaa päätöksensä tulevasta hoidosta riveillä 1–5. 
Vuoron alun hyvä. (rivi 1) toimii siirtymämerkkinä uuteen puheen-
aiheeseen (Levinson 1994, 312–317; Drew 1995, 75). Homeopaatin 
kertoma hoitopäätös on muovattu lopulliseksi: >me tehään nyt sillä 
tavalla että laitat ne kolkkigumit sitten takaisin. Vuoro on kuultavissa 
ensisijaisesti ilmoituksena homeopaatin jo tekemästä päätöksestä. Eri-
tyisesti verbien tehdään ja laitat muotoilut rakentavat päätöksen abso-
luuttiseksi ja valmiiksi, koska niissä ei ole mukana ehdottavia piirteitä 
tai päätöksen epävarmaksi osoittavia elementtejä mukana. Vuorossaan 
homeopaatti nimeää lääkeaineen, ne kolkkigumit, jota potilaan on 
tarkoitus jatkossa käyttää. Pronominin ne käyttö käsittelee kyseistä 
lääkeainetta yhteisesti tiedettynä (Laury 1991); potilas on käyttänyt 
kyseistä lääkeainetta reumaattisiin särkyihin. 

Homeopaatin vuoron jatko rivillä 2 rakentuu päätöksen peruste-
luksi ku-partikkelin käytön kautta. Homeopaatti kertoo päättelynsä 
lopputuloksen: lääkkeen käytölle on edelleen olemassa indikaatio, 
sitä olisi ollut hyvä syödä pitempään, ja siksi sen käyttö on aloitettava 
uudelleen. Tämän perustelevan osuuden jälkeen homeopaatti jatkaa 
edelleen vuoroaan ja informoi potilasta sekä lääkekuurin annostuksen 
että keston muuttumisesta. Myös tämä muutos alleviivaa lääkityksen 
tarpeellisuutta ja näyttää, että odotettua tulosta ei aiemmalla annos-
tuksella ollut saavutettu ja että muutos on perusteltu. 

Homeopaatti esitti päätöksen tulevasta hoidosta valmiina ja var-
mana ja sitä kautta osoitti, että päätöksenteko kuuluu hänen tehtäviin-
sä. Kuitenkin homeopaatti muovasi tulevan toiminnan yhteiseksi sa-
nomalla: me tehdään sillä tavalla että…mut laitetaan se…Toimijuuden 
muovaaminen yhteiseksi rakentaa ehkä jonkinlaista yhteistyön tun-
nelmaa osapuolten välille ja voi samalla toimia myös keinona lieventää 
päätöksenteon autoritaarista luonnetta (vrt. ns. lääkäripassiivi Shore 
1986: 42; Sorjonen 2001a: 92). Huomionarvoista on myös se, että 
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homeopaatin ilmoitukseen on upotettu mukaan päätöstä perustelevia 
elementtejä. Homeopaatti käsittelee päätöstään ja sen ilmoittamista 
potilaalle selontekoa vaativana asiana; vuoroon upotetut elementit 
tarjoavat selitystä tai tukea tietylle toimintalinjalle. Perustelemalla 
hoitopäätöksen homeopaatti edesauttaa sitä, että potilas ymmärtää ja 
hyväksyy hoidon (esim. Costello & Roberts 2001). 

Seuraavassa analysoitava ote on samalta vastaanotolta kuin otteet 
#10a ja #10b. Potilas on jatkokäynnillä ja hän on käyttänyt homeo-
paattisia valmisteita useamman kuukauden. Ennen alla olevaa otetta 
potilas on kuvannut kahden käyttämänsä homeopaattisen lääkeaineen 
vaikutuksia ja arvioinut omaa kokonaistilannettaan toteamalla sen pa-
remmaksi verrattuna aiempiin käynteihin. Seuraavaksi homeopaatti 
on puolestaan kuvannut potilaalle homeopatian hoitoperiaatteita ja 
perustellut tulevan päätöksensä. Tämän jälkeen homeopaatti siirtyy 
ilmoittamaan hoitopäätöksensä. 

Aineisto-ote 14. Homeopatia 5.2 [B2]
 1=>  H:  et nyt ei sitte oikeestaan tehdä yhtään mitään vaan 
 2        odotellaan kuukauden päivät et miten pitkälle >tämä sit< 
 3        tätä (0.6) paremmaksi tulemista jatkuu.
 4    P:  jooh.
 5        (.)
 6=>  H:  ja sitten jos se pysähtyy (.) niin sitten vasta uusitaan
 7        tää annos.
 8        (.)
 9    P:  joo. (potilas nyökkää) 
10        (0.4)
11    H:  niin sillä tavalla nyt (.) mennään sitten eteenpäin jah,
12        (0.6)
13    H:  m mikäs idea tossa muuten tossa nuks £vomikas(hh)sahh 
14        oli ehhh minkä takia mä sitäh£ .hhh siinä varmaan >oliko
15        sulla jotakin pais- sul oli jotain:, 

Riveillä 1–3 homeopaatti kertoo potilaalle hoitopäätöksen:et nyt 
ei sitte oikeestaan tehdä yhtään mitään vaan odotellaan. Homeopaatti 
muovaa hoitopäätöksen päätelmäksi, joka nousee edeltävästä päätök-
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sen perusteiden esittelystä aloittamalla vuoronsa et- partikkelilla (ks. 
Raussi 1992). Varsinainen hoitopäätös on muovattu lopulliseksi, var-
maksi ja yhteiseksi. Potilaan vastauksen jälkeen (rivi 4) homeopaatti 
täydentää hoitoilmoitustaan ja kertoo niistä ehdoista, joiden vallitessa 
lääkekuuri voidaan aloittaa uudelleen (rivi 6). Tämän lisäyksen hoi-
topäätökseen potilas kuittaa joo-partikkelilla ja pään nyökkäyksellä 
(rivi 9). Potilaan minimaalisen vastauksen jälkeen homeopaatti toistaa 
johtopäätöksensä tulevasta hoitosuunnitelmasta (rivi 11) ja siirtyy sen 
jälkeen uuteen toimintaan. Tällä tavalla homeopaatti osoittaa käsit-
televänsä edeltävää päätöksentekosekvenssiä loppuunsaatettuna, joka 
mahdollistaa uuteen toimintaan siirtymisen. 

Alla oleva ote 15 on ensikäynniltä, ja potilaana on nuori nainen, 
jonka ensisijaisena vaivana on jalkojen ihottuma. 

Aineisto-ote 15. Homeopatia 13 [C1] 
       (18.0) ((H selailee kirjaansa)) 
1   H:  .mt joo (0.4) mää annan sulle homeopaattista
2       be:lladonnaa,(0.3) harvemmin ihoon iho- oir-  (H>P, P nyökkää))
3     ihoi:ssa käy- iho (1.0) hoidossa (0.2) hy (2.0)
4    asioissa käytetty,= mutta nyt tuntus ett sillä
5    ainakin alotetaan. ((H katsoo alas ja järjestelee papereitaan )
6     (0.8) ((P nyökkää)
7   H:  tai myös mä annan sulfuurista alkuun ett vähän (0.2) se kortisoni 
8   (.) hoidon (1.2) jälkitila lähtis siitä pois ja puhdistais sitä.  
 (H>P)
9   (1.2)((P nyökkää))
10  P: mm:
11 (29.0) ((H selailee kirjansa sivuja))
12 H:  mitäs: (0.2) vielä mä kysyn kuitenki ett pesu:.
13    (0.2) 
14 P: m[m ?]
15 H:   [pa ]hen- pahensiko se sitä.=

Rivillä 1, selailtuaan pitkään kirjaa, homeopaatti siirtyy kerto-
maan hoitopäätöksen, johon sisältyy kaksi ilmoitusta kahdesta eri 
lääkkeestä. Homeopaatti merkitsee siirtymisen uuteen toimintaan 
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vuoron alun .mt joo-partikkelilla (rivi 1). Ensimmäinen hoitopäätös 
on riveillä 1–5 ja toinen riveillä 7–8. Hoitopäätös on muovattu tässä 
ja nyt tapahtuvaksi: mää annan sulle homeopaatista belladonnaa. Fo-
kuksessa on siis homeopaatin toiminta. Edellisiin kahteen aineisto-ot-
teeseen verrattuna hoitopäätöksestä informoimisen kielelliset piirteet 
ovat erilaiset, homeopaatti ei käytä monikon 1. persoonaa sanomalla 
esimerkiksi: me aloitetaan homeopaattisella belladonnalla. Kuitenkin 
homeopaatin tapa informoida päätöksestä esittää päätöksen lopullise-
na ja jo päätettynä, samalla tavalla yksipuolisena kuin edeltävissä ai-
neisto-otteissa – homeopaatti on se, joka tekee päätöksen ja ilmoittaa 
sen potilaalle. 

Vuoron jatkossa homeopaatti informoi lääkkeen käyttöindikaati-
oista: harvemmin iho-oireissa käytetty mut nyt tuntus että sillä ainakin 
alotetaan (rivit 2–5). Tämä nostaa esille lääkkeen valinnan yksilöllistä 
luonnetta. Vuoron sanavalinnat harvemmin ja mutta nyt esittävät va-
linnan yksilöllisyyttä: juuri tämä lääke on hyvä sinun vaivaasi, vaikka 
sitä harvemmin käytetään iho-oireiden hoidossa. Vuorossa homeo-
paatti panee esille kykynsä ratkaista potilaan terveysongelma yksilölli-
sesti homeopatian perusideologian mukaisesti, mikä voi toimia yhte-
nä keinona vakuuttaa ja motivoida potilasta. 

Homeopaatin vuoro kuvaa myös päätöksentekoprosessin luonnet-
ta. Homeopaatin käyttämä tuntus-verbi on kuultavissa sekä päätöksen 
tentatiivista luonnetta kuvaavana että homeopaatin tiedon ja havain-
tojen prosessointina, tietyllä tapaa intuitiivisena näkemyksenä oikeas-
ta hoidosta. Homeopaatti tuo siis esille omaa päätöksentekotapaansa 
ja siihen sisältyvää epävarmuuden vivahdetta. Vuoronsa lopussa (rivi 
5) homeopaatti myös muovaa päätöksen sekä yhteiseksi että hoito-
prosessin aloitukseksi sanomalla sillä ainakin alotetaan. Tämä sekä le-
gitimoi päätökseen sisältyvää ja ilmaistua epävarmuutta että ennakoi 
potentiaalista myöhemmin tapahtuvaa hoitolinjan muutosta. 

Riveillä 7–8 homeopaatti kertoo toisen hoitopäätöksen. Vuoron 
alun tai on kuultavissa jonkinlaisena itsekorjauksena, vaikka vuoron 
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jatko on muovattu ennemminkin aiemmin määrättyä hoitoa täyden-
täväksi. Samassa vuorossa homeopaatti kuvaa potilaalle sitä, mihin 
lääke on tarkoitettu: puhdistamaan kortisonihoidon jälkitilaa. Tämä 
on kuultavissa perustelunomaisena selityksenä sille, miksi kyseinen 
lääke on potilaalle tarpeellinen nimenomaan homeopatian hoitoideo-
logian mukaan: kortisoni ”ajaa” oireet ihon alle ja ”tukahduttaa” ne, 
kun taas homeopatiassa oireet pyritään saamaan pintaan, ja sitä kautta 
ne pystytään parantamaan, joten ihoa on siis puhdistettava kortisoni-
hoidoista. Potilaan vastauksen jälkeen (rivi 10) homeopaatti ryhtyy 
uudelleen tutkimaan kirjansa lähes puoleksi minuutiksi. Seuraavaksi 
homeopaatti ryhtyy uudelleen haastattelemaan potilasta ja tekee tar-
kistuskysymyksen pesemisen ja oireiden välisestä yhteydestä (rivit 12 
ja 15). Näin edellä valmiina kerrottu päätös ikään kuin avautuu uudel-
leen, koska haastattelussa esiin tulevan uusi ja merkittäväksi tulkittu 
tieto voisi mahdollisesti johtaa päätöksen muuttumiseen. Näin ei tällä 
vastaanotolla kuitenkaan tapahdu, vaan edellä ilmoitettu hoitopäätös 
jää voimaan (aineistoa ei ole näytetty). 

Katsotaan vielä yhtä esimerkkiä ammattilaisvetoisesta päätöksen-
teosta. Tällä vastaanotolla potilaana on pieni poika, jonka vaivana on 
kutiava ihottuma käsissä. Poika on vastaanotolla äitinsä kanssa. 

Aineisto-ote 16. Homeopatia 10.1 [B1]
1     (7.0)((H lukee kirjaa)) 
2=>H : jo::o? (2.0) no tota (1.5) alotetaan nyt semmosella 
      (( H laittaa kirjan pois, ottaa laatikosta reseptin))
3    (1.2) kuurituksella ja (1.2) ja katotaan >et jos tulis<  H>P
4  vähitellen apuah, (.) tää on vähä epäselvää nyt si[tte   H>Ä
5  Ä:                                                     [mm mm.
6  H :  että mistä tämmönen niinku on lähteny liikee[lle että,]
7  Ä:                                               [niin on joo.
8       (1.0)
9  H :  tietysti siinä voi olla osa henkisiä tekijöitä= 
10  Ä:  =mm mm.               
11 H:   ja, (0.5) siellä varamaan siellä PELAtessa hikoillaan paljon[ki.
1  Ä:  [KYllä. 
        ((H kysyy lisää potilaan oireista)) 
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Homeopaatti ilmoittaa hoitopäätöksen luettuaan pitkään homeo-
paattista kirjaansa. Vuoron alun jo::o? on tauon jälkeen kuultavissa 
orientoitumisena uuden toiminnan aloitukseen (rivi 2). Homeopaatin 
ilmoitus hoitopäätöksestä organisoituu laajennetuksi puheenvuorok-
si, johon on upotettu mukaan diagnosoivia elementtejä; homeopaatti 
pohtii sitä, mitkä tekijät potilaan vaivan taustalla voivat olla (rivit 2–4, 
6, 9 ja 11). Varsinainen hoitopäätös on muovattu sekä valmiiksi että 
yhteiseksi käyttämällä arkikielistä passiivirakennetta alotetaan. Tällä 
vastaanotolla homeopaatti ei nimeä tai yksilöi valitsemaansa lääkitys-
tä, vaan valitsee yleisen ilmauksen alotetaan semmoisella kuurituksella. 
Tämä on poikkeuksellista, koska lähes aina hoitopäätökseen sisällyte-
tään myös valitun lääkkeen nimeäminen2. Homeopaattisten lääkkei-
den nimet ovat usein johdannaisia niiden valmistuksessa käytettävistä 
aineista ja niiden latinankielisistä nimistä kuten fosforista, kamomil-
lasta tai kaliumista. Tästä huolimatta lääkkeiden nimet ovat suhteelli-
sen teknisiä ja vieraita, eivätkä ne avaudu ainakaan suomalaiselle kuu-
lijalle helposti pelkän kulttuurisen tietämyksen varassa. Homeopaatin 
hoitopäätös on laajennettu puheenvuoro ja alkaa hoidon aloituksesta 
informoimisella (rivi 2–3). Toisena elementtinä on yleisellä tasolla 
esitetty kuvaus odotettavissa olevasta positiivisesta muutoksesta, mikä 
on kuultavissa motivoivana vuoron elementtinä (rivi 3–4). Kolmas 
elementti on vuoroon upotettu arviointi vaivan syystä (rivit 4, 6, 9, 
11). 

2 Aineiston säännönmukainen piirre nimetä annettava lääkeaine potilaalle ei vält-
tämättä ole vallitseva käytäntö homeopatiassa, vaan käytännöt vaihtelevat homeo-
paattisten koulukuntien välillä. Robert Frank (2002) raportoi, että Saksassa ns. 
klassisen koulukunnan edustajat nimenomaan välttävät kertomasta potilaalle valit-
semansa lääkeaineen nimeä, ainakin hoitosuhteen alkuvaiheessa. Selityksenä tälle 
on, että homeopaatit ajattelevat potilaiden etsivän omatoimisesti tietoa kyseisestä 
lääke aineesta, mikä johtaa lääkeainekuvausten väärintulkintoihin ja virheellisiin kä-
sityksiin lääkeaineen valinnan perusteista.
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Ilmoittaessaan hoitopäätöksen rivillä 2–3 homeopaatti katsoo po-
tilaana olevaa poikaa, ja samoin äiti katsoo poikaansa. Äiti ei asetu 
hoitopäätöksen vastaanottajaksi, vaan pidättäytyy vastauksesta siir-
tymän mahdollistavassa kohdassa rivillä 4 tauon aikana. Sen sijaan 
äidin vuorot riveillä 5, 7 ja 10 vahvistavat homeopaatin diagnostista 
päätelmää vaivan monisyisestä ja epäselvästä syntymekanismista. Vä-
littömästi hoitopäätöksestä informoimisen ja diagnostisen arvionsa 
jälkeen homeopaatti jatkaa potilaan haastattelua ja oireiden selvittä-
mistä. Keskustelua hoitopäätöksestä ei jatketa, vaan homeopaatti kä-
sittelee päätöksentekosekvenssiä loppuunsaatettuna. 

Edellä kuvatun analyysin perusteella voidaan yksipuolisen pää-
töksenteon muotoilujen avainpiirteet esittää seuraavasti. Hoitopäätös 
kerrotaan lopullisena, varmana ja jo päätettynä. Päätöksien muotoi-
luissa ei ole mukana ehdottavia piirteitä tai päätöksen epävarmuutta 
osoittavia elementtejä. Tämän lisäksi valittu lääkeaine nimetään osana 
päätöstä suurimmassa osassa tapauksia. Osa päätöksistä on muotoiltu 
siten, että ne esittävät päätöksen yhteisenä käyttämällä tulevaa toimin-
taa kuvaavaa verbiä ja monikon 1. personaa: me tehdään sillä tavalla 
että…ja toisissa käyttämällä pelkkää passiivia alotetaa. Toimijuuden 
muovaaminen yhteiseksi rakentaa mahdollisesti jonkinlaista yhteis-
työn tunnelmaa osapuolten välille ja voi samalla toimia myös keino-
na lieventää päätöksenteon autoritaarista luonnetta. Osa päätöksistä 
kohdistuu selkeämmin suoraan potilaan tulevaan toimintaan, siihen 
miten hänen pitää jatkossa menetellä, käyttämällä kehotusta esimer-
kiksi laitat nyt ne kolkigummit takaisin. Osa päätöksistä on muotoiltu 
homeopaatin toimintaan kiinnittyviksi, siihen mitä hän tekee, mutta 
myös tällöin päätös on muotoiltu valmiiksi ja ehdottomaksi. Kaikis-
sa tapauksissa päätöksen muotoilun ja esittämisen tapa osoittaa, että 
päätöksenteko kuuluu homeopaatin tehtäviin.

Seuraavaksi kuvaan sitä, miten potilaat vastaavat edellä kuvattui-
hin varmoina ja valmiiksi päätettyinä kerrottuihin hoitopäätöksiin. 
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5.2 Potilaiden vastaukset hoitopäätökseen 

Säännönmukaisin tapa vastata homeopaatin ilmoituksenomaiseen 
hoitopäätökseen on dialogipartikkeli joo. Seuraavassa taulukossa eri-
tellään potilaiden erilaiset tavat vastata hoitopäätöksen yksipuolisessa 
päätöksentekotavassa. 

Taulukko 4. 
Potilaiden erilaiset tavat vastata hoitopäätökseen yksipuolisessa päätöksenteossa.

Dialogipartikkelit joo 46
 mm mm  13
 aha, aijaa  9
 just, selvä  2

 yhteensä  70 

Seuraavissa kahdessa aineisto-otteessa potilaat vastaavat hoitopää-
tökseen joo-partikkelilla. 

Aineisto-ote 17. Homeopatia 5.2 [B2]
 1=>  H:  et nyt ei sitte oikeestaan tehdä yhtään mitään vaan 
 2        odotellaan kuukauden päivät et miten pitkälle >tämä sit< 
 3        tätä (0.6) paremmaksi tulemista jatkuu.
 4=>  P:  jooh.
 5        (.)
 6  H:    ja sitten jos se pysähtyy (.) niin sitten vasta uusitaan
 7        tää annos.
 8        (.)
 9=> P:   joo. (potilas nyökkää) 
10        (0.4)
11  H:    niin sillä tavalla nyt (.) mennään sitten eteenpäin jah,
12        (0.6)
13  H:    m mikäs idea tossa muuten tossa nuks £vomikas(hh)sahh 
14        oli ehhh minkä takia mä sitäh£ .hhh siinä varmaan >oliko
15        sulla jotakin pais- sul oli jotain:, 
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Potilas vastaa homeopaatin hoitopäätökseen laskevalla intonaati-
olla sanotulla dialogipartikkelilla jooh  rivillä 4 välittömästi homeo-
paatin kerrottua päätöksensä. Marja-Leena Sorjonen (2001a, b) on 
tutkinut dialogipartikkeleita erilaisissa keskustelutilanteissa. Hänen 
mukaansa dialogipartikkelit voivat muodostaa puheenvuoron tai lau-
suman yksin ja ovat siis pienimpiä kielellisiä keinoja osoittaa esimer-
kiksi osallistujuutta keskustelussa. Vaikka joo:n yleistehtävä tai merki-
tys keskustelussa on rekisteröidä edellä sanottu vuoro vastaanotetuksi, 
vaihtelee sen merkitys ja tehtävä kuitenkin kontekstin mukaan. Joo:
n merkitys erityisesti institutionaalisessa vastaanottotilanteessa vas-
tauksena hoitopäätökseen on erityinen. Joo ei tässä kontekstissa vain 
kuittaa hoitopäätöstä kuulluksi, vaan ehdottaa sen ymmärtämistä ja 
hyväksymistä eli päätöksen noudattamista. Näin erityisesti siitä syys-
tä, että joo-vastaus on tuotettu välittömästi hoitopäätöksen jälkeen ja 
sanottu laskevalla intonaatiolla, mikä näyttää, että vuoro on loppuun-
saatettu eikä potilas aio jatkaa puhettaan. (Emt. 2001a 108–118.) 

Seuraavaksi, riveillä 6–7 homeopaatti täydentää hoitoilmoitustaan 
ja kertoo niistä ehdoista, joiden vallitessa lääkekuuri voidaan aloittaa 
uudelleen. Potilas vastaa myös tähän lisäykseen joo-partikkelilla, joka 
on sanottu laskevalla intonaatiolla (rivi 9). Lisäksi potilas nyökkää 
samanaikaisesti, mikä vahvistaa joo:n samanmielisyyttä ehdottavaa 
merkitystä. Nyökkäyksen merkityksiä erilaissa keskustelutilanteissa 
ja erilaisissa paikoissa keskustelussa ei Suomessa ole juuri empiirisesti 
tutkittu. Tässä tilanteessa potilas nyökkää samalla kun sanoo joo, joten 
sen voi tulkita vahvistavan vastaukseen sisältyvää päätöksen ymmär-
tämisen ja hyväksymisen implikaatiota. Potilaan vastauksen jälkeen 
homeopaatti toistaa johtopäätöksensä tulevasta hoitosuunnitelmasta 
(rivi 11) ja siirtyy sen jälkeen uuteen toimintaan ja suuntautuu näin 
päätöksentekosekvenssiin loppuunsaatettuna. Tällä tavalla homeo-
paatti näyttää käsittelevänsä potilaan joo-vastausta riittävänä, eikä hoi-
topäätöksestä keskustelemista ole tarpeen jatkaa. 

Seuraavassa aineisto-otteessa äiti vastaa myös joo-partikkelilla hoi-
topäätökseen. Ennen alla olevaa katkelmaa homeopaatti on tarkista-
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nut, että äidillä on kotona jo aiemmin kirjoitettu sulfuuris-lääkkeen 
resepti.  

Aineisto-ote 18. Homeopatia 3. [1A] 
10 H:   [joo. .hhh elikä tota: (0.2) nyt kun täs on ollut nää
11      matokuurit sun muut ja [(0.2) on pikkasen tullut tota
12 Ä:                          [mm:,
13 H:   iho[juttua taas] niin .hhh (0.4) niin niin (0.4) mää ottasin
14 T:      [katto äiti,](potilaana oleva tytär pyytää äitinsä huomiota)) 
15 H:   nyt sen Sulffuurin tähän väliin,
16      (0.6)
17 Ä:=> joo,
18 H:   .hh elikkä tota: (0.2) mä kirjotan sulle siitä nyt sitten
19      ihan reseptiin ja (1.0) ohjeet,
20      (1.4)
21 H:   miten mennä,

Homeopaatti kertoo hoitopäätöksen riveillä 10–15. Äidin joo-
vastaus on lyhyen tauon jälkeen rivillä 17. Kyseinen vastaus kuittaa 
kyseisen päätöksen kuulluksi ja implikoi samanmielisyyttä ja ohjeen 
noudattamista. On kuitenkin huomattava, että tällä vastaanotolla on 
ennen joo-vastausta suhteellisen pitkä tauko, joka voi selittyä siitä, että 
tytär on pyytänyt äitinsä huomiota samaan aikaan kun homeopaatti 
kertoo hoitopäätöksensä. Kuten aiemmin esitin (luku 3), hoitopää-
töksestä kertominen ja siihen vastaaminen muodostavat vierusparin, 
jossa on mukana vahva preferenssi. Odotuksenmukaista on, että hoi-
topäätökseen vastataan myöntävästi ja osoitetaan samanmielisyyttä ja 
päätöksen hyväksymistä. Erityisesti taukoja ja vuoronalkuista hakua on 
pidetty epäodotuksenmukaisen vuoron merkitsijöinä. Koska vastaus 
päätökseen tulee viivästetysti vasta tauon jälkeen, se voisi implikoida 
jonkin asteista erimielisyyttä. Tämä ei kuitenkaan ole homeopaatin 
tulkinta, vaan hän käsittelee vastausta riittävänä, koska hän on tietoi-
nen äidin huomion suuntautumisesta tyttäreen. Se näkyy siinä, mitä 
tapahtuu seuraavaksi. Homeopaatti siirtyy kirjoittamaan ohjeet siitä, 
miten potilaan tulee käyttää lääkettä, eli hän siirtyy seuraavaan toimin-
taan ja osoittaa näin, että päätöksestä keskustelua ei tarvitse  jatkaa. 
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Potilaiden säännönmukaisin tapa vastata valmiina esitettyyn hoi-
topäätökseen on minimaalinen, mutta samanmielisyyttä ja päätöksen 
noudattamista ehdottava joo-vastaus. Potilaat siis osallistuvat päätök-
sentekoon päätöksen hyväksymistä ehdottavan ja sen noudattamista 
ehdottavan joo-partikkelin kautta. Homeopaatit suuntautuvat sään-
nönmukaisesti potilaiden joo-vastauksiin riittävinä, mikä mahdollis-
taa päätöksentekosekvenssin lopettamisen ja siirtymisen uuteen toi-
mintaan. Kuten jo edellä totesin hoitaa joo vastaanotolla vastauksena 
hoitopäätökseen erityistä tehtävää eli osoittaa päätöksen ymmärtämis-
tä ja ehdotta sen hyväkymistä ja noudattamista. Tämä on selitettävissä 
seuraavalla tavalla. Kyseessä on palvelukohtaaminen ja hoitopäätös 
on homeopaatin ratkaisu hoitaa potilaan terveysongelmaa, eli vastaus 
potilaan pyytämään palvelukseen. Toimintana hoitopäätös rakentuu 
vierusparista, ja preferenssijärjestyksen mukaan päätöksen hyväksyvä 
vastaus on relevantti seuraava vuoro päätöksen kertomisen jälkeen. Po-
tilaat siis osoittavat joo-vastauksillaan suuntautuvansa näihin päätök-
sentekoa organisoiviin rakenteellisiin piirteisiin omassa toiminnassaan 
ja antavat odotuksenmukaisen, vaikkakin minimaalisen vastauksen. 

Ajoittain potilaiden vastaukset hoitopäätökseen ovat joo-partikke-
lia minimaalisempia ja ennen kaikkea päätöksen kuulluksi tulemisen 
rekisteröiviä, eivätkä siis ehdota päätöksen hyväksymistä. Seuraavassa 
on esimerkki tästä tavasta vastata hoitopäätökseen. 

Aineisto-ote 19. Homeopatia 34 [E2]
0      (3.0) ((H kirjoittaa)) 
1=> H: hyvä.>me tehään nyt sillä tavalla että laitat ne 
2      kolkkigumit sitten takaisin (.) ku se sitte loppu 
3      vähän tuossa sillon sitte turhan kesken?, mutt laitetaan 
4      se nyt pikkusen VAHvempana ja semmoseksi (.) 
5      pitkäaikaseksi? 
6=> P: mm.
7   H: tuota hh
8      (6.0) ((H lukee papereitaan ja ryhtyy kysymään potilaan suvussa esiin-

tyvistä keuhko-oireista))  
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Homeopaatin kertoma päätös tulevasta hoidosta (rivit 1–5) on 
laajennettu puheenvuoro. Ensimmäinen potentiaalinen siirtymän 
mahdollistava kohta, paikka potilaan responssille, olisi rivin 2 takai-
sin-sanan jälkeen, kun homeopaatti on nimennyt tulevan hoidon. 
Vuoro on tällöin praktisesti valmis (Sacks ym. 1974: 704), mutta in-
tonaation tai katseen suunnan kautta homeopaatti ei siirrä puheen-
vuoroa potilaalle, vaan jatkaa upottamalla vuoroon myös päätöksen 
perusteiden esittämisen.

Potilas vastaa hoitopäätökseen välittömästi homeopaatin vuoron 
päätyttyä minimaalisella ja myös hiljaisella äänellä ja laskevalla in-
tonaatiolla sanotulla mm-partikkelilla. Vuoronsa avulla potilas ottaa 
päätöksen vastaan ja kuittaa sen kuulluksi, mutta se, ymmärtääkö 
potilas hoitopäätöksen tai hyväksyykö hän sen, jää pimentoon. Huo-
mattavaa on myös se, että potilas ei myöskään nyökkää vastatessaan 
päätökseen, mikä tässä ympäristössä viittaisi enemmän päätöksen 
hyväksymiseen. Potilaan tapa asettua päätöksen vastaanottajaksi mm-
vastauksen kautta ei ole kuultavissa päätöstä arvioivana tai siihen kan-
taaottavana vuorona, vaan ensisijaisesti potilas käsittelee edellistä vuo-
roa ilmoituksena, johon ei välttämättä ole odotuksenmukaista ottaa 
kantaa (Sorjonen 2001a: 93). Merkillepantavaa on se, että homeopaa-
tin tapa esittää päätöksensä valmiina ja varmana näyttää siis avaavan 
kahdenlaisen tulkinnan mahdollisuuden: sitä voi kohdella joka hyväk-
syntää hakevana tai ennemminkin ilmoituksena, johon ei välttämättä 
odoteta vastausta. Kiinnostavaa onkin se, että homeopaatille potilaan 
minimaalinen responssi hoitopäätöksen vastaanottona näyttää olevan 
riittävä, eikä hän käsittele potilaan toimintaa mitenkään potentiaa-
lisesti ongelmallisena, tai vaihtoehtoisesti hae potilaalta esimerkiksi 
vahvempaa samanmielisyyden ilmausta hoitosuunnitelman suhteen. 
Hoitopäätös on siis ilmoitettu ja vastaanotettu, ja homeopaatti siirtyy 
tarkastelemaan omia papereitaan (rivit 7–8), minkä jälkeen keskustelu 
siirtyy uuteen aihepiiriin. 

Katsotaan toisen aineisto-otteen kautta samantapaista vastausta 
homeopaatin hoitopäätökseen. 
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Aineisto-ote 20. Homeopatia 13 [C1] 
    (18.0) ((H selailee kirjaansa)) 
1  H:  .mt joo (0.4) mää annan sulle homeopaattista
2     be:lladonnaa,(0.3) harvemmin ihoon iho- oir-  (H>P, P nyökkää rivin
 2 tauon aikana))
3    ihoi:ssa käy- iho (1.0) hoidossa (0.2) hy (2.0)  
4    asioissa käytetty,= mutta nyt tuntus ett sillä
5     ainakin alotetaan. ((H katsoo alas ja järjestelee papereitaan )
6    (0.8) ((P nyökkää)
7  H:  tai myös mä annan sulfuurista alkuun ett vähän (0.2) se kortisoni 
 (.)
8 hoidon (1.2) jälkitila lähtis siitä pois ja puhdistais sitä. 
 (H>P)
9      (1.2)((P nyökkää))
10 P:=> mm:
11   (29.0) ((H selailee kirjansa sivuja, jonka jälkeen ryhtyy uudelleen 
 haastattelemaan potilasta))

Potilaan ensimmäinen verbaalinen vastaus hoitopäätökseen on hil-
jaisella äänellä sanottu mm: rivillä 10 kun homeopaatti on lopettanut 
hoitopäätöksestä kertomisen (rivi 8). Ensimmäisen hoitopäätöksen 
jälkeen (rivi 2) homeopaatti siirtää katseensa potilaaseen ja näin kat-
seen suunnan kautta siirtää seuraavan puheenvuoron potilaalle. Poti-
las nyökkää (rivi 2) ja asettuu tällä tavalla päätöksen vastaanottajaksi. 
Nyökkääminen on tässä kontekstissa samanmielisyyttä ja päätöksen 
hyväksymistä implikoiva. Homeopaatti suuntautuu nyökkäykseen 
riittävänä vastauksena ja jatkaa päätöksestä informoimista (rivit 2–5). 
Päätettyään vuoronsa homeopaatti katsoo alas ja järjestelee papereitaan 
eikä siis siirrä seuraavaa puheenvuoroa aktiivisesti potilaalle. Vuoron 
päätyttyä potilas nyökkää uudelleen, mutta homeopaatti ei näe tätä, 
koska hänen huomionsa on kiinnittynyt papereihin. Kerrottuaan toi-
sen hoitopäätöksen homeopaatti nostaa katseensa potilaaseen ja hakee 
näin katseen suunnan kautta potilaan vastausta kyseiseen hoitopää-
tökseen (rivit 7–8). Ensin potilas nyökkää (rivi 9) ja sanoo sen jälkeen 
hiljaisella äänellä mm (rivi 10). 

Huomionarvoista edeltävässä päätöksentekosekvenssissä on se, 
miten homeopaatti käsittelee potilaan nyökkäystä ja mm-partikkelia 
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riittävinä vastauksina hoitopäätökseen, eikä hae potilaan aktiivisem-
paa osallistumista päätöksentekoon. Potilaan minimaaliset, päätöksen 
ymmärtämistä ja hyväksymistä implikoivat vastaukset ovat riittäviä 
sekvenssin päättämiselle. Ilmeisesti potilaan nyökkäykset ovat olen-
naisia kyseisessä päätöksenteossa, koska mm-palaute osoittaa ensisijai-
sesti päätöksen vastaanottamista. Huomionarvoista on myös se, miten 
potilas omien vastauksiensa kautta pidättäytyy ilmaisemasta selkeäm-
pää kannanottoaan hoitopäätökseen ja käsittelee näin hoitopäätöstä 
ilmoituksena, johon ei ensisijaisesti odoteta selkeää kantaaottavaa vas-
tausta. Potilas osallistuu päätöksentekoon asettumalla sen kuulijaksi 
ja vastaanottajaksi. 

Ensimmäisessä aineisto-otteessa potilas on jatkokäynnillä ja on 
käyttänyt hänelle määrättävää lääkettä aiemmin. Toisessa otteessa poti-
las on ensikäynnillä, eikä hänellä siis ole kokemusta hänelle määrätyistä 
lääkkeistä. Näyttää siltä, että päätöksenteon episteeminen ulottuvuus, 
eli se millainen pääsy osapuolilla on puheenaiheena olevaan asiaan, 
ei toimisi erottelevana tekijänä sen suhteen, minkälaisia vastauksia 
homeopaatti käsittelee riittävinä. Voisi olettaa, että jatkokäynnillä, 
kun potilaalla on jo tietoa määrättävistä lääkkeistä, olisi julkilausuttu 
samanmielisyys ja päätöksen hyväksyminen erityisen olennaista. Vas-
taavasti voisi olettaa, että ensikäynnillä potilaan julkilausuma hyväk-
syntä ei välttämättä olisi niin olennainen, koska potilaalla ei ole pääsyä 
päätettävänä olevaan asiaan ja hänen on ensisijaisesti turvauduttava ja 
luotettava homeopaatin ammatilliseen ekspertiisiin (Pomerantz 1984; 
Drew 1991; Gill 1998). Kyseinen esioletus ei aineistossa saa tukea. 
Potilaan samanmielisyyttä ehdottavan vastauksen puuttuminen ei 
näytä muuttavan homeopaatin toiminnan suuntaa, vaan hän käsit-
telee sitä riittävänä päätöksentekosekvenssin päättämiseksi. Toisaalta 
on huomattava, että toisella vastaanotolla potilas vastaa hoitopäätök-
seen nyökkäyksellä, joka kyseisessä kontekstissa on samanmielisyyttä 
ja päätöksen hyväksymistä ehdottava ja voi näin toimia pienimpänä 
odotuksenmukaisena vastauksena. 

Edellä esitetyt analyysit osoittavat ensinnäkin, että yksipuoliset 



134 HOMEOPAATIN VASTAANOTOLLA

päätöksenteon piirteet ovat aineistossa vallitsevia. Charles ym. (1999) 
ovat esittäneet, että traditionaalinen paternalistinen päätöksentekota-
pa on lääkärinvastaanotoilla edelleen käytännössä yleinen huolimatta 
siitä, että konsensus jaetun päätöksentekotavan puolesta on laajasti 
hyväksytty. Aineistosta tehdyt havainnot ovat siten samansuuntaisia 
heidän arvioidensa kanssa: yli puolet päätöksistä on yksipuolisia eli 
ammattilaisen käsissä. Toiseksi näyttää siltä, että kun homeopaatit 
esittävät päätöksen valmiina ja ehdottomana, tarjoaa se potilaalle en-
sisijaisesti päätöksen vastaanottajan ja hyväksyjän paikan. Vuorovai-
kutuksellisesti se ei tarjoa potilaalle paikkaa esimerkiksi kommentoi-
da päätöstä laajemmin. Aineistossa ei esiintynyt potilaiden päätöstä 
kommentoivia vastauksia lainkaan yksipuolisessa päätöksentekotavas-
sa. Potilaiden tyypillisin tapa vastaanottaa hoitopäätös on dialogipar-
tikkeli joo, joka tässä kontekstissa ehdottaa päätöksen hyväksymistä ja 
noudattamista. Aineiston valossa näyttää myös siltä, että potilaiden 
sellaiset minimaalisetkin vastaukset, joiden päätöksen hyväksymistä 
osoittava ulottuvuus on erityisen vähäinen, riittävät homeopaatille, 
eivätkä he toimi niin, että saisivat potilaan julkilausutun hyväksynnän 
aikaiseksi. 

Kyseinen tulos on vastakkainen suhteessa viimeaikaisten päätök-
sentekoa lääkärin vastaanotolla vuorovaikutusprosessin näkökulmasta 
tarkastelleiden empiiristen tutkimusten tuloksiin (Stivers 2004; Cos-
tello ja Roberts 2001). Näiden tutkimusten keskeinen argumentti on 
se, että lääkärit suuntautuvat päätöksentekoon säännönmukaisesti 
ja normatiivisesti niin, että he odottavat potilaan selvää hyväksyntää 
hoitopäätökselle ennen kuin he päättävät päätöksentekosekvenssin. 
Potilaan tapa vastata hoitopäätökseen ohjaa ammattilaisen toimin-
taa. Potilaan julkilausumaa samanmielisyyttä hoitoehdotuksen kanssa 
päätöksentekotilanteessa pidetäänkin yhtenä keskeisenä tavoitteena 
vastaanotolla. Sillä katsotaan olevan vaikutusta myös siihen, miten 
potilas sitoutuu noudattamaan hoitosuositusta vastaanoton jälkeen 
(esim. ten Have 1995; Coulter 1999; Kaplan ym. 1989). 
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Seuraavat aineisto-otteet Tanya Stiversin (2004) aineistosta näyt-
tävät, miten potilaat sanallisen merkityksen tasolla säännönmukai-
sesti hyväksyvät hoitopäätökset eksplisiittisesti okay-, alright- ja fi ne-
vastauksilla. Suomen joo vastauksena hoitopäätökseen on heikompi 
kuin edellä mainitut englanninkieliset vastaukset, vaikkakin joo on 
minimaalinen tapa osoittaa samanmielisyyttä ja implikoida päätök-
sen noudattamista, eli se tekee enemmän kuin vain kuittaa päätöksen 
kuulluksi (Sorjonen 2001b: 127–128). 

Stivers 1, 2004 
1   Doc:  hhh Uh:m his- #-# lef:t:=h ea:r=h, is infected,
2         (0.2)
3   Doc:  .h is bulging, has uh little pus in thuh ba:ck,=h
4         Uh:m, an’ it’s re:d, 
5         .hh So he needs some antibiotics to treat tha:t,
6 =>Dad:  Alright.
7   Doc:  Mka:y, so we’ll go ahead and treat- him: <he has
8         no a- uh:m, allergies to any penicillin or anything.

Saatuaan juuri lapsen tutkimisen päätökseen lääkäri selvittää ot-
teen alussa diagnoosiaan (rivit 1–5). Vaikka lääkärin vuoron voi kuul-
la valmiina siirtymän mahdollistavassa kohdassa selvimmin rivin 1 
lopussa, ja myös rivien 4 ja 5 lopussa, lapsen isä ei vastaa. Sen sijaan 
kun lääkäri esittää hoitosuosituksen rivillä 6, isä hyväksyy tämän sa-
nomalla Alright eli selvä välittömästi ensimmäisessä vuoronvaihdon 
mahdollistavassa kohdassa. On myös huomattavaa, että kun isä on 
esittänyt hyväksynnän, lääkäri siirtyy (rivit 7–8) yleisluontoisesta an-
tibioottia koskevasta kuvauksesta tarkempaan pohdintaan siitä, mil-
laista lääkettä lapselle voidaan antaa. Edelleen kiinnostavaa on se, että 
lääkäri muotoilee hoitosuosituksensa varmaksi ja ilmoituksenomai-
seksi, ja päätös esitetään syntyväksi edellä esitettyjen diagnostisten 
havaintojen perusteella. 

Toinen esimerkki näkyy otteessa 2. Siinä äiti kuittaa lääkärin diag-
noosin korvatulehduksesta mm-partikkelilla (rivi 3). Tällainen partik-
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keli esittää vain minimaalisen puheen vastaanottamisen ilmauksen 
(Gardner 1997).

Stivers 2, 2004
1   DOC:   Well I think what’s happened is is that she
2          ha:s this: uh- (.) .h ear infection in her left ear?,
3   MOM:   [Mm:.
4   DOC:   [And we’ll put her on some medicine and she’ll [be fi ne.
5  MOM:                                                   [Okay.

Sen sijaan äidin vastaus hoitosuositukseen rivillä 5 on Okay eli 
selvä. Tämä vastaus – nimenomaan laskevalla intonaatiolla esitettynä 
– hyväksyy lääkärin suosituksen. Äidin vastaus siis kohtelee lääkärin 
vuoroa ehdotuksena, joka hakee hyväksyntää, eikä pelkkänä infor-
mointina. Näiden kahden erilaisen vastauksen esittäminen välittö-
mästi lähekkäin tarjoaa todistusaineistoa siitä, että vanhemmat todella 
orientoituvat diagnooseihin ja hoitosuosituksiin erityyppisiä vastauk-
sia edellyttävinä toimintoina. 

Stiversin keskeinen argumentti on se, että kun potilaat diagnoo-
sista kertomisen jälkeen tyypillisesti joko pystyttelevät hiljaa tai vain 
kuittaavat sen kuulluksi, niin hoitopäätöksen he sen sijaan hyväksyvät 
eksplisiittisesti tai vastaavasti hylkäävät, mutta ennen kaikkea suun-
tautuvat hoitopäätökseen toimintana, joka edellyttää heidän osal-
listumistaan. Kun keskustelu siirtyy diagnoosista potilaan tulevaan 
hoitoon, muuttuu sekä potilaan että lääkärin suuntautuminen. He 
molemmat suuntautuvat päätöksentekoon toimintana, jossa potilaan 
julkilausuttu hyväksyntä on keskeinen toimintaa ohjaava normi, eikä 
päätöksentekosekvenssi voi päättyä ennen kuin potilas on hyväksynyt 
hoitopäätöksen. 

Katsotaan Stiversin (2004) aineistosta esimerkki siitä, miten lää-
käri toimii, kun potilas ei osoita hyväksyvänsä hoitosuositusta. Tällöin 
lääkärit pyrkivät houkuttamaan hyväksynnän ilmauksia, jos niitä ei 
kuulu. Diagnoosi annetaan riveillä 1–6. Potilas vastaanottaa sen par-
tikkeleilla, joilla tarjoaa mahdollisuutta puheen jatkumiselle (r. 3, 6 
ja 9). Rivillä 10 lääkäri siirtyy antamaan hoitosuositusta, ja senkin 
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potilas vastaanottaa ”jatkajilla” (r. 12, 14 ja 16). Tässä näemme, että 
lääkäri siirtyi diagnoosista hoitosuositukseen, vaikka sai potilaalta 
pelkkiä puheen vastaanottamista ilmaisevia mm-vastauksia. Sen sijaan 
hoitosuositusvaiheeseen siirryttyään hän alkaa houkuttaa potilaalta 
hyväksynnän ilmauksia.

Stivers 3, 2004
 1 DOC:     I don’t ^think- to be honest I think you    
 2          probably had this infection_ .hh= 
 3 PAT:     =M[m hm,
 4 DOC:       [an:d=uh it’s- whatever you had it’s: viral         
 5          infection:, your bo[dy is trying to get rid of
 6 PAT:                        [Mm hm,
 7          it,
 8 DOC:     .h[h
 9 PAT:       [Mm h[m.
10 DOC:            [An’ you just need uh little bit of push_
11          (0.4)
12 PAT:     [Mm hm,
13 DOC:     [to help you to get over this cough:.
14 PAT:     Mm hm,
15 DOC:     I don’t think you need antibiotics?,
16 PAT:     Mm hm,
17 DOC: ->  I (didn’t)/(don’t) see any si:gns .h indicati:ng
18     ->   (.) ya know- (.) uh: for thuh [antibiotics.
19 PAT:                                   [#huh huh# ((cough))
20 PAT:     hm [kay,
21 DOC:        [.hh Uhm you probably need some strong cough 
22          medicatio:n=so[me
23 PAT:                   [Mm hm,
24 DOC:     expectorant, stronger expectorants, [.hh ai- to=
25 PAT:                                         [Mm hm,
26 DOC:     =clear your airways from thuh phle:gm, 
27 DOC:  -> .ml[h and uh:(m) also at ni:ght I would use uh=
28 PAT:        [Mm hm,
29 DOC:  -> =cough suppresant which I usually: (.) am hesitant 
30       -> to u:se_
31 DOC:  -> .hh [but only at ni:ght_ (.) so you can go t:o s:-=
32 PAT:         [Mm hm,
33 DOC:  -> =[uh to slee:p an:’ not wake up with (th’) cough.
34 PAT:     =[Mm hm,
35 PAT:     Mm hm?,
37 DOC:   ->Okay?
38 PAT:     Mkay.
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Riveillä 17–18 lääkäri ensin perustelee suositustaan siitä, ettei po-
tilas tarvitse antibioottia. Suosituksen selittäminen on eräs tapa hou-
kuttaa hyväksynnän ilmausta. Potilas vastaa hm kay jatkavalla intonaa-
tiolla. Tällöin hän osoittaa vastaanottaneensa edeltävän vuoron, mutta 
ei vielä ilmaise hoitosuosituksen hyväksyntää. Sen jälkeen lääkäri tar-
joaa vaihtoehtoista lääkintää eli vahvaa yskänlääkettä riveillä 21–22, 
24, 26, mutta tämän potilas vastaanottaa ainoastaan ”jatkajilla” mm 
hm-partikkeleilla. Näin potilas osoittaa, ettei katso lääkärin vielä lo-
pettaneen hoitosuositustoimintoa. Sitten lääkäri jatkaa suosittamalla 
vielä yhtä lääkettä riviltä 27 lähtien also at ni:gh eli ja myös yöllä. Tämä 
suositus tarjotaan vasta kun mitään vastausta rivin 26 selostukseen 
ei kuulu. Ei ole sinänsä epätavallista, että lääkäri antaa moniosaisia 
suosituksia, mutta on huomattavaa, että lisäehdotukset tyypillisesti il-
maantuvat tällaisiin vuorovaikutuksen saumakohtiin, joissa vanhempi 
tai potilas ei ole tuottanut hyväksynnän ilmausta lääkärin ehdotuk-
seen. Lääkäri jatkaa vielä uudistaen yöhoitoa koskevan suosituksensa 
(rivi 31), jolla täydentää hoitosuositusjaksoa ja pyrkii siirtymään kohti 
jakson loppua. Hoitosuositustoiminnon lopulla potilas edelleen vas-
taa vain minimaalisilla responssipartikkeleilla. Tällöin lääkäri pyytää 
hyväksyntää suoraan sanomalla nousevalla intonaatiolla Okay? (rivi 
36). 

Aineistoni vastaanotoilla homeopaatit eivät ryhtyneet houkutta-
maan potilaan selkeämpää hoitopäätöksen hyväksyntää, vaan kohte-
livat dialogipartikkeleita riittävinä ja toiminnan eteenpäin viemisen 
mahdollistavina. Miten tämä ero on ymmärrettävissä? Eivätkö ho-
meopaatit suuntaudu päätöksentekoon toimintana, jonka tavoitteena 
on yhteinen näkemys hoidosta ja potilaan hyväksyntä? Tästä ei kui-
tenkaan näyttäisi olevan kysymys: luvussa 7 osoitan, että samanmie-
lisyys hoidosta on homeopaatin toimintaa ohjaava normi, joka näkyy 
selkeästi siinä, miten homeopaatti toimii jos potilas on erimielinen. 
Onko kyse ennemminkin kieli- ja kulttuurierosta ja siitä, että esimer-
kiksi suomen kielen joo on päätöksentekokontekstissa kuultavissa niin 
vahvasti hyväksyntää ehdottavana, että se riittää? Vastaavasti englan-
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nin kielen yeah samassa kontekstissa on kuultavissa vain päätöksen 
rekisteröimisenä eikä hyväksymisenä. Pientä tukea tähän suuntaa an-
taa aineistoni yksi englanninkielinen vastaanotto. Siinä potilas vastaa 
homeopaatin varmana kertomaan hoitopäätökseen sanomalla Okay. 
Voi siis olla, että suomen ja englannin kielessä ja eri kulttuureissa on 
käytössä erilaiset konventionalistuneet tavat osoittaa hoitopäätöksen 
hyväksymistä. 

Eroa voi tarkastella suhteessa vastaanoton eri vaiheisiin ja osal-
listujien tehtäviin niissä. Potilaiden tapoja vastata diagnoosiin ovat 
tutkineet Christian Heath (1992) ja Anssi Peräkylä (1998, 2002). 
Heidän perushavaintonsa sekä brittiläisiltä että suomalaisilta vastaan-
otoilta ovat samansuuntaiset siinä suhteessa, että potilaiden vastaukset 
diagnoosiin ovat usein minimaalisia partikkeleita: suomalaisessa ai-
neistossa esimerkiksi joo, juu, aha, nii, hmm ja englantilaisessa aineis-
tossa er, tai yeh. Molemmissa aineistoissa potilaat myös usein pysytte-
livät hiljaa diagnoosista kertomisen jälkeen. Heathin (emt.) tulkinta 
on se, että vaikenemalla tai vastaamalla dialogipartikkelilla potilas 
tunnustaa ja ylläpitää lääkärin auktoriteettia ja sellaista orientaatio-
ta että diagnoosi kuuluu lääkärin ”tontille” eivätkä potilaiden omat 
arviot tai kommentit ole relevantteja. Tällä tavalla potilaat ylläpitävät 
toimijoiden välistä tiedollista epäsymmetriaa ja lääkärin auktoriteet-
tiasemaa. Peräkylä (emt.) on eritellyt tarkemmin sitä, miten lääkärin 
tapa kertoa diagnoosi heijastuu potilaan seuraavaan puheenvuoroon. 
Kun lääkäri esittää ns. suoran väittämän tai viittaa diagnoosin perus-
teisiin epäsuorasti, pysyttelevät potilaat hiljaa tai vastaavat dialogi-
partikkelilla. On kuitenkin huomattava, että myös näissä tapauksissa 
päätöksen perusteet ovat potilaan ulottuvilla. Sen sijaan, kun lääkäri 
perustelee diagnoosiaan potilaalle, potilaat myös kommentoivat sitä 
herkemmin. Peräkylän mukaan lääkärillä on myös aivan erityiset syyt 
perustella diagnoosia: se tehdään silloin kun diagnoosista kertominen 
ja tutkimus eivät ajallisesti sijoitu peräkkäin, kun diagnoosiin johtava 
tutkimus on ollut vaikeasti ymmärrettävä tai kun lääkäri on epävarma 
diagnoosin suhteen. Peräkylän argumentti on, että diagnostisten lau-
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sumien muotoilu ja niiden sijoittuminen näyttävät, että lääkärit koh-
televat itseään selontekovelvollisina diagnoosin perusteista ja tällä ta-
valla purkavat ehdotonta auktoriteettiasemaansa suhteessa potilaisiin 
(emt.). Myös Virginia Gill (1998) on pohtinut lääkärin vastaanottoja 
sen eri vaiheiden näkökulmasta. Hänen mukaansa sekä lääkäri että 
potilas suuntautuvat vastaanotolla säännönmukaisesti niin, että lääkä-
ri on analyyttisen ja teoreettisen tietämyksen asiantuntija ja syy–seu-
raus-suhteiden asiantuntija. Tämä näkyy säännönmukaisuutena sii-
nä, miten potilaat pidättäytyvät kommentoimasta lääkärin esittämää 
diagnoosia. Tarkastelen suomalaisten potilaiden tapoja vastaanottaa 
hoitopäätös tämän luvun viimeisessä alaluvussa 5.4. 

Homeopaatin vastaanotolla tilanne on epäselvempi osallistujien 
työnjaon ja toimintaa ohjaavien normatiivisten odotusten kannalta 
kuin lääkärin vastaanotolla. Kuten luvussa 4.1 totesin, ei homeopa-
tiassa tehdä diagnoosia siinä mielessä kuin se ymmärretään lääkärin 
vastaanotolla, eli sellaisena johtopäätöksenä tutkimuksista, jonka 
perusteella päätös hoidosta tehdään. Sen sijaan homeopatiassa ho-
meopaatin diagnostinen päättely ja näkemys tulevasta hoidosta ovat 
yhdistyneet: lääke on kokonaisnäkemys sekä potilaan vaivasta että 
hänen hoidostaan. Homeopaatin ammatillinen ekspertiisi kulminoi-
tuu hoitopäätöksessä. Tämä kahden toiminnan, diagnoosin ja hoito-
päätöksen, sisäkkäisyys voi olla yksi selitys sille, että homeopaattien 
vallitseva tapa kertoa päätöksestä on yksipuolinen; hoitopäätöksensä 
kertomisen tavalla he osoittavat suuntautumisensa vastaanoton työn-
jakoon siten, että homeopaatti on homeopaattisen tiedon ja päättelyn 
ammattilainen ja päätöksenteko kuuluu heille. Vastaavasti potilaat 
näyttäisivät suuntautuvan päätöksentekoon homeopaatin tehtäviin 
kuuluvana, mikä näkyy heidän säännönmukaisista minimaalisista vas-
tuksistaan, joiden kautta he ylläpitävät kyseistä rooli- ja tehtäväjakoa. 
Potilaiden vastaukset hoitopäätöksiin yksipuolisessa päätöksenteossa 
ovat hyvin samanlaiset kuin potilaiden tavat vastata lääkärin diagnoo-
siin Suomessa. 

Se, että homeopaatit suuntautuvat päätöksentekoon heille kuulu-
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vana tehtävänä saa tukea myös muunlaisista kuin aineistossa esiinty-
vistä päätöksentekokäytänteistä. Kuten aiemmin totesin, tehdään hoi-
topäätös aineistossa aina vastaanotolla ja potilaalle kerrotaan lääkkeen 
nimi ja lisäksi päätöstä myös perustellaan. Tämä ei välttämättä ole val-
litseva käytäntö suomalaisten homeopaattien vastaanotolla, vaan niin 
sanotun klassisen homeopatian edustajat eivät useinkaan tee päätöstä 
potilaan hoidosta vastaanotolla. Homeopaatti analysoi vastaanotolla 
keräämänsä tiedot vasta vastaanoton päätyttyä ja lähettää potilaalle 
jälkikäteen joko lääkkeen tai reseptin. Päätös hoidosta on tässä mie-
lessä vain ja ainoastaan homeopaatin käsissä ja hänen tehtäviinsä kuu-
luva toiminta, johon potilaalla ei ole minkäänlaista pääsyä – potilaan 
täytyy siis vain luottaa homeopaatin tekemään valintaan (suullinen 
tiedonanto, Suomen Homeopaatti-yhdistys 12.1 2004). Yksipuolinen 
päätöksentekotapa näyttäisi olevan ainakin osittain homeopaattisen 
hoitoajatuksen mukaista eli kuuluvan ensisijaisesti homeopaatin teh-
täviin, eikä potilaan osallistumista päätöksentekoon tavoiteltaisi, vaik-
ka joissakin homeopaattisissa teksteissä tarkastellaan päätöksentekoa 
yhteistyönä, jossa potilaan osallistuminen on tavoiteltavaa. 

5.3 Hoitopäätöksen perusteleminen 

Kuten edellä näimme, yksi säännönmukainen piirre hoitopäätöksestä 
kertomisen yksipuolisessa tavassa on, että homeopaatit poikkeuksetta 
antavat potilaalle jonkinlaista tietoa ja selityksiä siitä, miksi kyseinen 
hoitolinja on suositeltava – toisin sanoen he tarjoavat perusteita pää-
tökselle, päätöksen oikeutusta. Päätöksen säännönmukainen peruste-
leminen osoittaa, että homeopaatit suuntautuvat päätöksestä kerto-
miseen toimintana, joka on selontekovelvollisuuden alaista, samalla 
tavalla kuin diagnoosista kertominen lääkärin vastaanotolla (Peräkylä 
1998, 2002; ks. myös Costello ja Roberts 2001, 245; Stivers 2004). 
Päätöksen perusteleminen voidaan ymmärtää sellaisena vuorovaiku-
tuksellisena työnä, jonka tavoitteena on saada potilas ymmärtämään 
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ja hyväksymään suositukset. Päätöksen perusteleminen voidaan siis 
ymmärtää yhtenä keinona purkaa homeopaatin ja potilaan välistä tie-
dollista epäsymmetriaa. Vaikka homeopaatti on se, joka tekee hoito-
päätöksen ja kertoo sen potilaalle, tarjoaa hän samalla potilaalle tietoa 
ja resursseja ymmärtää hoitoaan ja sen perusteita.  

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin aineis-
tossa esiintyvää kahta vallitsevaa tapaa perustella hoitopäätöstä ja sitä, 
miten nämä eri käytänteet heijastuvat potilaiden tapoihin vastaanot-
taa päätös. Päätöksen perustelemisen tavat aineistossa ovat seuraavat: 
1) homeopaatti perustelee päätöksen ennen sen esittämistä, jolloin 
lausuma on muotoa koska x niin y, 2) perustelut esitetään päätöksestä 
kertomisen jälkeen, jolloin lausuma on muotoa x, koska y. Usein pää-
töksen perustelut on tällöin upotettu osaksi päätöksentekosekvenssiä. 

5.3.1 Perustelut ennen päätöksen esittämistä 

Yksi tapa esittää päätöksen perusteet on se, että homeopaatti kertoo 
ensin päätelmänsä ja havaintonsa potilaan tilanteesta, eli tarjoaa pe-
rusteet tietynlaiselle toimintalinjalle, ja sen jälkeen ilmoittaa varsi-
naisen päätöksen. Hoitopäätös on siis looginen tulos tai johtopäätös 
edeltävästä. Päätöksentekosekvenssin rakenne on: koska x niin y. 

Vastaanotolla on potilaana nuorehko nainen. Hän on ollut jo pit-
kään kyseisen homeopaatin asiakas. 

Aineisto-ote 21. Homeopatia 1 [2A]
 1 H:   joo. .mthhh koska nimittäin jos nyt on (.) alkanu
 2      (0.2) tulla sitä semmosta allergia-aivastelua .hh[hh
 3 P:                                                    [nii?,
 4 H:   ja nyt sulla on nää tämmöset akuutith (0.2) vaivat
 5      tästä ohitte .hhh=
 6 P:   =jo[o:,
 7 H:      [niin sää voisit ottaa sitä Siliseeaa nyt vaikka
 8      ihan sillai että .hhhh ota sitä nyt (0.3) mmmm mitä
 9      mä sanosin (0.3) .hh vaikka kolme annosta viikossa.
10      (0.2)
11 P:   joo.
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12       (0.3)
13 H:    .hh et (.) vaikka ee (.) nyt ajatellaan et mennään
14       vaikka silleen mm (0.2) kaks kolme viikkoo (0.2)
15       [sillä tavalla eteen päin,=[sitte harvennetaan.
16 P:    [joo,                      [joo. 
17 P:    just.

Rivin 1 joo-aloitus merkitsee siirtymää uuteen toimintaan, eli täs-
sä tapauksessa siirtymää haastattelusta hoitopäätöksestä kertomiseen. 
Hoitopäätössekvenssi käynnistyy varsinaisesti koska-partikkelilla, joka 
luo odotuksen tulevasta selityksestä. Ensin homeopaatti viittaa poti-
laan aiempaan oirekuvaukseen, jossa potilas on maininnut allergisten 
oireiden uudelleen alkamisen (rivit 1–2) Potilas vahvistaa oirekuvauk-
sen nii-partikkelilla (rivi 3), joka osoittaa, että kyseinen asiantila on 
heille molemmille yhteistä tietoa (ks. Sorjonen 1999, 183). Sen jälkeen 
homeopaatti viittaa toiseen potilaan kuvaukseen siitä, miten akuutit 
vaivat eli kuume ja yskä ovat hellittämässä. Tämän kuvauksen potilas 
vahvistaa oikeaksi rivin 6 joo-partikkelilla. Tässä vaiheessa homeo-
paatti ja potilas ovat rakentaneet ja vahvistaneet yhteisymmärryksen 
potilaan tämänhetkisestä terveystilanteesta. Seuraavaksi homeopaatti 
siirtyy ilmoittamaan hoitopäätöksen. Vuoro on rakennettu jatkoksi 
edeltävään päätöstä perustelevaan osuuteen ja on rakenteeltaan koska 
x niin y: niin sää voisit ottaa sitä Siliseeaa nyt vaikka han sillai että .hhhh 
ota sitä nyt (0.3) mmmm mitä mä sanosin (0.3) .hh vaikka kolme annos-
ta viikossa. Nimettyään lääkkeen (rivi 7) homeopaatti jatkaa vuoroaan 
ja antaa potilaalle ohjeet lääkkeen annostelusta ja tällä tavalla tuo esille 
oman tulkintansa siitä, että päätös on valmis ja hyväksytty, eikä siitä  
ole tarpeen neuvotella enempää. Potilas vastaanottaa tämän päätöksen 
joo-partikkelilla (rivi 11). 

Kun homeopaatti käyttää päätöksenteossa rakennetta koska x niin 
y, hän tarjoaa potilaalle mahdollisuuden ymmärtää päätöksenteon lo-
giikkaa. Koska päätöksen perusteet nousevat potilaan esittämistä oi-
rekuvauksista, tarjotaan potilaalle samalla mahdollisuus vahvistaa tai 
kiistää homeopaatin näkemys omasta terveysstatuksestaan ja edelleen 
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päätöksen oikeutuksesta. Potilaat näyttävät suuntautuvan päätöksen 
perusteisiin itselleen suunnattuina vahvistuspyyntöinä: he vahvistavat 
homeopaatin esittämät kuvaukset säännönmukaisesti minimaalisilla 
dialogipartikkeleilla, ja esittävät näin olevansa samaa mieltä päätök-
sen perusteluiden kanssa. Päätös rakentuu siis yhteisymmärrykselle 
potilaan terveystilanteesta, joka osaltaan rakentaa pohjan varsinaisen 
hoitopäätöksen hyväksymiselle, koska samanmielisyys päätöksen pe-
rusteista on saavutettu. 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan toista tapaa perustella päätöstä, 
eli kertoa perustelut päätöksestä informoimisen jälkeen. 

5.3.2 Päätöksen perustelu sen kertomisen jälkeen 

Aineisto-ote 22. Homeopatia 6.2 [2B] 
 1  H: .thhhh me tehdään sillälailla että (1.0) .t (0.2) uusitaan tää 
 2  na:trium-annos nyt ku sua on edelleenki sitte vähä menee edestakasi 
 3  tää mm kuivuus ja halkei[(  ) niin ku se .hhhhh vois auttaa siihen 
 4  P:                          [joo:.
 5  H:  että: ne ei sitte niin halkeilis,
 6    (0.4)
 7  P: mm:. aha.

Homeopaatti ilmoittaa hoitopäätöksen (rivit 1–2) ja jatkaa välit-
tömästi vuoroaan kertomalla päätöksen perusteet: ku sua on edelleenki 
sitte vähä menee edestakasi tää mm kuivuus ja 

halkei-. Päätöksen ja sen perusteiden esittämisen rakenne on muo-
toa, annetaan x, koska y. 

Päätöksen perusteet pohjautuvat potilaan oirekuvaukseen, siihen 
minkä hän on ilmoittanut ongelmakseen. Potilaan vastaus joo:. hoi-
topäätöksen ja sen perusteiden esittämiseen tapahtuu päällekkäispu-
hunnassa siinä vaiheessa, kun homeopaatti on päättänyt perusteiden 
kuvauksen (rivi 4), vaikka homeopaatti ei siirrä vuoroa potilaalle. Poti-
laan vuoro on kuultavissa tässä ympäristössä sekventiaalisen paikkansa 
vuoksi ennen kaikkea samanmielisenä perusteiden kanssa. Hän osoit-
taa, että homeopaatin käsitys hänen terveysongelmastaan on oikea. 
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Potilaan varsinainen vastaus hoitopäätökseen ja sen perusteluihin on 
mm:. aha. (rivi 7), joka ensin kuittaa päätöksen vastaanotetuksi ja aha-
partikkeli käsittelee sitä jonkinasteisena uutisena (Heritage 1994). 

Seuraavassa otteessa päätöstä perustellaan lääkkeen nimeämisen 
jälkeen. 

Aineisto-ote 23. Homeopatia 34 [E2]
0 (3.0) ((H kirjoittaa)) 
1=> H: hyvä.>me tehään nyt sillä tavalla että laitat ne 
2       kolkkigumit sitten takaisin (.) ku se sitte loppu 
3       vähän tuossa sillon sitte turhan kesken?, mutt laitetaan 
4       se nyt pikkusen VAHvempana ja semmoseksi (.) 
5       pitkäaikaseksi? 
6=> P: mm.
7   H:  tuota hh
8  (6.0) ((H lukee papereitaan ja ryhtyy kysymään potilaan suvussa 
  esiintyvistä keuhko-oireista))  

Rivillä 2 homeopaatti kertoo varsinaisen hoitopäätöksen ja jatkaa 
välittömästi samassa vuorossa kertoen oman päätelmänsä siitä, mik-
si kyseisen lääkkeen käyttöä on syytä jatkaa (rivit 2–3). Päätöksestä 
kertomisen ja perusteiden esittämisen formaatti on muotoa x koska 
y. Homeopaatin perusteet viittaavat aiempaan keskusteluun potilaan 
edelleen jatkuvista sormivaivoista ja siitä, että niihin tarkoitettu lää-
kekuuri oli loppunut jo pitkän aikaa ennen vastaanottoa. 

Molemmissa edeltävissä aineistokatkelmissa on huomionarvoista, 
että päätöksestä kertominen ja perusteiden esittäminen ovat osa ho-
meopaatin laajempaa vuoroa, hoitopäätöksen perusteet on ikään kuin 
upotettu osaksi päätöksentekosekvenssiä. Tämä on vallitsevin tapa 
esittää päätökset yksipuolisessa päätöksentekoformaatissa. Seuraavassa 
otteessa sen sijaan perusteiden esittäminen tapahtuu eri tavalla kuin 
aiemmissa. 

Ennen alla olevaa katkelmaa, pitkän haastattelun jälkeen, homeo-
paatti on juuri kertonut potilaalle homeopaattisen hoidon periaat-
teista ja siitä, miten hoidon aloitukseen saattaa joskus liittyä oireiden 
paheneminen. Sen jälkeen potilas on tiedustellut, pahenevatko hänen 
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vatsaoireensa hoidon aloittamisen jälkeen. Homeopaatti vastaa, että 
sitä on vaikea arvioida, ja siirtyy seuraavaksi kertomaan hoitopäätök-
sensä. 

Aineisto-ote 24. Homeopatia 2 [1A] 
 1   H:  että,=.hhhhh e:t tota: y ng (1.0) >m:ää aattelin 
 2       että ehkä tuohon (0.5) .thhhhh tuohon kuukautis: (.)
 3       tilanteeseen ku siihen sä nyt käytäthh (0.4) sitä 
.4       buranaa vi[elä,
 5   P:            [mm mm,
 6   H:  nii siihen  me voitas >sit< laittaa sulle ihan tämmönen niinkun,
 7   P:  litalgiinia muuten käytän myö[s välilläh       ]
 8   H:                               [>ai sul< ja lital]giinia
 9   P:  joo.
10   P:  joo.
11   P:  .mthhhh elikä sanotaan näin että yks burana yks litalgiin.=
12       tai kaks buranaa tai kaks litalgiinia että se o- (.) voi
14       olla jompaa kumpaah.
15 =>H:  njoo.=.mthhh  [niin siihen mä laittasin sulle< (0.2) nyt
16   P:                [mm.
17   H:  heti< (0.4) sitte semmosen a:kuutin aineen, (0.2) jolla
18       sää voit (.) yrittää (0.2) .hhhh ketkutella muutamat
19       kuukautiseth,
20       (0.3)
21=> P:  mm [mm,
22   H:     [ylitte.[=.hhh yleensä ku pääsee niinku silleen niin
23=> P:             [=joo:?
24   H:  se alkaa sitten antaan periks koska .hhhh näillähän on 
25       näillä ö myöskin näillä (.) särkylääkkeillä sitä 
26       semmosta oo tiedät varmaan tän riibaund-reaktion 
27       elikkä .hhh mitä enemmän sä niitä käytät niin ne alkaaki
28       ylläpitämään si[tä e- kipu[a.=.hhhh elikä [mm:.=.thhhh
29=> P:                 [joo.      [joo. tiedän.   [mm:?
30   H:  eli siinä mielessä se: (.) öö on umpikuja koska: nn
31       (0.5)
32=>P:   mm mm,
33   H:  niistä [on hyvä hyvä päästä mahdollisimman äkkiä eroon.=
34=> P:         [mm mm,
35   H:  =plus että ne ei tee koskaan maksalle mi[tään hyvää.=.mhhh
36=> P                                           [joo:,
37   H:  .thhh ja tota: (.) usein sitten kun (.) pääsee tämmösestä
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38       kuukaut- (.) kuukausittain tapahtuvasta .hhhh ö 
39       särkylääkken käytöstä nin (0.5) sitten näkee mitä tapahtuu 
54       sun m- (.) maha-  vat[salle.
41=> P:                       [aivan.
42   H:  [ja sille niinkun: (.) [ ruuansulatukselle ja 
43=> P:  [aivan.                [kyllä.
44   H:  [ilmavaivoille ja muille että [.hhh saadaan niinku suljettua
45=> P:  [just.                        [joo?
46   H:  niitä tällee poijes [niin, .mthhhh nin niit- niitä mä nyt
47=> P:                      [just.
48   H:  en sitten n vielä osaa (0.2) osaa arvioida että mitä 
49       tapahtuu et katsotaan.
50=> P:  mm [mm,
51   H:     [katsotaan mitä tapaht [uuh.
52=> P:                            [no o:kei,
53       (0.5)
54   H:  e:t mennään niinku kuo- kuorii< (0.4)
55=> P:     £nii[n.£
56   H:         [£kuori[ kerrallaan täss£ (0.2) niinku katotaan
57=> P:                [£justiisa.£
58   H:  että [mikä o- mikä on nyt sitä niinku tärkeintä      
59   P:        [joo.
60   H:   mm ja sen: sen sellasta,=
61   P:   =joo. sit mää (.) voin kertoa että mää oon semmonen

Riveillä 1–6 homeopaatti ryhtyy kertomaan hoitopäätöstä. Sen 
jälkeen potilas täydentää homeopaatin tietoja lisäämällä, että hän on 
käyttänyt kuukautiskipuihin myös vahvempaa kipulääkettä kuin ho-
meopaatin ehdottamaa. Tämän yhteisymmärryksen vahvistamisen jäl-
keen homeopaatti kertoo hoitopäätöksensä (rivit 15–19), jota seuraa 
tauko ja potilaan minimaalinen ja tasaisella intonaatiolla sanottu mm 
↑mm-vastaus. Näyttäisi siltä, että tauko ja potilaan minimaalinen vas-
taanotto vaikuttavat homeopaatin toimintaan ja hän käsittelisi niitä 
ei-odotuksenmukaisena eli potentiaalisina erimielisyyden ilmauksina. 
On huomattava, että homeopaatin vuoro alkaa osittain päällekkäispu-
hunnassa potilaan minimaalisen vastauksen kanssa. Homeopaatti lisää 
ensin hoitopäätökseen täydentävän elementin ylitte (rivi 21), vaikka 
edeltävä vuoro oli ymmärrettävissä ilman tätä lisäystä, ja ryhtyy välit-
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tömästi perustelemaan päätöstään huolimatta potilaan joo-vastaukses-
ta (rivillä 23). Tilanne on tällä vastaanotolla aiempiin verrattuna mo-
nimutkaisempi. Itse asiassa homeopaatin hoitoehdotus sisältää kaksi 
elementtiä: homeopaatti ehdottaa, että potilas lopettaa käyttämänsä 
kipulääkkeet ja korvaa ne homeopaattisella valmisteella. Homeopaa-
tin kuvaus homeopaattisen lääkkeen vaikutuksesta: voit yrittää ketku-
tella muutamat kuukautiset (rivi 18) vihjaa, että ainakin hoidon aloitus 
voi olla vaikeaa ja hoitopäätös vaatii siksi itsessään lisäperusteluja po-
tilaan motivoimiseksi. Ensimmäisessä päätöstä perustelevassa jaksossa 
homeopaatti informoi potilasta siitä, mitä ongelmia kipulääkkeiden 
säännöllinen käyttö voi aiheuttaa ja miksi niiden käytöstä on hyvä 
päästä eroon (rivit 22–35). Potilas vastaanottaa perustelut joo-partik-
kelilla (rivi 36) päällekkäispuhunnassa homeopaatin vuoron kanssa. 
Vastaanottamalla perustelut ennen vuoron päättymistä hän osoittaa, 
että on ymmärtänyt homeopaatin perusteet. 

Ensimmäisen perustelevan jakson jälkeen homeopaatti jatkaa ja 
perustelee edelleen sitä, miksi särkylääkkeen säännöllisen käytön lope-
tus on kannatettavaa. Perustelunsa homeopaatti rakentaa yksilöllisiksi, 
viittaamalla juuri potilaan erityisiin, vatsaan liittyviin vaivoihin – ku-
ten ilmavaivat ja ruuansulatusvaivat – ja kertoo, että särkylääkkeen 
pois jättäminen saattaa jo helpottaa vaivoja, vaikkakin sitä, mitä ta-
pahtuu, on mahdollista arvioida vasta hoidon kuluessa (rivit 37–51). 
Potilaan vastaukset tässä perustelevassa jaksossa ovat vahvoja ymmär-
tämisen ja samanmielisyyden ilmaisuja kuten aivan (rivit 41 ja 43) ja 
just (rivit 45 ja 47). Riveillä 46, 48–49 homeopaatti päättää peruste-
lujen kertomisen siihen, että hän ei voi vielä tässä vaiheessa arvioida, 
mitä potilaan oireille tapahtuu särkylääkkeen poisjättämisen jälkeen, 
eli epävarmuus jää vallitsevaksi. Potilaan vastaus rivillä 50 on mini-
maalinen ja hiljaisella äänellä sanottu mm mm, joka edellisiin vastauk-
siin verrattuna ei ehdota samanmielisyyttä vaan pelkästään rekisteröi 
arvion kuulluksi. Näyttää siltä, että homeopaatti käsittelee potilaan 
vastausta riittämättömänä ja potentiaalisesti jopa implisiittisenä eri-
mielisyytenä, koska hän muovaa loppupäätelmän uudelleen (rivi 51). 
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Potilaan vastaus tähän uudelleenmuotoiluun on samanmielisyyden ja 
hyväksymisen ehdotus no o:kei, rivillä 52. Tämän yhteisymmärryk-
sen ja hoitopäätöksen hyväksymisen jälkeen homeopaatti tekee vielä 
parafraasin hoitosuunnitelmasta ja kuvaa hoidon etenemistä asteittai-
seksi. Potilaan vastaukset ( rivit 57, 59, 61) tuovat esille sen, että hän 
ymmärtää hoidon logiikan, ja tämän jälkeen potilas siirtää puheenai-
heen kokemukseensa shiatsu-hoidosta (aineistoa ei ole näytetty). 

Edeltävässä aineisto-otteessa näimme, miten tilanteessa, jossa 
kysymys on sekä homeopaattisen hoidon aloituksesta että samal-
la homeopaattisesta näkökulmasta ”vahingollisten” särkylääkkeiden 
lopetuksesta, homeopaatti ryhtyy perustelemaan hoitosuositustaan 
useamman vuoron ajan. Perustelunsa ja samalla potilaan motivoin-
nin sitoutumaan homeopaattiseen hoitoperiaatteeseen homeopaatti 
rakentaa viittaamalla potilaan yksilöllisiin vaivoihin ja niissä oletetta-
vasti tapahtuviin muutoksiin. Potilaan vastaukset perusteluihin osoit-
tavat että hän ymmärtää perusteet. Vastaukset implikoivat vahvasti 
myös suunnitelman hyväksymistä. Esimerkin valossa näyttää siltä, 
että homeopaatin valinta perustella päätöstä useamman vuoron ajan 
tarjoaa myös potilaalle paikkoja osoittaa päätöksen perusteiden ym-
märtämistä ja päätöksen hyväksymistä eksplisiittisesti. 

Edellä kuvattu tapa perustella päätöstä useamman vuoron kautta 
on aineistossa harvinainen. Kuitenkin aineiston perusteella voi sanoa, 
että hoitopäätökset vaikuttavat olevan selontekovelvollisuuden alaisia 
asioita. Toisin sanoen homeopaatit tekevät säännönmukaisesti vuoro-
vaikutuksellista työtä selittääkseen ja tarjotakseen perusteita ja tukea 
tietynlaiselle toimintalinjalle. Aineiston perusteella näyttää myös sil-
tä, että päätöksen perusteiden esittäminen ei olisi vuorovaikutuksen 
aikaansaamaa, vaan perusteiden esittäminen kuuluu homeopaatin 
agendaan – hoitopäätöksen kertominen ilman minkäänlaisia perus-
teita olisi odotuksenvastaista toimintaa (vrt. Peräkylä 1998; Costello 
& Roberts 2001). Edeltävässä analyysissa näytin, että homeopaatit 
voivat käyttää erilaisia käytänteitä perustellessaan hoitopäätöstä. He 
voivat perustella päätöstä ennen sen esittämistä, jolloin päätös näyt-
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täytyy loogisena seurauksena tarjotusta informaatiosta. Useimmiten 
päätöksen perustelut on kuitenkin upotettu päätöksentekosekvenssiin 
eli ne kerrotaan osana päätöksestä informoimista. Homeopaatin va-
linta sen suhteen, miten hän päätöksen perusteet esittää, näyttää myös 
tarjoavan erilaisia paikkoja potilaalle osoittaa ymmärtävänsä hoidon 
perusteet ja olevansa samaa mieltä hoitopäätöksestä. 

Edellä olen kuvannut yksipuolista päätöksentekotapaa ja sen piir-
teitä homeopaatin vastaanotolla. Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan 
hoitopäätöksen tekoa yleislääkärin vastaanotolla vertailevasta näkö-
kulmasta. 

5.4 Päätöksenteko yleislääkärissä; yksipuolinen päätöksenteko  

Vertailevana aineistona olen käyttänyt 20 videoitua yleislääkärin vas-
taanottoa. Olen kerännyt analyysin kohteeksi kaikki ne keskustelu-
jaksot, joiden lopputuloksena on päätös toimeenpantavasta hoidosta. 
Useimmiten päätös liittyy tavalla tai toisella potilaan lääkitykseen. 
Lääkärin vastaanotoista aineiston ulkopuolelle on rajattu ne päätökset, 
jotka eivät liity potilaan välittömään hoitoon, kuten päätökset sairas-
lomasta, eläkehakemuksesta tai jatkotutkimuksista. Tämä rajaus ottaa 
huomioon päätöksenteon kontekstuaalisuuden: se, minkä asian suh-
teen päätös tehdään, on osaltaan muovaamassa odotuksia sekä osallis-
tujien tehtävistä että osallistumisen asteesta (esim. Costello ja Roberts 
2001; Entwistle ym. 2002). Näiden rajausten jälkeen analysoitavia 
päätöksentekosekvenssejä oli lääkärin vastaanotolla yhteensä 30. 

Analysoidut päätöksentekotilanteet yleislääkärin vastaanotolla 
sijoittuvat samanlaiselle jatkumolle kuin homeopaatin vastaanotolla. 
Jatkumon ääripäinä ovat yhtäältä yksipuolinen eli ammattilaisvetoi-
nen päätöksenteko ja toisaalta lääkärin ja potilaan yhdessä tekemä 
päätös. Yhtään potilaan itsenäisesti tekemää päätöstä tai päätöksen 
siirtämistä potilaan myöhemmin harkittavissa olevaksi ei aineistossa 
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esiinny. Yksipuoliset päätöksenteon piirteet ovat hallitsevia 22 (70 
%) päätöksessä ja yhteistyönomaiset piirteet 8 (30 %) päätöksessä, eli 
valtaosa päätöksistä on lääkärin ohjaamia ja hallitsemia. Homeopaat-
tisilla vastaanotoilla vastaavat luvut olivat 60% yksipuolisia ja 40% 
yhteistyöomaisia. 

Yksipuolinen päätöksentekotapa on aineistossa siis vallitsevin ja 
tarkoittaa ammattilaisen hallitsemaa ja ohjamaa päätöksentekoa. Lää-
käri tekee päätöksen tulevasta hoidosta vastaanoton kuluessa esiin tul-
leen tiedon valossa ja ilmoittaa päätöksen potilaalle. Aineistossa esiin-
tyy variaatiota sen suhteen, millaiseksi päätös kielellisesti muovataan. 
Se voidaan esittää ilmoituksenomaisena tehdään x, tai kannattavana 
meidän kannattas tehdä x, tai välttämättömänä, muut vaihtoehdot 
poissulkevana meidän täytyy tehdä x. Vaikka päätöksen kielellinen 
muotoilu nostaa esille hieman eri ulottuvuuksia suhteessa päätöksen 
neuvoteltavuuteen tai sen suhteen, kenen vallassa lopullinen päätös ja 
sen noudattaminen on (ks. Sorjonen 2001a: 109), ei mikään muotoi-
lussa kutsu erityisesti esille potilaan näkökulmaa päätettävän hoidon 
suhteen. Potilaan osuus päätöksenteossa on useimmiten sen vastaan-
ottaminen päätöksen hyväksyntää ehdottavalla joo-partikkelilla, eli sa-
malla tavalla kuin homeopaatin vastaanotolla. Huomattavaa on myös 
säännönmukaisuus siinä, miten päätös esitetään lähes poikkeuksetta 
lääkärin ja potilaan yhteisenä käyttämällä me-muotoilua. Katsotaan 
seuraavien kahden aineisto-otteen avulla, miten ammattilaisvetoinen 
päätöksenteko tyypillisesti tapahtuu lääkärin vastaanotolla. 

Aineisto-ote 25.LPV 47A1
1    (10,0) ((P hengittää, L kuuntelee selkää))
2    L: Oikeen kunnnon keuhkoputken tulehdus siellä o jo.
3    P: Onk[o hh
4    L:    [Oh.
5    P: Voi et[:tä,
6    L:       [Krmh hhh  ((Yskäisee))
7      (0,6)
8    P: Kyllä mää sillo jo yritin (0,4) muttem mää osannu
9       sitä lähet[( ) mä pidi sitä vaa lunssa°na°.
10   L:           [°Joo°
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11=> L: Meiän täytyy kirjottaa antibioottia siihe.
12=> P: J:ooh hhhh ((ähkäisten, istuutuen))

Lääkäri esittää päätöksensä antibioottihoidon aloittamisesta rivillä 
11. Päätös on esitetty valmiina ja ehdottomana, ei vaihtoehtoja si-
sältävänä toimenpiteenä. Perusteet päätökselle nousevat välittömästi 
edeltävästä kontekstista (vrt. Peräkylä 1998). Rivillä 2 fyysisen tutki-
muksen lopettamisen jälkeen lääkäri ilmoittaa diagnoosin: potilaalla 
on keuhkoputkentulehdus. Rivin 11 hoitopäätös on looginen seuraus 
diagnoosista: keuhkoputkentulehdus vaatii hoidokseen antibiootin. 
Potilas ottaa vastaan lääkärin hoitopäätöksen J:ooh-partikkelilla (rivi 
12) välittömästi hoitopäätöksen jälkeen. 

Aineisto-ote 26. LPV 3A3 
1     (1.0) ((L lukee papereita))
2   P: [(  )
3   L: [Joo ulosteessa kasvanu hiiva.
4     (0.8)  ((L kääntää katseensa P:seen tauon lopulla.))
5   P: °J:oo,°
6=> L: Elikkä siihen kannattas nyt ottaa sitten: y
7    lääkekuuri.
8=> P: Joo:.
9      (0.8) ((L ottaa reseptilomakkeen))

Lääkäri ilmoittaa hoitopäätöksen riveillä 6–7: potilaan vaivaan 
kannattaa hoidoksi ottaa lääkekuuri. Rivin 6 aloitus elikkä merkitsee 
päätöksen lopputulokseksi edeltävästä; lääkäri oli tutkinut potilaan 
laboratoriotuloksia, joissa potilaalta oli löytynyt ulosteessa kasvava 
hiiva. Päätöksen logiikka on selvä ja perusteet ovat tarjolla myös poti-
laalle: tulehdukseen tarvitaan asianmukainen lääkitys. Lääkäri esittää 
päätöksensä kannatettavana toimintana, joka perustuu lääkärin am-
matilliseen tietämykseen. Potilas vastaa hoitopäätökseen Joo-partikke-
lilla rivillä 8. 

Suurin osa aineiston päätöksistä tehdään välittömästi diagnoo-
sin ja fyysisen tutkimuksen jälkeen, joten niiden paikka vastaanoton 
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kokonaisrakenteessa ja niitä edeltävä välitön konteksti sekä luovat 
odotuksen päätöksenteosta että tarjoavat perusteet päätökselle (vrt. 
Peräkylä 1998). Lääkärin tapa muovata päätös ja esittää se potilaalle 
osoittaa hänen käsittelevän päätöstä ongelmattomana ja itsestään sel-
vänä loogisena lopputuloksena kliinisistä löydöksistä ja diagnostisista 
päätelmistä. Merkillepantavaa edeltävässä aineisto-otteessa on se, että 
potilaan tapa vastata diagnoosiin (ks. Peräkylä 2002) ja hoitopäätök-
seen on sama, eli dialogipartikkeli joo. Sellaista selkeää ja säännönmu-
kaista eroa diagnoosiin ja hoitopäätökseen vastaamisessa kuin pohjois-
amerikkalaisessa aineistossa ei suomalaisessa aineistossa tule esille. 

Tutkimuksen ennakko-oletus päätöksentekotapojen erilaisuudesta 
homeopaatin ja yleislääkärin vastaanotoilla ei vertailussa saanut tukea. 
Myös potilaiden tavat vastata valmiina ja ehdottomana kerrottuun 
päätökseen ovat samankaltaiset. Sekä lääkärit että homeopaatit näyt-
tävät kohtelevan joo-vastausta hoitosuositukseen samanmielisyyttä ja 
päätöksen hyväksymistä ehdottavana ja riittävänä, jolloin keskustelua 
päätöksestä ei ole syytä jatkaa, vaan voidaan siirtyä uuteen puheenai-
heeseen (ks. myös Sorjonen 2001b: 127–129). Potilaan osallistuminen 
tämänkaltaisessa päätöksentekoformaatissa näyttäytyy ammattilaisen 
tekemän hoitoehdotuksen hyväksymisenä minimaalisen vastauksen 
avulla. Yksipuolinen päätöksentekotapa ja potilaan minimaalinen, hy-
väksymistä ehdottava vastaus ei kuitenkaan kerro erityisesti siitä, mitä 
tapahtuu vastaanoton ulkopuolella eli siitä noudattaako potilas saami-
aan ohjeita vai ei. Ennemminkin voi olla kyse siitä, että ammattilaisen 
tapa esittää päätös jo valmiina, hänen ammatillisena näkemyksenään, 
rajaa vuorovaikutuksellisesti potilaan keinoja kommentoida päätös-
tä ja tarjoaa paikan minimaaliselle hyväksynnälle. Päätöksenteko ja 
potilaan tapa vastata hoitopäätökseen sekä lääkärin että homeopaatin 
vastaanotolla ovat erilaisia kuin britannialaisessa ja yhdysvaltalaisessa 
aineistossa, missä tulee selvästi ero diagnoosiin ja hoitopäätökseen vas-
taamisen välillä. 
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5.5 Yhteenveto: yksipuolinen päätöksenteko 

Tässä luvussa olen kuvannut aineiston yleisintä päätöksentekotapaa 
eli yksipuolista päätöksentekoa ja siihen vastaamista. Ammattilaisve-
toisen päätöksenteon perusformaatin vuorovaikutukselliset piirteet 
ovat seuraavat. Ensiksi, hoitopäätös kerrotaan lopullisena, varmana ja 
päätettynä ja valittu lääkeaine nimetään osana päätöstä, koska pää-
töksien muotoiluissa ei ole mukana ehdottavia piirteitä tai päätöksen 
epävarmuutta osoittavia elementtejä. Toiseksi, päätöstä säännönmu-
kaisesti perustellaan tavalla tai toisella, sitä kohdellaan selontekovel-
vollisuuden alaisena. Kolmanneksi, potilaat vastaanottavat hoito-
päätöksen minimaalisesti, useimmiten joo-partikkelilla, ja potilaan 
osallistuminen päätöksentekoon näyttäytyy päätöksen hyväksymise-
nä minimaalisella tavalla. Neljänneksi, hoitopäätöksestä kertomisen 
ja vastaanottamisen jälkeen homeopaatti päättää sekvenssin ja siirtyy 
uuteen toimintaan ja osoittaa näin, että päätöksestä keskustelua ei ole 
syytä jatkaa. Yleislääkärin vastaanotolla kaikki vallitsevat piirteet pää-
töksentekosekvenssissä ovat samankaltaiset. 

Käyttämällä päätöksenteossa ammattilaisvetoista päätöksenteko-
tapaa homeopaatit panevat esille oman roolinsa ja tehtävänsä päätök-
senteossa. He sijoittavat päätöksenteon omalle ammatillisen osaamisen 
alueelleen kuuluvaksi. Kun päätös esitetään valmiina ja ehdottamana, 
se ei osoita päätöksen avoimuutta neuvottelulle tai kommentoinnille. 
Päätöksestä kertomisen tapa ja sen kielelliset piirteet tarjoavat hoito-
päätöksen ennen kaikkea vastaanotettavaksi ja hyväksyttäväksi. Hy-
väksyttävyyden ulottuvuus näkyy erityisesti siinä, että homeopaatit 
perustelevat päätöstään eli antavat potilaalle tietoa siitä, miksi ovat 
päätyneet kyseiseen hoitoon. Potilaat asettuvat minimaalisten vastaus-
tensa kautta hoitopäätöksen vastaanottajiksi ja ehdottavat vastauksel-
laan päätöksen hyväksymistä ja noudattamista. Vuorojensa kautta he 
myös ylläpitävät homeopaatin auktoriteettiasemaa päätöksentekijänä 
ja omaa rooliaan suhteellisen passiivisena päätöksen vastaanottajana 
(vrt. Heath 1992; Peräkylä 2002). Yksipuolinen päätöksentekofor-
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maatti näyttäisi muovaavan potilaan roolin ja osallisuuden päätöksen-
tekoon melko minimaaliseksi. Potilaan mahdollisuudet osallistua sekä 
osallistumisen luonne ja laajuus näyttävät olevan sidoksissa siihen, mi-
ten homeopaatit muovaavat vuoronsa hoidosta päätettäessä. Vaikka 
sekä homeopaatin että lääkärin vastaanotolla näyttää siltä, että hoito-
päätöksenteko on vallitsevasti ammattilaisen ohjaamaa ja hallitsemaan 
toimintaa, en kuitenkaan väitä, että ammattilaisvetoinen työskentely 
olisi leimaavaa koko vastaanotolle ja sen eri vaiheille. Päinvastoin ar-
gumenttini on, että potilaan osallistumisen aste ja homeopaatin työs-
kentelyorientaatio enemmän potilas- tai ammattilaisvetoisesti näyttää 
vaihtelevan dynaamisesti eri vaiheissa. Analysoidessani homeopaatti-
sen vastaanoton käynnin syyn kuvausta, esille tuli nimenomaan se, 
miten homeopaatti työskenteli potilaslähtöisesti tarjoamalla eri tavoil-
la potilaalle mahdollisuuksia puhua pitkään ja monipuolisesti omista 
vaivoistaan tai murheistaan. 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan aineistossa esiintyvää toisenlais-
ta eli yhteistyönomaista ja potilasta osallistavaa päätöksentekotapaa.
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6. OSALLISTAVA PÄÄTÖKSENTEKO 

Edellisessä luvussa kuvasin aineiston yleisintä eli yksipuolista päätök-
sentekotapaa. Siinä ammattilainen kertoi hoitopäätöksen varmana ja 
päätettynä ja potilas vastaanotti sen useimmiten minimaalisella joo-
vastauksella, joka kyseisessä kontekstissa oli kuultavissa päätöksen hy-
väksymistä ehdottavana. Päätöksentekoprosessin kulku yksipuolisessa 
päätöksenteossa oli suhteellisen suoraviivainen ja vaiheittainen etene-
vä: potilaan haastattelua seurasi siirtymä, jonka jälkeen homeopaatti 
kertoi hoitopäätöksen ja potilas vastaanotti sen. 

Tässä luvussa tarkastelen toisenlaista aineistossa esiintyvää pää-
töksentekotapaa, jota kutsun osallistavaksi. Tarkoitan tällä sitä, että 
homeopaatin valitsema tapa ohjata päätöksentekoa avaa potilaalle 
mahdollisuuksia ottaa kantaa ja arvioida tulevaa hoitoa sekä ymmär-
tää, millä perusteella lääke valitaan ja miten valintaan päädytään. Ai-
neistosta on löydettävissä ainakin kolmenlaisia käytänteitä, joita käyt-
tämällä päätöksenteko rakentuu potilasta osallistavaksi. Nämä ovat: 
vaihtoehtojen esitteleminen, potilaan kannanoton kysyminen sekä 
kuvausten yhteensovittaminen. Huomattavaa on, että osallistavassa 
päätöksenteossa homeopaatit käyttävät kirjaansa säännönmukaisesti 
osana päätöksentekoa. Osallistava päätöksenteko ei ole samalla tavalla 
systemaattista ja vastaanoton kokonaisrakenteen mukaisesti etenevää 
kuin yksipuolisessa päätöksenteossa. Osallistava päätöksenteko on en-
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nemminkin avoin ja etsivä: potilaan haastatteluun liittyvät toimin-
not, kuten kysyminen ja vastaaminen sekä päätöksentekoon liittyvät 
toiminnot, kuten vaihtoehtojen punninta ja kuvausten yhteensovitus, 
ovat usein toisiinsa kietoutuneet. Päätöksenteko etenee kehämäisesti, 
usein useamman kierroksen kautta, ja lopullinen päätös hoidosta tar-
kentuu kierros kierrokselta.

Analyysissani näytän, miten homeopaatin valitsemat tavat kes-
kustella tulevasta hoidosta käyttämällä edellä mainittuja osallistavia 
käytänteitä heijastuvat potilaiden vuoroihin: potilaat osallistuvat pää-
töksentekoon laajennetuilla puheenvuoroilla. Laajennetuilla puheen-
vuoroilla tarkoitan sitä, että potilaat tekevät jotain enemmän kuin 
vastaavat hoitopäätöksiin minimaalisilla ja päätöksen hyväksymistä 
esittävillä vastauksilla. Potilaiden osallistuminen konkretisoituu yh-
teistyönomaisessa päätöksenteossa seuraavilla tavoilla: a) potilaat hy-
väksyvät hoitopäätökset ja niiden noudattamisen eksplisiittisesti sano-
malla esimerkiksi kokeillaan 

b) potilaat tuovat vuoroissaan esille ymmärryksensä homeopaat-
tisesta päätöksentekoprosessista ja samalla homeopaatin näkemyksen 
ja oman näkemyksensä yhteneväisyyden sanomalla esimerkiksi kyllä 
täsmää c) päätöksentekoprosessin kuluessa potilaat arvioivat, hyväksy-
vät ja hylkäävät homeopaattien esittämiä kuvauksia ja vaihtoehtoisia 
toimintalinjoja sanomalla esimerkiksi kuvailujen perusteella vois sanoo 
että Milla ois vä- kuorinu sipulia. 

Kaikkia edellä kuvattuja tapoja yhdistää se, että niissä potilaat 
osoittavat suuntautumisensa päätöksentekoon toimintana, joka ha-
kee heidän osallisuuttaan ja päätöksen hyväksyntää (ks. Stivers 2004, 
199–200). Osallistavassa päätöksenteossa potilaat tarttuvat homeo-
paatin avaamiin paikkoihin keskustella tulevasta hoidosta: se, miten 
homeopaatti ohjaa päätöksenteon kulkua näyttää olevan yhteydessä 
siihen, miten potilaat toimivat. Luvun viimeisessä empiirisessä kap-
paleessa vertaan homeopaattien käyttämiä keinoja osallistaa potilasta 
päätöksentekoon yleislääkärien vastaaviin käytänteisiin. 
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6.1 Vaihtoehtojen esitteleminen 

Vaihtoehtojen esitteleminen rakentuu seuraavalla tavalla vastaanoton 
kokonaisrakenteessa. 

1)  Vastaanoton aloitus ja käynnin syyn kuvaaminen
2)  Homeopaatti haastattelee potilasta 
3)  Homeopaatti ottaa kirjan esille ja jatkaa haastattelua 
4)  Homeopaatti esittelee erilaisia hoitovaihtoehtoja 
5)  Potilas vastaa laajennetulla vastauksella: hän joko hyväksyy tai hyl-

kää puheena olevan hoitovaihtoehdon 
6a) Päätöksentekosekvenssi päättyy ja toiminta siirtyy seuraavaan vai-

heeseen eli yleisimmin ohjeisiin lääkkeen käytöstä. 
6b) Homeopaatti jatkaa haastattelua ja neuvottelu hoitopäätöksestä 

käydään uudelleen 

Lääkitysvaihtoehtojen esitteleminen ja nostaminen keskusteluun 
on yksi keino, joka avaa potilaalle mahdollisuuksia ottaa kantaa ja 
kommentoida lääkkeen soveltuvuutta itselleen. Katsotaan seuraavan 
esimerkin kautta, miten tämä tapahtuu. 

Juuri ennen aineisto-otetta 27 potilas ja homeopaatti ovat kes-
kustelleet potilaan esiintymispelkoon liittyvistä oireista sekä pulsatilla-
nimisen lääkkeen aiheuttamista vaihtelevista, vaikkakin positiivisista 
muutoksista potilaan tilanteessa. Lisäksi on ollut puhetta agoniitum-
lääkkeestä, jota potilas on käyttänyt ja jonka hän on kokenut hel-
pottavan oireita. Otteen alussa keskustelu siirtyy hoitovaihtoehtojen 
pohtimiseen homeopaatin esitellessä potilaalle lääkkeitä, joilla esiinty-
misjännitystä voidaan hoitaa. Tällä tavalla homeopaatti avaa potilaalle 
sekä mahdollisuuden seurata päätöksenteon kulkua että paikan kertoa 
oma näkemyksensä tarjolla olevista vaihtoehdoista. 
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Aineisto-ote 27, Homeopatia 14 [C2] 
1    P:  [ei ] ei oo mitään päänsärkyjä °ja tommosia°.
2    H:  ei: ai:na. .hhh >pulsatilla<maiseen kuvaan 
3        kuuluuhe seh vaihtelevaisuus? >jo- jonka sä oot nyt  
4        pulsatillalla < saanuh?
5    P:  .hj[ooh. ]
6    H:    .[hhh  ] sitten on argentum nitrigum 
7        homeopaattinen (.) jännitysaine .hh johon 
8        erityisesti liittyy ripulioi°reita°.
9        (1.2)
10   H:  .mt kelseemium on homeopaattinen valmiste joka
11       auttaa jännitykseen kun tulee päänsärkyä,= ja .hhh
12       e- esiintymisen jälkeenh.  
13       (1.0)
14=> P:  e::: ei mua semmosen jäl[keen (  ) (  )
15   H:                          [ja agonitum 
16   P:  (  )]
17   H:  jo- ] jota nyt (.) joka tapauksessa saat.
18   P:  ni:h.=
19   H:  = niin on aine joka auttaa kun (0.2).h esiintyminen
20       ja jä:nnittäminen ä: ä:: aiheuttaa paniikinomaista
21       °tunnetta.°
22       (0.5)
22=> P:  ni:.
23       (0.5)
24=> H:  täsmää.
25=> P:  nih. = se on se.
26   H:  joo.=
27=> P:  =.hjoo,= ei mitään ei mua jälki päin enää mitäänh.
28   H:  pä:ivaston.
29       (0.2)
30   P:  jo:o etukätehen ruve[taan.]
31   H:                      [joo. ]
32       (2.0)

Homeopaatti kuvaa riveillä 2–4 pulsatilla-lääkettä ja kertoo, että 
sen ominaisuuksiin kuuluvat juuri sellaiset oireet, joita potilas on jo 
kokenut. Vuoron voi kuulla perusteluna sille, että kyseinen potilaan 
käyttämä lääke on oikea, koska homeopatian periaatteiden mukaisesti 
hoidossa pyritään ensisijaisesti hakemaan lääkevalmiste, jonka kuvaus 
vastaa potilaan oirekuvausta mahdollisimman tarkasti. Potilas vastaan-
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ottaa lääkkeen kuvauksen hjooh-vastauksella (rivi 5), joka ehdottaa 
vaihtoehdon hyväksymistä. Seuraavaksi homeopaatti kuvaa argentum 
nitrgum-lääkeainetta ja kertoo, että sillä hoidetaan sellaista esiinty-
misjännitystä, joka aiheuttaa ripulioireita (rivit 6–8). Vuoroa seuraa 
tauko, potilas ei käytä hänelle tarjottua tilaisuutta kommentoida lää-
kettä, ja homeopaatti esittelee seuraavaksi lääkkeen, jota käytetään, 
jos esiintymisen jälkeen esiintyy päänsärkyä (rivit 10–12). Kuvauksen 
jälkeen potilas esittää kannanottonsa ja kertoo, että hänellä ei esiinny 
kyseistä oiretta, osoittaen näin, ettei kyseinen lääke ole hänelle oikea 
(rivi 14). Potilas osallistuu vuoronsa kautta vaihtoehtojen arviointiin 
ja päätöksentekoon ja osoittaa suuntautumisensa meneillään olevaan 
toimintaan sellaisena, joka hakee hänen kannanottoaan. 

Seuraavan lääkevaihtoehdon esittelyssä homeopaatti muuttaa toi-
minnan suuntaa. Kuvatessaan lääkettä, jolla hoidetaan esiintymiseen 
liittyviä paniikinomaisia oireita, homeopaatti kertoo, että potilas saa 
kyseistä lääkettä (rivit 15, 17). Homeopaatti on tehnyt hoitopäätök-
sen ja ilmoittaa sen osana vaihtoehtojen listaamista. Homeopaatti 
muotoilee päätöksen ehdottomaksi ja varmaksi sanavalintojen joka 
tapauksessa kautta. Potilas vastaanottaa hoitopäätöksen ni:h. partikke-
lilla (rivi 18), joka tässä kontekstissa osoittaa sen, että myös potilaalla 
on tietoa kyseisestä asiasta (Sorjonen 2001b, 242–247). Vastaanoton 
alussa homeopaatti ja potilas ovat keskustelleet kyseisestä lääkkeestä ja 
päätyneet yhteisymmärrykseen siitä, että kyseinen lääke on tehokas. 
Homeopaatin ilmoittama hoitopäätös on kuultavissa aiemmasta kes-
kustelusta nousevana loppupäätelmänä. 

Riveillä 19–21 homeopaatti kuvaa kyseisen lääkkeen ominaisuuk-
sia. Vuoro on kuultavissa jatkona edellä ilmoitetulle hoitopäätökselle. 
Lääkkeen ominaisuuksien kuvaus täydentää edeltävää hoitopäätöstä 
ja palauttaa toiminnan takasin vaihtoehtojen esittelemiseen. Potilas 
vastaa lääkeaineen kuvaukseen n:i-partikkelilla (rivi 22). Seuraavak-
si homeopaatti tekee verbimuotoisen väittämän täsmää, joka hakee 
potilaan eksplisiittistä kannanottoa hoitopäätökseen ja ennen kaikkea 
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hoitopäätöksen hyväksyntää (rivi 24). Potilas käsittelee homeopaatin 
vuoroa kannanoton pyyntönä ja vastauksessaan rivillä 25 sanoo nih.=, 
se on se, joka osoittaa potilaan tunnistavan lääkkeen oirekuvauksen ja 
samalla se osoittaa, että potilas hyväksyy hoitopäätöksen. Homeopaat-
ti vastaa potilaan hyväksyntään joo-partikkelilla siirtymän mahdollis-
tavassa kohdassa (rivi 26). Tämän jälkeen potilas tarjoaa lisäevidens-
siä sille, miksi juuri edellä esitelty oirekuvaus ja siis samalla puheena 
oleva lääke on hänelle juuri oikea. Vuorossaan potilas sulkee yhden 
jo aiemmin hylkäämänsä lääkkeen pois potentiaalisten vaihtoehtojen 
joukosta kertomalla, että hänellä ei ole oireita esiintymistilanteen jäl-
keen; vuoro on vahva kannanotto valitun lääkkeen puolesta (rivi 27). 
Seuraavaksi homeopaatti hakee vielä uutta vahvistusta potilaan oire-
kuvaukselle ja esittää näkemyksensä siitä, että potilaan oireet esiinty-
vät nimenomaan ennen esiintymistilannetta (rivi 28). Potilas vahvis-
taa homeopaatin ymmärrystarjouksen ja alleviivaa näin saavutettua 
yhteisymmärrystä (rivi 30). 

Edeltävässä otteessa homeopaatti listasi hoitovaihtoehtoja ja ku-
vasi niiden valinnan perusteita. Tämä rakenne tarjosi potilaalle tietoa 
hoitomahdollisuuksista ja resursseja ymmärtää valinnan perusteita. 
Lisäksi se tarjosi potilaalle vuorovaikutuksessa avautuvan paikan ottaa 
kantaa hoitovaihtoehtoihin kokemuksensa perusteella, ja näytti saa-
van aikaan vahvan samanmielisyyden tulevan hoidon linjasta. 

Seuraavassa aineisto-otteessa homeopaatti esittelee myös vaihtoeh-
toisia hoitolinjoja ja potilaan äiti hyväksyy hoitopäätöksen sanomalla 
kokeillaan. Vastaanotolla on äiti murrosikäisen tyttärensä kanssa, tyt-
tären ongelmana on kasvojen ja nenän seudun jännittyneisyys etenkin 
vasemmalla. Ennen katkelmaa homeopaatti on haastatellut potilasta 
ja hänen äitiään sekä tutkinut potilaan nenää ja lukenut pitkiä aikoja 
kirjojaan. Äiti ja tytär ovat uusintakäynnillä ja tytär on käyttänyt ai-
emmin useampia homeopaattisia valmisteita. 
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Aineisto-ote 28, Homeopatia 28.2 [D2]
1   H:   jaa ha (.) se on tuo, ((kirjoittaa muistiin kirjastaan))
2        (1.0)
3   Ä:   mikä: aine,
4=> H:   fosfori ooks sää antanut fosforia Lotalle.
5        (1.8)
6   Ä:   [ en oo ny-]
7   H:   [pitkään ai]kaan.
8        (0.2)
9   Ä:   -t: (.) oli se siäl:: <marrasku[ulla>,
10  H:                                  [m: hmm,
11       (.)
12  Ä:   mut me otettiin sitä (1.4) Posporus sem[monen nimi.]
13  H:                                          [fosforus   j]ooo? 
14       (.)
15  H:   ei Asidumfosfori vuan Fosforus,
16  Ä:   mul on semmost siäl koton mut [mää syätin sitä vaan hiu]kan.
17  H:                                 [mut ei Lotalle          ]
18  H:   .joo (0.4) Fosforus dee kolmekymmentä,
19       (2.2)
20  H:   .hhh
21  Ä:   mul oli sitä pussis hiukkasen mut mahtoks se olla 
22       kolmeekymmen[tä.)
23   H:              [no (.) kahtatoista (.) sekin käy.
24       (0.4)
25  H:   ei oo väliä.
26       (0.8)
27  H:   katotaanpas vielä,
28       (1.6)
29=>H:   ja sitten toinen ois Nuksfoomiga onko sitä.=ei vai,
30       (1.0)
31  H:   .ei .varmaan .oo
32=>Ä:   ei oo ollut mut (  ) (  ) (1.4) sitä voitas kokeilla.
33  H:   mjoo,
34       (0.2)
35  H:   Fosforus ja Nuksfoomiga.
36       (0.4)
37  Ä:   molempiako.
38  H:   joo (0.2) joo,
39       (0.6)
40=>Ä:   kokeillaan.
41       (0.4)
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42=>H:   joo (.) ja arsenikki on Lotalla ollut jossain 
43       vaihees[sa.
44  Ä:          [siin oli mut se:
45       (0.4)
46  H:   se oli (niinkun [kauan sitten,) ]
47=>Ä:                   [siit ei tuntunut] et sil [olis ollut 
48  H:                                             [ ei  oo 
49  Ä:   vaik-]
50  H:   tuntu]nut [mittään.]
51  Ä:             [ ei tuntu]nut [vaik(u]tusta.)
52  H:                            [.joo ]
53  H:   kyl me sillon otetaan N- (.) Nuks- ootas mä viälä 
54       katon (.) Fosfori on siellä? 
55       ((lukee samalla kirjaansa))
56       (.)
57=>H:   .hhh (.) sitten Lykoboodium on Lotalla ollut vai[(  ),
58=>Ä:                                                   [sitä oli
59=>     mut sii[täkän mää en oo n:- (.) se jäi ninkon [syämäti
60  H:          [joo,                                  [ei mitään
61  Ä:   ei tuntunut.]
62  H:   kummempaa,  ]
63       (0.2)
64=>H:   onko Tsinkkum olluh,=ei,
65       (0.8)
66  Ä:   mikä,
67  H:   Tsinkkum,
68       (1.0)
69  Ä:   en [muista.
70  H:      [(sinkki.)
71        (0.6)
72  Ä:   en muista.=
73  H:   =.e:i:
74       (.)
75=>H:   hh me tehään sillon (0.4) tällä tavallah (.) >joo< (.) 
76       ootas nyt,.hhh (.) me tehään näin?
77       (0.9)
(seuraavaksi äiti kysyy nenäoireista uudelleen, aineistoa ei ole näytetty) 

Homeopaatin vuoro rivillä 1 esittää johtopäätöksen tulevasta hoi-
dosta. Vuorossaan homeopaatti viittaa lääkkeeseen ja kirjaan sanomal-
la jaa ha se on tuo, vaikka hän ei nimeä lääkettä. Äiti tulkitsee vuoron 
hoitopäätöksenä ja kysyy valitun lääkkeen nimeä (rivi 2). Homeopaat-
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ti kertoo lääkkeen nimen ja jatkaa välittömästi kysymällä onko tytär 
syönyt hiljattain kyseistä fosfori-lääkettä (rivit 4 ja 7). Tässä konteks-
tissa esitetty kysymys koskien sitä, onko lääkettä ollut käytössä, tekee 
mahdolliseksi arvion lääkkeen vaikutuksista (vrt. luku 4.3.3). Äiti 
kertoo, että tytär on syönyt kyseistä lääkettä kuukausia sitten, mut-
ta käyttänyt sitä vain vähän aikaa (rivit 9, 16). Vuoro implikoi, että 
tästä syystä arviointia lääkkeen vaikutuksesta ei ole ollut mahdollista 
tehdä ja vihjaa, että kyseinen lääke on äidin mielestä potentiaalinen 
vaihtoehto. 

Rivillä 18 homeopaatti mainitsee lääkkeen vahvuuden, joka puo-
lestaan enteilee sitä, että kyseinen lääke on homeopaatin valinta. Ku-
ten luvussa 4 esitin, niin siirtyminen lääkkeen nimeämisestä lääkkeen 
annosteluohjeisiin käsittelee itse päätöstä jo valmiina, ja mahdollistaa 
siirtymisen tarkempien ohjeiden antamiseen. Tämä tulkinta näkyy 
äidin seuraavasta vuorosta: äiti ryhtyy myös puhumaan lääkkeen vah-
vuudesta ja osoittaa näin käsittelevänsä homeopaatin vuoroa hoito-
päätöksenä. Vuorossaan äiti kertoo olevansa epävarma sen suhteen, 
onko hänellä kyseistä vahvuutta kotona (rivi 21–22). Vuoro implikoi 
siihen suuntaan, että äiti haluaisi jatkaa sillä lääkevahvuudella, jota 
hänellä on kotona jo entuudestaan. Äidin vuoron jälkeen homeopaat-
ti muuttaa määräystään lääkkeen annostuksesta äidin ehdottamaan 
suuntaan ja toteaa, että lääkkeen vahvuudella ei ole väliä (rivit 23, 
25). Homeopaatti antaa luvan käyttää sitä lääkevahvuutta, jota äidillä 
on kotona. 

Homeopaatti jatkaa keskustelua hoitopäätöksestä ja nimeää seu-
raavaksi toisen lääkeaineen (rivi 29). Homeopaatti esittelee lääkkeen 
lisäyksenä edeltävään suunnitelmaan sanomalla ja sitten toinen ois ja 
jatkaa kysymällä onko kyseistä lääkettä ollut käytössä. Äiti ei vastaa 
kysymykseen ja seuraavaksi homeopaatti esittää oman tulkintansa sii-
tä, että kyseinen lääke ei ole ollut käytössä (rivi 31). Nyt äiti vahvistaa 
homeopaatin tulkinnan ja esittää halukkuutensa kokeilla kyseistä lää-
kettä sanomalla ei oo ollut mutt sitä voitas kokeilla (rivi 32), ja osoittaa 
näin hyväksyvänsä ehdotetun hoidon. Rivillä 35 homeopaatti nimeää 
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aiemmin keskustelussa olleet kaksi lääkettä, eli hän toistaa hoitopää-
töksen. Äidin ymmärrystarkistuksen ja homeopaatin vahvistuksen jäl-
keen (rivit 37, 38) äiti hyväksyy hoitopäätöksen sanomalla kokeillaan 
(rivi 40). Äidin vastaus osoittaa eksplisiittisesti sen, että hän on suos-
tuvainen noudattamaan valittua hoitolinjaa. 

Homeopaatti kuittaa hoitopäätöksen hyväksymisen joo:lla, ja 
jatkaa samassa vuorossa edelleen hoidosta keskustelua, vaikka hoito-
päätössekvenssi oli valmis päätettäväksi sen jälkeen kun äiti hyväksyi 
hoitoehdotuksen. Homeopaatti nostaa keskusteluun uuden lääkkeen 
ja rakentaa vuorosta samankaltaisen kuin edellä: hän nimeää lääkeai-
neen ja kysyy lääkkeen aiemmasta käytöstä (rivi 42–43). Äiti vahvistaa 
homeopaatin näkemyksen siitä, että tytär on käyttänyt joskus kyseistä 
lääkettä, mutta kertoo sitten, että lääke ei tuntunut auttavan (rivit 44, 
47 ja 51). Äiti käsittelee kyseistä lääkettä mahdollisena hoitovaihtoeh-
tona ja esittää siitä kielteisen arvion eli osoittaa näin, ettei ole halukas 
sitä käyttämään. Homeopaatin seuraava vuoro on äidin arviosta tehty 
johtopäätös kyl me silloin otetaan N (.) nuks-, joka vahvistaa aiemman 
hoitopäätöksen. Vuoro jää kuitenkin kesken ja homeopaatti kertoo 
katsovansa vielä jotain ja ryhtyy uudelleen tutkimaan kirjaansa: näil-
lä keinoilla homeopaatti osoittaa, että päätöksenteko jatkuu edelleen 
(rivit 53–55). 

Seuraavaksi homeopaatti esittelee uuden potentiaalisen lääkitys-
vaihtoehdon. Hän tekee sen samalla tavalla kuin aiemmin ja kysyy 
onko lääkettä ollut käytössä ja tarjoaa näin äidille paikan esittää nä-
kemyksensä lääkkeen vaikutuksesta (rivi 57). Äidin arvio lääkkeestä 
on vaikeaselkoinen, mutta äiti vihjaa siihen, ettei lääke ole ollut te-
hokas, koska se oli jäänyt käyttämättä (rivit 58–59). Homeopaatti 
nimeää kolmannen potentiaalisen lääkkeen ja kysyy onko tsinkkum-
lääke ollut käytössä (rivi64). Äiti kertoo, ettei muista, ja homeopaatti 
tulkitsee äidin vuoron niin, ettei lääke ole ollut käytössä (rivi 73). 
Seuraavaksi homeopaatti kertoo uudelleen hoitopäätöksensä, joka on 
merkitty päätelmäksi edeltävästä keskustelusta me tehään sillon tällä 
tavallah…me tehään näin (rivit 75–76). Keskustelu jatkuu siten, että 
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äiti nostaa puheenaiheeksi uudelleen tyttären oireet, jonka jälkeen ho-
meopaatti antaa yksityiskohtaiset annosteluohjeet ja kirjoittaa reseptit 
fosforus ja nuksvomika lääkkeille. (Aineistoa ei ole näytetty).  

Edeltävässä otteessa homeopaatti esitteli lääkitysvaihtoehtoja si-
ten, että hän nimesi lääkkeen ja kysyi onko sitä ollut käytössä. Tämä 
vaihtoehtojen esittelemisen tapa teki mahdolliseksi arvioida lääkkeen 
vaikutuksia. Homeopaatti ei kuvaillut lääkeainetta tai sen vaikutusalu-
etta kuten edeltävässä otteessa 27, vaan kutsui äitiä arviomaan lääkkei-
tä käyttäjän kokemuksen kautta. Homeopaatti rakensi päätöksensä äi-
din esittämien arvioiden perusteella, mutta piti päätöksenteon omissa 
käsissään nostamalla harkintansa pohjalta vaihtoehtoisia hoitolinjoja 
keskusteluun ja tekemällä itse hoitopäätöksen kuultuaan äidin rapor-
tit (ks. rivit 75–76).  

Katsotaan vielä yhtä esimerkkiä, jossa vaihtoehtojen esittely johtaa 
hoitopäätöksen uudelleen arviointiin ja vahvaan hoitopäätöksen hy-
väksymiseen. Sekvenssin rakenne on osittain erilainen kuin edellisissä 
aineisto-otteissa. Tällä vastaanotolla vaihtoehdot nostetaan keskus-
teluun sen jälkeen, kun varsinainen hoitopäätös on kerrottu ja vas-
taanotettu sekä lääkityksen annosteluohjeet annettu. Kuten luvussa 
4 kuvasin, keskustelun siirtyminen lääkkeen annosteluun käsittelee 
päätöksentekosekvenssiä päättyneenä. 

Vastaanotolla on äiti (Ä) leikki-ikäisen tyttärensä (T) kanssa. Ty-
tön pääasiallinen vaiva on polvikipu, jota on epäilty reumaksi. Ennen 
alla olevaa katkelmaa homeopaatti on kertonut hoitopäätöksensä, ni-
mennyt kolme valitsemaansa lääkettä ja antanut lisäksi annosteluoh-
jeet (rivi 1), jonka äiti ottaa vastaan joo-partikkelilla (rivi 3). 

Aineisto-ote 29, Homeopatia 32.1 [D2]
1  H: [ja tommonen, (0.6) kolme viiva neljä viik[k(h)oa.]
2   T: [katso, ](0.4) tää[lt ei]löydy (0.3) mustaa salmimanteri[i.
3   Ä:                   [joo.]
4   H:                   [ei tietysti löy-y .h: 
5    (0.9) 
6=> H:  öö sitte semmonen ku lykokoodium, <anttimooniun kruudum  
7      (1.7) ((H silmäilee muistiinpanojaan)) 
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8   H:   =>onks ihan tunte<mattomia.
9        (0.8)
10  Ä:  [ei
11  T:  [salamam[ante    ]:ri kar[kaa. ]
12=>H:  [tuijah ja.]              [hepar]a.
13      (1.2)
14=>Ä:  ne ois sit [kanssa sellasia] sopivia.=
15  H:             [arsenikkia.    ]  
16  H:  >nää on niinku vähä tälleen< tyrkyllä.
17      (0.8)
18  H:  mut nei tulleet niin voimakkaasti [tänää]n.
19  T:                                    [äiti.] (0.2) äiti.
20     .hh[lue. .hhh               [m-
21  H:  = ja toi ruus [(toksa) oli se voi[makkain [mikä si]el oli.
22  T:                                            [äiti:. ]
23  T:  [äiit ]ti. 
24  Ä:  [aha,] 
25      (0.3)
26  T:  .mt lu[et tämä ja sittei=                ] 
27=>Ä:        [>ne oli ne< (0.5) oireet mikkä ]
28  T:       =[enempää[ jooko.
29=>Ä:  [siin polvess oli. ((H sulkee kirjan))
30  H:  [joo joo-joo (.) joo.
31      (0.6)
32  Ä:  .h: [>(ei me voida kato) nyt lukee.]
33  H:       [ja ruustoks oli vielä          ]=siinä oli vielä 
34      se, (0.4) ominaisuus että ku: (.) niinku (1.1) ojentaa 
35      jalkaa nii tulee kip(h)u:.
36      (.)
37  Ä:  joo.
38      (0.8) 
39  Ä:  ju[u.   ]
40  T:     [mu[a] väs(tsy-).          ]
41  H:     [ja polvesta tulee kipu] ku oje[ntaa] 
42  Ä:                                    [joo.]    
43  H:  jalk[aa.=s[ehän on se(lvä). ] ((H> äitiä)) 
44=>Ä:      [.joo  [o   =no se on kyl] sit ihan ju[st et 
45  T:             [äitii:.          ]
46  H:             [>jo-joo.
47=>Ä:  se ojentami[nen on sin niin]ku 
48  H:             [mmmm.      ]
49=>Ä:  [se joka sen kivun siinä teki.] 
50  T:  [<ääi:t:i mulloj            ]jaano:h>.
51      (0.7) ((H ojentaa reseptin äidille)) 
52  Ä:.  k[iitos hhhhhh.   ]
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Riviltä 6 alkaen homeopaatti avaa hoitokeskustelun uudelleen ja 
luettelee lääkeaineiden nimiä samalla kun silmäilee vastaanoton ai-
kana tekemiään muistiinpanoja. Uusien lääkeaineiden nostaminen 
keskusteluun tässä kontekstissa avaa hoitopäätöksen ja osoittaa, että 
päätöksestä on vielä mahdollista keskustella. Homeopaatin vuoron 
alku sitte semmonen ku kehystää tulevan äidille suunnattuna informaa-
tiona ja kiinnittää sen aiempaan keskusteluun hoidosta. Homeopaatti 
nimeää ensin kolme lääkettä ja tekee rivillä 8 kysymyksen onks ihan 
tuntemattomia. Äiti käsittelee kysymystä itselleen suunnatuksi ja vuo-
rossaan hän osoittaa tunnistavansa lääkkeet (rivi 10). Homeopaatti 
silmäilee uudelleen muistiinpanojaan ja jatkaa lääkeaineiden nimeä-
mistä (rivit 12, 15). Seuraavaksi äiti esittää tulkintansa siitä, että ho-
meopaatin luettelemat lääkeaineet ovat mahdollisia hoitovaihtoehtoja 
(rivi 14). Vuoro on muotoiltu väitelauseeksi, mutta tässä kontekstissa 
se on kuultavissa homeopaatille suunnattuna kysymyksenä (Labov & 
Fanshel 1977: 100; Raevaara 1993: 66–67). Äiti jatkaa homeopaatin 
avaamasta puheenaiheesta eli vaihtoehtoisista hoitolinjoista. Vuoro 
osoittaa sen, että äidillä on tietoa homeopatian periaatteista ja siitä, 
että hoito valitaan useista potentiaalisista lääkeaineista. Homeopaatti 
vastaa seuraavassa vuorossa äidin kysymykseen ja kuvaa luettelemansa 
lääkkeet vähemmän varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi kyseissä valinta-
tilanteessa (rivit 16 ja 18). 

Seuraavaksi homeopaatti nostaa puheenaiheeksi jo tehdyn hoi-
topäätöksen nimeämällä rustoksa-lääkkeen (rivi 21). Vuorossaan hän 
kertoo, että kyseinen lääke oli se voimakkain mikä siel oli. Vuorossaan 
hän vihjaa, että aiempi hoitopäätös on oikea, koska valitun lääkkeen 
ominaisuudet vastaavat parhaiten niitä oireita, joiden vuoksi tytär on 
vastaanotolla. Vuoron lopun siel oli viittaa homeopaatin kirjaan ja siel-
lä mainittuihin lääkeaineisiin ja niiden ominaisuuksiin. Vuorossaan 
homeopaatti osoittaa, että hänen hoitopäätöksellään on ollut vahvat 
perusteet. Äiti ottaa informaation vastaan uutisena (rivi 24) ja esit-
tää seuraavaksi tulkintansa siitä, että tyttären polvioireet ovat olleet 
homeopaatin valinnan perusteena. Tämän hän tekee viittaamalla vas-



OSALLISTAVA PÄÄTÖKSENTEKO 169

taanoton aiempaan vaiheeseen käyttämällä imperfektiä ja puhumal-
la oireista yhteisesti tiedettyinä sanomalla ne oli ne oireet… (rivit 27, 
29). Äidin vuoro nostaa puheenaiheeksi jo tehdyn hoitopäätöksen 
perustelut. Aiemmin samalla vastaanotolla, kun homeopaatti kertoi 
hoitopäätöksen, hän ei poikkeuksellisesti esittänyt mitään erityistä pe-
rustetta lääkkeen valinnalle. Hän vain kertoi, että tytär saa kyseistä 
lääkettä (aineistoa ei ole näytetty). Kun homeopaatti jo hoitopäätök-
sen tehtyään nostaa keskusteluun uusia lääkeaineita, näyttää se osoit-
tavan potilaalle, että päätöksestä on mahdollista vielä keskustella. Ho-
meopaatti vahvistaa äidin tulkinnan lääkkeen valintaperusteesta (rivi 
30) ja antaa vielä lisäperusteita hoitopäätökselle kuvaamalla lääkkeen 
yhtä ominaisuutta (rivit 33–35). Äidin joo ja juu vastausten (rivit 37, 
39) jälkeen homeopaatti esittää perusteet vielä yksityiskohtaisemmin 
ja esittää, että tytön polvioireet ovat olleet valinnan kriteerinä (rivit 
41, 43). Tämän yksilöidyn ja uuden perustelun äiti vastaanottaa laa-
jennetulla vastauksella, joka osoittaa vahvasti sen, että äiti hyväksyy 
päätöksen ja ymmärtää valinnan perusteet (rivit 44, 47, 49). 

Vaihtoehtojen esitteleminen näyttää olevan yksi keino osoittaa 
potilaalle päätöksenteon neuvoteltavuus. Lisäksi se näyttää tarjoavan 
potilaille paikkoja esittää arviota ja kannanottoja lääkityksestä, ja 
potilaat näyttävät myös tarttuvan näihin vuorovaikutuksessa raken-
nettuihin mahdollisuuksiin osallistua päätöksentekoon. Edellisissä ai-
neisto-otteiden analyyseissa näytin lisäksi, miten vaihtoehtojen esille 
ottaminen muovasi vuorovaikutuksen etenemistä siten, että potilaat 
esittivät myös suhteellisen vahvasti hyväksyvänsä päätöksen. Potilaan 
osallisuus päätöksentekoon näyttäytyy heidän vastaustensa ja päätök-
sen arviointiensa kautta erilaisena kuin yksipuolisessa päätöksente-
on tavassa; he osallistuvat ottamalla kantaa päätökseen ja osoittavat 
eksplisiittisesti hyväksyvänsä päätöksen. 

Vuorovaikutuksessa vahvistetun hoitopäätöksen hyväksymisen 
voidaan nähdä implikoivan sitä, että potilas myös noudattaa hoito-
ohjetta vastaanoton ulkopuolella (Gwyn & Elwyn 1999; Charles ym. 
1999) ja siksi julkilausuttua hyväksymistä pidetään tavoittelemisen 
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arvoisena. Homeopaattisilla vastaanotoilla osallistujien rooleja ja teh-
täviä tarkasteltaessa näyttää kuitenkin siltä, että homeopaattien tapa 
esitellä vaihtoehdot ja keskustella niistä pitää viimekätistä päätäntäval-
taa heidän käsissään. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vaihtoehtoja 
esitettäessä tuodaan näkyväksi se, mikä homeopaatin mielestä on paras 
vaihtoehto, eikä vaihtoehtoja esitetä välttämättä neutraalisti. Vaihto-
ehtojen esitteleminen jo kerrotun päätöksen jälkeen avaa keskustelun 
päätöksestä uudelleen, mutta ei näytä muuttavan hoitopäätöstä, vaan 
ennemminkin tarjoavan paikan päätöksen perusteiden läpikäymisel-
le. Homeopaatti siis taiteilee hienovaraisesti potilaan osallistamisen ja 
oman päätösvaltansa säilyttämisen kanssa, vaikkakin rakentaa suhdet-
ta symmetrisemmäksi kuin yksipuolisessa päätöksenteossa. Aineisto 
näyttää myös, että potilaat tarttuvat heille avautuviin paikkoihin kes-
kustella päätöksestä ja suuntuvat päätöksentekoon toimintana, jossa 
heillä on sanansa sanottavana. Seuraavaksi kuvaan toista tapaa osallis-
taa potilasta päätöksentekoon eli potilaan kannanoton kysymistä. 

6.2 Potilaan kannanoton kysyminen 

Homeopaatit voivat osallistaa potilaita päätöksentekoon myös kysy-
mällä heidän mielipidettään ehdotetusta hoidosta. Kysyminen tarjo-
aa potilaalle eksplisiittisen paikan ottaa kantaa ehdotettuun hoitoon, 
mikä samalla purkaa toimijoiden välistä epäsymmetriaa. Aineiston 
valossa näyttää siltä, että sekä homeopaattien tapa muotoilla kysy-
myksensä että vastaanottaa potilaan kannanotto pitävät viimekätisen 
päätäntävallan homeopaattien käsissä, samalla tavalla kuin vaihtoeh-
tojen esittelyssä. 

Potilaan kannanoton kysyminen hoitopäätökseen rakentuu seu-
raavalla tavalla vastaanoton kokonaisrakenteessa 

1)  Vastaanoton aloitus ja käynnin syyn kuvaaminen
2)  Homeopaatti haastattelee potilasta 
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3)  Homeopaatti ottaa kirjan esille ja jatkaa haastattelua 
4)  Homeopaatti kysyy potilaan kannanottoa hoidosta 
5)  Potilas ottaa kantaa hoitoehdotukseen laajennetulla vastauksella 
6a)  Päätöksentekosekvenssi päättyy ja toiminta siirtyy seuraavaan vai-

heeseen eli useimmiten ohjeisiin lääkkeen käytöstä. 
6b) Homeopaatti jatkaa haastattelua ja neuvottelu hoitopäätöksestä 

käydään uudelleen 

Seuraavassa esimerkissä homeopaatti kysyy potilaan mielipidettä 
tulevasta lääkehoidosta ja tekee sen heti kun hoidosta keskustelu on 
käynnistynyt. Potilaan vaivana tällä vastanotolla ovat erityisesti kipeät 
polvet ja potilas on jatkokäynnillä. 

Aineisto-ote 30. Homeopatia 33.[D2]
1     (20.0)(( H selaa kirjaa ja lukee))
2  H:  mm mm. h 
3      (12.0) (( H lukee))
4  H:  .mt mä katon tuolta vielä.((H ottaa uuden kirjan käteensä))
5      (0.4)
6  H:  .hh sä:hä< (0.2) hhh tunnet homeopatiaa aika lailla 
7      mutta,
8  P:  mm mm. 
9=>H:  tuleeko itselläs mieleen että kaliumgarboonikum 
10     vois olla tässä. 
11     (0.2)
12 A:  .hh .mt hh njo::[o,
13 H:                  [aika<
14 P:  miksei se vois ollakkin. 
15     (0.2) 
16 H:  .hh h .kipuah jalassahh liikehtiminen helpottaa 
17     paikallaan olon- (.)vaikeuttaa=tääl on argentum 
18     mitrigum ja aurum .hh ja kalium (.) garboonigum.= 
19     tabagum on kyllä myös. 
20 P:  mm mm. 
21     (0.5)
22 H:  mutta kaliumgarboonikum mä< vielä täältä katon, 
23     (1.0)
24 P:  >.ja se- 
25 H:  uudes[ta 
26 P:       [jo:o juu miksei se vois ollakki. 
27     (3.0) ((H selaa kirjaa)) 
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Keskustelu hoidosta käynnistyy riviltä 6, kun homeopaatti kut-
suu potilasta mukaan neuvottelemaan tulevasta hoidosta. Juuri edel-
lä (rivit 1–5) homeopaatti on pitkän aikaan keskittynyt tutkimaan 
kirjojaan, ja välillä nostanut hetkeksi katseensa asiakkaaseen. Kirjojen 
tutkimisen aikana homeopaatti kommentoi lukemaansa ja kertoo, 
mitä aikoo vielä tehdä samalla kun poimii uuden kirjan käteensä (rivi 
4). Näin homeopaatti avaa potilaalle agendaansa ja kuljettaa potilasta 
päätöksentekoprosessissa mukana. 

Homeopaatin vuoro rivillä 6–7 .hh sä:hä< (0.2) hhh tunnet ho-
meopatiaa aika lailla mutta, on kuultavissa esipuheena, vaikka vuoron 
muotoilu ei osoita sitä, mille toiminnalle se on rakennettu esipuheek-
si. Seuraavat vuorot näyttävät, että kyseessä on esipuhe neuvottelulle 
tulevasta hoidosta. Homeopaatin vuoro asettaa potilaan homeopatian 
asiantuntijaksi, mutta sisältää myös varauksen. Potilaan positio raken-
tuu homeopatian tuntijaksi, mutta ei rakennu lähtökohtaisesti sym-
metriseen suhteeseen homeopaatin tiedollisen auktoriteetin kanssa. 
Homeopaatti asettaa kuitenkin potilaan kuuluvaksi samaan ja yhtei-
seen erityisen homeopaattisen erityistiedon maailmaan, eikä rakenna 
potilaan asiantuntijuutta perustuvaksi kokemuksiin homeopaattisten 
lääkkeiden käyttäjänä. Vuoro hakee myönteistä vastausta, ja rivillä 8 
potilas minimivastauksensa kautta ottaa tarjotun asiantuntijaposition 
vastaan. Huomattavaa on, että homeopaatin vuoro loppuu sanaan 
mutta. Homeopaatin vuorossa on ensin asiakkaan asiantuntemuksen 
toteava myönteinen arvio, jonka jälkeen tulee mutta, joka kehystää 
seuraavan vuoron kontrastiiviseksi suhteessa edeltävän vuoroon.  

Riveillä 9–10 homeopaatti tekee hoitoehdotuksen. Homeopaatti 
rakentaa tiedollista symmetriaa ja yhteistyötä potilaan ja itsensä välil-
le sanomalla tuleeko itselläs mieleen että kaliumgarboonikum vois olla 
tässä. Homeopaatin vuoro on muotoiltu siten, että hän ei ainoastaan 
kutsuisi potilasta jälkikäteen arvioimaan ehdotusta, vaan tiedusteli-
si samalla, onko potilas homeopaatista riippumatta päätynyt samaan 
ehdotukseen: ikään kuin potilas olisi tehnyt samaa työtä kuin homeo-
paatti ja pohtinut erilaisia lääkevaihtoehtoja. Edellisen vuoron mut-
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ta-lopetus purkaa etukäteen vuoroon sisältyviä odotuksia siitä, mitä 
potilaan voi olettaa tietävän. Kun homeopaatin vuoro riveillä 9–10 
ikään kuin maksimoi potilaan asiantuntemusta, niin edeltävän vuo-
ron mutta lieventää sitä. Kiinnostavaa on myös se, että homeopaatti 
käyttää preesensiä, tiedustelee mitä asiakkaalle tulee mieleen nyt. Jos 
homeopaatti olisi käyttänyt imperfektiä, olisi potilaan toimintaan ja 
asiantuntijuuteen kohdistuvat odotukset laajentuneet, ikään kuin po-
tilaan tehtäviin olisi kuulunut sopivan lääkityksen miettiminen. 

Edellä tarkasteltu sekvenssi herättää kiinnostavia kysymyksiä sekä 
potilaan asiantuntemuksesta että toimijoiden suhteesta, ja siinä on 
havaittavissa jonkinlaista jännitettä. Ensinnäkin homeopaatti kutsuu 
esiin potilaan asiantuntemusta sekvenssin alussa riveillä 6–7, ja potilas 
ottaa vastaan tarjotun position. Samalla vuoron muotoilun varauk-
set eksplikoivat, että suhde ei ole täysin symmetrinen, vaan auktori-
teetti säilyy homeopaatilla. Homeopaatin vuoro rivillä 9–10 rakentaa 
suhdetta edelleen symmetrisemmäksi, kun homeopaatti tiedustelee, 
onko potilas päätynyt hoitosuunnitelmassa samaan kuin hän. Tässä 
kontekstissa tämän kaltainen symmetria on luonteeltaan kuitenkin 
enemminkin retorista kuin todellista symmetriaa. Homeopaatti on jo 
pidemmän aikaa käyttänyt kirjoja apuna etsiessään täsmäävää lääki-
tystä. Potilas ei puolestaan ole tutkinut kirjoja, ja nyt homeopaatin 
kysymys olettaa myös potilaan tehneen valinnan. Potilaan todellinen 
osallistuminen ja oletuksen mukaan toimiminen edellyttäisi häneltä 
enemmän kuin homeopaatilta, valintaa ilman kirjojen tuomaa mah-
dollisuutta pohjustaa ja etsiä oikeaa lääkettä.  

Potilaan vastaus homeopaatin esittämään kysymykseen tulee 
pienen tauon jälkeen, hiukan viivästetysti. Vuoron alussa rivillä 12 
on epäröintiä, jonka jälkeen potilas sanoo venyttäen njo::o, jolla hän 
osoittaa jonkin asteista samanmielisyyttä homeopaatin ehdotuksen 
kanssa. Potilas laajentaa vastaustaan riviltä 14 sanomalla miksei se vois 
ollakkin. Tämä vuoro rakentuu osittain samanlinjaiseksi homeopaatin 
kysymyksen kanssa, koska potilas valitsee samoja sanoja kuin homeo-
paatti. Vuorossaan potilas ottaa kantaa ehdotettuun hoitoon ja kertoo 
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oman näkemyksensä, eli ottaa siinä mielessä aktiivisen toimijan po-
sition. Toisaalta potilas irtautuu homeopaatin vuoron alun implikaa-
tioista: siitä, että hän olisi aktiivisesti pohtinut erilaisia hoitovaihto-
ehtoja. Potilas ei puhu itsestään aktiivisena toimijana samalla tavalla 
kuin homeopaatti sanomalla esimerkiksi se mullakin tulee mieleen tai 
sitä mäkin ajattelen, mikä rakentaisi toimijoiden suhdetta erityisen 
symmetriseksi. Potilaan vastaus kohtelee homeopaatin kysymystä kut-
suna arvioida ehdotettua hoitoa yhtenä mahdollisuutena. 

Periaatteessa voisi ajatella, että hoitopäätössekvenssi olisi jo tässä 
vaiheessa valmis päätettäväksi. Homeopaatti tekee hoitoehdotuksen 
ja kysyy potilaan mielipidettä siitä. Potilas osoittaa olevansa ainakin 
osittain samaa mieltä homeopaatin hoitoehdotuksen kanssa ja imp-
likoi samalla hyväksyvänsä sen. Samoin kuin edellisellä vastaanotolla 
ei potilaan näkökulman kysyminen ja sitä kautta saavutettu yhteis-
ymmärrys kuitenkaan päätä hoidosta keskustelua. Tällä vastaanotolla 
homeopaatti etenee siten, että hän ryhtyy esittelemään muita potenti-
aalisia hoitovaihtoehtoja esittelemällä sellaisia lääkkeitä, joilla potilaan 
vaivaa voidaan hoitaa (rivit 16–19). Tämä vaihtoehtojen esittely käyn-
nistyy potilaan hoitopäätöstä vahvistavan vuoroa seuranneen pienen 
tauon jälkeen. Vuoro ikään kuin siirtää potilaan vastauksen sivuun ja 
näyttää, että huolimatta saavutetusta yhteisymmärryksestä päätös ei 
ole vielä valmis ja keskustelu hoidosta jatkuu. Homeopaatti pitää pää-
töksentekoprosessia tällä tavalla omissa käsissään ja tästä avauksesta 
käynnistyy erittäin laaja neuvottelu potilaan tulevasta hoidosta. 

Seuraavassa katkelmassa vastaanotolla on potilaana leikki-ikäinen 
poika (P) äitinsä (Ä) kanssa. Pojan vaivana ovat ajoittaiset jalkasäryt 
sekä toistuvat korvatulehdukset. Ennen katkelmaa vastaanoton alku-
puolella on pojalle määrätty homeopaattista lääkettä jalkasärkyihin. 
Ensimmäisen päätöksentekosekvenssin jälkeen homeopaatti ryhtyy 
uudelleen haastattelemaan äitiä ja tekemään uutta hoitopäätöstä. Juu-
ri ennen katkelmaa 30 homeopaatti sanoo: sitte oli se vaikku, se menee 
varmaan jossain muussa, mikä viittaa siihen, että aiemmin määrätty 
lääke ei auta korvavaivaan, vaan siihen tarvitaan eri lääke (aineistoa ei 
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ole näytetty). Tällä vastaanotolla homeopaatti käyttää kahta erilaista 
keinoa päätöksenteon ohjaamisessa. Ensiksi hän esittelee vaihtoehtoi-
sia hoitolinjoja (ote 30), ja toiseksi hän kysyy äidin mielipidettä lap-
sensa ”homeopaattisesta olemuksesta” (ote 31). Hoitovaihtoehtojen 
esittely tapahtuu seuraavasti. 

Aineisto-ote 31. Homeopatia 8 [C2]
1   H:  onks se (0.2) minkälaista se on se mm mm [(.) korva-  ]
2   Ä:                                           [se on semmos]ta kovaa.
3   H:  kovaa,
4       (0.8)
5   Ä:  tummaa (.) >semmos[ta<
6   H:                    [tummaa.
7   Ä:  tumman (.) keltasta ihan semmos[ta mel]kein ruskeeta.
8   P:                                 [tuli, ]
9   H:  mm hm?
10      (1.0) ((H katsoo kirjaa)) 
11=>H:  kalsium sulfuurikum  olis #täälä (.) kuuskytä ([   ] ((H nostaa
         katseen äitiin)) 
12  P:                                                [tuli ] jo, 
13  Ä:  mm hmm?
14  H:  paksua ohu[tta,     ]
15  Ä:            [se on    ] paksua sitä ei meinaa 
16      saa[da >siältä< pois,]
17  P:     [äiti  onks  tää ] sun,
18      1.0)
19  Ä:  e:i.
20      (3.0)
21  P:  laitetaan. (( P tarjoaa kynää äidilleen pöydälle laitettavaksi))
22      (2.0)
23  Ä:  kylä sää sillä piirtää voit.=
24  H:  =ja kummasta[kin korvasta] yhtä lailla,
25  P:              [(  )li:     ]
26      (0.8)
27  P:  (pomp[pii,)
28  Ä:       [ääh (0.6) vasen korvah,
29      (0.8)
30  H:  enempi,
31  Ä:  joo,=
32=>H:  =ni ks- sinne jos siell on joku tulehduksen#poikanen jääny se 
33      vois olla La#keesis, ((H lukee/silmäilee kirjaa, katse kirjassa,
        nostaa katseen vuoron lopussa, mutta ei suuntaa sitä äitiin)) 
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34      (3.5) ((H lukee/silmäilee kirjaa, katse kirjassa)
35  H   [kaustikum] ((H lukee/silmäilee kirjaa, katse kirjassa)) 
36  P:  [pom pom  ] (0.6) tulee:ki,
37      (0.8)
38  H:  se on kovaa.
39      (0.8)
40  Ä:  joo,
41  H:  mmh,
42      (1.5)
43=>H:  Lakeesis ja Pulsatilla on kaks semmosta, (0.4) Pulsatilla on 
44      kans mielenkiintonen aine #ton ikäselle lapselle näissä#,
45      (1.0)
46  Ä:  niin ja >[sill on se< makeensyöntikin,
47  H:           [(    ) (      )     
48  Ä:  niin se Pulsatilla, 
49=>H:  Pulsatil [on semmonen nuhanjälkiai- (.)fl unssan#jälkiaine#.
50  Ä:           [kävisk- °se<.
51  Ä:  joo,
52  H:  mm.
53     (1.5) ((poika ojentaa piirustuksen ja keskustelu siirtyy piirustuksen 
kehumiseen, minkä jälkeen homeopaatti jatkaa haastattelua korvaoireista. 
Lisäksi äiti kertoo, että pojalla en edelleen halua syödä yöllä, aineistoa 
ei ole näytetty)) 

Avattuaan keskustelun uuden lääkkeen valitsemisesta homeopaat-
ti kysyy, minkälaista pojan korvavaikku on. Äiti kuvaa sen olevan ko-
vaa ja melkein tumman keltaista (rivit 1–7). Äidin kuvauksen jälkeen 
homeopaatti esittää arvionsa mahdollisesta hoitovaihtoehdosta sano-
malla kalsium sulfuurikum olis täälä (.) kuuskytä (rivi 11). Vuorossaan 
homeopaatti viittaa eksplisiittisesti kirjaan ja osoittaa näin valintan-
sa pohjautuvan kirjan tekstiin sekä esittää lääkkeen potentiaalisena 
vaihtoehtona käyttämällä konditionaalia olis. Nimetessään lääkkeen 
homeopaatti nostaa katseensa kirjasta äitiin ja tarjoaa näin seuraavaa 
vuoroa äidille (ks. Goodwin 1981: 21). Äidin vastaus homeopaatin 
hoitovaihtoehdon esittelyyn on neutraali mm hmm?, joka kuittaa eh-
dotuksen kuulluksi, mutta ei ota kantaa ehdotuksen puolesta (rivi 
13). Välittömästi vastauksen jälkeen homeopaatti jatkaa haastattelua 
ja kysyy edelleen korvavaikun laadusta (rivit 14–30). Näin juuri edel-
lä mainitusta lääkevaihtoehdosta keskusteleminen päättyy toistaiseksi. 
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Haastattelun jatkaminen edeltävästä puheenaiheesta osoittaa samalla, 
että päätös hoidosta on edelleen pohdittavana. 

Riveillä 32–33 homeopaatti nostaa keskusteluun toisen potenti-
aalisen hoitovaihtoehdon, joka tulee kyseeseen, jos vaivan syynä on 
tulehduksenpoikanen. Samoin kuin edellä homeopaatti nostaa lääki-
tyksen puheenaiheeksi haastattelun edetessä ja kuvaa lääkkeen mah-
dollisena hoitona käyttämällä ehdottavaa muotoilua se vois olla. Nyt 
homeopaatti ei siirrä katsettaan kirjasta äitiin, eikä tarjoa seuraavaa 
puheenvuoroa äidille suoraan. Äiti ei vastaa millään tavalla homeo-
paatin esittelemään hoitovaihtoehtoon. Homeopaatin silmäiltyä het-
ken kirjaansa (rivi 34) hän mainitsee kolmannen lääkkeen (rivi 35). 
Vaihtoehtoisten lääkeaineiden nimeäminen ja niiden pohdinta ovat 
enemmän homeopaatin toimintaa ja osa ”ääneen ajattelemisen” käy-
täntöä. Tämä osoittaa äidille, että lääkityksen aktiivinen etsintä on 
meneillään. 

Homeopaatti jatkaa haastattelua ja kysyy vaikun laadusta (rivi 38). 
Sen jälkeen hän nimeää kaksi lääkeainetta ja kuvaa niitä. Vuorossaan 
homeopaatti tekee itsekorjauksen ja muuttaa puheensa suuntaa. Hän 
poimii nimeämistään lääkeaineista toisen tarkastelun kohteeksi ja ku-
vaa sitä mielenkiintoiseksi pienille lapsille (rivit 43–44). Äiti käsittelee 
homeopaatin nimeämää lääkettä mahdollisena ehdotuksena tulevaksi 
hoidoksi. Sanomalla nii ja sil on se makeensyöntiki äiti tuo esille en-
sinnäkin sen, että hän tunnistaa lääkkeen ja sen ”ominaisuudet”, ja 
osoittaa tietävänsä homeopatiasta. Toiseksi, viittaamalla poikansa ma-
keansyöntiin äiti vahvistaa, että puheena oleva lääke voisi olla pojalle 
sopiva makeansyöntitaipumuksen vuoksi. Äiti siis käsittelee homeo-
paatin vuoroa hoitoehdotuksena ja ottaa siihen kantaa tarjoamalla 
lisäevidenssiä ehdotuksen puolesta (rivi 46). 

Edellisestä äidin vuorosta käynnistyy päällekkäispuhunnan jakso 
(rivit 47–50), jossa näkyy homeopaatin ja äidin toimintojen erilin-
jaisuus. Homeopaatti jatkaa puheena olevan lääkkeen kuvausta eli 
antaa äidille tietoa lääkkeen käyttötarkoituksesta (rivi 49). Homeo-
paatti ei tartu äidin edeltävään vuoroon, joka on kuultavissa kannan-



178 HOMEOPAATIN VASTAANOTOLLA

ottona pulsatilla-lääkkeen puolesta. Samaan aikaan äiti käsittelee lää-
kettä edelleen mahdollisena hoitona ja kysyy, olisiko kyseinen lääke 
homeopaatin mielestä sopiva (rivi 50). Toimijoiden välinen suhde ja 
kysymys auktoriteetista piirtyvät tässä sekvenssissä jännitteisesti esille. 
Äiti on edellisissä vuoroissa näyttänyt, että hän tietää homeopatiasta 
ja että hänellä on kompetenssia arvioida erilaisia vaihtoehtoja. Äidin 
kysymys kävisk se ylläpitää tilanteen institutionaalista luonnetta ja 
homeopaatin auktoriteettiasemaa. Äidin kysymys vihjaa siihen, että 
kyseinen lääke olisi äidin valinta, vaikka se eksplisiittisesti hakee ho-
meopaatin mielipidettä. Homeopaatti ei vastaa äidin kysymykseen, 
vaan vie eteenpäin valitsemaansa keskustelulinjaa. Rivillä 51 äiti kuit-
taa homeopaatin informaation kuulluksi ja näin liittyy homeopaatin 
keskustelulinjaan. 

Päätös tulevasta hoidosta jäi edellä kesken, ja ihasteltuaan hetken 
pojan piirustuksia homeopaatti palaa takaisin hoitokeskusteluun ja 
kysyy nyt äidin mielipidettä poikansa homeopaattisesta olemuksesta. 

Aineisto-ote 32, Homeopatia 8 [C2]
56=> H:  Kirsi onk- eikö tää oo tämmönen pulsatillalaps.
57       (0.6)
58=> Ä:  no on se ky[llä,]
59   H:             [nii ] (.) [minun mielestäni.=ooks sää
60   Ä:                        [mm:
61   H:  jo[takin (    ) (    )  (    ),]
62   Ä:    [taikka kalkki      sitten  ] jompikumpi.
63   H:  mm:,
64       (2.0) ((H silmäilee kirjaansa)) 
65   H:  fosforus (0.2) ja pulsatilla (1.0) syö yöllä (0.2) ja 
66       pulsatillalla voi olla vaikkuakin korvissa.
67   Ä:  aha,=
68   H:  nii. 
69       (0.8)
70   H:  itkeekö se helposti.  
72       (1.0)
73   Ä:  itkee,
74   H:  mm:
75    (2.0)((keskustelu siirtyy äidin kuvaukseen pojan kiukkukohtauksista  
 päiväkodissa)) 
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Homeopaatin kysymys pojan olemuksesta on monella tapaa 
kiinnostava (rivi 56). Ensiksi, homeopaatti käyttää äidin kutsumani-
meä kysymyksensä aloituksessa ja korostaa hoitosuhteen tuttavallista 
ulottuvuutta. Toiseksi, kysymyksessä on itsekorjaus ja homeopaatti 
muuttaa kysymyssanansa onk- muotoon eikö, joka rakentaa kysymyk-
seen vahvan samanmielisyyttä hakevan preferenssin (ks. Tuppurainen 
1991). Kysymyksen muotoilu vaikuttaa siis seuraavaan vuoroon syn-
nyttämällä odotuksen siitä, millainen se on (Sacks 1992: 413–415). 
Kolmanneksi homeopaatin tapa esittää kysymys rakentuu sille olet-
tamukselle, että äidillä on tiedolliset resurssit vastata kysymykseen ja 
arvioida poikansa homeopaattista laatua. Labov ja Fanshelin (1977: 
100–101) tekemän tilanneluokituksen mukaan keskustelutilannetta 
ja puheenvuorojen muotoiluja voidaan jäsentää sen mukaan, mitä ku-
kin puhuja tietää puheenaolevasta asiasta. A-tilanteessa vain puhuja 
tuntee asian, B-tilanteessa kuulija tuntee asian, mutta puhuja ei, ja 
AB-tilanteessa sekä puhuja että kuulija tietävät asian. Homeopaatin 
tekemä kysymys rakentaa AB-tilanteen: sekä homeopaatilla että äi-
dillä on tietoa puheenaolevasta asiasta eli pojan homeopaattisesta ole-
muksesta. Neljänneksi, homeopaatin kysymys tässä sekventiaalisessa 
paikassa, osana hoitovaihtoehtoehdoista keskustelua, on kuultavissa 
vahvana hoitoehdotuksena. Jos poikaa voidaan luonnehtia pulsatil-
lamaiseksi, homeopatian kokonaisvaltaisen hoitoperiaatteen mukaan 
myös vaivat paranevat kyseisellä lääkkeellä (Chappel & Andrews 2001: 
11). Viidenneksi, homeopaatti nostaa nyt keskusteluun uudelleen sen 
lääkkeen, josta jo aiemmin oli puhetta ja jota äiti oli implisiittisesti 
ehdottanut pojalleen lääkkeeksi. Homeopaatti palaa aiemmin esillä 
olleeseen puheenaiheeseen.

Äidin vastaus vahvistaa homeopaatin ehdottaman kuvauksen poi-
kansa homeopaattisesta laadusta (rivi 58). Homeopaatti vastaa äidin 
vuoroon sanomalla nii (.) minun mielestäni. (rivi 59) eli tuo nyt ekspli-
siittisesti esille oman näkökulmansa, ja tällä tavalla yhteinen näkemys 
tulevasta hoidosta on paikallisesti vahvistettu. Yhteisymmärryksen 
saavuttamisen jälkeen keskustelu hoidosta etenee seuraavasti. Kerrot-
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tuaan oman mielipiteensä hoidosta homeopaatti jatkaa välittömästi 
vuoroaan ja tekee äidille kysymyksen, jonka sisältö jää epäselväksi (ri-
vit 59–61). Sen sijaan äiti jatkaa edeltävästä puheenaiheesta ja kertoo 
toisen arvion poikansa mahdollisesta homeopaattisesta laadusta (rivi 
62). Äidin vuoro purkaa edellä saavutettua yhteisymmärrystä ja entei-
lee jonkinasteista erimielisyyttä ja hoitoehdotuksen kyseenalaistamis-
ta. Äidin vuoro implikoi, että hoitopäätös olisi mahdollista tehdä hä-
nen mainitsemiensa vaihtoehtojen välillä. Homeopaatti kuittaa äidin 
vuoron kuulluksi mm:-vastauksella ja silmäilee sen jälkeen kirjaansa 
(rivi 63). Tämän jälkeen homeopaatti antaa informaatiota kahdesta 
lääkkeestä, joista toinen on juuri edellä puheena ollut pulsatilla (rivit 
65–66) ja toinen eri kuin äidin puheeksi nostama kalkki. Homeo-
paatin vuoro on kuultavissa vahvana kannanottona pulsatilla-lääkkeen 
puolesta, millä hän käsittelee syntynyttä ristiriitaa. Ensiksi homeo-
paatti mainitsee esittelemiensä lääkkeiden samankaltaisen ominaisuu-
den eli taipumuksen yösyöntiin. Äiti oli haastattelussa kertonut, että 
pojalla on kyseinen taipumus (aineistoa ei ole näytetty). Homeopaatti 
jatkaa kuitenkin välittömästi vuoroaan ja tuo esille toisen ominaisuu-
den, mikä erityisesti liittyy pulsatilla-lääkkeeseen, eli korvavaikun. 
Koko sekvenssi käynnistyi siitä, kun homeopaatti ryhtyi haastatte-
lemaan äitiä korvavaikusta ja etsimään siihen lääkettä. Homeopaatti 
ohittaa äidin edellisen puheenvuoron ehdottaman toisen lääkeaineen 
ja tarjoaa sen sijaan lisäevidenssiä pulsatilla-lääkkeen puolesta vetoa-
malla lääkkeen ominaisuuksien ja pojan oireiden väliseen yhteyteen. 
Lisäevidenssin tarjoaminen on yksi keino hakea hoitopäätöksen hy-
väksyntää sellaisessa tilanteessa, missä potilas on jollain tavalla osoit-
tanut tai vihjannut erimielisyyteen (Costello ja Roberts 2001: 250). 
Äiti vastaanottaa homeopaatin tarjoaman tiedon vastaan uutena tie-
tona aha-partikkelilla rivillä 67, mutta pidättäytyy kommentoimasta 
muulla tavalla homeopaatin tarjoamaa tietoa  Rivillä 69 homeopaatti 
ryhtyy haastattelemaan uudelleen äitiä ja kysyy itkeekö poika helposti, 
joka viittaa myös pulsatilla-lääkkeeseen. 
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Päätös tulevasta hoidosta jää tässä tilanteessa edelleen avoimeksi. 
Potentiaalinen paikka naulata päätös valmiiksi yhteistyössä avautuu 
homeopaatin kysyessä äidin mielipidettä pojan olemuksesta. Saavute-
tun yhteisymmärryksen jälkeen äiti tarjoaa keskusteluun vaihtoehtoi-
sen hoitolinjan, johon homeopaatti ei kuitenkaan tartu, vaan tarjoaa 
ensin lisäperusteita aiemman päätöksen tueksi ja ryhtyy sen jälkeen 
uudelleen haastattelemaan äitiä. Palaaminen takaisin haastatteluun 
avaa päätöksentekoprosessin uudelleen ja pitää päätöksentekoproses-
sin ohjaamisen lopulta homeopaatin käsissä. 

Esimerkkien valossa näyttää siltä, että homeopaattien tapa osallis-
taa potilasta kysymällä tämän mielipidettä ehdotetun hoidon suhteen 
purkaa osallistujien välistä epäsymmetriaa, mutta vain osittain. Vaikka 
potilaan asiantuntemus nostetaan kysymyksen kautta yhdeksi päätök-
senteon resurssiksi ja päätöksentekoa muovataan yhteistyönomaiseksi, 
niin sekä homeopaattien tavat esittää kysymyksiä että käsitellä potilai-
den vastauksia pitävät viimekätistä päätäntävaltaa heidän käsissään. 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan aineistossa esiintyvää kolmatta 
tapaa muokata päätöksenteosta yhteistyönomaista ja osallistavaa eli 
kuvausten yhteensovittamista. 

6.3 Kuvausten yhteensovittaminen 

Aineistosta löytyvä kolmas vuorovaikutusrakenne, joka osallistaa po-
tilasta päätöksentekoon on kuvausten yhteensovittaminen. Yksinker-
taistettuna se tarkoittaa sitä, että potilaan kertomia oirekuvauksia ja 
kirjoissa esitettyjä lääkeainekuvauksia sovitetaan eksplisiittisesti yh-
teen potilaan kanssa yhteistoiminnassa. Kuvausten yhteensovitus on 
erityistä juuri homeopatialle; itse asiassa se on koko homeopaattisen 
hoitoajatuksen ydin (Vithoulkas 1991; Sulkakoski 1996; Chapell & 
Andrews 2001). Tarkastelemissani aineisto-otteissa kuvausten yhteen-
sovittamisen peruslogiikka ja rakenne on samankaltainen, vaikkakin 
se, miten laajaksi toimintajakso muodostuu, vaihtelee. Perusrakenne 
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on seuraavanlainen: 

1)  Homeopaatti haastattelee potilasta 
2)  Homeopaatti ottaa kirjan esille ja jatkaa haastattelua 
3)  Homeopaatti tekee väitteitä potilaan oireista, taipumuksista ym. 

ja tarjoaa niitä vahvistettavaksi ainakin kahdella eri tavalla 
a) Homeopaatti osoittaa väitteensä muotoilun kautta kirjan ku-

vauksen ja potilaan tilanteen välisen yhteyden 
b) Homeopaatti selostaa omaa toimintaansa ja eksplikoi sen, mi-

ten kirjan kuvaus on mukana toiminnassa 
4) Potilas vahvistaa oirekuvausten yhteensopivuuden tai torjuu ne 
5)  Homeopaatti jatkaa haastattelua ja kuvausten yhteensovittamista 
6)  Potilas vastaa kuvaamalla oireitaan 
7)  Päätös hoidosta vahvistuu edellisten vaiheiden kautta 

Kuvausten yhteensovittaminen on yksi vuorovaikutusrakenne, 
jolla homeopaatti ohjaa päätöksentekoa. Toimintana se jäsentyy osaksi 
haastattelua samalla tavalla kuin edellä analysoidut tavat esitellä vaih-
toehtoja ja kysyä potilaan mielipidettä hoidosta. Kuvausten yhteenso-
vittamisessa homeopaatti valitsee kirjan laajoista lääkeainekuvauksista 
yksittäisiä kuvauksia ja tarjoaa potilaalle mahdollisuuden arvioida, 
vahvistaa tai hylätä kirjan kuvausten sopivuus suhteessa omiin koke-
muksiinsa ja havaintoihinsa vaivoistaan. Tässä käytännössä potilaan 
ensikäden tieto omista oireistaan ja kokemuksistaan sekä homeopaa-
tin ammatillinen tieto asetetaan vuoropuheluun keskenään. Näin sekä 
toimijoiden tehtävä- että roolijako muokkautuvat paikallisesti yhteis-
työmäisiksi ja rakentavat suhdetta symmetrisemmäksi, vaikkakin po-
tilas puhuu erilaisesta tiedollisesta asemasta kuin homeopaatti. 

Seuraavassa aineisto-otteessa vastaanotolla on pieni vauva äitinsä 
kanssa, ja vauvan ongelmana ovat nuhaoireet. Ennen katkelmaa ho-
meopaatti on kysynyt vauvan iho-oireista ja ruoka-aineista ja kuvaus-
ten yhteensovitus käynnistyy, kun homeopaatti ilmoittaa katsovansa 
kirjastaan kuvauksen nuhasta. 
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Aineisto-ote 33. Homeopatia 12. [D1]
1    H:  mä katon sen. (.) mä katon tuolta kirjasta se että, 
2        et tom- kuvailu eri, (0.2) tosta n:uhasta.
3        (0.6) ((Ä laittaa V:n lattialle))
         (poistettu rivejä, keskustelua siitä, pitäisikö vauvaa syöttää) 
4        (3.0) ((H selaa kirjaa))
5    H:  .hh kirjasta ↑nenä? hhh kohta ↑nenä,
6        (1.0) ((H selaa kirjaa))
7    H:  ja sieltä kohta ↑räkäh, eli ↑erite.
8        (3.5) ((H selaa kirjaa))
9    H:  ja minkä↑laista,
10       (1.6)
11=> H:  nyt ei voi vielä sanoo että että vuosit↑taista kun ei ole,
12   Ä:  eh ku on kyseessä ensim[mäinen vuosi.
13   H:                         [ensimmäinen ↑vuosi,
14       (0.6)
15=> H:  eikä astmaattista kun se #on#, (.) noin ↑tervettä?
16       (0.6)
17=> H:  ja itse asiassa ei tunnu kovasti Millan elämää häiritsevän 
18       paitsi YÖllä,
19   Ä:  mm. 
20       (.)
21   Ä:  ihan< kyy se viimeyönäkin oli tukkonen jossain kohden mut sit se 
22       mun[mielest] aukes se nenä
23   H:     [mjoo-o,]
24   Ä:  koska hän alko nukkumaan (.) rauhallisesti. (.) hyvin.
25=> H:  mut se ei oo myöskään ↑jatkuvaa?
26       (1.0) (Ä pudistaa päätä) 
27=> H:  eikä ole e- ripulioireita tai mahaoireita tähän liittyen. @kato,@ 
28       (.)
29   Ä:  mun mielestä e:i. noo, öm e:i siel mikään varsinainen ripuli oo 
30       jos vatta nyt voi olla aavistuksen löysemmällä mut kyllä kakka  
31       ihan kakkaa on.
32   H:  ↑joo-o?
33       (3.0) ((H lukee kirjaa)
         ((poistettu rivejä, äiti juttelee vauvalle, homeopaatti lukee 
         kirjaa)) 
34=> H:  juoksevaa päivällä,
35   Ä:  joo-[o,
36=> H:      [mut oliks juoksevaa yöl[lä,
37   Ä:                              [juo- ei.
38=> H:  vaan päivällä juok[sevaa.
39   Ä:                    [se on mun mielestä niinku nimenomaan päivällä 
40       juoksevaa, öö (Ä kävelee vauvan luo, joka on lattialla) 
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41       (.)
42=> H:  ja ulkona vai sisällä,
43       (1.2) 
44   Ä:  öö sisällä.
45       (1.0) (Ä kävelee takaisin hoitopöydän luo) 
46=> H:  sisällä juoksevaa.
47   Ä:  mm.
48       (.)
49   Ä:  ulkona ei oikeestaan yhtään mitään muuta ku se että aivastaa, (.) 
50       aivastelee ku mennään pihalle.
51       (1.6)
52   Ä:  mut esimerkiks niinku päiväunet nukkuu hirmu hyvin, (.) ulkona.
53       (1.0)
         ((poistettu rivejä, äiti puhuu radonista, jota epäilee olevan 
         isovanhempien luona)) 
55=> H:  hetkinen, uudestaan. sisällä,
56       (0.6)
57   Ä:  vettä.
58=> H:  vettä. ulkona ei mitään.
59 Ä:    joo,
60       (1.6)
61   Ä:  ja sisällä sitte okei jos aivastaa oikeen rajusti taikka niinku 
62       tänään ny itki ku tosiaan kalautteli päätäänsä niin tua, (0.4) 
63       oli niinku sitten sitä vähä semmosta vahvempaa, (.) mutta kirkasta.
64   H:  ↑joo-o?
65       (1.4)
66 =>H:  ö: kiukkuseksi ja äreäksi lasta ei voi [mainita.
67   Ä:                                         [he he he he he he he .hh 
68       £eikö oo tullu äiteensä.£ he heh heh   [heh heh ] äh häh häh 
69   H:                                         [£jaha,£]
70   H:  mm,
71   Ä:  joo,
72       (0.6)
73=> H:  nuhaa tukahdutettu nuha (0.6) tavallaa täältä löytyy belladonna, 
74       (0.6) jos: >se niinkun< avataan ni se jä- lähtee juokseen.
75       (1.4)
76   H:  j- e- eikä tää viel (ainoostaa) aa-vita, pelkkä puhdas vesiki   
77       (0.2)
78   Ä:  jo[o,
79   H:  voi, avata.
80   Ä:  joo,
81       (.)
82   Ä:  oliiviöljyä mää tökin eilen illalla,
83   H:  .joo?º
84   Ä:  (-) alue oli rikki ku sitä vähän pyyhkäili.
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Sekvenssi käynnistyy, kun homeopaatti ilmoittaa katsovansa 
kirjasta kuvauksen nuhasta (rivit 1–2). Vuoro osoittaa äidille, mikä 
merkitys kirjalla on tulevassa toiminnassa. Riveillä 5–9 homeopaatti 
selvittää sitä, mitä hän konkreettisesti tekee seuraavaksi. Homeopaat-
ti kuvaa toimintansa askeleet yksityiskohtaisesti ja tarjoaa sitä kautta 
äidille mahdollisuuden ymmärtää meneillään olevaa toimintaa ja sen 
etenemistä. Tämä on yksi rakenne, jolla kuvausten yhteensovittamista 
tehdään. 

Seuraavaksi homeopaatti ryhtyy sovittamaan kuvauksia yhteen ja 
rivillä 11 tekee väittämän vauvan nuhaoireiden esiintymisestä. Kuva-
usten yhteensovitus jatkuu riville 71 asti. Homeopaatti tekee kuvaus-
ten yhteensovittamista esittämällä äidille toisiaan seuraavia väittämiä 
vauvan tilasta. Väittämät on suurimmaksi osaksi muotoiltu siten, että 
niissä on vahva ennakko-oletus siitä, ettei vauvalla olisi kyseistä oi-
retta. Väittämien muotoilun kautta homeopaatti osoittaa väittämien 
teon logiikan: pyrkimyksenä on joidenkin kirjassa esitettyjen lääkeai-
neen kuvaukseen liittyvien oireiden poissulkeminen tai vahvistaminen 
(rivit 15, 17, 25, 27, 34, 38, 46, 55, 58, 66). Väittämän esittäminen 
vauvan tilanteesta kutsuu esille äidiltä esitetyn kuvauksen vahvistusta 
tai vaihtoehtoisesti sen kiistämistä. Vaikka homeopaatti ei väittämien 
muotoilun kautta rakenna välttämättä selkeää yhteyttä kirjan kuva-
uksen ja väittämän välille, on aiemman kontekstin (rivit 1–19) perus-
teella selvää, että ne ovat osa kuvausten yhteensovittamista. Ajoittain 
homeopaatti esittää äidille väittämien esittämisen sijasta kysymyksiä 
vauvan tilanteesta (rivit 36, 42). Kysymyksen tehtävä on sama kuin 
väittämien esittäminen: ne tarjoavat äidille mahdollisuuden kuvata 
vauvan tilaa, joka karsii tai vahvistaa lääkkeen valintaan vaikuttavia 
oireita tai taipumuksia. Tätä toimintatapaa käyttämällä homeopaatti 
ja äiti rakentavat yhdessä näkemystä siitä, millainen vauvan nuha on: 
homeopaatin oletus vauvan tilasta ja äidin näkemys ovat vuoropuhe-
lussa keskenään. 

Sekvenssi jatkuu siten, että homeopaatti lukee hetken kirjaansa 
(rivi 72), minkä jälkeen hän kuvailee nuhaa sanomalla nuhaa tukahdu-
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tettu nuha (rivi 73). Tämä kuvaus lienee homeopaatin valinta kirjassa 
esitetyistä nuhankuvauskategorioista. Vuoronsa jatkossa homeopaatti 
viittaa eksplisiittisesti kirjaansa ja kertoo, millä lääkkeellä kyseistä nu-
haa hoidetaan, sanomalla täältä löytyy belladonna (rivi 73). Homeo-
paatti on tässä vaiheessa päätynyt valintaan sen suhteen, minkälainen 
vauvan nuha on ja millä lääkkeellä se on hoidettavissa. Seuraavaksi 
homeopaatti antaa vielä informaatiota siitä, mitä ”tukahdutettu nuha” 
tarkoittaa: kun tukkoinen nenä avataan, muuttuu nuha juoksevaksi 
(rivi 74). 

Edeltävässä sekvenssissä homeopaatti informoi äitiä lääkkeenva-
lintaprosessin vaiheesta ja kuvauksia yhteen sovittamalla sulki pois 
valintaan vaikuttavia oireita. Sekvenssin lopuksi homeopaatti teki va-
linnan: hän nosti puheenaiheeksi yhden kuvauksen nuhasta ja siihen 
soveltuvasta lääkeaineesta. Katsotaan miten aineisto-ote jatkuu. 

Aineisto-ote 34, Homeopatia 12 [D1], jatkoa edeltävälle otteelle 
85   H:  eikä ollu mitään suurta ↑säänvaihtelua,
86       (0.6)
87   Ä:  e:i. (.) paitsi et tuli nää pirun kuumat, (.) päivät.
88       (0.6)
89   Ä:  oliko toissapäivä jo, 
90       (1.4) ((H katsoo miettien ikkunasta ulos))
91   H:  (-[--           )] ˚kyllä.˚
92   Ä:    [se siitepöly, ]
93   Ä:  minkä verran se siitepöly sillon niinku,
94       (0.6)
95   H:  sateethan puhdistaa? (0.6) helpottaakin (0.6) mut oikeestaan, mm? 
96       (4.0) ((H lukee kirjaa))
97   H:  ↑lämmintä?
98       (1.0) ((H lukee kirjaa))
99   H:   ku lä:mpöses< ↑tuos ois yks ˚kirja,˚
100      (0.4) ((H ottaa kirjan))
101  H:  katsomma semmoisen, homeopaattisen aineen joka on valmistettu 
         sipulista,
102  Ä:  mm↑hmm?
103      (0.4) ((H selaa kirjaa))
104  H:  jos itse leikkaat sipulia,
105      (0.6) ((H selaa kirjaa))
106  H:  ni kyllähän siinä vuotaa.
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107      (1.4) ((H selaa kirjaa))
108  H:  se on yks tapa ymmärtää myös homeopatiaa.
109      (0.4) ((H selaa kirjaa))
110  H:  ˚jah,˚
111      (0.4)
112  Ä:  ↑mmm?
113  H:  jos nuha on kuin, (.) on ikään kuin olisi leikannut >tai saanu< 
114      sipulia, 
115  Ä:  joo-o?
116      (0.6)
117  H:  ikään kuin, >vaikkei ois< tehny sitä,
118  Ä:  jo[o?
119  H:    [jos se kuvaus täsmää sitä, .hh niin samankaltaisuuren lain 
120      perusteella, homeopaattinen sipuli, parantaa [sellaisen nuhan.]
121  Ä:                                               [(--)       oiret]ta.
122  H:  niin, sellaisen nuhan,
123  Ä:  joo?
124  H:  joka on ikään kuin olisi saanut sipulia.
125      (3.2) ((H lukee kirjaa))
126=>Ä:  kuvailujen perusteella vois sanoo että Milla 
127      ois vä- kuorinu sipulia.
128      (.)
129  H:  niin.
130      (1.2)
131  Ä:  vet- vetinen nuha ja vähän silmätki vetistää ja,
132  H:  jes, [ja täällä vielä,]
133  Ä:       [ö: käsiä ku,  ] käsiä mm syyhyt[telee.
134  H:                                       [mainitaan 
135      pulsatillan ja alio: seeppan samankaltaisuus. 
136      (2.0) ((H lukee kirjaa))
137  H:  nuha yskä jotka pahenevat huoneenlämmössä ja paranevat 
138      viileässä raittiissa ↑ulkoilmassa?,
139      (0.6)
140  Ä:  siinä.
141  H:  kirvelevä nuha ja silmien ei kirvelevä kyynelehtiminen.
142  Ä:  ↑joo?
143  H:  ↑ei kirvelehti[minen,] eli sä vaan havaitset mut hän 
144  Ä:                [joo.  ]
145  H:   ei sitä niin[ku (-)
146  Ä:               [ei ei ei ei hiero silmiän[sä,  ] siis  
147  H:                                         [mjoo,]
148  Ä:  jos hieroo jotain ni, hieroo tieksä tätä, 
149      (0.6) ((Ä pyyhkii nenäänsä))
150  Ä:  niinku,



188 HOMEOPAATIN VASTAANOTOLLA

151  H: ↑nenään[sä?
152  Ä:        [nenää,
153  H: kun se hän[tä enemmän vaivaa.
154  Ä:           [varmasti niinkun nenän- nenänvartta.
155     (.)
156  H: j:es. 
157     (1.2)
158 H:  >sitten on< jos on toisinpäin että hieroo silmiään 
159     mutta nenä valuu, (.) et on ränni täynnä mut[ta,]
160 Ä                                               [mm?]
161 H: näin ni sit, tääl vastakkainen on eufaasia ˚niminen aine.˚
162    (1.0)
(seuraavaksi homeopaatti annostelee äidille lääkkeet, aineistoa ei ole näy-
tetty)

Edellä homeopaatti oli nimennyt yhden potentiaalisen lääkeai-
neen, joka soveltuu erityisesti ”tukahdetun nuhan” hoitoon ks. edel-
linen katkelma (rivit 73–74). Tässä vaiheessa homeopaatin olisi peri-
aatteessa ollut mahdollista edetä päätöksenteon lopettamiseen ja valita 
lääke, koska homeopaatti ja äiti olivat päässeet yhteisymmärrykseen 
vauvan nuhan laadusta. Homeopaatti ryhtyy kuitenkin sovittamaan 
kuvauksia uudelleen yhteen vastaavasti kuin otteessa #33 (rivit 85–
97) ja tällä tavalla päätöksenteko jatkuu ja sen sulkeminen raukeaa 
toistaiseksi.  

Rivillä 97 homeopaatti tarttuu yhteen oireita pahentavaan teki-
jään eli lämpimään ja käsittelee sitä päätöksentekoa ohjaavana, kos-
ka homeopaatti viittaa toiseen kirjaan ja implikoi, että lämpimään 
ilmaan liittyvä kuvaus olisi löydettävissä siitä (rivi 99). Rivillä 101 
homeopaatti vie päätöksentekoa eteenpäin ja nostaa uuden lääkeai-
neen ja sen kuvauksen puheenaiheeksi sekä kertoo äidille siitä, mitä 
seuraavaksi tapahtuu. Vuoro viittaa siihen, että kyseessä voi olla uusi 
vauvalle potentiaalisesti sopiva lääkeaine. Päätöksenteko on edennyt 
vauvan nuhan ”olemuksen” vahvistamisesta ja yhden potentiaalisen 
lääkeaineen pohtimisesta toisen lääkeaineen pohdintaan. Seuraavissa 
vuoroissaan homeopaatti informoi äitiä homeopaattisen hoitamisen 
periaatteista, eli konkretisoi sitä, mitä ”samanlainen parantaa saman-
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laisen ” -periaate tarkoittaa käytännössä ja miten se on yhteydessä 
lääkkeen valitsemisen periaatteisiin (rivit 104–124). 

Riveillä 126–127 äiti käyttää aloitteellisen puheenvuoron, josta 
näkyy hänen tulkintansa homeopaatin antamasta informaatiosta ku-
vailujen perusteella vois sanoo että Milla ois vä- kuorinu sipulia. Vuoros-
saan äiti käsittelee homeopaatin esittelemää lääkeainetta ehdotuksena 
tyttärensä hoidoksi. Äiti vahvistaa lääkeaineen kuvausten yhteenso-
pivuuden tyttärensä oireiden kanssa eli osoittaa tällä tavalla hyväk-
syvänsä hoitoehdotuksen. Äidin toiminta kertoo myös siitä, että äiti 
ymmärtää meneillään olevan toiminnan logiikan eli sen miten oikeaa 
lääkettä etsitään kuvauksia yhteen sovittamalla. Homeopaatti vastaa 
äidin vahvaan kannanottoon päätöksen hyväksymisestä sanomalla 
niin, joka tässä yhteydessä vahvistaa toimijoiden yhteistä näkemystä 
(ks. Sorjonen 1997:112). Homeopaatin vastauksen jälkeen (rivit 131, 
133) äiti tarjoaa vielä lisää informaatiota hoitoehdotuksen tueksi ja 
kuvailee kahta tyttärensä nuhaan liittyvää, ikään kuin sipulin leikkaa-
mista kuvaavaa oiretta. Vuoro korostaa sitä, että äiti hyväksyy kyseisen 
hoitoehdotuksen. 

Tässä vaiheessa homeopaatin ja äidin näkemykset vauvalle sopi-
vasta lääkkeestä ovat samansuuntaiset. Äiti on hyväksynyt puheena 
olevan lääkeaineen tunnistamalla lääkkeen kuvauksien yhteensopi-
vuuden tyttärensä oireiden kanssa. Tämä saavutettu yhteisymmärrys 
tulevan hoidon linjasta ei näytä kuitenkaan riittävän homeopaatille, 
vaan hän jatkaa kyseisen lääkkeen kuvaamista. Ensin hän tuo esille pu-
heena olevan lääkkeen ja jonkun toisen lääkkeen samankaltaisuuden 
(rivit 132, 134–135). Homeopaatin tapa esittää kyseinen informaatio 
alleviivaa kuitenkin sitä, että puheena oleva lääke on sopiva. Vuoron 
alun jes sekä jatko täällä vielä mainitaan, ovat lääkkeen lisäperusteita. 
Seuraavaksi homeopaatti esittää kuvauksen lääkkeen ”ominaisuuksis-
ta” ja kertoo, että kyseisellä lääkkeellä hoidettavat oireet helpottuvat 
kylmässä ja raittiissa ilmassa ja pahentuvat huoneenlämmössä (rivit 
137–138). Äiti käsittelee kuvausta itselleen suunnattuna ja sanomalla 
siinä hän esittää vahvaa samanmielisyyttä ja päätöksen hyväksymistä 
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(rivi 140). Nämä ominaisuudet ovat ne, jotka äiti on aiemmin mai-
ninnut ja siinä-vastauksellaan osoittaa tunnistavansa ja hyväksyvänsä 
kuvaukset varmoina ja ehdottomina. 

Seuraavaksi homeopaatti kuvaa lääkkeen uuden ominaisuuden, 
jonka äiti vahvistaa (rivit 141, 142). Tämän jälkeen homeopaatti pur-
kaa edellä esittämäänsä oiretta kuvailemalla sitä yksityiskohtaisemmin 
(rivit 143, 145). Myös tämän kuvauksen äiti vahvistaa ja tekee sen täy-
dentämällä homeopaatin aloittamaa vuoroa (rivi 146) ja tarjoaa vielä 
lisäinformaatiota samanmielisyytensä tueksi kuvaamalla sitä, miten 
kyseinen oire käytännössä ilmenee vauvan kohdalla (rivit 148, 150, 
152). Äidin vuorot näyttävät, että hän on mukana homeopaattisessa 
päättelyssä. Vuoroissaan äiti osoittaa hyväksyvänsä homeopaatin ku-
vaukset ja käsittelee kuvauksia itselleen vahvistettaviksi tarkoitettuina. 
Homeopaatti päättää sekvenssin sanomalla j:es. (rivi 156) Vuoro imp-
likoi onnistumista, oikea lääke ja yhteinen näkemys siitä on vahvistet-
tu. Seuraavaksi homeopaatti jatkaa vielä hoidosta keskustelua ja infor-
moi äitiä siitä, mikä lääke olisi ollut sopiva, jos oireet olisivat nuhan 
osalta olleet erilaiset (rivit 158–161), ja siirtyy sitten annostelemaan 
lääkkeet (aineistoa ei ole näytetty). 

Edellinen analyysi näytti, miten homeopaatin tapa informoida 
äitiä päätöksenteon periaatteista ja kirjan osuudesta päätöksenteossa 
sekä kirjan lääkeainekuvauksien nostaminen puheenaiheeksi tarjosi-
vat äidille paikan osallistua päätöksentekoon kuvauksia arvioimalla. 
Äidin vastauksista näkyi, että hän ymmärsi, miten homeopatiassa 
tehdään päätöksiä kuvauksia yhteen sovittamalla. Lisäksi äiti osoitti 
eksplisiittisesti useamman vuoronsa kautta hyväksyvänsä ehdotetun 
hoidon ja olevansa samaa mieltä valinnan perusteista. Luvussa 4. 3.1 
ja 4.3.2 näytin, että potilasta haastateltiin useimmiten niin, että kirjan 
käyttö ja sen merkitys päätöksenteossa jäivät joko täysin tai osittain 
potilaan ulottumattomiin. Näissä käytännöissä varsinainen päätök-
senteko asettui myös enemmän homeopaatin toiminta-alueelle kuu-
luvaksi ja potilaan osuutena oli valmiin päätöksen vastaanotto, eikä 
sen kommentointi ja arviointi päätöksenteon edetessä vaiheittain. 
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Katsotaan vielä yhtä harvinaista tapaa sovittaa kuvaukset yhteen 
eli kirjan antamista potilaan luettavaksi osana päätöksentekoa. Kuten 
edellisessä aineisto-otteessa näytin on kuvausten yhteensovittaminen 
– huolimatta potilasta osallistavasta elementistä – homeopaatin oh-
jaamaa toimintaa. Homeopaatti siis valitsee kirjan kuvauksista tietyt 
yksityiskohtaiset kuvaukset keskusteluun. Kun potilas saa kirjan lu-
ettavakseen, muuttuvat toimijoiden asemat. Nyt myös potilaalla on 
käytettävissä laajempi kuvaus puheena olevasta lääkeaineesta ja hänen 
resurssinsa arvioida ja tarkastella lääkeaineen soveltuvuutta itselleen 
laajenevat. Näytän seuraavaksi, miten kuvausten yhteensovittaminen 
ja päätöksenteko tapahtuu, kun potilaan on mahdollista lukea lääke-
ainekuvausta haastattelun ja päätöksenteon aikana. 

Aineisto-ote on samalta vastaanotolta kuin otteessa 32 käsitelty. 
Potilaan vaivana olivat polvisäryt. Tarkastelen tätä vastaanottoa siitä 
alkaen, kun homeopaatti antaa kirjan potilaalle luettavaksi. Edellä 
homeopaatti on haastatellut potilasta ja sovittanut kuvauksia yhteen 
vastaavasti kuin aineisto-otteissa 33 ja 34.  

Aineisto-ote 35, Homeopatia 33 [D2] 
26  H:  .mt hjo:o, .hh >ja sitte< (0.8) ä::::: (1.5) olo:a 
27      helpottaa (1.5) <pi:eni liikehtimine>. 
28  P:  mm mm,(.) jo:o. 
29      (2.0)
30  H:  ja tosiaan sitte täss toisessa (2.5) lähde (.) 
31      teoksessa on:,  
32      (6.0)(( H lukee kirjaa))
33  H:  mä: annan sun lukeeh. 
34  P:  no ni. 
35      (2.0) ((P ottaa kirjan)) 
36  H:  katoppas< 
37      (1.0)
38  P:  tosta. 
39  H:  ni:h. 
40      (8.0) ((P lukee ))

Samalla tavalla kuin edellä kuvatuissa tavoissa sovittaa kuvauksia 
yhteen, myös nyt homeopaatti nostaa keskusteluun valitsemiaan lää-
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keaineen ”ominaisuuksia” (rivit 26–27), jotka potilas vahvistaa (rivi 
28). Seuraavaksi homeopaatti ryhtyy lukemaan toista kirjaa ja kertoo 
potilaalle siitä, mitä on tekemässä (rivi 33). Luettuaan kirjaansa het-
ken aikaa homeopaatti antaa kirjan potilaan luettavaksi sanomalla mä: 
annan sun lukeeh.(rivi 34). Homeopaatin vuoron muotoilu kuvastaa 
sitä, miten kirjan antaminen potilaan luettavaksi on hänen päätän-
tävallassaan ja kaiken kaikkiaan luvanvaraista, neuvoteltavaa. Potilas 
vastaus no ni. osoittaa jonkin kaltaista odotuksenmukaisuutta (rivi 
35) ja tarjotun mahdollisuuden hyväksymistä – potilas vastaa ja ottaa 
kirjan sujuvasti, ilman epäröintiä tai viivettä. Potilas ei osoita millään 
tavalla, että kirjan tarjoaminen hänelle luettavaksi olisi jotenkin häm-
mentävää tai erityistä. Potilas ryhtyy välittömästi silmäilemään kirjaa 
ja tuo näin esille oman suuntautumisensa toiminnan muutokseen. 
Seuraavaksi homeopaatti osoittaa potilaalle sen paikan, mistä haluaa 
potilaan lukevan (rivi 36). 

Tämä osoittaa homeopaatin tosiasiallista kontrollia vastaanoton 
agendan suhteen myös tässä erityisessä tilanteessa: homeopaatti tar-
joaa potilaalle mahdollisuuden lukea, mutta nimenomaan homeopaa-
tin valitsemasta paikasta. Samalla kääntyvät potilaan ja homeopaatin 
aiemmat roolit hetkeksi peilikuvikseen, potilas lukee ja on aktiivinen 
toimija tilanteessa, hänen huomionsa on kohdentunut kirjaan. Ho-
meopaatti puolestaan istuu hiljaa tekemättä mitään näkyvää ja antaa 
potilaalle näin tilaa lukemiseen. 

Tämänkaltainen tapa osallistaa potilasta hoitopäätöksen tekoon 
on aineistossa harvinainen. On huomattava, että homeopaatti antaa 
kirjan potilaan käyttöön siinä vaiheessa, kun alustava päätös hoidosta 
on jo tehty. Kirjan käyttö kohdistuu tässä nimenomaan homeopaatin 
valitseman ja ehdottaman lääkkeen valinnan vahvistamiseen. Homeo-
paatti ei ole täysin selvästi kuitenkaan ilmaissut sitä, että hän on pää-
tynyt nimenomaan kyseisen kaaliumgarboonikum-lääkkeen valintaan. 
Aiemmin hän on ehdottanut sitä yhdeksi potentiaaliseksi vaihtoeh-
doksi ja ehdotuksensa yhteydessä kysynyt myös potilaan mielipidettä 
kyseisen lääkkeen mahdollisesta sopivuudesta hoidoksi (ks. ote 33). 
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Osallistujien positioiden ja asiantuntijuuden kannalta tarkastel-
tuna tämä käytänne on jännitteinen ja kiinnostava. Asiantuntija-ase-
ma säilyy edelleen homeopaatilla, koska hän on ensin valinnut tietyn 
lääkkeen vaihtoehtojen joukosta, eikä ole kutsunut potilasta arvioi-
maan tai päättämään useampien vaihtoehtojen joukosta. Samalla ho-
meopaatti muovaa suhdetta potilaaseen kuitenkin symmetrisemmäksi 
tarjoamalla potilaalle mahdollisuuden arvioida lääkeainetta suoraan 
kirjan lääkeainekuvauksen kokonaisuuden perusteella. Näin ollen 
potilaan resurssit osallistua lääkeaineen sopivuuden arviointiin ovat 
erilaiset kuin tavanomaisessa tavassa suorittaa kuvausten yhteensovit-
taminen (ks. ote 34). Yleensä kontrolli on homeopaatilla: hän valitsee 
tietyt yksittäiset kuvaukset arvioitavaksi ja tekee valintaa sen välillä, 
mitkä hän arvioi relevanteiksi; potilaan ulottumattomiin jää tällöin 
se, millaisia muita kuvauksia puheena olevaan lääkeaineeseen sisältyy. 
Kirjan antaminen potilaan luettavaksi lisää potilaan mahdollisuuksia 
arvioida kuvausten täsmäävyyttä potilaan oman kiinnostuksen perus-
teella. Tähän sisältyy myös mahdollinen ristiriita potilaan ja homeo-
paatin näkemyksissä: he voivat olla erimielisiä sen suhteen, mitkä ku-
vaukset ovat valinnassa oleellisia ja mitkä voi jättää huomiotta.  

Saatuaan kirjan ryhtyy potilas viemään vastaanottoa ja keskuste-
lua eteenpäin oman intressinsä pohjalta. Potilas on lukenut kirjaa ja 
nostaa silmävaivansa puheenaiheeksi. Potilas ryhtyy etsimään tietoa 
silmistä ja tarkistaa, onko kirjan kuvauksessa mainintaa myös niistä. 
Potilas avaa lääkeaineen kuvausta kokonaisvaltaisempaan suuntaan 
ja tarkistaa sen soveltuvuutta myös muiden kuin aiemmin puheena 
olleiden ja päällimmäiseksi vahvistettujen polvivaivojen hoitoon. Ho-
meopaatti seuraa potilaan ehdottamaa toimintalinjaa, ja keskustelu 
siirtyy silmävaivoihin. 

Aineisto-ote 36, Homeopatia 33 [D2] 
1       (0.2) 
2   P:  mm mm. 
3   P:  tsanooko tää silmistä mitää.((H poimii kirjan käteensä))
4       (2.0)((P lukee kirjaa))



194 HOMEOPAATIN VASTAANOTOLLA

5   P:  silmäluomien turpoaminen mutta (2.0) joo (0.2) miksei. 
6   H:  .hh ei: mutta siittä henkisestä kuvasta se on täysin. 
7   P:  no >nii on<.
8   H:  ni[i. 
9   P:    [nii on joo.   
10      (4.0) ((P lukee ja H lukee))
11  P:  jo. 

Rivillä 2 potilas siirtyy tutkimaan kirjaa. Potilaan seuraava vuo-
ro rivillä 3 on muotoiltu kysymykseksi tsanooko tää silmistä mitää. 
Kysymystä ei ole osoitettu homeopaatin vastattavaksi, vaan vuoro on 
enemminkin ääneen ajattelua, koska potilaan katse pysyy kirjassa, 
eikä hän katseen suunnan kautta tarjoa seuraavaa vuoroa homeopaa-
tille. Samalla tämä ääneen ajattelu on kuitenkin homeopaatin kuul-
tavissa, homeopaatti tietää, mistä potilas on kiinnostunut, mitä hän 
haluaa tietää ja miten vastaanoton tulisi mahdollisesti edetä potilaan 
näkökulmasta. 

Potilaan vuoron aikana rivillä 3 homeopaatti poimii käsiinsä pöy-
dällä olevan kirjan ja ryhtyy selaamaan sitä. Rivillä 5 potilas ryhtyy 
verbalisoimaan lukemaansa kuvausta. Ensin hän nimeää yhden kir-
jasta löytämänsä silmiin liittyvän oireen, minkä jälkeen arvioi ääneen 
sen täsmäävyyttä itselleen silmäluomien turpoaminen mutta (2.0) joo 
(0.2) miksei. (rivi 5). Oireen nimeäminen päättyy mutta-partikkeliin, 
joka osoittaa, että kyseisessä oireessa on mahdollisesti jotain ristirii-
taista suhteessa potilaan omiin havaintoihin; siis siihen, onko poti-
laalla kyseisen kuvauksen kaltaista oiretta vai ei. Vuoron loppu miksei 
on varauksellinen samanmielisyyden ilmaisu. Homeopaatin seuraava 
vuoro rivillä 6 on muotoiltu suhteessa potilaan vuoron implikoimaan 
mahdolliseen ristiriitaan. Sanomalla  hh ei: mutta siittä henkisestä ku-
vasta se on täysin homeopaatti esittää uuden ja painavan kuvauksen, 
joka toimii tässä yhteydessä vakuuttavana argumenttina kuvauksen 
täsmäävyyden puolesta. Homeopaatti laajentaa kuvausta yksittäises-
tä oireesta henkiseen kuvaukseen. Vuoron rakenne osoittaa, että ho-
meopaatti on asiantuntija kuvauksen suhteen: siittä-pronomini viittaa 
suoraan lääkeaineen kuvaukseen. 
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Sekvenssi tekee näkyväksi jo aiemmin mainitsemani potentiaa-
lisen ristiriidan tässä toimintatavassa. Kun potilas lukee itse kirjan 
kuvauksia, eikä siis arvioi homeopaatin valitsemia kuvauksia, lukee 
potilas potentiaalisesti myös paljon sellaista, joka on ristiriidassa hä-
nen omien kokemuksiensa kanssa. Se, että kirjan kuvaus ja potilaan 
oireet vastaisivat täysin toisiaan, on käytännössä mahdotonta (Brien 
ym. 2004: 125). Homeopaatin tehtävänä ja osana hänen ammatti-
taitoaan on nimenomaan punnita yksittäisten oirekuvausten paino-
arvoa suhteessa toisiinsa ja päätyä sitä kautta lääkeaineen valintaan. 
Homeopaatin vuoron alku ei mutta on kuultavissa kyseisen periaat-
teen käsittelynä. Homeopaatti esittää, että potilaan mainitsema oire ei 
välttämättä kuulu kyseiseen kuvaukseen ja implikoi, että sen ei vält-
tämättä tarvitse kuulua, koska henkinen kuvaus on täsmäävä. Riveillä 
7 ja 9 potilas vahvistaa, että lääkeaineen henkinen kuva vastaa hänen 
käsitystään omasta ”henkisestä kuvastaan”. Potentiaalinen ristiriita on 
paikallisesti ratkaistu ja yhteinen näkemys vahvistettu. 

Keskustelu hoidosta ja sen täsmäävyydestä potilaan vaivoihin jat-
kuu: potilas lukee kirjaa ja tekee yksittäisiä arvioita lukemiensa oire-
kuvausten täsmäävyydestä omiin kokemuksiinsa (aineistoa ei ole näy-
tetty). Seuraavan sekvenssin alussa potilas tekee yhteenvedonomaisen 
arvion lukemastaan. Se on arvio lääkkeen sopivuudesta ja kuvauksen 
täsmäävyydestä yleisemmin, ei enää yksittäisten oirekuvausten kaut-
ta. 

Aineisto-ote 37, Homeopatia 33 [D2] 
106     (4.0) (( P lukee kirjaa/ H lukee kirjaa))
107 P:  kyllä tää pitää aika hyvin paikkan[sa 
108 H:                                    [mm.
109     (3.0)((P lukee/H katsoo asiaksta))
110 H:  ainahan sitä ei itse näe mutta 
111     (5.0) (( P lukee kirjaa/ H silmäilee kirjaa/asiakaksta))
112 H:  .mt nä:in voit itsekkin sen nyt allekirjottaah. 
113     (1.2)
114 P:  hy? 
115 H:  lukemalla sen. 
116 P:  nii joo.  
117     (0.2)
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Rivillä 107 luettuaan kirjaa jonkin aikaa potilas tekee siis koko-
naisarvion lukemastaan lääkkeestä ja sen täsmäävyydestä oireisiinsa. 
Tämä arvio pitää sisällään piilotetun varauksen: potilaan kuvaus aika 
hyvin paikkansa ei esitä sen täydellistä yhteensopivuutta. Tämän arvi-
on homeopaatti kuittaa minimipalautteella rivillä 108. Potilaan vuo-
ro on mahdollista kuulla meneillään olevan toiminnan päättämisen 
aloittavana vuorona. Potilas on lukenut riittävästi ja kertoo tekemänsä 
johtopäätöksen. Potilas kuitenkin jatkaa lukemista ja osoittaa näin, 
että on vielä kiinnostunut kirjan tarjoamasta informaatiosta. Homeo-
paatin seuraavista vuoroista näkyy hänen orientaationsa mahdolliseen 
päätöksentekosekvenssin sulkemiseen. Ensiksi, potilaan lukiessa ho-
meopaatti katsoo potilasta ja implikoi, ettei hän enää etsi lisäinfor-
maatiota päätöksen perusteeksi. Rivillä 110 homeopaatti kuvaa sitä, 
mitä potilas on tekemässä ja mikä sen merkitys on. Homeopaatti 
aloittaa sanomalla ainahan sitä ei itse näe mutta, mikä on kuultavissa 
viittauksena siihen, että omien oireiden ja kirjojen kuvauksen yhteys 
ei ole aina selkeä. Seuraavassa vuorossa homeopaatti kuvaa eksplisiitti-
sesti sen, mistä meneillään olevassa toiminnassa on kyse sanomalla mt 
näin voit itsekkin sen nyt allekirjoittaah lukemalla sen (rivit 112, 115). 
Toiminnan tavoitteena on saada potilas mukaan päätöksentekoon ja 
vahvistaa samanmielisyys sen suhteen, että valittu hoito on juuri se 
oikea. Potilas osoittaa samanmielisyytensä nii joo -vastauksella (rivi 
116). 

Potilas jatkaa hetken kirjan lukemista ja eri kuvausten arviointia 
ja verbalisointia, eikä siirry toiminnan päättämiseen. Seuraavassa ot-
teessa potilas arvioi kuvausten täsmäävyyttä homeopaattisen peruslo-
giikan mukaan. 

Aineisto-ote 38, Homeopatia 33 [D2] 
118 P:  .mt mää en pelkää yksinoloo enkä pime:>tä< enkä
119     aaveita mutta korkeita paikkoja pelkään hullun lailla.
120 H:  .hnii. 
121     (4.0) (( P lukee kirjaa/ H kirjoittaa))
122 P:  .tässä ei oo sitä. 
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123 H:  mm mm?, 
124     (3.0) (( P lukee kirjaa/ H kirjoittaa))
125 P:  mutt eihän siin nyt kaikkee tartte ollakkaa.

Riveillä 118–119 potilas kertoo ensin, että hänellä ei ole kirjan 
lääkeainekuvauksen mukaisia pelkäämiseen liittyviä oireita. Vuoron 
jatkossa hän kuvaa omaa korkeanpaikan pelkoaan. Homeopaatin 
nii.-vastaus käsittelee potilaan esittämiä kuvauksia tiedettyinä (Sor-
jonen 1999: 183). Vuoronsa kautta homeopaatti asettuu kuulemaan 
potilaan esittämät arviot, mutta pidättäytyy kommentoimasta niitä. 
Tämän jälkeen potilas jatkaa kirjan lukemista ja toteaa rivillä 122, 
ettei kirjan kuvaus mainitse hänellä olevaa korkeanpaikankammoa. 
Homeopaatti vastaa tähän havaintoon ja potentiaaliseen ristiriitaan 
mm mm -partikkelilla, ja pidättäytyy ottamasta kantaa potilaan esille 
nostamaan hankaluuteen. 

Potilas jatkaa lukemista ja rivillä 125 tuo esille oman tulkintansa 
siitä, miksi hän ei edellä löytänyt etsimäänsä oiretta kirjan kuvaukses-
ta. Potilaan tutkinta on linjassa homeopaattisen päätöksentekotavan 
kanssa. Vuorossa potilas esittää eksplisiittisesti, että lääkeainekuvaus 
on abstraktio, että se ei voi pitää sisällään kaikkia potilaan oireita, ja 
samalla se voi sisältää jotain sellaista, jota hänellä ei ole. Potilaan vuoro 
ehdottaa samalla puheena olevan lääkeaineen hyväksymistä. Kiinnos-
tavaa on se, että potilas ikään kuin tekee tässä homeopaatin tehtävää 
eli esittää itse perustelut ja tulkinnan esiin nousseelle ristiriitaiselle 
havainnolle ja siihen implisiittisesti sisältyvälle kysymykselle. Vastaan-
otolla potilaan informoiminen sekä hoitopäätöksen rakentumisen pe-
riaatteista että tulevan hoidon perusteista on ensisijaisesti ammattilai-
sen tehtäviin kuuluvaa toimintaa. Kyseiseen potilaan vuoroon rivillä 
125 homeopaatti ei tuota minkäänlaista vastausta. Hän on jo aiem-
min ryhtynyt kirjoittamaan ja jatkaa kirjoittamista, nostamatta kat-
settaan potilaaseen. Kirjoittamisen aloittaminen on tulkittavissa siten, 
että homeopaatti on jo siirtynyt seuraavaan toimintaan eli reseptien 
kirjoittamiseen, ja hoitokeskustelu on hänen kannaltaan päättynyt. 
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Seuraavassa aineistokatkelmassa näkyy, miten kyseinen hoitopää-
tösprosessi saatetaan loppuun, ja päätös hoidosta naulataan kiinni. 

Aineisto-ote 39. Homeopatia 33 [D2] 
126      (13.0) (( P lukee kirjaa, H lukee kirjaa))
127  P:  kyll tässä paljon on niitä joo?; 
128      (0.5)
129  P:  oh ho. 
130      (1.0)
131  P:  niveltulehduski just joo. 
132  H:  mm.
133      (1.0)
134  P:  rasitus:::(.)kivut. 
135      (2.0)
136 P:   >tunnottomuus jo: o.< 
137      (0.5)
138 P:   aika hyvin. 
139      (2.0) (( P nojautuu taaksepäin tuolissa))
140 P:   .snff kyllä täsmää. 
141      (0.2)(( P kääntää sivua))
142 P:   mutt en olis tullu kyllä mieleenikään tämmöne. 
143      (6.0) (( P lukee kirjaa/ H lukee kirjaa))
144 P:   en muista oonko koskaan (0.8) kokeillu tämmöstä. 
145      (6.0)((P lukee kirjaa))
146 H:   jess:. 
147      (1.0)
148 H:   [pistetään pussiin.  
149 P:   [(   ) (   )  
150 P:   jes.  
151      (4.0) (( H kävelee kuvasta pois lääkekaapille ))

Rivillä 127 potilas tekee yleisemmän arvion kirjassa kuvatuista 
oireista ja niiden yhteensopivuudesta oireidensa kanssa. Sanavalinta 
paljon osoittaa sen, että kaikki oireet eivät ole täsmänneet, vaikkakin 
se tässä kontekstissa on kuultavissa positiivisena kannanottona ja on 
linjassa potilaan aiempien arvioiden kanssa. Seuraavaksi potilas kom-
mentoi ääneen jotain kirjasta lukemaansa sanomalla oh ho, joka on 
hämmästyksen ilmaisu ja kohdistuu johonkin osaan kirjan kuvaukses-
ta. Potilas valitsee olla kertomatta sitä, mikä hänen havaintonsa oli, ja 
jatkaa seuraavaksi oirekuvausten listaamista (rivit 131, 134 ja 136).
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Riveillä 138 ja 140 potilas tekee kaksi arviota. Ensimmäiseksi hän 
sanoo aika hyvin, minkä jälkeen hän täydentää aloittamaansa arviota 
sanomalla .snff  kyllä täsmää. Nyt potilas ei kytke arviointeja yksittäi-
seen oireeseen, vaan ne ovat kuultavissa laajempina lääkeaineen so-
veltuvuuteen yleisemmin kohdentuvina arvioina. Potilaan arvioinnit 
osoittavat, että hän hyväksyy puheena olleen lääkkeen, ja ilmaisee sen 
käyttämällä homeopatian erityisterminologiaa täsmää. Tällä tavalla 
potilas osoittaa myös sen, että päätöksentekotapa on ollut hänelle 
selvä. Lisäksi vuoronalkuinen kyllä alleviivaa erityisesti hyväksymisen 
ulottuvuutta (Hakulinen 2001: 417, 418). Minkälaisia kannanottoja 
potilaan esittämät arvioinnit sitten ovat? Kuinka samanmielinen po-
tilas on? Ensimmäisessä arviossa on varaus aika (rivi 138) eli arvio 
ei ole varaukseton lääkkeen hyväksymisen ilmaisu. Sen sijaan toinen 
arvio, joka itse asiassa täydentää edeltävän vuoron pragmaattisesti täy-
sin valmiiksi, on vahva kannanotto lääkkeen hyväksymisen puolesta. 
Joka tapauksessa potilaan kyseiset aloitteelliset vuorot näyttävät, että 
potilas suuntautuu vahvasti siihen, että hänen arvionsa ja lääkkeen 
hyväksyminen ovat relevantteja meneillään olevassa toiminnassa. Tä-
hän potilaan tekemään kokonaisuuden arvioon homeopaatti ei tuota 
minkäänlaista responssia, vaan siirtyy lukemaan pöydällä olevaa kirjaa 
ja papereita. 

Potilaan seuraavat vuorot riveillä 142 ja 144 ovat kiinnostavia. 
Potilas laajentaa arvioinnin ulottuvuuden myös omaan toimintaan-
sa ja asiantuntijuuteensa. Rivin 144 vuoron mutt en olis tullu kyllä 
mieleeni#kään tämmöne#. voi kuulla viittaavan taaksepäin hoitokes-
kustelun aloitukseen, kun homeopaatti tarjosi potilaalle asiantuntijan 
roolia ja kysyi tuleeko itselläs mieleen että kaliumgarboonikum vois olla 
tässä. Potilaan vuoro palaa taaksepäin ja käsittelee ikään kuin uudel-
leen hänelle esitettyä kysymystä. Potilaan vuorosta näkyy, että vasta 
nyt luettuaan pitkään kirjaa hänellä on mahdollisuus arvioida sitä, 
mitä homeopaatti häneltä alun perin kysyi. Implisiittisesti potilaan 
vuoro torjuu aiemmin esitetyn asiantuntijuuden relevanssin. Ennem-
minkin vuoro nostaa esille paikallisesti ja vuorovaikutuksessa raken-
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tuvan asiantuntijuuden ja osallistumisen merkitystä. Rivin 144 vuo-
ro alleviivaa edellä esitettyä, potilas ei muista käyttäneensä kyseistä 
lääkettä aiemmin, joten hänellä ei ole ollut myöskään kokemusta ja 
siihen liittyvää tietoa käytettävissään arviointinsa perustaksi. 

Homeopaatti tulkitsee potilaan edeltävät vuorot hoitokeskuste-
lua päättäväksi. Omassa vuorossaan rivillä 146 homeopaatti päättää 
edeltävän pitkään kestäneen neuvottelun siitä, onko ehdotettu lääke 
oikea sanomalla jess:. Tämä vuoro päättää hoitokeskustelusekvenssin 
ja osoittaa jonkinlaista positiivista onnistumisen ulottuvuutta. Seuraa-
vaksi homeopaatti alleviivaa edeltävän sekvenssin ja hoitopäätöksen 
vahvistuksen sanomalla pistetään pussiin. Lääke on valittu, potilas on 
arvioinut sen yhteensopivuuden itselleen ja hyväksynyt hoidon, ja nyt 
homeopaatti kävelee lääkekaapille ja siirtyy annostelemaan lääkkeen 
asiakkaalle. Rivin 150 vuorossa potilas hyväksyy lopullisesti homeo-
paatin hoitopäätöksen rivillä 148 sanomalla jes. 

Edeltävässä analyysissa homeopaatti antoi kirjan potilaan luetta-
vaksi. Hän tarjosi potilaalle mahdollisuuden tarkistaa kirjasta, miten 
ehdotetun lääkeaineen kuvaus vastaa potilaan oireita. Potilas otti ak-
tiivisen roolin ja teki eksplisiittisiä arviointeja oireiden täsmäävyy-
destä. Potilas nosti puheenaiheeksi myös sen, että kaikki kuvaukset 
eivät olleet yhteensopivia, joka on ristiriitainen tilanne, koska lääke 
valitaan juuri oireiden yhteensopivuuden perusteella. Hän käsitteli 
tätä havaintoaan homeopatian periaatteisiin nojautuen ja osoitti näin 
ymmärtävänsä lääkkeen valinnan lähtökohdat, eikä ristiriitaa synty-
nyt. Sekvenssin loppupuolella potilas teki yleistävän arvion kuvausten 
”hyvästä täsmäävyydestä” ja tällä tavalla osoitti hyväksyvänsä homeo-
paatin hoitoehdotuksen. 

Kirjan antaminen potilaan luettavaksi osana neuvottelua potilaan 
tulevasta hoidosta toimi eniten potilasta osallistavana. Se näytti saavan 
aikaan potilaan vahvan hyväksynnän ehdotetun hoidon suhteen ja 
tarjosi potilaalle mahdollisuuden ymmärtää lääkkeen valinnan moni-
mutkaisia periaatteita. Kuitenkin homeopaatti oli se, joka alun perin 
valitsi tietyn lääkkeen ja ehdotti sitä hoidoksi. Tällä tavalla auktori-
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teetti on viime kädessä, joskin hienovaraisesti, homeopaatin käsissä 
myös tässä päätöksentekotavassa. 

6.4 Osallistava päätöksenteko yleislääkärissä 

Edellisissä kappaleissa kuvasin sekä niitä keinoja, joiden kautta pää-
töksenteko homeopaatin vastaanotolla rakentuu potilasta osallista-
vaksi, että potilaiden tapoja osallistua laajennettujen vastauksiensa 
kautta. Seuraavaksi siirryn kuvaamaan niitä yleislääkärin vastaanotoil-
la esiintyviä käytänteitä, joilla päätöksentekoa rakennetaan potilasta 
osallistavaksi. Analyysin kohteena on ollut kaikkiaan 30 päätöksen-
tekosekvenssiä ja näistä kahdeksassa (30%) lääkäri käytti osallistavia 
käytänteitä. Olen löytänyt lääkärin vastaanotoilta kaksi käytännettä, 
joiden kautta päätöksenteko rakentuu yhteistyönomaiseksi. Ensim-
mäisessä käytänteessä lääkäri esittelee potentiaaliset hoitovaihtoehdot 
potilaalle, eli kyseessä on siis todellinen valinta kahden tai useamman 
hoitolinjan välillä. Toisessa käytänteessä lääkäri kysyy potilaan mieli-
pidettä ehdotetun hoidon suhteen. Lääkärin käyttämät tavat osallistaa 
potilasta ovat siis samat kuin homeopaateilla lukuun ottamatta ku-
vausten yhteensovitusta, joka perustuu homeopaattiseen hoitoajatuk-
seen. Lääkärien tapa tuoda esille vaihtoehtoisia hoitolinjoja kehystää 
päätöksen tulevasta hoidosta keskeneräiseksi ja tarjoaa potilaalle po-
tentiaalista paikkaa osallistua. Päätöksenteko näyttäytyy yhteisenä, se 
ei ole pelkästään lääkärin hallinnassa, vaan potilaan panosta hakeva. 
Potilaan näkökulman kysyminen tuo myös esille lääkärin suuntautu-
misen päätöksentekoon yhteistyönä, jossa potilaalla on sanansa sanot-
tavana. 

Katsotaan ensin sitä, miten hoitovaihtoehtojen esitteleminen ta-
pahtuu lääkärin vastaanotolla. Juuri ennen alla olevaa katkelmaa lää-
käri ja potilas ovat keskustelleet potilaan pitkäaikaisesta alkoholismista 
ja potilaan käynneistä AA-kerhossa. On todennäköistä, että potilaan 
alkoholiongelma on osaltaan muovaamassa keskustelukäytäntöjä yh-
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teistyönomaisempaan suuntaan, koska potilaan hoitomyöntyvyys on 
ollut kyseenalainen. Tästä syystä keskustelu hoitovaihtoehdoista ja 
potilaan hyväksyntä ovat erityisen merkittäviä juuri tällä vastaanotol-
la. Varsinainen käynnin syy on potilaan sydänvaivojen tutkiminen ja 
lähetteen kirjoittaminen sydämen rasituskokeeseen. 

Aineisto-ote 40, LPV 46.1 
1 L:    .mfff ((laittaa paperit pois kädestään))
2 L:=>  mt .hh Siinä on (0.7) hoitovaihtoehtoina tommosessa<
3       (0.2) hh (1.5) mitä< (0.5) lääke (.) >jos puhutaa nyt< 
4       lääkehoidost ’ttä millä pystytään auttaa on nää antabukset
5       mikä teillä onki,
6 P:    Mm[::.     ]
7 L:      [(ollut) t]iedossa ja .hh ootteko koskaan niitä (.) koittanu.
8       (1.5)
9  L:   Antabus:tabletteja tai [(>se]mmosia<).
10 P:                          [Eh.  ]
11      (0.2)
12 L:   Joo. 
13      (.)
14 L:   .hhh Sehän >ne on< tekee semmose että on mahdotonta juoda.
15      (0.3)
16 P:   Joo [niin kuulemma.                 ]
17 L:       [(Sil]lon) tulee sivuvaikutukset] joo.
18 ?:   .hhh
19 P:   [(Kuu:-)  ]
20 L:=> [Ja toinen] (.) toinen hoitova[ihto on sit[ten,
21 P:                                 [Krhh       [yrhh ((rykii))
22      (0.2)
23 L:   semmonen (0.2) lääke joka tekee .hhh se vähän niinku 
24      virkistää mielialaa ja (.) tekee sen haluttomaks sen juomisen 
25      et ei tee niin  miel[i (.) ottaa alkoholia=
26 P:                       [Joo:
27 L:   =Se ei (.) millään tavalla estä sitä (’ttä) sen (.) kanssa 
28      voi ottaa alkoholia mutta,
29 P:   Joo.
30 L:   Mutta se::::umm se on myös masennuslääkkeenä käytetty lääke 
31      mutta se o varsinaisesti tässä ihan alkoholin niinkun yy
32 P:   Joo.
33 L:  .hh o aa alkoholismin hoidossa niin käytetään siinä että  
34      siinä ei tekis mieli ot°taa alko[holi]a°.
35 P:                                   [Juu.]
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36      (1.2)
37 L:=> mt Et semmosia (0.2) va- vaihtoehtoja tässä (.) vois olla.
38 P:   .Joo
39 L:=> Olla sitten lääkehoidon puolella.
40      (0.5)
41 P:   .Jhoo
42      (1.7)
43 L:=> Ootteko semmosia (.) miettiny yhtään.
44      (0.4) ((lääkäri ottaa paperit taas käteensä))
45 L:   °(mitä) (vois) (   )°
46 P:    No en minä sen paremmin niitä< yrhhm ((rykii)) (0.3) 
47      .mhh (0.2) miettiny ole kyllä °ett[ä,°
48 L:                                     [Joo.
49      (2.0)
50 L:   .hhmt
51      (2.0)

Riveillä 1–4 lääkäri siirtyy päätöksentekovaiheeseen ja kehystää tu-
levan keskustelun puheeksi lääkitysvaihtoehdoista. Hän esittelee ensin 
yhden vaihtoehdon eli antabuksen ja kysyy onko potilaalla tästä hoidos-
ta kokemusta (rivit 7 ja 9). Potilaan vastattua kieltävästi lääkäri antaa 
informaatiota kyseisen lääkkeen toimintaperiaatteesta (rivit 14 ja 17). 
Seuraavaksi lääkäri esittelee toisen potentiaalisen vaihtoehdon ja kuvaa 
sen toimintaperiaatetta (rivit 20–34). Rivillä 37 lääkäri tekee yhteenve-
don edellä kuvaamistaan vaihtoehtoisista hoitolinjoista et semmosia va- 
vaihtoehtoja tässä vois olla. Vuoro tarjoaa potilaalle paikan esittää oma 
näkökulmansa esiteltyihin hoitolinjoihin, mitä potilas ei kuitenkaan 
tee, vaan kuittaa informaation kuulluksi ja ymmärretyksi (rivi 38). Sen 
jälkeen lääkäri täydentää edellistä vuoroaan (rivi 39) ja tarjoaa potilaalle 
uudelleen mahdollisuuden esittää kannanottonsa lääkehoidon suhteen. 
Potilas ei käytä myöskään tätä mahdollisuutta, vaan kuittaa lääkärin 
esittämän informaation uudelleen kuulluksi ja ymmärretyksi (rivi 41). 
Rivillä 43 pitkähkön tauon jälkeen lääkärin kysymys ootteko semmosia 
(.) miettiny yhtään hakee erityisesti potilaan kannanottoa esiteltyjen 
hoitovaihtoehtojen suhteen, eli tarjoaa potilaalle paikan osoittaa mitä 
hoitoa hän on halukas käyttämään. 
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Lääkärin vuorot (rivit 37, 39, 43) näyttävät, että hoitolinjan valinta 
on avoin ja neuvoteltavissa ja potilaan osuus siinä on olennainen – lää-
käri suuntautuu päätöksentekoon toimintana, joka edellyttää potilaan 
osallisuutta ja toimii aktiivisesti saadakseen esille potilaan näkemyksen. 
Vastauksessa (rivit 46–47) lääkärin eksplisiittisempään kysymykseen 
hoitovaihtoehdoista potilas kieltää miettineensä kyseisiä hoitoja. Poti-
las ei ota vastauksessaan kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta tai 
vastaan ja ohittaa kysymyksen tarjoaman mahdollisuuden esittää oma 
näkökantansa tulevasta hoidosta. Potilaan vastauksen jälkeen lääkäri 
ryhtyy uudestaan haastattelemaan potilasta tämän elämäntilanteesta, 
ihmissuhteista ja niistä syistä, jotka laukaisevat juomisen. Päätöksen-
tekosekvenssi sulkeutuu toistaiseksi keskeneräisenä. Katsotaan miten 
päätöksenteko etenee potilaan haastattelun jälkeen. 

Aineisto-ote 41, LPV 46.1 
1  L:  (.hhh) Mä annan teille semmosta< (1.1) lääkettä joka (2.3) 
2      parantaa mielialaa ja (0.3) est(ävä ei te) (.) ei tee niin 
3      mieli käyttää alko°holia.°
4      (0.2)
5  P:  Joo.=
6  L:= Ni semmosta ny mukaan että pääsis sen: va- varsinkin sen 
7      rasituskokeen ylitte [(   ) (   ) (   )
8  P:                       [Mut kyllä minä yri[°tän.°
9  L:                                          [Joo se on (.) se 
10     on kallis lääke mutta mä annan teille sitä päivystys- (0.2) 
11     tai tommosen näytepakka[uksen tuol]ta kaapista=
12 P:                         [Jus::t.   ]
13 L:  =ni (0.3) pää- (.) pärjäätte sen,

Lopetettuaan potilaan haastattelun lääkäri ilmoittaa hoitopäätök-
sensä (rivit 1–3). Päätös on esitetty valmiina ja varmana. Lääkkeen 
kuvauksen perusteella on selvää, että kyseessä on toinen niistä vaih-
toehtoisista lääkkeistä, joita lääkäri oli aiemmin esitellyt. Päätöksen 
perusteet ja lääkärin päättely nousevat välittömästä edeltävästä kon-
tekstista eli potilaan haastattelusta, jossa potilas kuvasi omaa levotonta 
oloaan, mielipahaansa, vaikeuksien kasautumista ja sosiaalista eristäyty-
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neisyyttään (aineistoa ei ole näytetty). Hoitopäätöksessä lääkäri valitsee 
potilaalle lääkkeen, jota oli aiemmin kuvaillut mielialaa virkistäväksi ja 
juomista hillitseväksi (ote 43a, rivit 20–34). Lääkärin viittaus tulevaan 
rasituskokeeseen ja siitä selviytymiseen (rivit 6–7) osoittaa, että kysei-
nen hoito on perusteltu ja potilaan on syytä vähentää juomista. 

Tällä vastaanotolla lääkäri aloitti päätöksenteon esittelemällä poti-
laalle kaksi vaihtoehtoista hoitolinjaa ja tarjosi tälle paikan kommen-
toida hoitovaihtoehtoja. Potilas kuitenkin pidättäytyi esittämästä kan-
nanottoaan ja osoitti, että hän ei oikein osaa jatkaa asian ratkomista. 
Tässä tilanteessa lääkäri ryhtyi haastattelemaan potilasta uudelleen. 
Varsinaisen päätöksen lääkäri esitti valmiina ja siirtyi päätöksente-
kosekvenssissä yhteistyönomaisesta yksipuoliseen päätöksentekoon. 
Tämä muutos selittyi potilaan aiemmasta toiminnasta: siitä, että po-
tilas ei aktiivisesti osoittanut olevansa valmis osallistumaan vaihto-
ehtojen punnintaan ja päätöksentekoon. (Ks. Guadagnoli ym.1998: 
329.) 

Toinen keino, jolla yhteistyösuhdetta päätöksenteossa rakenne-
taan analysoidussa aineistossa, on potilaan kannanoton eksplisiittinen 
kysyminen ehdotetun hoidon suhteen. Katsotaan siitä seuraava esi-
merkki. 

Juuri edellä potilas on kertonut, että hän on käyttänyt kipulääk-
keenä staralgiinia ja että kokee sen olevan hänelle hyvä lääke. Poti-
laalla on kuitenkin myös toinen kipulääkeresepti ja lääkäri esittää sen 
poistamista sillä perusteella, että kipulääkkeiden liiallinen syöminen 
sisältää riskejä. 

Aineisto-ote 42, LPV 40A1 
1  L:   Joo, .hh Me voitas varmaan (0,2) näitten suhteen
2       tehdä silviisiin että .hhh (0,5) nyt sillon kun
3       tarvitte ni käyttäsitte t’tä Staralkiinia sitte.
4  P:   Ni:i.
5       (0,7)
6  L:=> J[a, (0,5) tätä: (0,3) ei olleen°kaa°.  Miltä=
7  (P): (.hhh)
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8  L:=> =sellanen kuulos[(°taa°.)
9  P:                   [Jo:o.
10 L:    Mt[h Koska< 
11 P:      [Kuulostaa iha (tosta) mää otan puolikkaan sitte vaan, 
12       (0,2) ((L on aloittanut kirjoittamisen.))
13 P:    .hh[h

Lääkäri tekee ehdotuksen tulevasta hoitolinjasta riveillä 1–3 ja 6. 
Lääkäri muovaa päätöksen ehdotuksenomaiseksi käyttämällä kondi-
tionaalia me voitas tehdä. Välittömästi hoitoehdotuksen jälkeen lääkäri 
kysyy potilaan näkökulmaa ehdotukseen Miltä sellanen kuulostaa (ri-
vit 6–8) ja tarjoaa paikkaa kommentoida ehdotusta. Lääkäri tuo esil-
le suuntautumisensa päätöksenteon neuvotteluluonteeseen ja siihen, 
että potilaan osallistuminen on tärkeää. Vastauksessaan potilas voi hy-
väksyä tai hylätä hoidon tai tehdä vastaehdotuksen, tuoda esille oman 
näkemyksensä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa lääkärin toiminta 
voi osaltaan selittyä siitä, että lääkäri ikään kuin ”ottaa pois” potilaan 
mahdollisuuden kyseisen lääkkeen käyttöön, joka päätöksenä voi olla 
erityinen verrattuna päätökseen, jossa potilas saa jotain itselleen. Po-
tilas hyväksyy lääkärin päätösehdotuksen rivillä 11. Kun lääkäri kysyy 
potilaan kannanottoa päätökseen, hän työskentelee saadakseen aikaan 
potilaan hyväksynnän vuorovaikutuksessa todennetuksi faktaksi (ks. 
ten Have 1995, 319–324).

Kuten aiemmin olen jo esittänyt, katsotaan tämän kaltaisen vuo-
rovaikutuksessa paikallisesti saavutetun ja vahvistetun yhteisymmär-
ryksen hoidosta vaikuttavan osaltaan potilaan motivaatioon hoitoon 
sitoutumisessa myöhemmin, vastaanoton ulkopuolella (ks. Gwyn & 
Elwyn 1999, Charles ym. 1999). Edellä analysoidut yhteistyönomai-
set päätöksentekotilanteet näyttävät kontekstuaalisilta piirteiltään eri-
laisilta kuin yksipuolisen päätöksenteon piirteet (ks. luku 5). Yhtäältä 
yksiselitteinen diagnoosi ja vaihtoehtoisten hoitokeinojen puuttumi-
nen näyttävät ohjaavan päätöksentekoa ammattilaisvetoiseen suun-
taan. Toisaalta potilaan vaivan kompleksisuus, diagnostinen epäselvyys 
ja todellisten, erilaisten hoitovaihtoehtojen olemassaolo ovat piirteitä, 
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jotka ohjaavat päätöksentekoa enemmän yhteistyönomaiseksi. Myös 
aineiston muissa kuudessa yhteistyönomaisessa päätöksenteko tilan-
teessa näyttävät kyseiset piirteet olevan vallitsevia. Esimerkiksi selvän 
bakteeritulehduksen puuttuminen korvakivussa näytti asettavan pää-
töksen tulevasta hoitolinjasta neuvoteltavaksi valinnaksi antibiootin 
tai oireen mukaisen hoidon välillä. 

6.5 Yhteenveto: osallistava päätöksenteko 

Olen tässä luvussa käsitellyt osallistavaa päätöksentekoa ja kuvannut 
erityisesti niitä vuorovaikutusrakenteita, joiden kautta päätöksente-
ko rakentui potilasta osallistavaksi ja yhteistyönomaiseksi. Yleistäen 
voi todeta, että osallistavan päätöksenteon kulku on erilainen kuin 
yksipuolisen päätöksenteon. Erityisesti homeopatiassa osallistavassa 
päätöksenteossa potilaan haastattelu ja hoidosta keskustelu ovat limit-
tyneet, ja lopullinen päätös hoidosta tarkentuu useamman keskuste-
lukierroksen kautta. Yksipuolisessa päätöksentekotavassa varsinainen 
päätöksenteko on melko jäsentynyt ja itsenäinen toimintasekvenssi, 
johon siirrytään, kun potilaan haastattelu on loppunut. 

Osallistavassa päätöksenteossa potilasta kutsuttiin osallistumaan 
eri tavoilla: lääkevaihtoehtoja listaamalla ja kysymällä potilaan kan-
nanottoa hoidosta. Homeopaatit käyttivät lisäksi erityistä kuvausten 
yhteensovittamista yhtenä keinona, jolla potilasta kutsuttiin osallis-
tumaan päätöksentekoon. Yleistäen voi todeta, että edellä kuvatut 
kolme käytännettä muovasivat päätöksenteosta avoimen ja etsivän: 
homeopaatti ja lääkäri osoittivat potilaalle, että hoitopäätöksestä voi 
keskustella. Edelleen voi todeta, että osallistavat käytänteet tarjosivat 
potilaalle välineitä päätöksenteon perusteiden ymmärtämiseen. 

Potilaat osallistuivat päätöksentekoon laajennettujen puheenvuo-
rojensa kautta: he arvioivat esitettyjä kuvauksia, ottivat kantaa hoi-
tovaihtoehtoihin ja tarjosivat lisäperusteita päätöksen hyväksymisen 
puolesta sekä näyttivät, että ymmärtävät päätöksen perustelut. Potilaat 
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siis ryhtyivät puhumaan hoidosta ja suuntautuivat päätöksentekoon 
toimintana, jossa heidän näkemyksillään ja päätöksen hyväksymisellä 
on merkitystä. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että päätöksenteon edetessä 
käytiin myös neuvottelua vaikkakin usein implisiittisesti siitä, mi-
ten toimijoiden välinen suhde muotoutuu ja kenelle auktoriteetti 
kuuluu. Yhtäältä homeopaatin valinta ohjata päätöksentekoa yhteis-
työnomaiseksi muovasi suhdetta symmetriseen suuntaan. Toisaalta 
homeopaattien tapa esittää vaihtoehdot tai ottaa vastaan potilaiden 
kannanottoja piti viimekätistä auktoriteettia heidän omissa käsissään. 
Vastaavasti potilaan vuoroissa näkyi heidän suuntautumisensa homeo-
paatin auktoriteettiin ja tilanteen institutionaaliseen luonteeseen (vrt. 
esim. Heath 1992; Peräkylä 2002). Voikin kysyä, millainen suhde 
potilaan osallistumisen ja homeopaatin auktoriteetin välillä vallitsee? 
Argumenttini on, että suhde on monitasoinen. Se, että homeopaatti 
säilyttää tilanteessa asiantuntijuutensa, ei mitätöi tai vähennä sitä ai-
neistosta osoittamaani havaintoa, että potilaat todellakin osallistuvat 
päätöksentekoon ja käyttävät heille tarjotut osallistumisen mahdolli-
suudet. Ennemminkin voisi ajatella, että tässä päätöksentekotavassa 
potilaan ja homeopaatin suhde rakentuu symmetriseksi siinä mieles-
sä, että kumpikin tuo keskusteluun oman näkemyksensä hoidosta ja 
osapuolet neuvottelevat niistä keskenään – voikin siis sanoa, että mo-
lempien ”äänet” sekä näkemykset ja tulkinnat oikeasta hoidosta ovat 
hedelmällisellä tavalla vuoropuhelussa keskenään. 
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7. ERIMIELISYYS JA SEN RATKAISU HOIDOSTA 
 PÄÄTETTÄESSÄ 

Kahdessa edellisessä luvussa tarkastelin erilaisia päätöksentekotapoja: 
yksipuolista ja potilasta osallistavaa. Keskeistä kummassakin päätök-
sentekotavassa oli se, että potilaiden tavat vastata hoitopäätökseen 
olivat kuultavissa samanmielisinä ja päätöksen hyväksymistä ehdot-
tavina. Aineistossa esiintyy myös päätöksentekotilanteita, joissa ho-
meopaatti ja potilas ovat eri mieltä hoidosta: homeopaatti ehdottaa 
potilaalle määrättyä hoitolinjaa ja potilas torjuu tämän ehdotuksen. 
Päätöksentekotilanteessa osallistujien välille syntyvä erimielisyys luo 
odotuksen siitä, että syntynyt ristiriita ratkaistaan tavalla tai toisel-
la, jotta saavutettaisiin yhteinen näkemys tulevasta hoidosta. Mikäli 
erimielisyyttä jää vallalle, päättyy vastaanotto ikään kuin epäonnistu-
miseen: sen perustavoite eli potilaan terveysongelman ratkaisu jää saa-
vuttamatta. Hoitopäätöksen eksplisiittisellä hyväksymisellä katsotaan 
tutkimusten mukaan olevan vaikutusta myös siihen, miten potilas si-
toutuu noudattamaan hoitosuositusta vastaanoton jälkeen (Frankel & 
Roter 1995; ten Have 1995; Gwyn & Elwyn 1999; Charles ym. 1999; 
Coulter 1999).

Avoimen ja suoran erimielisyyden osoittaminen keskustelukump-
panille on aiempien empiiristen tutkimusten mukaan melko harvi-
naista. Erityisen harvinaista se on institutionaalisessa keskustelussa 
ammattilaisen ja asiakkaan välillä (Pomerantz 1984; Kangasharju 
1998; Sorjonen 2001b). Institutionaalisessa keskustelussa toimintojen 
samanmielisyys–erimielisyys-aspekti näyttäytyy usein arkikeskustelua 
monimutkaisempana, keskusteluun ovat kytkeytyneet mukaan kysy-
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mykset vallasta, auktoriteetista ja toimijoiden rooleista tietyn tehtävän 
hoitamiseen valjastetussa instituutiossa (ks. Drew& Heritage 1992; 
Peräkylä 1998). 

Yksi selittävä tekijä erimielisyyden harvinaisuudelle on kaikkea 
keskustelua jäsentävä rakenteellinen piirre, preferenssijäsennys. Yksin-
kertaistettuna se tarkoittaa sitä, että samanmielisyys ilmaistaan usein 
välittömästi vierusparin etujäsenen esittämisen jälkeen (esimerkiksi 
ehdotus hyväksytään välittömästi). Erimielisyyttä ilmaistaan sen sijaan 
usein epäsuorilla ja hienovaraisilla tavoilla, kuten pitkittämällä vasta-
uksen antamista, epäröimällä tai omaa vastausta selittämällä (Levinson 
1994: 334–335). Tämänkaltaiset, keskustelun organisaation liittyvät 
vakiintuneet periaatteet tuoda esille samanmielisyyttä tai erimielisyyt-
tä kuvaavat sosiaalisen toimintamme ja sosiaalisten suhteidemme yllä-
pidon peruslogiikkaa. Preferenssijäsennys on keskustelun rakenteelli-
nen piirre, joka mahdollistaa ja suosii yhteisesti jaettua toimintalinjaa 
(Sacks 1992:415; Heritage 1996 [1984]: 263). Preferenssijäsennyksen 
mukaisesti ammattilaisen esittämän hoitoehdotuksen vastustaminen 
ja erimielisyyden ilmaiseminen on odotuksenvastaista eli ei-preferoi-
tua toimintaa, kun taas hoitoehdotuksen hyväksyminen on puoles-
taan odotuksenmukaista eli preferoitua. 

Tämän luvun rakenne on seuraava. Kuvaan ensiksi tapoja, joil-
la potilaat ilmaisevat erimielisyyttä hoitoehdotuksen kanssa. Toiseksi 
tarkastelen yhden vastaanoton kautta sitä, minkälaisten vaiheiden ja 
keskustelun kautta hoitoehdotuksen kertomiseen on edetty ja miten 
vastaanoton aiemmat toiminnot ja niiden hoitaminen ovat mahdol-
lisesti suhteessa potilaan esittämään erimielisyyteen. Vastaanoton ko-
konaisrakenteessa hoidosta päättäminen muodostaa yhden toiminta-
sekvenssin: luvuissa 5 ja 6 näytin miten osallistujat puheenvuorojaan 
koordinoimalla saavat yhteistyössä aikaan päätöksen potilaan tulevasta 
hoidosta. Haasteenani on tarkastella sitä, miten vastaanottojen aiem-
pien vaiheiden hoitaminen, se minkälainen lopputulos niissä on saa-
vutettu, voi osaltaan olla muovaamassa sitä, mitä myöhemmin tapah-
tuu. Jäljitän vastaanoton ”vuorovaikutuksellista muistia”. Vastaanoton 
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lopputulos eli yhteinen näkemys siitä, miten potilaan terveysongel-
maa hoidetaan, rakentuu vaiheittain ja perustuu pitkälti sen varaan, 
että vastaanoton aiemmissa vaiheissa on saavutettu yhteinen näkemys 
sekä potilaan vaivasta että aiemmasta hoidosta ja sen vaikutuksista. 
Pelkästään sen kuvaaminen, miten erimielisyys esitetään ja miten se 
ratkaistaan jättää katveeseen jotain olennaista vastaanoton perustasta. 
Kolmanneksi kuvaan niitä keinoja, joiden avulla homeopaatti ja poti-
las pyrkivät ratkaisemaan syntyneen erimielisyyden, ja sitä, minkälai-
seen lopputulokseen erimielisyyden ratkaisu johtaa. 

7.1 Erimielisyyden esiintyminen 

Analysoitavina oli kaikkiaan 78 päätöksentekosekvenssiä 40 vastaan-
otolta. Näistä vain kolmessa potilaat asettuvat vastustamaan hoito-
päätöstä tavalla, joka johtaa yrityksiin ratkaista syntynyt erimielisyys. 
Aineistossamme potilaat osoittavat siis erittäin harvoin olevansa eri 
mieltä homeopaatin esittämän hoitosuosituksen kanssa. Erimie-
lisyytensä esille tuovat potilaat ovat kaikki käyttäneet aiemmin ho-
meopaattista hoitoa. Heillä on siten tietoa ja kokemusta kyseisestä 
hoitomuodosta ja näin ollen myös pätevyyttä arvioida erilaisten ho-
meopaattisten lääkeaineiden tehokkuutta vaivoihinsa. Se, että potilaat 
eivät tyydy ammattilaisen esittämään näkemykseen itselleen parhaasta 
hoidosta, vaan vastustavat sitä, tuo esille potilaiden suuntautumisen 
päätöksentekoon toimintana, jossa heillä on myös tärkeä tehtävä ja 
”sanansa sanottavana”. 

Koska erimielisyyssekvenssejä on aineistossa näin vähän, on ana-
lyysini enemmänkin tapaustutkimuksen luonteista: säännönmukaisten 
rakenteiden kuvaaminen ei näin pienellä aineistolla ole mahdollista. 
Kuitenkin KA:n perusperiaatteiden mukaisesti juuri yksittäisanalyy-
sit voivat paljastaa jotain olennaista vuorovaikutusrakenteista. Kun 
säännönmukainen käytänne eli tässä tapauksessa hoitopäätöksen 
hyväksyminen ei toteudu, voidaan yksittäisiä erimielisyyssekvenssejä 
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analysoitaessa saada lisävahvistusta sille, minkälaisiin normatiivisiin 
odotuksiin osallistujat päätöksentekotilanteessa suuntautuvat (ks. 
Schegloff  1987; Peräkylä 1997: 210–212; Hutchby & Wooffi  tt 1998: 
121–130). 

7.2 Erimielisyyden ilmaisemisen tavat 

Tarkastelen seuraavaksi kolmen aineistoesimerkin kautta yksityis-
kohtaisesti sitä, millä erilaisilla tavoilla potilaat näyttävät olevansa eri 
mieltä hoitoehdotuksen kanssa. Ensimmäinen ja toinen aineisto-ote 
ovat samankaltaisia siinä suhteessa, että niissä molemmissa potilaat 
ilmaisevat erimielisyytensä eksplisiittisesti. Molemmat potilaat myös 
perustelevat hoitopäätöksen vastustamista samantyyppisesti. He ve-
toavat aiempiin kielteisiin kokemuksiinsa kuten hoidon tehottomuu-
teen ja lääkityksen aiheuttamiin voimakkaisiin sivuvaikutuksiin. Aset-
tautuminen vastustamaan hoitoehdotusta näyttää toimintana vaativan 
perusteluja ja kuvastaa potilaiden suuntautumista oman toimintansa 
odotuksenvastaisuuteen. 

Kolmas erimielisyyssekvenssi on erilainen. Siinä potilas ei asetu 
vastustamaan ehdotettua hoitoa, vaan pyytää sen lisäksi toista lääki-
tystä akuutin vaivansa hoitoon. Lisälääkityksen pyytäminen tässä kon-
tekstissa tuo esille potilaan tulkinnan siitä, että tarjottu hoito ei täysin 
vastaa sitä, mitä hän mahdollisesti oletti saavansa. Erimielisyyttä ei siis 
tuoda esille suoraan: se ei kohdistu suoraan homeopaatin esittämää 
hoitosuositusta vastaan, vaan ennemminkin hakee siihen täydennystä. 
Aloitan aineisto-otteiden tarkastelun suoran erimielisyyden ilmaise-
misesta. 
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7.2.1 Suora erimielisyys 

Seuraavassa aineisto-otteessa keskustelu hoidosta käynnistyy vastaan-
oton puolivälissä. 

Aineisto-ote 43a. Homeopatia 20 [C2] 
 1        (1.6)  ((H katselee kirjaansa miettivän näköisenä))
 2  H:    .hhh hhh
 3        (7.0)(H selaa kirjaa)) 
 4  H:    tiäks mikä mun tulee mielee[n.
 5  P:                                [m,
 6        (3.4)(H ja P katsovat toisiaan) 
 7  H:    vähän liian itses#täänselvänä ehkä.
 8  P:    no,=
 9  H:    =Sulffuur.
10        (0.4)
11 P:     mikä,
12 H:     Sulffuur.
13        (0.6)
14 P: =>  m hm: (0.6) kyllä mää sitäkin oon käyttänyt mut[ta,
15 H:                                                     [nii,
16        (1.0)
17 P: =>  mutta tota
18        (2.0)
21 H:     tekee mie[li <sy:ödä>, ]
22 P: =>           [muistaakseni] see kaks#satasta#kin oon kokeillut
23        ei se ainakan sillon aut#tanut mitään#, ((P:n kännykkä alkaa 
          soida))
24        (0.6)
25 H:     vastaa vaan,
26        (0.6)  ((P nousee ja lähtee vastaamaan))
27 H:     (  ) (0.2) mää saan (0.2) tuumaustauon, hh
28        (12.2)  ((H hakee hyllystä lisää kirjoja))
29 P:     Ritva?
30        (1.6)

Homeopaatti kertoo hoitopäätöksensä rivillä 9 nimeämällä suosit-
telemansa lääkkeen. Päätöksentekosekvenssi on käynnistynyt kuiten-
kin jo aiemmin. Rivillä 4 tutkittuaan pitkään kirjojaan homeopaatti 
kysyy potilaalta tiäks mikä mun tulee mieleen. Vuoro on kysymyksen 
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muotoinen esi-ilmoitus: se ennakoi jotain, joka jatkossa osoittautuu 
hoitopäätökseksi. (Esi-ilmoituksista ks. Schelgloff  1995: 31–39.) Esi-
ilmoitus toimii tässä sekventiaalisessa paikassa keinona siirtyä vas-
taanoton agendassa vaiheesta toiseen eli potilaan haastattelusta kohti 
päätöksentekoa. Homeopaatin esi-ilmoitus kutsuu voimakkaasti esiin 
potilaan huomiota kysymysmuotonsa tiäks-kautta ja sitä kautta tar-
joaa aktiivisesti paikkaa potilaan mukanaololle päätöksenteossa ja ra-
kentaa siitä yhteistä toimintaa. Potilas vastaa tähän m-partikkelilla ja 
asettuu kuuntelemaan homeopaatin seuraavaa vuoroa (rivi 5). Rivin 
6 pitkän tauon aikana potilas ja homeopaatti katsovat toisiaan inten-
siivisesti. Tämä vahvistaa yhteistä toimintalinjaa, toimijoiden huomio 
on suuntautunut samaan asiaan eli tulossa olevaan keskusteluun hoi-
dosta. Homeopaatin seuraava vuoro on hoitopäätökseen kohdistuva 
varaus. Homeopaatti sanoo vähän liian itsestään selvänä ehkä (rivi 7), 
joka käsittelee päätöksentekoprosessin laatua ja siihen sisältyvää yllä-
tyksellisyyttä. Homeopaatin esittämä varaus tulevan päätöksen suh-
teen on yksi keino avata päätöksen avoimuutta ja neuvoteltavuutta. 
Kun päätöstä ei esitetä varmana ja lopullisena, se myös avaa potilaalle 
paikan kommentoida päätöstä (ks. Peräkylä 1998). 

Rivillä 8 potilas kysyy, mihin homeopaatti on päätynyt ja homeo-
paatti kertoo päätelmänsä lopputuloksen nimeämällä valitsemansa 
lääkkeen Sulff uur (rivi 9). Potilas tarkistaa mitä homeopaatti sanoi 
(rivi 11) ja vastauksen saatuaan (rivi 12) potilas asettuu vastustamaan 
ehdotusta sanomalla m↑hm (0.6) kyllä mä sitäkin oon käyttänyt mut-
ta (rivi 14). Vuorossaan potilas osoittaa, että on aiemmin käyttänyt 
kyseistä lääkettä ja rakentaa vuorossaan varauksellista kannanottoa 
ehdotukseen. Vuoronloppuinen mutta-konnektori enteilee jatkon 
kontrastiivisuutta suhteessa edeltävään (Sorjonen 1989, 176). Seuraa-
vissa vuoroissa potilas asettaa hoitosuosituksen kiistanalaiseksi. Hän 
arvioi aiempaa kokemustaan lääkkeestä ja kertoo, ettei puheena oleva 
lääke ole aiemmin auttanut (rivit 17, 22–23). Vuoron kin-pääte on 
kuultavissa merkityksessä: vaikka potilas söi näinkin vahvaa, ei sekään 
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silti auttanut. Potilas osoittaa näin asiantuntemuksensa homeopaatti-
sen hoidon periaatteista: mitä korkeampi potenssi lääkkeellä on, sitä 
tehokkaampana sitä pidetään. Vuoron jatko ainakan sillon auttanut 
mitään lieventää edeltävää kielteistä kannanottoa. 

Katsotaan seuraavaksi toista esimerkkiä avoimen erimielisyyden 
ilmaisemisesta. Vastaanotolla oleva potilas on myös käyttänyt homeo-
paattisia lääkkeitä pitkään. Kyseinen hoitopäätössekvenssi on vastaan-
oton loppupuolelta ja ennen sekvenssiä homeopaatti on haastatellut 
potilasta.   

Aineisto-ote 44. Homeopatia 29 [D2] 
1       (15.0)((H laittaa kirjan sivuun ja ryhtyy kirjoittamaan)) 
2  H:   otetaan ensimmäinen kalium kalsium ja seeppia 
3       (.) ja kakkosena hebala lakeisis jos ei se toimi.
4       (0.4) ((H kirjoittaa, katse papereissa)  
5  P:=> .joo  
6       (3.5)((H katsoo potilasta, näyttää peukaloillaan ”onnistumisen” 
        merkkiä, potilas ja homeopaatti nyökkäävät)) 
7 P:=>  se seeppia on vaan se kun mä oon joskus 
8       saanu aika hirveen ihottuman mut< (1.4) siit on joskus 
9       sun kans juteltu mut<? 
10      (1.7)
11  H:  mut pannaan se silti.
12  P:  =nii,
29      (1.7)

Homeopaatti kertoo hoitopäätöksensä riveillä 2–3. Hän esittelee 
kaksi erilaista hoitolinjaa ja merkitsee niistä toisen ensisijaiseksi: po-
tilaan hoito alkaa kolmen eri lääkkeen yhdistelmällä. Toisen hoito-
linjan homeopaatti esittää varasuunnitelmana, joka otetaan käyttöön, 
jos ensimmäinen suunnitelma ei tuota tulosta. Hoitopäätöksen ho-
meopaatti esittää valmiina ja rakentaa sen potilaan ja homeopaatin 
yhteiseksi toiminnaksi sanomalla otetaan. Tämän muotoilun kautta 
homeopaatti käsittelee hoitoehdotustaan yhtäältä ikään kuin itsestään 
selvästi hyväksyttävänä ja jo päätettynä, eikä toimintana, joka kutsuisi 
potilasta mukaan päätöksentekoon. Toisaalta homeopaatin esittämä 
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varasuunnitelma implikoi, että hoitopäätös ei välttämättä ole tehokas. 
Se on hoitopäätökseen kohdistuva varaus, joka implikoi, ettei homeo-
paatti ole täysin varma hoitopäätöksestään. 

Homeopaatin hoitopäätöstä seuraa tauko (rivi 4), jonka aikana 
homeopaatti kirjoittaa. Homeopaatin katse pysyy alhaalla muistiin-
panoissa, eikä hän siirrä katseensa kautta seuraavaa puheenvuoroa 
potilaalle, joka jättää avoimeksi kysymyksen siitä, kuinka relevantti 
potilaan responssi on tässä kohdassa. Tauon jälkeen potilas sanoo hil-
jaisella äänellä ja sisäänhengittäen joo (rivi 5). Kuten luvussa 5 näytin, 
on joo-dialogipartikkeli yleisin tapa vastata hoitopäätöksen ja kuul-
tavissa kontekstissaan samanmielisyyttä ja päätöksen hyväksymistä 
ehdottavana. Näyttää kuitenkin mahdolliselta, että homeopaatti tul-
kitsee potilaan viivästyneen responssin potentiaalisesti erimielisenä. 
Rivillä 6 homeopaatti nostaa ylös peukalonsa, työntää käsiään potilas-
ta kohti ja suuntaa katseensa potilaaseen. Tämä ele näyttää alleviivaa-
van symbolisesti päätöksen onnistumista ja ikään kuin vakuuttavan 
siitä, että tehty hoitopäätös on oikea. Tämä ele kutsuu suhteellisen 
voimakkaasti esille potilaan samanmielistä responssia ja sitä kautta 
päätöksen vahvistamista. Homeopaatin eleen jälkeen sekä potilas että 
homeopaatti nyökkäävät. Se, kuinka vahva samanmielisyyden osoitus 
nyökääminen on tässä kontekstissa jää arvoitukseksi, koska aiempaa 
tutkimusta nyökkäämisen merkityksestä ei ole. 

Seuraavassa vuorossa (rivit 7–8) potilas arvioi hoitopäätöstä ja 
asettaa sen kyseenalaiseksi. Anita Pomerantzin (1984: 70–74) mukaan 
erimielisyyden osoittamista saatetaan lykätä esimerkiksi siten, että 
erimielisyyden osoitusta edeltää myöntyminen. Esimerkissä potilas 
myöntyy ensin homeopaatin hoitoehdotukseen sanomalla hiljaisella 
äänellä joo. ja vasta sen jälkeen potilas osoittaa, että hoitopäätöksessä 
on jotain ongelmallista. Potilas kertoo, että yksi homeopaatin määrää-
mistä lääkkeistä on aiemmin aiheuttanut sivuoireita ja tuo näin esiin 
erimielisyyden perusteet (rivit 7–8). Potilas ei siis asetu ehdottomasti 
vastustamaan hoitoehdotusta esimerkiksi kertomalla, että hän ei halua 
kyseistä lääkettä, koska se on aiheuttanut joskus aika hirveen ihottu-
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man. Ennen kaikkea potilaan vuoro on kuultavissa informaatioksi sii-
tä, että lääkkeen käyttöön liittyy ongelmia, jotka vaativat jonkinlaista 
ratkaisua tai pohdintaa. Kuitenkin potilaan viittaus siihen, että hän 
on saanut sivuoireita joskus, pehmentää erimielisyyttä ja toimii vara-
uksena, joka jättää avoimeksi sen mahdollisuuden, että jollain toisella 
kerralla oireita ei ole tullut. Erimielisyyden pehmentäjänä toimii myös 
vuoronloppuinen mut-partikkeli, joka vihjaa siihen, että potilas olisi 
mahdollisesti luopumassa erimielisyydestään (Sorjonen 1989: 176). 

Potilaan mut-partikkelia seuraa tauko, ja homeopaatti pysyy hil-
jaa. Seuraavaksi potilas antaa lisäinformaatiota ongelmaksi osoitetusta 
lääkkeestä, mutta muuttaa samalla puheensa suuntaa (rivit 8–9). Po-
tilas tuo esille, että on keskustellut kyseisestä sivuoireesta ja lääkkeestä 
homeopaatin kanssa aiemmin. Potilas vihjaa siihen, että homeopaatin 
olisi pitänyt tietää asiasta ja ottaa se huomioon päätöstä tehdessään 
eikä tarjota sellaista lääkettä, jonka potilas on aiemmin todennut on-
gelmalliseksi. Potilas siirtää ikään kuin vastuun syntyneestä ristiriidas-
ta homeopaatille. Samalla tavalla kuin edellä potilas päättää tämänkin 
vuoronsa mut-partikkeliin, joka implikoi, että hän on mahdollisesti 
luopumassa erimielisyydestä ja hyväksymässä hoitosuosituksen. Se, 
että potilas jättää vuoronsa systemaattisesti kesken, voi olla yksi kei-
no tarjota homeopaatille paikkaa ottaa kantaa ristiriitaan ja täydentää 
lausetta. Potilaan viimekätinen kannanotto hoitopäätökseen on tois-
taiseksi avoin. 

Edellä analysoiduissa aineisto-otteissa voidaan havaita seuraavan-
kaltaisia yhteisiä piirteitä. Ensiksi, potilaat esittävät erimielisyytensä 
suoraan: erimielisyys ja hoitoehdotuksen ongelmallisuus on ilmeinen. 
Toiseksi, kumpikin potilas perustelee kannanottoaan, ja he tekevät 
sen samankaltaisilla tavoilla. He vetoavat aiempaan kokemukseensa 
tarjotun hoidon negatiivisista puolista, joko hoidon tehottomuuteen 
tai sen aiheuttamiin sivuvaikutuksiin. Potilaan ja lääkkeen käyttäjän 
asiantuntemus otetaan resurssiksi, jonka varaan erimielisyys rakentuu. 
Ammattilaisen ehdottaman hoidon torjuminen näyttäytyy selonte-
kovelvollisuuden alaisena toimintana. Ne tavat, joilla potilaat tuovat 
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esille erimielisyytensä osoittavat, että he suuntautuvat hoitopäätöksen 
vastustamiseen ei-odotuksenmukaisena toimintana, kuten yleensäkin, 
kun ehdotukseen vastataan dispreferoidulla tavalla. Erimielisyyden 
perusteleminen sekä viivyttäminen ovat osa niistä säännönmukaisis-
ta keinoista, joilla keskustelussa yleensäkin osoitetaan dispreferoidun 
vuoron antamista (Levinson 1994: 334–335). Erimielisyyden perus-
teleminen omalla kokemuksella vastaanottotilanteessa on keino tuo-
da erimielisyys esille ilman auktoriteetin jyrkkää kyseenalaistamista. 
Omaan kokemukseen vetoaminen nostaa erityisellä tavalla näkyville 
tilanteessa läsnä olevat erilaiset ”äänet” (vrt. Mishler 1984), ja ylläpi-
tää toimijoiden rooleja ja tehtäviä. Erimielisyys päätöksentekotilan-
teessa nostaa näkyviin institutionaalisen palvelutilanteen perustan: se 
on pohjimmiltaan ammattilaisen ja potilaan näkökulmien risteysase-
ma, jossa koko ajan neuvotellaan erilaisilla kielellisillä keinoilla siitä, 
miten nämä erilaiset näkökulmat sovitetaan yhteen. 

7.2.2 Epäsuora erimielisyys 

Kahdessa edeltävässä aineisto-otteessa potilaat esittivät näkökantansa 
hoitopäätökseen sellaisilla tavoilla, että erimielisyys hoitoehdotuk-
sen kanssa oli ilmeinen. Seuraavassa aineisto-otteessa potilas ei asetu 
vastustamaan homeopaatin hoitosuositusta sinänsä, vaan hoitoehdo-
tuksen jälkeen pyytää lisähoitoa akuuttiin vaivaansa. Potilas käsittelee 
homeopaatin hoitoehdotusta sellaisenaan riittämättömänä, mikä on 
kuultavissa epäsuorana erimielisyytenä. 

Ennen alla olevaa päätöksentekosekvenssiä homeopaatti on il-
moittanut, että hänellä on hoitopäätös mielessään, mutta on jättänyt 
sen avoimeksi ja on kysynyt haluaako potilas kertoa vielä jotain ti-
lanteestaan. Potilaan kieltäydyttyä homeopaatti on informoinut po-
tilasta siitä, että tämän aiemmin käyttämä homeopaattinen lääkitys 
ei vaikuta tulevaan päätökseen. Potilaan aiempi lääkitys on määrätty 
oireenmukaisesti ja ensiapuluontoisesti, ilman perusteellista haastat-



ERIMIELISYYS JA SEN RATKAISU HOIDOSTA PÄÄTETTÄESSÄ 219

telua, joten homeopaatin arvion mukaan kyseisen lääkkeen voi tässä 
tilanteessa sivuuttaa. Homeopaatti kertoo hoitopäätöksen rivillä 4. 

Aineisto-ote 45. Homeopatia 15.1, [C1]
 1     (15.8) ((selaa kirjojaan))
 2 H:   niin jatketaan tästä. 
 3      (.) 
 4 H:   mutta nyt minä annan sinulle natrium muriaatikumia?;
 5      (2.0)((H nostaa katseen P:hen)) 
 6 P:=> aha?
 7 H:   onko tutun kuulonen?=ootko joskus saanu,
 8 P:   ei:: [mun mielestä
 9 H:        [et (  ) (muista) 
10      (0.7)
11 H:   ja sitte sä saat myös sabadillaa, (0.5) ett mä (.) tarkistan
12      niitten yhteensopivuuden? (0.5) ettei ne kumoa toisia, 
13      (1.0) harvemmin annetaan useampia aineita kerralla?, 
14      (1.0) ja nää nyt (1.0) on hyvin tämmösii #fyysisiä ja#,
15      (1.5) mut koskaan ei pois sulje sitte psyykkistä 
16      puolta (0.5) ihminen on kokonaisuus.           
17      (3.7)((P nyökkää)) 
18 P:=> siis se on allergioihin,
19 H:   allergioista että niistä me niinku (1.7) se (0.5) s-
20      niistähän me puhutti[in
21  P:                      [joo,
22 H:   enemmän ja niistä se koostuu (0.5) ja ne kaikki (.) niinku
23      viittaa (1.6) natrimumuriaatikum ja sabadillaan (0.4)
24      jompaankumpaan.
25      (3.0) (( H katse alas kirjoihin)) 
26 H:   mutt (0.5)   [(katsos)
27 P:=>              [ mutt ett onko mitään sellasta että (0.6) esim
28      että jos mulle tuleeh toi (0.7) allergiakohtaus, (0.5) että
29      onko tommosta minkä voi niinku tavallaan ottaa heti siihen.
30 H:   [.hhh
31 P:   [onko semmosta mikä helpot-
32 H:   no aina on se ensioire (.) aine aconi:ttum.
(keskustelu jatkuu aconitum-lääkeaineesta)) 

Potilas vastaa hoitopäätökseen (rivi 4) nousevalla intonaatiolla 
sanotulla aha?-partikkelilla, joka osoittaa hänen käsittelevän sitä uu-
tisena (Heritage 1994: 299). Hoitopäätöksen vastaanottaminen uu-
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tisena on aineistossa harvinaista ja on löydettävissä vain seitsemässä 
päätöksentekosekvenssissä 78:sta. Homeopaatti tarttuu potilaan aha?-
vastaukseen ja kysyy, onko lääke tutun kuuloinen ja onko potilas käyt-
tänyt kyseistä lääkettä joskus (rivi 7). Tämä on kiinnostavaa suhteessa 
siihen mitä ennen päätöksentekoa on tapahtunut. Homeopaatti on 
todennut oman arvionsa pohjalta, että potilaan aiemmin käyttämäl-
lä lääkityksellä ei ole merkitystä tämän vastaanoton hoitopäätökseen. 
Potilaan aiemmin käyttämiä lääkkeitä ja niiden vaikutuksia ei tällä 
vastaanotolla arvioitu (ks. luku 5). Homeopaatin vuoro osoittaa tässä 
nimenomaisessa kontekstissa sen, miten pelkkä aha vastauksena hoi-
toilmoitukseen voi olla monitulkintainen ja ongelmallinen. Homeo-
paatin kysymyksen voi kuulla käsittelevän sitä mahdollisuutta, että 
potilas olisi käyttänyt puheena olevaa lääkettä aiemmin ja näin ollen 
potilaalla olisi myös kokemusta siitä. Rivillä 8 potilas kuitenkin ker-
too, ettei lääke ole hänelle tuttu. 

Seuraavaksi homeopaatti kertoo potilaalle toisesta valitsemastaan 
lääkkeestä (rivit 11–16). Hän muovaa hoitopäätöksensä varmaksi ja 
upottaa samaan vuoroon sekä informaation siitä, että hänen on tarkis-
tettava määräämiensä lääkkeiden yhteensopivuus että perustelut siitä, 
miksi tarkistus on tehtävä. Nämä homeopaatti tekee kuvaamalla lääk-
keiden vaikutusalueita ja homeopaattista kokonaisvaltaisuuden ideaa. 
Toinen hoitopäätös on valmis rivin 16 lopussa, ja potilaalle aukeaa 
paikka puheenvuorolle. Ensin potilas nyökkää (rivi 17) ja tekee sit-
ten ymmärrystarkistuksen ja kysyy onko lääke tarkoitettu allergioihin 
(rivi 18). Homeopaatin hoitopäätökset sisälsivät maininnat kahdes-
ta lääkkeestä ja niiden fyysisyydestä, mutta eivät selkeää informaatio-
ta siitä, mikä on valinnan perusteena tai miksi potilaalle määrättiin 
kahta lääkettä. Potilaan vuoro on kuultavissa jonkinlaisena tulkinnan 
vaikeutena siitä, millä logiikalla homeopatiassa määrätään lääkkeitä: 
potilaalle kokonaisuutena vai oireenmukaisesti. Vastauksessaan poti-
laan kysymykseen homeopaatti viittaa ensin siihen, että he ovat kes-
kustelleet nimenomaan allergioista, ja vahvistaa tällä tavalla potilaan 
tulkinnan siitä, että hoito on tarkoitettu allergioihin. Vastauksessaan 



ERIMIELISYYS JA SEN RATKAISU HOIDOSTA PÄÄTETTÄESSÄ 221

homeopaatti myös perustelee päätöstä. Perusteluiden voi kuulla viit-
taavan siihen, että potilaan kuvaamat allergiaoireet täsmäävät valittu-
jen lääkeaineiden kuvauksien kanssa (rivit 19–24). 

Potilaan epäsuorana erimielisyytenä kuultavissa oleva vuoro on 
riveillä 27–29, 31. Se on rakenteeltaan vaihtoehtokysymyksen muo-
toinen ja se on kuultavissa pyyntönä: potilas kysyy, onko olemassa 
lääkettä akuutteihin allergiakohtauksiin. Potilaan vuoro osoittaa, että 
hän erottaa akuutin allergiakohtauksen hoidon ja pitkäaikaisten al-
lergisten oireiden hoidon toisistaan. Potilas pyytää lääkettä akuuttiin 
allergiakohtaukseen, ikään kuin sanoen: sinä tarjoat minulle x, mutta 
minä haluan lisäksi y (rivi 27). Erimielisyys ei kohdistu suoraan eh-
dotettuun hoitoon, vaan se kohdistuu ennemminkin tarjotun hoidon 
mahdolliseen riittämättömyyteen. Se, mistä potilas päättelee, että tar-
jottu lääke ei liittyisi allergiaoireisin, on arvoituksellista. Ennen pyyn-
töään potilas on kysynyt (rivi 18), mihin vaivaan määrätty lääke on 
tarkoitettu, joka osoittaa, että asiassa on potilaalle jotain epäselvää. 
Potilas ja homeopaatti ovat keskustelleet vastaanotolla potilaan ajoit-
taisista kohtaustyyppisistä allergiareaktioista, jotka potilas on kokenut 
erityisen pelottaviksi. Hän kuvasi niitä ensimmäisenä vastaanotolle 
tullessaan ja käynnin syytä kuvatessaan. Seuraavaksi homeopaatti ryh-
tyy käsittelemään potilaan pyyntöä. 

Yllä olevassa esimerkissä potilas ei varsinaisesti hyväksynyt tai 
torjunut ehdotettua hoitoa. Potilaan pyyntö lisälääkityksestä näyttää 
kuitenkin yhdeltä keinolta esittää erimielisyyttä tarjottuun hoitoon 
ja osallistua hoidosta päättämiseen, ilman päätöksen torjumista ja 
ammattilaisen näkemyksen kiistämistä. Lisähoidon pyytäminen jo-
honkin erityiseen vaivaan hoidon määräämisen jälkeen näyttäytyy 
ammattilaisen ja potilaan välisenä toimintalinjojen ja agendan jon-
kinlaisena erilinjaisuutena sen suhteen, mihin vaivoihin potilas on 
tullut hakemaan vastaanotolta apua ja millä logiikalla hoitoa hänelle 
tarjotaan. Potilaalla on aiempaa kokemusta homeopatiasta ja hän on 
käyttänyt homeopaattisia valmisteita, mutta hän on ensi kertaa kysei-
sen homeopaatin vastaanotolla. 
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Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan yhden aineistoesimerkin kautta 
sitä, mitä vastaanoton aiemmissa vaiheissa on tapahtunut ennen eri-
mielisyyteen päättyvää hoitopäätössekvenssiä. 

7.3 Vastaanoton aiemmat vaiheet ja erimielisyys

Tässä alaluvussa kuvaan päätöksentekoa ja erimielisyyttä siitä näkö-
kulmasta, miten päätöksenteon aiemmat vaiheet antavat viitteitä siitä, 
että päätöksenteon lopputuloksena on erimielisyys. Analyysissa näy-
tän, miten potilaan terveystilanteen ja aiemmin käyttämän lääkityk-
sen arviointi ja niissä saavutettu yhteisymmärrys ovat merkityksellisiä 
päätöksenteossa saavutettavalle yhteisymmärrykselle. Vastaanotolla 
#43 erimielisyyden esiintyminen näyttää olevan kytköksissä siihen, 
että homeopaatti tarjoaa lääkitykseksi jotain, joka potilaan näkökul-
masta on ongelmallista. 

Myös kahdesta muusta vastaanotosta on erimielisyyden lisäksi ha-
vaittavissa myös muita erityisiä piirteitä verrattuna koko aineistoon. 
Vastaanotto #44 käynnistyy valituksesta: potilaan ihottumaoireet ovat 
lisääntyneet ja potilas itse epäilee oireiden pahenemisen johtuvan 
mahdollisesti hänen käyttämästään homeopaattisesta lääkkeestä. Po-
tilas valittaa pahentuneista ihottumaoireistaan ja käyttämästään lää-
kityksestä heti vastaanoton käynnistyttyä, ikään kuin käynnin syynä. 
Vastaanoton edetessä potilas ja homeopaatti käyvät ajoittain enem-
män tai vähemmän eksplisiittistä neuvottelua siitä, mikä osuus ho-
meopaattisilla lääkkeillä on potilaan pahentuneisiin oireisiin ja miten 
niitä tulisi tulkita tai ymmärtää. Potilaan ja homeopaatin agendat ovat 
erilinjaiset: potilas pitää kiinni omasta epäilystään, kun taas homeo-
paatti ajaa omaa linjaansa ja vakuuttelee potilasta eri tavoin siitä, että 
potilaan näkemys on ehkä virheellinen (aineistoa ei ole näytetty).

Kolmannen vastaanoton #45 erityispiirre on se, että potilaan ja 
homepaatin jonkinasteinen tulkintojen erilaisuus siitä, mitä eroa on 
allergialla ja allergiakohtauksella, näyttää käynnistyvän jo vastaanoton 
alussa ja kytkeytyvän epäsuoran erimielisyyden esille tulemiseen. Vas-
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taanoton alussa potilas kuvasi ensimmäisenä vaivanaan seikkaperäisesti 
kohtauksenomaista ja akuuttia kurkunturpoamista, jonka yhdisti syö-
miinsä ruoka-aineisiin. Potilas siis kuvasi allergiakohtausta. Toiseksi, 
potilaan kuvauksen jälkeen homeopaatti pyysi potilasta nimeämään 
tärkeimmän vaivan, sen mihin haluaa apua, ja potilas nimesi allergi-
at päävaivakseen ja homeopaatti kertoi, että haastattelussa ryhdytään 
kartoittamaan allergioita. Päätöksenteossa potilas ikään kuin palaa 
takaisin vastanoton aloitukseen ja nostaa akuutit allergiakohtaukset 
uudelleen puheenaiheeksi pyytäen niihin lääkitystä, ja tekee uudelleen 
eroa kategorioiden allergiat ja allergiakohtaus välillä (aineistoa ei ole 
näytetty).  

Seuraavaksi kuvaan yksityiskohtaisesti potilaan lääkityksen ar-
viointia. Tällä vastaanotolla arviointijakso käynnistyy homeopaatin 
aloitteesta sen jälkeen kun potilas on kuvannut seikkaperäisesti ny-
kyisiä vaivaojaan ja oireitaan. Arvioinnin jälkeen homeopaatti haas-
tattelee potilasta ja siirtyy sitten kertomaan hoitoehdotuksensa (ks. 
ote 43a). 

Aineisto-ote 43 b. Homeopatia 20 [C2] 
1      (5.0)  ((H kirjoittaa))
2  H:  .hhh tota (1.0) käydääs uudestaan ne (0.2) sä oot käyttänyt
3      (0.6) Lakesis,
4      (0.4)  ((H kirjoittaa))
5  P:  mm m?
6      (0.4)
7  P:  ja Tsinkkum (.)oli ne jotka
8      (0.2)
9  H:  tsinkkum,=
10 P:  =.hh joskus autto.
11 H:  joo,=
12 P:  =muut [ei o auttaneet.=
13 H:        [.hh
14 H:  =en- entäs Natrium::muriaattigun sait [sitä joskus,]
15 P:                                        [ ei  ollut  
16     mitään hh vaikutus[ta.
17 H:                    [hava- havaintoja,
18 P:  e:[i,
19 H:    [.hhh Aurum,
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20     (0.6)
21 P:  ei oo ollut mitään (0.2) >sit mä oon< (.) 
22     miälestäni kaikki nää tämmöset (.) krhm rhm[:
23  H:                                            [joo,
24 P:  .hhh mitkä nyt vois kuvitella tämmösiä.
25 H:  joo,
26     (1.0)
27 P:  vaikutuksia mutta en o (0.4) keksinyt muita.
28     (1.2)
29 H:  joo o, .hh ja [ ne oli korkeessa potens]sissa 
30 P:                [(tai en o) huamannut et olis (  )]
31 H:  kans.=
32 P:  =ne oli see kakssatasta mitkä sillon aut[to.
33 H:                                           [joo o,
34     (2.6)(H katsoo muistiinpanojaan) 
35 H:  sul oli niitä kramppeja.
36     (0.8)
37 P:  joo.
38     (1.0)
39 P:  mul on (.) tässä (1.0)  ((sivelee ylävatsaansa))
40     pallee (0.6) on (.) se on niin (0.4) kramppinen ettei taho
41     saada oikeen (.) hengitettyä eikäh (0.6) syätyä eikä

42     juatua eikä nukuttua eikä mi[tään.
43 H:                                 [edelleen,
44 P:  edelleen.
45     (3.2)  ((H kirjoittaa))
46 H:  onks suanenvetoja tai,

((H jatkaa potilaan haastattelua ))

Rivillä 2–3 homeopaatti kysyy potilaan aiemmin käyttämistä lääk-
keistä ja potilaan aiemmin käyttämän lääkityksen arviointi käynnistyy. 
Jatkokäynnillä potilaan kokemukset ja arviointi aiemmin käytettyjen 
lääkkeiden vaikutuksesta ovat yksi vastaanoton ydintehtävistä, se mää-
rittää vastaanoton etenemisen suuntaa: karkeasti jaotellen, joko aiem-
man lääkityksen jatkamiseen tai uuden lääkityksen valintaan. Potilaan 
kuvaus subjektiivisista kokemuksistaan ja arviot lääkkeen vaikutuksis-
ta ovat homeopaatin ensisijainen käytettävissä oleva informaatio, jo-
hon päätöksiä jatkohoidosta on mahdollista peilata (arviointisekvenssi 
ks. luku 4.3.3). 
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Rivillä 2–3 homeopaatti nimeää ensimmäisen lääkeaineen sano-
malla sä oot käyttänyt lakeesis, ja se on suunnattu potilaan vahvistet-
tavaksi. Potilas asettuu kuuntelemaan jatkoa mm m? -vastauksella. 
Lyhyen tauon jälkeen potilas ottaa itsenäisen vuoron ja ikään kuin 
täydentää homeopaatin vuoroa nimeämällä toisen käyttämänsä lääk-
keen ja kertoo, että mainitut kaksi lääkettä ovat joskus auttaneet (ri-
vit 7, 10). Tällä tavalla potilas osoittaa tulkintansa käynnistyneestä 
toiminnasta. Aiemmasta lääkityksestä puhutaan niiden vaikutuksien 
viitekehyksessä, jossa potilaan rooli on ratkaisevassa asemassa. Se, mil-
loin tai minkälaista apua potilas on saanut jää kuitenkin epäselväksi, 
hän viittaa vuorossaan käyttämänsä lääkityksen ajankohtaan epämää-
räisesti sanomalla joskus autto. Homeopaatin joo-vastauksen jälkeen 
(rivi 11) potilas käyttää uuden aloitteellisen vuoron ja täydentää edel-
listä arviointiaan, joka on samalla arvioinnin päättävä vuoro (rivi 12). 
Potilas kertoo, etteivät muut hänen käyttämistään lääkkeistä ole aut-
taneet. Edeltävässä katkelmassa potilas kertoo kantansa käyttämistään 
lääkkeistä. Hän nimeää kaksi lääkettä, jotka ovat joskus auttaneet, ja 
muut kokeilemansa lääkkeet hän sijoittaa luokkaan ’eivät auttaneet’. 
Muista lääkkeistä esitetty arvio on muotoiltu ehdottomaksi, ja vihjaa 
mahdollisesti siihen, ettei potilas ole jatkossa kiinnostunut kyseisiä 
lääkeaineita käyttämään, havaittuaan ne tehottomiksi. 

Huolimatta potilaan vahvasta kannanotosta lääkkeiden vaikutuk-
sista homeopaatti jatkaa aiemmin käytettyjen lääkeaineiden listausta ja 
niiden vaikutusten arviointia (rivit 14, 19), eikä homeopaatti millään 
tavalla kommentoi potilaan edellistä aloitteellista vuoroa. Näin toimi-
malla homeopaatti ikään kuin purkaa auki potilaan kokoavan arvion 
siitä, että muut hänen käyttämänsä lääkkeet ovat olleet tehottomia, ja 
hakee eritellympiä arvioita. Vastauksissaan potilas kertoo, etteivät ho-
meopaatin nimeämät lääkkeet ole häntä auttaneet (rivit 15–16, 21) ja 
osoittaa, että hänen aiempi arvionsa muiden käyttämiensä lääkkeiden 
tehottomuudesta pitää paikkaansa. 
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Rivillä 21 potilas käyttää jälleen aloitteellisen vuoron ja purkaa 
uudelleen homeopaatin esittämää haastatteluformaattia. Vuoroissaan 
(rivit 21–22, 24, 27) hän vahvistaa uudelleen, vaikkakin vaikeaselkoi-
sella tavalla, aiemman toteamuksensa siitä, että muut hänen käyttä-
mistään lääkkeistä eivät ole tehonneet. Potilaan aloitteelliset vuorot 
osoittavat, että potilas vastustaa meneillään olevan toimintaa. Vuorot 
tuovat esille sen, että hän on kertonut kahteen kertaan oman arvionsa, 
jonka pitäisi riittää homeopaatille. 

Tämän kaltainen tulkinta näkyy homeopaatin seuraavasta vuoros-
ta ja hän muuttaa arviointinsa suuntaa ja kysyy lääkkeiden potens-
sin (rivi 29, 31). Homeopatiassa samasta lääkkeestä voidaan määrätä 
potilaalle eri potensseja eli vahvuuksia periaatteella: mitä korkeampi 
potenssi sen vahvempi lääke, vaikkakin varsinaista vaikuttavaa ainetta 
on tällöin vähemmän. Korkeapotenssinen lääke annetaan useimmiten 
vasta hoidon myöhemmässä vaiheessa ja etenkin kroonisiin vaivoihin 
(Sulkakoski 1996: 131). Potilaan vastauksesta (rivi 32) näkyy hänen 
resurssinsa ja asiantuntijuutensa keskustella hoidosta ikään kuin ho-
meopatian sisältä. Vastauksessaan potilas kertoo minkä vahvuisia lääk-
keitä hän on käyttänyt ja kiinnittää arvionsa niihin lääkkeisiin, jotka 
olivat auttaneet. Homeopaatti ottaa tiedon vastaan rivillä 33, joka on 
sekvenssiä päättävä vuoro. Seuraavaksi homeopaatti tekee ymmärrys-
tarkistuksen siitä, mihin vaivoihin potilas oli lääkkeitä käyttänyt (rivi 
35). Potilas vahvistaa vuorossaan (rivi 37) homeopaatin muistikuvan 
siitä, että hän söi lääkkeitä kramppeihin. Seuraavaksi potilas laajen-
taa vastaustaan ja kuvaa sitä, minkälaisia kramppeja hänellä on (rivit 
39–42). Potilas käyttää kuvauksessaan preesensiä, eli kiinnittää kuva-
uksensa tämän hetkiseen tilanteeseen, ei vain aiemmin esiintyneeseen 
vaivaan. Potilaan haastattelu jatkuu oireisiin kohdistuvilla kysymyk-
sillä, eikä aiempaa lääkitystä nosteta enää puheenaiheeksi. 

Edeltävässä esimerkissä näytin, miten homeopaatin käynnistä-
mässä aiemman lääkityksen arviointijaksossa potilas kuvasi yksiselit-
teisesti yhtäältä sitä, mitkä lääkkeet häntä olivat aiemmin auttaneet, ja 
toisaalta kategorisoi kaikki muut käyttämänsä lääkkeet luokkaan ”ei 
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apua”. Lisäksi arviointijakson lopulla potilas toi esille, että se vaiva, 
mihin hän oli kyseisistä lääkkeistä saanut apua, on hänellä edelleen. 
Tämä on kuultavissa vihjauksena siihen, että potilas voisi olla halu-
kas käyttämään kyseisiä lääkkeitä uudelleen, koska ne olivat aiemmin 
auttaneet. Katsotaan seuraavaksi uudelleen otetta #43a ja siinä esiin 
tullutta erimielisyyttä. 

Aineisto-ote 43a. Homeopatia 20 [C2] 
 4  H:    tiäks mikä mun tulee mielee[n.
 5  P:                               [m,
 6        (3.4)(H ja P katsovat toisiaan) 
 7  H:    vähän liian itses#täänselvänä ehkä.
 8  P:    no,=
 9  H:    =Sulfuur.
10        (0.4)
11 P:     mikä,
12 H:     Sulffuur.
13        (0.6)
14 P:     m hm: (0.6) kyllä mää sitäkin oon käyttänyt mut[ta,
15 H:                                                    [nii,
16        (1.0)
17 P:     mutta tota
18        (2.0)
21 H:     tekee mie[li <sy:ödä>, ]
22 P:              [muistaakseni] see kakssatastakin oon kokeillut
23        ei se ainakan sillon auttanut mitään, ((P:n kännykkä alkaa  
          soida))

Homeopaatin hoitoehdotus on rivillä 9, jossa hän kertoo ehdot-
tamansa lääkkeen nimen. Potilas torjuu sen vetoamalla siihen, että on 
käyttänyt kyseistä lääkettä aiemmin ilman tuloksia (rivit 14, 22–23). 
Lääkkeiden arviointijaksossa juuri edellä näimme, miten potilas oli 
nimennyt vain kaksi lääkettä, jotka olivat auttaneet. Lisäksi potilas 
kertoi, että muut hänen käyttämistään lääkkeistä eivät olleet autta-
neet. Arvioitujen lääkkeiden listassa ei mainittu kuitenkaan sulfuu-
ris-lääkettä. Potilaan vuorossa (rivi 14) tietoa sulfuuriksen aiemmasta 
käytöstä ei ole merkitty yhteiseksi, vaan vuorossaan potilas kertoo 
käyttäneensä myös nyt ehdotettua lääkettä. Sen sijaan homeopaatin 
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nii,-vastauksen (rivi 15) voi kuulla käsitelevän potilaan esille tuomaa 
tietoa tiedettynä (ks. Sorjonen 2001b: 277–78). Homeopaatin tapa 
ohjata arviointijaksoa osoitti sen, että hänellä on tiedossa potilaan 
aiemmin käyttämät lääkkeet edellisten vastaanottojen perusteella. 
Näyttää siis siltä, että homeopaatin ehdottama lääke on osa potilaan 
aiemmin käyttämien lääkkeiden listaa. Homeopaatti käynnisti pää-
töksentekosekvenssin esittämällä varauksen tulevan päätöksensä suh-
teen. Se voi olla keino varautua mahdollisesti syntyvään ristiriitaan ja 
osoittaa hoitopäätöksen neuvoteltavuutta. 

Yhteenvetona edellä kuvatuista aineisto-otteista voi todeta seuraa-
vaa. Ensiksi, potilaan aiemmin käyttämän lääkityksen arviointi näyt-
tää olevan aineistossa sen kaltainen sekvenssi, joka voi osaltaan vai-
kuttaa erimielisyyden syntymiseen päätöksenteossa. Etenkin se, miten 
homeopaatti etenee arvioinnin suorittamisessa ja miten hän ottaa 
toiminnassaan huomioon potilaan esittämän näkökulman, näyttää 
merkittävältä. Toiseksi, keskustelussa avautuneet paikat potilaan nä-
kemyksen eksplisiittiseen tarkistamiseen jätettiin käyttämättä. Myös 
tämä näytti selittävän osaltaan erimielisyyden syntymistä. Homeo-
paatti näytti siis toimivan enemmänkin oman agendansa mukaisesti: 
potilaan osallisuus jäi osittain katveeseen ja heijastui näkemysten eri-
linjaisuutena hoidosta päätettäessä. 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan sitä, miten hoidosta syntynyt 
erimielisyys ratkaistaan. 

7.4 Erimielisyyden ratkaisu 

Potilaiden esittämän erimielisyyden jälkeen homeopaatit ryhtyvät rat-
kaisemaan syntynyttä ristiriitaa ja toimimaan yhteisymmärryksen ja 
samanmielisyyden saavuttamiseksi. Näin toimimalla he tuovat esiin 
suuntautumisensa siihen, että samanmielisyys on tavoiteltavaa. Tämä 
on kiinnostavaa suhteessa aiemmissa luvuissa esiin tuotuihin havain-
toihin: homeopaatit eivät näytä systemaattisesti toimivan julkilau-
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sutun samanmielisyyden aikaan saamiseksi. Näin sitä päätellen, että 
ajoittain myös hiljaisuus tai potilaan minimaalinen mm mm -vastaus 
hoitopäätökseen näyttää olevan riittävä toiminnan eteenpäin viemi-
seksi. Homeopaatit eivät käsittele kyseisiä vastauksia esimerkiksi imp-
lisiittisenä vastarintana, joka vaatisi työskentelyä samanmielisyyden 
aikaansaamiseksi (ks. luku 5). Sen sijaan erimielisyys päätöksentekoti-
lanteessa muuttaa toiminnan suuntaa ja homeopaatit ryhtyvät erilaisia 
keinoja käyttäen ratkaisemaan ristiriitatilannetta. 

Kaikissa kolmessa aineisto-otteessa erimielisyyttä ratkaistaan hie-
man eri tavoilla ja myös niiden lopputulokset ovat osittain erilaiset. 
Ensimmäisessä otteessa # 43 homeopaatti ei ensin luovu ehdottamas-
taan lääkkeestä, vaan ryhtyy sovittamaan kuvauksia yhteen – tavoit-
teena yhteisymmärryksen löytyminen. Tämä ei kuitenkaan onnistu ja 
homeopaatti nostaa keskusteluun uuden lääkkeen. Uuden lääkkeen 
kuvausten yhteensovittaminen päättyy potilaan selvästi ilmaisemaan 
samanmielisyyteen. Toisessa aineistoesimerkissä # 44 homeopaatti pi-
tää myös ensin kiinni omasta ehdotuksestaan, mutta sen jälkeen hän 
muotoilee hoitopäätöksen uudelleen potilaan esittämän hoitosuunni-
telman mukaiseksi. Toimintajakson lopussa homeopaatti nostaa alku-
peräisen ehdotuksensa uudelleen keskusteluun, vaikkakin hienovarai-
sesti ja potilaan lopullinen kanta jää lopulta arvoitukseksi. Viimeisessä 
aineisto-otteessa # 45 potilas ilmaisee erimielisyytensä epäsuorasti ja 
pyytää homeopaatin tarjoaman lääkityksen lisäksi myös muuta hoi-
toa. Homeopaatti ratkaisee syntyneen tilanteen kohtelemalla potilaan 
pyyntöä toisesta lääkkeestä relevanttina ja tarjoaa potilaalle toista lää-
kettä potilaan ilmoittamaan vaivaan. Tämän hoitoehdotuksen potilas 
ottaa vastaan minimaalisella, vaikkakin suhteellisen selvällä saman-
mielisyyden ilmaisulla. Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä homeo-
paatit pitävät ensin kiinni omasta hoitoehdotuksestaan, eivätkä aina-
kaan heti luovu omasta auktoriteettiasemastaan. He käyttävät erilaisia 
keinoja osoittaakseen oman hoitopäätöksensä oikeaksi. Kolmannessa 
esimerkissä tilanne on erilainen. Homeopaatin varsinaista hoitoehdo-
tusta – ja hänen auktoriteettiaan – ei kyseenalaisteta, ja voi olla, että 
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homeopaatin on näin ollen helpompi seurata potilaan ehdottamaa 
toimintalinjaa. Eri tavat ratkoa syntynyttä ristiriitaa osoittavat, miten 
potilaan ja ammattilaisen näkökulmia sovitetaan vuoro vuorolta yh-
teen ja miten niistä neuvotellaan. 

Kuvaan seuraavaksi yksityiskohtaisemmin sitä, miten hoitopää-
töksestä syntyvää ristiriitaa ratkotaan kuvauksia yhteen sovittamalla 
ensimmäisenä mainitsemassani tapauksessa. Vastaanotolla erimieli-
syyssekvenssi katkesi siihen kun potilaan kännykkä soi juuri kun hän 
oli ilmaissut erimielisyytensä. Aineisto-ote jatkuu siitä vaiheesta kun 
potilas on lopettanut puhelun ja nostaa syntyneen ristiriidan uudel-
leen puheeksi. 

Aineisto-ote 46. Homeopatia 20, jatko otteelle 43a
 1      (27.0)  ((P tulee takaisin istumaan tuolilleen))
 2  P:  .hh sillon (0.4) se: (1.2) mm öö öö <Sinkkum> #ja# (0.8) ja
 3      Lakeesis kun mää sitä käytin nin se .hhh (0.2) kun mää sen
 4      yhden ainoon pienen billerin otin  ((näyttää samalla sormin
 5      pillerin kokoa))
 6      (0.4)
 7  H:  mm[:,
 8  P:    [nin heti seuraavana päivänä mää jo huomasin (0.6) että se
 9      auttaa ja (0.4) kuukausi< (0.2) kuukausi vaikutti niin 
10      ettei mulle tullut yhtään hikipuuskaa.
11      (0.8)
12 H:   yhdestä.
13      (0.4)
14 P:   yhdestä ainoasta pilleristä.
15      (0.2)
16 P:   [se oli niin]
17 H:   [ otiks  sä ] kuukauden kuluttua sitten uuden,
18      (1.0)
19 P:   ee joo hhh ja tota: (2.2) Tsinkkum (0.2) autto sitten vielä
20      toi sen kuukauden.
21      (.)
22 P:   sitten kun ne rupes palaan nin mää otin uuden niin se (0.4)
23      autto mutta sit se ei enään auttanut.
24      (0.6)
25 H:   mm:,
26      (1.2)
27 P:   ja sit mä kokeilin sitä Lakeesista,
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28      (0.4)
29 H:   [mm,
30 P:   [mutta (0.6) se autto se yhden kuukauden mutta sit se ei 
31      enään auttanut toista.
32      (7.4)  ((H ottaa toisen kirjan ja alkaa selailla sitä))
33 P:   mut jollakin lailla mää kyllä tunnistan ne omakseni ne
34      lääkekuvat siitä (1.8) Tsinkkumista ja Lakees[ikse(n)]
35 H:                                               [  mm:,  ]
36 P:   (0.2) ehk- [(.) ehkä (.) kaikkein parhaiten (että m-) (0.2)
37 H:              [mm:,
38 P:    m m (0.4) muut ei ehkä mua niin paljon kuvaa.
39      (2.2)
40 H:=> niin eihän toi ninkun (0.8) tuolta mielialapuolelta toi
41      Sulffur sulle [(niin)] sovi,
42 P:                 [ mm:, ]
43      (0.8)
44 H:=> mutta (0.4) oireet
45      (0.4)
46 P:   nii i,
47      (0.4)
48 H:=> lämmin pahentaa (0.8) .mn vuateenlämmössä pahentaa (0.4) 
49      aamulla (.) >taikka< levo:n jälkeen pahen[taa.=.hhh (jos
50 P:                                            [mm:,
51 H:   sii on sama kun aamulla?
52      (0.4)
53 P:   mm m?
54      (2.2)
55 H:   nyt mä sen tästä jo (0.4) panin pois, ((selaa kirjaa))
56      (0.6)
57 P:   .hh mutta sitten taas täm[mönen: (0.2) lämmin jos mun on::
58 H:                            [ni
59 P:   kauhee migreeni taikka mun on muu[ten paha olla nin mää meen
60 H:                                    [m:,
61 P:   kuumaan suihuun niin se helpottaa.
62 H:   mm m,
63      (1.6)
64 H:=> .hhh (0.4) modelliteetit Sulffuurissa?
65      (0.6)
66 P:   mm m?
67 H:   pahenee (0.4) levosta?
68      (0.4)
69 P:   [mm?
(Homeopaatti jatkaa kuvausten yhteensovittamista ja poimii sulfuuris-lääk-
keen kuvauksesta erilaisia oireita keskusteluun ja tarjoaa niitä potilaan 
kommentoitavaksi.) 
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Riveillä 2–39 potilas nostaa puheenaiheeksi uudelleen ne kaksi 
lääkeainetta, jotka oli jo aiemmin nimennyt sellaisiksi, jotka häntä oli-
vat joskus auttaneet. Potilas kuvaa lääkkeiden vaikutusta ensin posi-
tiivisesti: lääkkeet olivat auttaneet useamman kuukauden pienellä an-
nostuksella. Lopulta niiden vaikutus oli kuitenkin loppunut ja oireet 
olivat palanneet (rivit 23, 30–31). Vastaanoton aiemmissa vaiheissa ei 
tule kuitenkaan esille se, kuinka kauan sitten potilas lopetti puheena 
olevien lääkkeiden käytön. Potilas päättää kuvauksensa kokoavaan ar-
vioon riveillä 33–38. Arviossaan potilas tuo esille, että edellä puheena 
olevat lääkkeet ovat ne, joiden lääkekuvat hän tunnistaa omikseen, 
kun sen sijaan muut lääkkeet eivät häntä kuvaa niin hyvin. Vuoros-
saan potilas osoittaa homeopaatista asiantuntemustaan: hän puhuu 
lääkkeiden käyttäjän näkökulmasta, mutta kuitenkin homeopatian 
sisältä käyttämällä homeopatian omia käsitteitä ja arviointikriteereitä. 
Potilaan vuoro vihjaa vahvojen perusteidensa kautta siihen, että hän 
voisi mahdollisesti käyttää kyseisiä lääkkeitä jatkossa, vaikkakaan hän 
ei esitä eksplisiittistä kannanottoa lääkkeiden puolesta tai vastaan.  

Homeopaatti ei seuraavassa vuorossa tartu potilaan vihjeeseen ja 
kysy haluaisiko potilas jatkossa käyttää mainittuja lääkkeitä. Sen sijaan 
hän palaa takaisin aiemmin esittämäänsä hoitoehdotukseen sulfuur-
lääkkeen käytöstä, jonka potilas oli aiemmin torjunut. Vuorossaan ho-
meopaatti käsittelee kuitenkin potilaan edellä esittämää kannanottoa 
lääkeainekuvien yhteensopivuudesta ja tekee myönnytyksen kertomal-
la, ettei hänen ehdottamansa lääkkeen kuvaus sovi potilaalle mieliala-
puolelta (rivit 40–41). Tämä havainto ei kuitenkaan muuta homeopaa-
tin hoitoehdotusta, vaan seuraavaksi hän ryhtyy esittelemään kyseisen 
lääkkeen oirekuvausta (rivi 44). Homeopaatin vuoronalkuinen mutta 
kytkee tulevan vuoron edeltävään ja rakentaa siitä kontrastiivista suh-
teessa edelliseen (Sorjonen 1989: 162–63). Vuorossaan homeopaatti 
osoittaa, että vaikka sulfuurin henkinen kuvaus ei sovi potilaalle, niin 
oirekuvaukset sopivat, joten tällä perusteella kyseinen lääke voisi olla 
sopiva. Homeopaatti pitää siis kiinni alkuperäisestä hoitoehdotuksesta 
ja ryhtyy seuraavaksi sovittamaan oirekuvauksia yhteen. Homeopaatti 
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poimii kuvauksia kirjastaan ja tarjoaa niitä potilaan arvioitavaksi, joko 
vahvistettavaksi tai torjuttavaksi. Homeopaatin valitsema toimintata-
pa tuo hoitopäätöksen perusteet potilaan ulottuville ja tarjoaa paikan 
potilaan kommentoinnille (ks. luku 6). 

Homeopaatin ensimmäisen oirekuvauksen jälkeen (rivit 48–51) 
potilas vastustaa esitetyn kuvauksen yhteensopivuutta oireisiinsa (rivit 
57–61). Vuorossaan potilas kertoo, että päinvastoin kuin homeopaat-
ti esittää, niin kuuma helpottaa hänen oireitaan tietyissä tilanteissa. 
Homeopaatti vastaa potilaan esittämään erimielisyyteen mm-partik-
kelilla ja jatkaa sitten oirekuvausten yhteensovittamista (rivit 64–67). 
Näin homeopaatti ohittaa potilaan vuoron eikä käsittele erimielisyyt-
tä, vaan jatkaa valitsemansa toiminnan eteenpäinviemistä. Kuvausten 
yhteensovittaminen jatkuu tästä eteenpäin pitkään, mutta yhteistä 
näkemystä siitä, että sulfuur on oikea lääke, ei synny. 

Erimielisyyden ratkaisu etenee siten, että homeopaatti nostaa kes-
kusteluun sulfuurin lisäksi kaustikum-lääkkeen ja tarjoaa sitä potilaan 
hoidoksi. Seuraavassa otteessa homeopaatti lopettaa ensin sulfuur-
lääkkeen käsittelyn. Otteen lopussa homeopaatti perustelee potilaalle, 
miksi kyseinen lääke on homeopaatin mielestä potilaalle hyvä tässä 
tilanteessa (rivit 5, 7, 13–14), mutta tämä ei saa aikaan potilaan hy-
väksyntää. 

Aineisto-ote 47, Homeopatia 20, jatkoa otteelle 46 
 1  H:    .hh (0.2) ja sitten tästähän< (.) tästähän on että tää on
 2        (0.2) reaktioaine,
 3        (0.8)
 4  P:    mm m?
 5  H:    .hhh ja jos nyt ois Sulffuur tähän.
 6        (1.6)
 7  H:    siis kun kaikki viittaa.
 8  P:    mm m?
 9        (0.4)
10  H:    nyt (0.2) tässä ja nyt.
11        (0.4)
12  P:    mm [m?
13  H:       [jos kuukauden päästä uusitaan (0.4) nin sehän voi olla
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14        ihan toista.=
15  P:    =mm m?
16        (10.4)  ((H lukee kirjaa))
17  H:    .hh (0.2) sitte< (0.6) mikä tossa oli myös (1.2) oli:
18        (0.2) oli oli (.) mielessäni (0.6) .hhh hhhh säätila (0.2)
19        kostea (.) nämä (0.8) tämmöset kostea: (0.6) @liib lö lö lö lö 
20        löö@ (.) kostea syksyinen sää (1.0) puutuneisuutta
21        kädessä (1.0) .hhh niin se <viittaa> homeopaattiseen 
22        lääkeaineeseen nimeltä Kaustikum.
23        (2.2)
24  P:    mm,
25        (1.6)
26  H:    huolehtii (0.6) et[tä asiat] toimii,=
27  P:                      [ mm m.]
28  P:    =mm m?
29        (0.8)
30  H:    toistenkin puolesta,
31        (0.4)
32  P:    ky:l[lä,
33  H:        [(  ) (.) [(  )
34  P:                  [elikkä sillä minä vedän itseni (0.4) puhki
35        ai[na kun,]
36  H:      [ mm:  m]m?
37        (0.8)
38  P:    mä[ä (.) hualeh]din,
39  H:      [ ja Kausti- ]
40  H:    Kaustikum: (.) on: on siinä (0.8) siinä (1.2) ryhmässä (0.2)
41        kun vaivat ovat seurausta toisten hoitamisesta.
42  P:    mm m?
43  H:    .hh (.) olet hoitanut äitiäsi,
44 P:     kyllä?
(Kuvausten yhteensovittaminen jatkuu kaustikum-lääkkeen osalta, aineistoa 
ei ole näytetty). 

Potilas vastaa homeopaatin perusteluihin minimaalisesti mm-par-
tikkeleilla (rivit 8, 12, 15). Vuorojensa kautta potilas osoittaa kuule-
vansa homeopaatin perustelut, mutta välttää ottamasta kantaa niihin 
ja lääkkeen soveltuvuuteen. Homeopaatti ei myöskään hae potilaan 
selkeää kannanottoa, vaikka relevantti paikka sen kysymiselle avautuu 
hoitopäätöksen esittämisen jälkeen. Sen sijaan homeopaatti ryhtyy 
lukemaan kirjaansa (rivi 16). Seuraavaksi homeopaatti muuttaa toi-
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mintansa suuntaa ja nostaa puheenaiheeksi toisen lääkeaineen (rivit 
17–22). Vuoron muotoilu osoittaa sen, että homeopaatti ehdottaa 
nyt kaustikum-lääkettä potilaan hoidoksi. Vuorossaan homeopaatti 
mainitsee kaksi erilaista kuvausta, joiden kertoo viittaavan kaustikum-
lääkeaineeseen. Homeopaatin mainitsemat kuvaukset ovat sellaisia, 
jotka potilas on maininnut aiemmin: kostea syksyinen sää helpottaa 
potilaan oireita ja potilaalla on puutuneisuutta kädessä. Tarjoamalla 
toista lääkettä homeopaatti osoittaa ottavansa nyt huomioon poti-
laan useamman kerran enemmän tai vähemmän suorasti esittämän 
erimielisyyden suhteessa alkuperäiseen hoitoehdotukseen. Ratkaisuna 
erimielisyyteen on uusi lääke, jonka kuvauksia homeopaatti ryhtyy 
seuraavaksi esittelemään ja tarjoaa niitä potilaan vahvistettavaksi (rivit 
26–40). Sekvenssi etenee suhteellisen pitkään kuvauksia yhteen sovit-
tamalla, jonka jälkeen homeopaatti kertoo hoitopäätöksen (ote 48). 

Juuri ennen seuraavaa aineisto-otetta homeopaatti tarkistaa, onko 
potilas käyttänyt aiemmin kaustikum-lääkettä. Potilas arvelee, että 
joskus, mutta pidättäytyy arvioimasta lääkkeen vaikutuksia, jonka jäl-
keen homeopaatti kertoo lopullisen hoitopäätöksen (rivit 1–2). 

Aineisto-ote 48, Homeopatia 20 jatkoa otteelle 47. 
.1=>H:    mul on muistaakseni aika korkeeta Kaustikumia vai alotettasko 
.2        matalasta.
.3        (0.6)
.4  P:    n- n- niin ne e: mää en tiä kuinka ne vaikuttaa muhun.=
.5        ne Akoniittum (.) matala on kyllä vaikuttanut ihan 
.6        s[elkeesti että sen mä olen huomannut mutta niistä muista
.7  H:     [joo.
.8  P:    mul ei oikein oo sillain
.9        (0.2)
10  H:    määpäs katon k[aapista (  )  ((kävelee kaapille))
11  P:                  [.hhh (.) selvää näyttöö.
12        (7.0)
13  H:    h h hhh hm: hm: (kun) Kaustikum (  ) (0.4) mull on (0.8) dee
14        kolmekymmentä (0.2) kak- öö: saksalaista ja ruotsalaista
15        (0.2) ämmää (2.4) äm potenssia (7.2) ja äl äm kuutosta.=
16        tää on mun lempi (0.8) vahvuus nykyään,=
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17  P:    =m hm (0.2) no se (0.4) se [(jos ois)
18  H:                               [(tän) saa ottaa päi[vittäin.
19  P:                                                   [>joo<,
20  P:    joo,
21        (1.0)

22=>P:    sitä vois tietysti kokeilla. 
(Keskustelu etenee lääkkeen annosteluohjeiden kertomiseen ja päätöksenteko-
sekvenssi sulkeutuu.) 

Homeopaatin tapa kertoa hoitopäätös on erityinen. Vuorossaan 
hän käsittelee kaustikum-lääkettä jo päätettynä ja kysyy potilaan mie-
lipidettä siihen, minkä vahvuisella lääkkeellä hoito aloitetaan (rivit 1–
2). Puheenaiheen siirtäminen lääkkeen vahvuuteen seuraa tavallisesti 
hoitopäätöstä, eli ensin tehdään päätös lääkkeestä, ja vasta sen jälkeen 
päätös lääkkeen vahvuudesta ja annostelusta. Homeopaatin maininta 
siitä, mitä lääkettä hänellä on, viittaa kyseisen homeopaatin vastaan-
ottokäytäntöön: siihen kuuluu se, että potilas saa lääkkeet mukaansa. 
Vuorossaan homeopaatti tarjoaa potilaalle asiantuntijan roolia ja avaa 
mahdollisuuden osallistua päätöksen tekemiseen lääkkeen vahvuuden 
osalta. Potilas ei kuitenkaan ota vastaan hänelle tarjottua positiota 
vaan vetoaa potilaan näkökulmaan: lääkkeen vahvuuden arviointi on 
mahdollista vasta kun on kokemusta kyseisestä lääkkeestä. Vuoron-
sa jatkossa potilas kuitenkin esittää varovaisen kannanoton matalan 
potenssin puolesta ja kertoo että se on vaikuttanut ainakin yhden 
lääkkeen osalta (rivit 5–6, 8, 11). Seuraavaksi homeopaatti siirtyy lää-
kekaapille ja sanoo katsovansa kaapista (rivi 10). Vuoro ikään kuin 
siirtää päätöksen lääkkeen vahvuudesta sen varaan, mitä vaihtoehtoja 
on tarjolla. Tutkittuaan kaappia homeopaatti luettelee mitä vahvuuk-
sia kaapissa on. Hän päättää vuoronsa nimeämällä äl äm kuutosen 
lempivahvuudekseen nykyään (rivit 13–16). Tällä tavalla hän osoittaa 
sen, mikä on hänen ensisijainen valintansa. Potilas ryhtyy vastaamaan 
rivillä 17, mutta vuoro jää osittain kesken, koska homeopaatti täyden-
tää edeltävää vuoroaan päällekkäispuhunnassa sanomalla tän saa ottaa 
päivittäin (rivi 18). Potilas vastaa hoitoehdotukseen ensin joo-partik-
kelilla (rivi 20) ja sen jälkeen osoittaa vahvemmin hyväksyvänsä ehdo-
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tuksen sanomalla sitä vois tietysti kokeilla. Keskustelu etenee yhteisen 
näkemyksen vahvistamisen jälkeen tarkempien ohjeiden antamiseen. 

Edeltävässä otteessa potilaan esittämä erimielisyys hoitoehdotuk-
seen ratkesi pitkäkestoisen neuvottelun jälkeen. Aluksi homeopaatti 
piti kiinni omasta näkökulmastaan potilaan hoidon suhteen ja ryh-
tyi sovittamaan yhteen kyseisen lääkkeen ominaisuuksia ja potilaan 
oirekuvauksia. Homeopaatin valitsema toimintalinja ei kuitenkaan 
ratkaissut ristiriitaa: potilas ei osoittanut hyväksyvänsä lääkettä, vaik-
ka ei enää eksplisiittisesti asettunut sitä vastustamaan. Ennemminkin 
potilaan minimaaliset ja viivästyneet palautteet homeopaatin peruste-
luihin näyttivät muuttavan homeopaatin toiminnan suuntaa potilaan 
näkökulman mukaiseksi. Homeopaatti teki sen nostamalla puheen-
aiheeksi toisen lääkkeen, sovittamalla sen kuvauksia yhteen potilaan 
oireiden kanssa. Sekvenssin lopuksi potilas osoitti hyväksyvänsä ho-
meopaatin hoitoehdotuksen. Ristiriita ratkaistiin ja yhteinen näkemys 
hoidosta saavutettiin käyttämällä homeopatialle erityistä ja potilasta 
osallistavaa päätöksentekotapaa. (Ks. luku 6.3.3.) 

Seuraavassa aineisto-otteessa, joka on toinen käsittelemistäni esi-
merkeistä #44, homeopaatti pitää myös aluksi kiinni omasta näkökul-
mastaan ryhtyessään ratkaisemaan ristiriitaa ja yrittää taivuttaa poti-
lasta hyväksymään ehdotetun hoidon. 

Aineisto-ote 49. Homeopatia 29, [D2] 
1       (15.0)((H laittaa kirjan sivuun ja ryhtyy kirjoittamaan)) 
2  H:   otetaan ensimmäinen kalium kalsium ja seeppia 
3       (.) ja kakkosena hebala lakeisis jos ei se toimi.
4       (0.4) ((H kirjoittaa, katse papereissa)  
5  P:=> .joo  
6       (3.5)((H katsoo potilasta, näyttää peukaloillaan ”onnistumisen” 
        merkkiä)) 
7 P:=>  se seeppia on vaan se kun mä oon joskus 
8       saanu aika hirveen ihottuman mut< (1.4) siit on joskus 
9       sun kans juteltu mut<? 
10      (1.7)
11  H:  mut pannaan se silti.
12  P:  =nii,
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13       (1.7)
14  H:   nimittäin seeppia on semmonen juttu et jos oot 
15       siitä saanu sen ihottuman luultavasti se on se aine  
16       mitä sä tarttet.
17  P:   joo,
18       (2.5)((P ja H katsovat toisiaan)) 
19  H:   vai haluutsä et jätetään se pois ja otetaan 
20       vaan ka[lium kalsium.
21 P:           [EI >kokeillaan vaan<.
22       (2.5)((H kirjoitaa))
23 H:    [että sellaisia
24 P:    [kyl mä sen nään melkein [heti jos se 
25 H:                             [mm: joo.
26 P:    samallaiseks heittäytyy ni.
27 H:    joo. 
28       (0.5)
29 H:    .ja sitten sä: voit olla niin et sitte sä: otat 
30       yksinkertasesti pelkästään tota (2.0) #öö# kalsiumia ja ka:liumiah.
31 P:    joo,
32 H:    eikö näin jätä se seeppia sit pois.
3 P:     joo.
34 H:    jos sust tuntuu et <hitto> ei täst tuu mitään.
35 P:    joo.
36       (1.5)
(rivejä poistettu, H antaa yksityiskohtaisia ohjeita lääkkeiden käytöstä)) 
37       (6.2)
38 H:    kun sä muistat sen et jos tulee kauhee ihottuma 
39       ni se järjestää sielt sisältäh.
40       (1.4)
41 P:    nii mä oon sanonu (0.2) et ei mitään väliä,
42 H:    nii.
43       (3.8)((H kirjoittaa)) 
44 P:    mä oon sen ihottuman valmis kestämään jos se (1.0) 
45       alapää on kunnosh.
46 H:    joo.
47       (1.0)
48 H:    ja me laitetaan se,
49       (1.5)
((H ryhtyy antamaan ohjeita lääkeiden käytöstä))

Potilas kertoo erimielisyytensä hoitopäätökseen riveillä 7–9. Huo-
mattavaa on, että potilas lieventää erimielisyytensä astetta päättämällä 
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vuoronsa vuoron vaihdon mahdollistavissa paikoissa mut-partikkelei-
hin (rivit 8, 9). Jälkimmäistä muttaa seuraa 1.7 sekunnin tauko, jonka 
jälkeen homeopaatti ottaa vuoron ja täydentää potilaan edeltävän vuo-
ron sanomalla mut pannaan se silti. Tällä tavalla homeopaatti välttää 
ottamasta kantaa potilaan esittämään erimielisyyteen. Ennemminkin 
homeopaatti käyttää hyväkseen potilaan vuoron mut-lopetuksen avaa-
maa paikkaa toistaa alkuperäinen hoitopäätös, jonka hän muotoilee 
ehdottomaksi. 

Potilas vastaa uudelleen esitettyyn hoitopäätökseen sanomalla nii, 
jonka voi kuulla edellisen yhdessä loppuun saatetun sekvenssin jäl-
keen vahvistavan homeopaatin esittämän täydennyksen (ks. Lerner 
1996). Homeopaatti käsittelee potilaan vastausta riittämättömänä 
hoitopäätöksen hyväksymisen ilmaisuna ja seuraavaksi hän peruste-
lee hoitopäätöstä. Vuorossaan (rivit 14–16) homeopaatti vakuuttaa 
potilasta esittämällä kannanoton nimittäin seeppia on semmonen juttu 
et jos oot  siitä saanu sen ihottuman luultavasti se on se aine mitä sä 
tarttet. Hoitopäätöksen perustelut nojaavat homeopaattiseen hoito-
käsitykseen, jonka mukaan oikein valittu lääkeaine aiheuttaa usein 
ensin oireiden pahenemista (Sulkakoski 1996: 131–32). Potilas vas-
taa kannanottoon sanomalla hiljaisella äänellä joo (rivi 17), jonka jäl-
keen potilas ja homeopaatti katsovat toisiaan. Homeopaatti kohtelee 
potilaan joo-vastausta ja todennäköisesti potilaan katsetta ja muuta 
elekieltä erimielisenä, koska hän muuttaa toimintansa linjaa ja ehdot-
taa uutta hoitopäätöstä kysymällä potilaalta haluaako potilas jättää 
seepian kokonaan pois (rivit 19–20). Tähän potilas kuitenkin vastaa 
voimakkaan kielteisesti sanomalla ei kokeillaan vaan (rivi 21), joka on 
vahva kannanotto alkuperäisen suunnitelman hyväksymisen puolesta. 
Seuraavaksi (rivit 24, 26) potilas ikään kuin purkaa edeltävää vahvaa 
kannanottoaan ja kertoo niistä ehdoista, joiden vallitessa hän on suos-
tuvainen hyväksymään ehdotetun hoidon. Vuorossaan potilas palaa 
aiemmin esittämäänsä ongelmaan kyseisen lääkkeen aiheuttamasta 
ihottumasta ja implikoi, että lopettaa hoidon, jos oireet pahenevat 
uudelleen. Homeopaatti tarttuu potilaan esittämään hoitosuunnitel-



240 HOMEOPAATIN VASTAANOTOLLA

maan ja seuraavissa vuoroissaan tuo esille, että potilas voi toimia juuri 
ehdottamallaan tavalla (rivit 29–30, 32, 34). Potilas vastaa muokat-
tuun hoitosuunnitelmaan ilman viivettä sanotuilla joo-partikkelilla 
(rivit 31, 33, 35), jotka tässä ympäristössä on kuultavissa päätöksen 
hyväksymistä ehdottavina. Tämän jälkeen homeopaatti antaa yksityis-
kohtaisia ohjeita lääkkeiden annostelusta ja käytöstä ja osoittaa näin, 
että keskustelu hoitopäätöksestä on päättynyt. 

Seuraavaksi homeopaatti avaa keskustelun hoidosta kuitenkin uu-
delleen. Riveillä 38–39 hän informoi potilasta siitä, mitä oireiden pa-
heneminen tarkoittaa homeopaattisesta näkökulmasta tarkasteltuna. 
Vuoro on kuultavissa potilaan kannustamisena käyttämään lääkettä, 
huolimatta siitä, että ihottuma pahenisi. Vuoro implikoi, että juuri 
edellä päätetty hoitosuunnitelma, joka perustui potilaan näkemykseen, 
ei ole paras mahdollinen, vaan ennemminkin potilaan tulisi noudat-
taa homeopaatin alkuperäistä hoitopäätöstä. Tätä seuraa tauko (rivi 
40), jonka jälkeen potilas sanoo nii mä oon sanonu (0.2) et ei mitään 
väliä (rivi 41) ja pitkän tauon jälkeen täydentää edeltävää vuoroaan ja 
osoittaa ymmärtävänsä homeopaattisen hoidon logiikkaa. Vuorossaan 
potilas viittaa siihen, mitä hän on puhunut aiemmin vastaanotolla: 
hän on valmis kestämään ihottuman, jos endometrioosi on pois (rivit 
44–45). Potilaan vuoro on kuultavissa ehdollisena sen suhteen, miten 
valmis hän on noudattamaan homeopaatin tarjoamaa hoitolinjaa. 

Potilaan ehdollisen samanmielisyyden ilmaisun jälkeen homeo-
paatti toistaa hoitopäätöksen sanomalla ja me laitetaan se (rivi 64). 
Vuoron alun ja-konnektori rakentaa hoitopäätöksen vuoron jatkoksi. 
Tällä tavalla homeopaatti osoittaa että hänen vuoronsa jatkaa loogises-
ti siitä, mitä potilas edellä sanoi. Homeopaatti muotoilee päätöksestä 
yhteisen käyttämällä me-muotoilua. Näin homeopaatti osoittaa käsit-
televänsä potilaan vuoroa samanmielisenä, eikä potentiaalisesti ehdol-
lisena. Tähän hoitopäätöksen uudelleen kertomiseen potilas ei vastaan 
lainkaan ja homeopaatti ryhtyy kertaamaan lääkkeiden käyttöohjeita. 

Edeltävässä aineisto-otteessa homeopaatti perääntyi potilaan 
osoittaman erimielisyyden jälkeen ensin esittämästään päätöksestä ja 
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tarjosi potilaalle toista suunnitelmaa, josta kiistanalainen lääke oli jä-
tetty pois. Tämän ehdotuksen potilas kuitenkin torjui ja esitti olevan-
sa halukas kokeilemaan lääkettä. Potilas toi kuitenkin ilmi, että jättäi-
si lääkkeen pois, jos ihottumaoireet pahenisivat. Vaikka homeopaatti 
osoitti aluksi hyväksyvänsä potilaan esittämän hoitosuunnitelman, 
niin sekvenssin loppupuolella hän ryhtyi uudelleen vakuuttamaan 
potilasta siitä, että alkuperäinen hoitosuunnitelma olisi paras. Potilas 
ei vastannut sekvenssiä päättävään hoitopäätökseen lainkaan, joten lo-
pulta avoimeksi jäi se, kuinka samanmielinen potilas oli homeopaatin 
hoitopäätöksen kanssa. Ennemminkin homeopaatin ja potilaan näkö-
kulmien erilinjaisuus jäi voimaan. 

Seuraavassa esimerkissä, joka on viimeinen kolmesta, ote # 45, 
potilas esittää implisiittisesti olevansa eri mieltä pyytämällä lääkettä 
akuuttiin allergiaoireeseensa homeopaatin kerrottua hoitopäätöksen 
(rivit 1– 5). Tässä sekventiaalisessa paikassa olisi ollut odotuksenmu-
kaista vastata myönteisesti ehdotettuun hoitoon, minkä potilas jätti 
tekemättä. Rivillä 6 homeopaatti ryhtyy käsittelemään potilaan pyyn-
töä ja mainitsee, että on olemassa aconiitum-lääke, joka on tarkoitettu 
ensioireisiin. Tällä tavalla homeopaatti kohtelee potilaan pyyntöä re-
levanttina ja osoittaa samalla, että potilaan tekemä erottelu akuuttien 
allergiakohtausten ja allergian välillä on oikea. 

Aineisto-ote 50 Homeopatia 15, jatkoa otteelle 45
 1=>P:                [ mutt että onko mitään sellasta että (0.6) esim
 2       että jos mulle tuleeh toi (0.7) allergiakohtaus, (0.5) että
 3       onko tommosta minkä voi niinku tavallaan ottaa heti siihen.
 4  H:   .hhh
 5  P:   onko semmosta mikä helpot-
 6=>H:   no aina on se ensioire (.) aine aconi:ttum.
 7       (1.2)
 8  P:   aconi:ttumia
 9  H:   nii, onkon sulla ollu aconi:ttumia.
10  P:   muistaakseni on kaih ollu,
11       (1.5)
12  H:   sillon niihin yht’äkkisiin päänsärkyihin.
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13  P:   .hhh nii päänsärkyihin mut onkse myös noihin,
14  H:   se on ensioireaine mihin tahansa.
15  P:   joo=kato ku mä muistin sillai et ku (0.8) toi: (1.2) mä sitä
16       nenäsumutetta nytte käyttäny.
17  H:   nii:
18  P:   kun äiti sano mulle ett älä käytä nytten mitään (1.0) noita  
19       homeo(.)paattisia muita.
20  H:   joo,
21  P:   mä en oo ottanu m:itään.
22  H:   mutta aconi:ttum ois se että sillon ku (0.8) tulee joku
23       tämmönen turvotustilanne (.) eikä mitään apua muuta saa. (1.2)
24       niin ensimmäisenä annetaan aconi:ttum.
25  P:   joo no pitää muistaa,
26  H:   muuta tää muu (1.4) onk sulla sitä vielä.
27  P:   sitä on vielä ehkä niinku (0.5) [ton verran [siellä
28  H:                                   [joo        [joo.
29       (0.9)
30  H:   mä kirjotan sen (.) tohon ohjeeseen et muistat sen
31       [sitten sii[tä
32  P:   [joo       [.joo
33  H:   ett (0.5) jos ei mitään ole niin jotaki- (.) joku tämmönen
34       shokki tai reaktio tapahtuu? (.) otetaan aconi:ttum? (1.5) 
35       yleensä se menee jos se on ajotettu oikein.
36       (1.5)
37  H:   ni se menee ohi sillä.
38  P:   joo:.

Homeopaatin kerrottua potilaalle millä lääkkeellä allergiakohta-
uksia voidaan hoitaa (rivi 6), käynnistyy jakso, jossa käsitellään sitä, 
onko potilas aiemmin käyttänyt aconiitum-lääkettä, mihin vaivoihin 
ja milloin (rivit 8–21). Sen jälkeen homeopaatti kuvaa puheena olevaa 
lääkettä (rivit 22–24) Kuvauksessaan hän viittaa vastaanoton aloituk-
seen, missä potilas kertoi kurkun äkillisestä turpoamisesta ja siihen 
liittyvistä tunteistaan sanomalla ku tulee joku tämmönen turvotustilan-
ne. Vuoro alleviivaa sitä, että homeopaatti käsittelee potilaan pyyntöä 
relevanttina ja tarjoaa siihen apua. Potilaan vastaus joo no pitää muis-
taa, on kuultavissa päätöksen noudattamista ehdottavana. Seuraavak-
si homeopaatti tarkistaa, onko potilaalla kyseistä lääkettä kotona ja 
kertoo kirjoittavansa lääkkeen käyttöohjeen potilaan ohjeisiin (rivit 
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26–31). Riveillä 33–35 homeopaatti tekee formulaation hoitopäätök-
sestä eli muotoilee aiemman hoitopäätöksen uudelleen ja aloittaa sen 
et-partikkelilla. Formuloinneilla tyypillisesti suljetaan toimintajakso, 
kuten tässä keskustelu potilaan pyytämästä hoidosta, ja se luo paikan 
toiselle, joka vahvistaa tai torjuu sen (formuloinneista ks. esim. Heri-
tage & Watson 1979; Drew 1998). Nyt homeopaatin formulaatiota 
seuraa tauko, eikä potilas ota puheenvuoroa. Rivillä 37 homeopaatti 
lisää uuden elementin aiempaan, jonka jälkeen potilas osoittaa saman-
mielisyyttä hoitopäätöksen kanssa sanomalla joo: (rivi 38).  

Edeltävässä otteessa homeopaatti käsitteli potilaan implisiittistä 
erimielisyyttä relevanttina ja hyväksyi potilaan esittämän tulkinnan 
siitä, miksi potilas halusi myös muuta lääkitystä kuin homeopaatin 
juuri edellä tarjoamaa. Homeopaatti tarjosi potilaalle uutta lääkettä, 
jolla potilaan kuvaamia akuutteja oireita voidaan hoitaa. Sekvenssin 
lopussa potilas osoitti samanmielisyyttä homeopaatin hoitoehdotuk-
sen kanssa ja yhteinen näkemys hoitosuunnitelmasta oli saavutettu.  

7.5 Yhteenveto 

Aloitin tämän luvun yleishavainnolla siitä, että potilaan osoittama eri-
mielisyys suhteessa ammattilaisen kertomaan hoitopäätökseen on har-
vinaista. Seuraavaksi kuvasin niitä tapoja, joilla erimielisyys esitettiin. 
Asettuessaan vastustamaan hoitopäätöstä potilaat tekivät sen samoilla 
keinoilla kuin odotuksenvastaiset vuorot yleensä keskustelussa raken-
netaan. Näin he osoittivat suuntautumisensa keskustelun normatiivi-
seen rakenteeseen ja institutionaalisen tilanteen erityispiirteisin. Sa-
malla he osoittivat suuntautumisensa siihen, että heidän osuutensa 
päätöksenteossa on merkittävä eikä päätöksentekosekvenssiä voida 
lopettaa ilman, että potilas on hyväksynyt hoitosuunnitelman. Sama 
suuntautuminen tuli esille myös homeopaattien toiminnassa: he ryh-
tyivät eri tavoilla ratkaisemaan syntynyttä ristiriitaa ja rakentamaan 
symmetriaa potilaan ja oman näkökulmansa välille. 
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Analyysissani tarkastelin myös vastaanottojen eri vaiheiden suh-
detta toisiinsa yhden vastaanoton tarkan analyysin avulla. Analyysissa-
ni jäljitin vastaanoton ”vuorovaikutuksellista muistia”. Analyysissani 
näytin, että homeopaatin ja potilaan näkemysten erilinjaisuus, joka 
tuli esille potilaan aiemmin käyttämää lääkitystä arvioitaessa, heijastui 
päätöksentekoon ja siinä esille tulevaan erimielisyyteen. Myös kah-
della muulla erimielisyyteen päätyvällä vastaanotolla oli havaittavissa 
homeopaatin ja potilaan välisten toimintojen erilinjaisuutta vastaan-
oton aiemmissa vaiheissa. Tämä antaa viitteitä siitä, että vastaanoton 
aiempien vaiheiden ”hankaluus” ja se, että se jää ikään kuin ”ilmaan”, 
näyttää nousevan esille vastaanoton myöhemmissä vaiheissa ja vaativan 
selvittämistä. Analyysini nostivat myös esille jo aiemmissa päätöksen-
tekotapojen analyysissa esiin tulleen keskeisen piirteen. Päätöksenteko 
näyttäytyi toimintana, jonka homeopaatit osoittivat pääsääntöisesti 
kuuluvan omiin tehtäviinsä. Auktoriteetin rajat piirtyivät selkeinä 
näkyville ja toimijoiden positiot muokkautuivat paikallisesti epäsym-
metrisiksi. Potilaan näkökulmaan linjautuminen tai potilaan näkö-
kulman eksplisiittinen kysyminen ei ole itsestään selvää. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä työssä olen analysoinut homeopaattisten vastaanottojen vuoro-
vaikutusta osallistujien yhteisenä toimintana. Ensiksi, olen kuvannut 
vastaanoton kokonaisrakennetta eli niitä keskeisiä toimintoja, joista 
vastaanotto rakentuu, joiden mukaan se etenee ja joiden kautta vas-
taanotosta rakentuu juuri homeopaattinen vastaanottotilanne. Olen 
siis pyrkinyt vastaamaan kysymykseen, mitä homeopaatin vastaan-
otolla tapahtuu. Toiseksi, olen analysoinut hoidosta päättämistä: sekä 
päätöksentekoprosessia kokonaisuudessaan, että erilaisia vuorovaiku-
tusrakenteita, joiden tuloksena päätös potilaan hoidosta saadaan ai-
kaan. Erityisenä tarkastelunäkökulmana on ollut se, millä eri tavoil-
la potilas osallistuu päätöksentekoon. Päätöksentekoa olen tutkinut 
myös vertailevasta näkökulmasta tarkastelemalla, miten samanlaisia ja 
erilaisia päätöksentekotavat ovat homeopaatin ja yleislääkärin vastaan-
otoilla ja miten erilaiset tavat kertoa hoitopäätös ovat yhteydessä poti-
laan osallistumiseen. Työssäni olen tarkastellut lisäksi päätöksenteossa 
syntyvää erimielisyyttä hoidosta ja erilaisia tapoja ratkaista syntynyttä 
ristiriitaa. Läpi analyysin olen analysoinut homeopaattisen hoitoide-
ologian ja vastaanottokäytäntöjen suhdetta: olen eritellyt sitä, miten 
homeopaattinen hoitoajatus muokkaa vastaanoton toimintoja ja vuo-
rovaikutusrakenteita. 

Tässä luvussa esitän tutkimukseni keskeiset tulokset ja tarkastelen 
niitä suhteessa aiempaan tutkimukseen ja keskusteluihin. Pohdin eri-
tyisesti potilaan osallistumista ja erittelen sitä, mitä tämän tutkimuk-
sen perusteella osallistumisesta voi sanoa. Lisäksi pohdin tuloksiani 
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hoitoideologian ja vuorovaikutuksen välisen suhteen kautta ja tarkas-
telen hoitosuhdetta myös toimijoiden välisen symmetrian ja epäsym-
metrian näkökulmasta. Lopuksi kokoan yhteen tulokseni ja pohdin, 
mitä uutta tietoa tutkimukseni tarjoaa ja minkälaista käytännön rele-
vanssia tuloksillani on. 

8.1 Vastaanoton kokonaisrakenne ja käynnin syyn kuvaaminen 

Analyysissani lähdin liikkeelle vastaanoton kokonaisrakenteen ku-
vauksesta. Vastaanoton kokonaisrakenne on tärkeä vastaanottotyötä 
ohjaava rakenne; se näyttää työskentelyn peruslogiikan ja sen, miten 
vastaanotolla edetään eri vaiheiden kautta kohti sen tavoitetta eli po-
tilaan terveysongelman selvittämistä. Vastaanoton kokonaisrakenteen 
kuvaus rakentaa perustan yksittäisten vaiheiden tarkemmalle analyy-
sille ja niiden suhteuttamisen toisiinsa. Se osoittaa, millä tavoin ja 
mistä vastaanotolla keskustellaan sen eri vaiheissa ja miten osallistujat 
ratkovat keskinäistä työnjakoaan eri toiminnoissa. Vastaavaa kuvausta 
vastaanoton kokonaisrakenteesta ei videoidun aineiston perusteella 
ole suomalaisilta homeopaattisilta vastaanotoilta ennen tehty, ja se on 
myös kansainvälisesti ensimmäisten joukossa (ks. Chatwin 2003). 

Homeopaattisen vastaanoton rakenne muistuttaa pitkälti yleislää-
kärin vastaanoton rakennetta, joskin yksi keskeinen ero on se, että 
erillistä diagnoosivaihetta ei homeopatiassa esiinny. Selitys tähän löy-
tyy homeopaattisesta hoitoajatuksesta ja vastaanoton työskentelyn 
etenemisestä sen mukaisesti. Vastaanotolla tavoitteena ei ole potilaan 
vaivan nimeäminen sinänsä, vaan kokonaiskuvan muodostaminen 
potilaan terveystilanteesta sekä siitä, minkälainen ”persoona” hän on; 
tämä kokonaiskuva toimii hoidon valinnan lähtökohtana. Sen sijaan 
yleislääkärissä pyritään etenemään diagnoosin kautta hoitoon, mikä 
muokkaa työskentelyä ja sen etenemistä lääkärin vastaanotolla. 

Homeopaattisen hoitoideologian yksi kulmakivi on kokonaisval-
taisuus. Kokonaisvaltaisuuden idea näkyy sekä vastaanoton kokonais-
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rakenteessa että käynnin syyn kuvaamisen vaiheessa. Analyysissani 
näytin, miten homeopaatit käynnin syyn kuvaamisen vaiheessa toimi-
vat kokonaisvaltaisuuden ja homeopaattisen hoitoajatuksen mukaises-
ti: he tarjosivat potilaan vaivoihin ja huoliin kohdistuvien toistuvien 
kysymystensä kautta potilaalle mahdollisuuksia kertoa ja kuvata huo-
liaan ja vaivojaan monipuolisesti. Tällä tavoin homeopaatit osoittivat 
potilaalle, että vastaanotolla on odotuksenmukaista keskustella useista 
vaivoista. Ketjuuntuvat potilaan käynnin syyhyn kohdentuvat kysy-
mykset muodostavat vuorovaikutusrakenteen, jonka kautta vastaan-
otosta rakentuu juuri homeopaattinen, kokonaisvaltaisuuden ideaan 
tukeutuva vastaanotto. Tutkimustulokset näyttävät yksityiskohtaisesti 
sen, miten ja millaisten keskustelukäytäntöjen kautta homeopaatti-
nen hoitoideologia ja siihen limittyvä vuorovaikutusideologia konk-
retisoituvat vastaanotolla käynnin syyn kuvaamisessa ja miten potilaat 
osallistuvat kuvaamalla vaivojaan tai huoliaan monipuolisesti. Tutki-
mustulokset siis tarkentavat homeopaattisten tekstien kuvauksia siitä, 
miten ja minkälaisten kysmysten avulla potilasta edesautetaan kerto-
maan vaivoistaan monipuolisesta.

Käynnin syyn kuvaamisen vaiheessa tuli esille myös, miten vakiin-
tunutta lääkärin vastaanottoa ja sen toimintakäytäntöjä pidetään ho-
meopaattisilla vastaanotoilla peilauspintana, johon sen toimintaa hei-
jastetaan (ks. Ruusuvuori 2003; Ruusuvuori, tulossa a, b). Ajoittain, 
kun homeopaatit pyysivät potilasta kertomaan muista vaivoistaan 
kuin potilaan ensimmäiseksi mainitsemasta, he kertoivat eksplisiit-
tisesti, että homeopatiassa on tarkoituksena puhua kaikista vaivoista 
tai huolista. Potilaan tullessa ensi kertaa vastaanotolle on oletettavaa, 
että hänellä ei välttämättä ole selkeää käsitystä siitä, mitä vastaanotolla 
tapahtuu ja mistä asioista on odotuksenmukaista puhua ja missä vai-
heessa. Tästä syystä on oletettavaa, että lääkärin vastaanoton tutum-
mat toimintakäytännöt suuntaavat potilaan toimintaa. Kertoessaan 
potilaalle vastaanoton työjärjestyksestä homeopaatit käyttivät peilaus-
pintana yleislääkärin vastaanottoa, jossa on odotuksenmukaista hoitaa 
yhtä vaivaa kerrallaan (ks. Raevaara 2000). Kyseisellä toiminnalla ho-
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meopaatit ikään kuin ”sosiaalistivat” potilasta homeopaattisen hoito-
käytäntöön. 

8.2 Yksipuolinen päätöksenteko ja potilaan osallistuminen 

Potilaan osallistuminen päätöksentekoon on viime vuosikymmeninä 
ollut vilkkaan terveyssosiologisen tutkimuksen ja keskustelun kohtee-
na (Quill & Brody 1996; Charles ym. 1997, 1999; Elwyn ym. 1999; 
Roter 2000). Muutokset terveydenhuoltojärjestelmässä, terveyspoliit-
tisissa linjanvedoissa sekä potilaan asemassa ja oikeuksissa ovat saaneet 
aikaan myös muutoksia näkemyksissä potilas–lääkäri-suhteen ole-
muksesta. Näiden tarkastelutapojen muutoksen voi kiteyttää seuraa-
viin, vaikkakin hieman kärjekkäisiin sanoihin: ”It is no longer enough 
(if it ever was) to simply tell patients what to do. Empowered patients 
want information and the right to do their own decisions” (du Pré 
2000: 15). 

Potilaan osallistumisesta esitetään siis usein normatiivisia ja kuvai-
levia malleja. Tutkimuksessani olen lähtenyt liikkeelle toisenlaisesta 
näkökulmasta. Työssäni olen tarkastellut potilaan osallistumista erit-
telemällä vastaanotolla tapahtuvan päätöksenteon vuorovaikutusra-
kenteita eli sitä, miten päätökset tehdään ja miten potilas osallistuu 
konkreettisesti päätöksentekotilanteessa. Työni tulokset tuovat siten 
uutta tietoa potilaan osallistumisen tavoista ja osallistumisen ehdoista 
sekä homeopaatin että lääkärin vastaanotoilla. Homeopaattisten vas-
taanottojen päätöksentekoa ei ole aiemmin yksityiskohtaisesti kuvat-
tu ja eritelty, eikä suomalaisten yleislääkäreiden lääkehoitoon liittyviä 
päätöksentekotapoja myöskään ole ennen systemaattisesti tarkasteltu. 
Marja-Leena Sorjonen (2001a) on analysoinut lääkäreiden antamia 
ohjeita ja potilaiden vastauksia niihin, mutta hänen tarkastelemansa 
kategoria, ohjeet tai direktiivit, sisältävät myös muunlaisia kuin lää-
kehoitoon liittyviä ohjeita tai päätöksiä, joten olen työssäni peilannut 
omia tuloksiani hänen tuloksiinsa vain soveltuvin osin. Työssäni olen 
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analysoinut potilaan lääkitykseen liittyviä hoitopäätöksiä yleislääkä-
rissä pienellä aineistolla. Tämä jättää monet muut potilaan hoitoon 
liittyvät tärkeät päätökset lääkärin vastaanotolla, kuten sairaslomasta 
päättämisen, tarkastelun ulkopuolelle ja tarjoavat aihetta lisätutki-
mukseen. Lisäksi tutkimatta on, miten hoitopäätöksistä neuvotellaan 
esimerkiksi erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja tilanteissa, joissa on 
kysymys vakavista potilaan elämään ja terveyteen liittyvistä asioista. 

Aineiston analyysin perusteella olen sijoittanut sekä homeopaatin 
että lääkärin erilaiset päätöksentekotavat jatkumolle, jonka toisessa 
päässä on yksipuolinen ja toisessa yhteistyönomainen päätöksenteko. 
Yksipuolinen päätöksentekotapa vastaa kirjallisuudessa esitettyä lää-
kärivetoista päätöksentekotapaa, jossa lääkäri antaa potilaalle tietoa, 
mutta tekee itse päätöksen (Roter & Hall 1992; Charles ym. 1999; 
Entwistle ym. 2001). Sekä homeopaatin vastaanotolla että yleislääkä-
rissä yksipuolinen päätöksenteko oli vallitsevin käytäntö. Tämä tulos 
on samansuuntainen useiden tutkijoiden havaintojen kanssa: huoli-
matta siitä, että yhteistyönomaista päätöksentekoa pidetään monella 
tavalla tavoiteltavana, niin käytännössä traditionaalinen, ammattilais-
vetoinen päätöksenteko on edelleen vallitsevin. Toisin sanoen, tavoit-
teiden ja käytännön välillä vallitsee kuilu (Britten ym. 2000; Coulter 
1999; Stevenson ym. 2004). 

Homeopatian kohdalla tulos on myös tutkimukseni ennakko-ole-
tuksen vastainen: olin arvioinut, että kokonaisvaltaisuuden ja potilas-
lähtöisen työskentelyn idea näkyisi myös vahvana päätöksenteossa ja 
muovaisi siitä yhteistyönomaista. Toisaalta tämä tulos näyttää olevan 
myös homeopaattisen hoitoideologian mukaista toimintaa. Suurim-
massa osassa homeopaattien ammatillisia tekstejä ja myös käytännön 
ammattilaisten haastatteluissa tulee esille, että nimenomaan hoito-
päätöksen tekeminen, erilaisten oireiden ja niiden painoarvon pun-
nitseminen, ovat homeopaatin ammattitaitoa, jota he voivat tarjota 
potilaalle, eikä potilaan osallistumista päätöksentekoon välttämät-
tä erityisesti tavoitella. (Boerick ym. 1990; Vithoulkas 1991, Frank 
2002, suullinen tiedonanto Suomen Homeopaattiyhdistys 2004; vrt. 
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 Chappell &  Andrews 2001.) Näyttää siltä, että homeopatian hoi-
toideologian ydinajatus kokonaisvaltaisuudesta ja potilaslähtöisistä 
työskentelytavoista näkyvät vahvoina sekä homeopaatin tavoissa työs-
kennellä vastaanoton aloituksessa että tavoissa haastatella potilasta ja 
käyttää homeopaattista kirjaa osana haastattelua. Sen sijaan päätöksen-
teko asettuu hoitoajatuksen mukaisesti enemmän homeopaatin tehtä-
viin kuuluvaksi. Tulokset osoittavat, että homeopaatit työskentelevät 
vastaanoton eri vaiheissa erilaisista näkökulmista suhteessa potilaan 
osallistumiseen, eikä kokonaisvaltaisuuden ideaan kytkeytyvä ajatus 
potilaslähtöisyydestä ole välttämättä koko vastaanoton läpikäyvä toi-
mintaa ohjaava periaate. 

Homeopaatit ja lääkärit näyttävät yksipuolisessa päätöksenteos-
sa orientoituvan siten, että päätöksenteko kuuluu heidän toimialu-
eeseensa, heidän tehtäviinsä ja heidän ”tontilleen”. Homeopaatit ja 
lääkärit kohtelevat omia oikeuksiaan kertoa päätöksestä omaan aukto-
riteettiinsa nojaten ei-problemaattisena ja antamaansa päätöstä itses-
tään selvänä, ei-neuvoteltavana. (Vrt. Sorjonen 2001a, 89–111.) Kun 
päätöksestä kertomisen tapa on yksipuolinen, näyttää se tarjoavan 
potilaalle ensisijaisesti päätöksen vastaanottajan ja hyväksyjän paikan. 
Yksipuolisessa päätöksenteossa homeopaatti ja lääkäri esittävät hoi-
topäätöksen valmiina ja varmana, heidän ammatilliseen päättelyyn-
sä perustavana kuvauksena siitä, mitä tulee tapahtumaan, sanomal-
la esimerkiksi me teemme x. Vuoron muotoilun piirteet eivät osoita, 
että päätöksestä olisi syytä keskustella enemmän, että siinä olisi jotain 
epäselvää tai että potilaan olisi syytä kommentoida päätöstä laajem-
min omasta näkökulmastaan. Potilas osallistuu yksipuolisessa päätök-
senteossa yleisimmin vastaamalla hoitopäätökseen dialogipartikkelilla 
joo, joka käsittelee päätöstä ymmärrettynä ja ehdottaa sen hyväksy-
mistä. Tämän tutkimuksen puutteena on se, että en ole analyysissani 
tarkastellut systemaattisesti potilaiden joo-vastauksia niiden erilaisen 
prosodisten piirteiden kautta tai katsonut kuinka paljon ja minkälai-
sissa paikoissa erilailla sanottuja joo-vastauksia annetaan ja miten ne 
vaikuttavat vuorovaikutuksen etenemiseen. Päätöksentekosekvenssien 
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analyysi osoitti kuitenkin selkeästi, että joo-vastausta kohdeltiin riittä-
vänä, huolimatta niiden erilaisista prosodisista piirteistä. Huomion-
arvoista oli myös se, se ajoittain homeopaatit kohtelivat myös poti-
laiden mm-vastauksia riittävinä, etenkin jos niihin oli yhdistyneenä 
nyök käys. Tämä havainto antaa myös aihetta lisätukimukselle. 

Potilaiden minimaalinen tapa vastaanottaa hoitopäätös ei kui-
tenkaan tarkoita yksiselitteisesti sitä, että he olisivat vain passiivisia 
päätöksen kuulijoita ja toiminnallaan ylläpitäisivät ammattilaisten ja 
potilaiden välistä työjakoa sekä kunnioittaisivat ammattilaisen asian-
tuntijuutta. Kyseinen tulkinta on liian suoraviivainen, sillä myös 
minimaaliset vastaukset ovat potilaiden aktiivista toimintaa, joiden 
kautta he tuovat esille hoitopäätöksen hyväksymisen. Tämä tulkinta 
saa tukea siitä, että aineistossa esiintyy myös erimielisyyttä hoitopää-
töksestä: ajoittain, vaikkakin harvoin, potilaat asettuvat vastustamaan 
ehdotettua hoitoa. Hoitopäätöksen vastustaminen ja sitä seuraavan 
erimielisyyden ratkaisu homeopaatin ja potilaan kesken osoittavat, 
että suuntautuminen yhteisen näkemyksen saavuttamiseen hoito-
päätöksestä eli hoitopäätöksen hyväksyminen olisi normi, johon sekä 
homeopaatti että potilas päätöksenteossa suuntautuvat. Potilaat voi-
vat siis osallistua päätöksentekoon minimaalisilla kielellisillä keinoilla 
ehdottamalla päätöksen hyväksyntää, mikä on odotuksenmukainen 
toiminta hoidosta päätettäessä. 

Aineistosta tehdyt havainnot osoittavat, että eri kieli- ja kulttuuri-
alueilla on eroja sen suhteen, minkälainen vastaus tulkitaan riittäväksi 
ehdottamaan päätöksen hyväksymistä. Britannialaisessa ja Yhdysval-
talaisessa aineistossa hoitopäätökseen ei vastata suomalaisen joo-par-
tikkelin kirjaimellisella käännöksellä yes tai yeah, vaan mahdollinen 
yeah vastauksena hoitopäätökseen tulkitaan säännönmukaisesti vih-
jaavan erimielisyyteen. Se ei ole riittävä vastaus, vaan lääkärit tekevät 
säännönmukaisesti lisätyötä saadakseen selkeän hyväksynnän aikaan. 
Suomalaisessa aineistossa joo:ta käsitellään riittävänä vastauksena hoi-
topäätökseen; se mahdollistaa päätöksentekosekvenssin sulkemisen 
ja siirtymisen seuraavaan toimintaan, eikä hoitopäätöksestä ole siis 
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tarpeen keskustella pitempään. Näyttää siis siltä, että joo-partikkelin 
käyttöfunktiot ovat monipuoliset ja vaihtelevat eri konteksteissa. Ky-
seinen ero eri kielialueiden ja kulttuurien välillä on tärkeä esimerkiksi 
silloin kun käännetään suomalaisia aineistoja englanniksi. Tällöin on 
tarkoin eriteltävä ja pohdittava sitä, milloin joo:n funktio on sama 
kuin esimerkiksi alright tai okay. Lisäksi tämä havainto antaa haas-
teita vertailevalle jatkotutkimukselle eri kielialueiden ja kulttuurien 
välillä: haasteena on tutkia, millaisilla keinoilla samanmielisyyttä ja 
yhteisymmärrystä rakennetaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja 
minkälaiset vastaukset tulkitaan riittäviksi samanmielisyyden ilmauk-
siksi. Olen tehnyt kaksi viime vuotta väitöstutkimustani kansainväli-
sessä ESF-projektissa, jossa nimenomaan tutkitaan yllä mainitsemiani 
kysymyksiä. Projektissa vertaillaan samanmielisyyden (affi  liation) ja 
erimielisyyden (disaffi  liation) ilmaisemisen tapoja eli sosiaalisten suh-
teiden ylläpitoa kuuden kielen ja erilaisten kontekstien välillä. 

Edellä kuvattu yksipuolinen päätöksentekotapa muistuttaa lähei-
sesti lääkärin vastaanottoja koskevassa tutkimuksessa ”paternalistisek-
si” kutsuttua eli lääkärin käsissä olevaa päätöksentekoa, jota kohtaan 
on esitetty voimakasta kritiikkiä. Potilaan aktiivista osallistumista pai-
nottava normatiivinen lähestymistapa jättää kuitenkin huomioimat-
ta hoitosuhteen ja päätöksenteon muunlaisia ulottuvuuksia. Roterin 
ja Hallin (1992) mukaan ammattilaisvetoinen päätöksentekotyyppi 
implikoi, että päätökset ovat potilaan parhaaksi. Potilaan tehtävänä 
on toimia yhteistyössä eli tehdä se mitä käsketään. Heidän mukaan-
sa se ei kuitenkaan ole yksiselitteisen negatiivinen hoitosuhteen tai 
päätöksenteon malli, vaan se sisältää myös paljon tukevia ja hoitavia 
elementtejä, huolimatta hoitosuhteen epäsymmetriasta. Erityisesti 
paternalistisen hoitosuhteen supportiivinen eli tukeva ja kannustava 
luonne näyttäisi olevan merkityksellinen silloin kun potilaalla on vai-
kea ja vakava sairaus. Huolen helpottuminen on jo itsessään terapeut-
tista, ja lisäksi tähän malliin sisäänrakennettu luottamus sekä usko 
antavat lääkärille mahdollisuuden toteuttaa ”lääketieteellistä magiaa” 
ja homeopatiassa näin ollen ”homeopaattista magiaa” (emt). Tulkitsen 
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”magia”-sanan viittaavan ennen kaikkea siihen, että potilas luottaa ja 
uskoo ammattilaisen sanaan ja ammattitaitoon; ammattilaisen esittä-
mä ja määrittelemä hoitoehdotus riittää potilaalle, se on ammattilai-
sen tarjoama vastaus potilaan pyyntöön hoitaa hänen terveysongel-
mansa. Voikin siis kysyä, milloin ja minkälainen osallistuminen on 
potilaan kannalta riittävää? Riittääkö osallistumisen kokemukseen se, 
että on saanut kertoa ja kuvata huoliaan monipuolisesti ja on kokenut 
tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi? Olisiko niin, että tällöin esimer-
kiksi tarve tai halu osallistua päätöksentekoon valintoja tekemällä olisi 
vähäisempää ja luottaminen ”homeopaattiseen magiaan” täydentäisi 
hoitosuhteen ulottuvuuksia? Näihin kysymyksiin vastaaminen vaatii 
lisätutkimusta ja toisenlaista tutkimusasetelmaa. 

Lääkärin vastaanotoilta tehtyjen tutkimusten mukaan kaikki po-
tilaat eivät halua muutosta hoitosuhteen perinteisiin lähtökohtiin. 
Päätöksenteon osalta on lääkärin vastaanotoilta havaittu, että noin 
kolmasosa potilaista ei halua osallistua omaa hoitoaan koskevaan pää-
töksentekoon, vaan he haluavat lääkärin tekevän päätöksen ja ottavan 
vastuun hoidosta (Silverman 1997; Guadagnoli & Ward 1998; Roter 
2000). Tästä syystä potilaan suhteellisen passiivinen rooli ja minimaa-
liset vastaukset hoitopäätökseen yksipuolisessa päätöksenteossa eivät 
ole sama asia kuin ”huono” päätöksenteko. Ennemminkin se asettaa 
ammattilaisen haasteen eteen: miten neuvotella ja selvittää sitä, miten 
kukin potilas haluaa olla mukana päätöksenteossa. 

Yksipuoliseen päätöksentekotapaan liittyy vielä yksi tutkimukses-
ta nouseva tulos. Ammattilaisen suhteellisen yksipuolisesti tekemää ja 
ilmoittamaa hoitopäätöstä voi tarkastella myös vastaanoton organisoi-
miseen kiinnittyvien yleisempien reunaehtojen kautta. Erityisesti tar-
koitan tällä sitä usein esitettyä argumenttia, että esimerkiksi yleislää-
kärin vastaanoton kiireellinen aikataulu asettaa rajoituksia sille, mikä 
on vastaanoton työjärjestys. Argumentin perusajatus on, että jos aikaa 
on vain noin viisitoista minuuttia potilaalle, ei potilaan aktiivinen 
osallistuminen hoidosta päättämiseen ja vaihtoehtoisten hoitolinjojen 
pohtiminen ole mahdollista. Homeopaattisista vastaanotoista tehty-
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jen havaintojen perusteella väitän kuitenkin, että kysymys ei ainakaan 
ensisijaisesti ole ulkoisten ehtojen asettamista rajoituksista osallistu-
jien toiminnalle hoidosta päätettäessä. Vaikka homeopaatin vastaan-
otot ovat keskimäärin 45 minuutin pituisia, ei potilaan osallistuminen 
päätöksentekoon ole välttämättä erityisen aktiivista. Ennen kaikkea 
on siis kysymys päätöksenteon vuorovaikutuksellisesta logiikasta ja 
ohjaamisesta, ei ajasta. 

8.3 Yhteistyönomainen päätöksenteko ja potilaan osallistuminen

Aineistoissa esiintyvien yhteistyönomaisten päätöksentekotapojen 
piirteet olivat samansuuntaiset sekä homeopaatin vastaanotolla että 
yleislääkärissä. Molemmilla vastaanotoilla potilaille esiteltiin hoito-
vaihtoehtoja: homeopatiassa valintaa tehtiin eri homeopaattisten val-
misteiden välillä ja yleislääkärissä esimerkiksi siitä, aloitetaanko jokin 
hoito vai ei. Hoitovaihtoehtojen esittäminen oli yksi käytänne, jolla 
potilaan mielipidettä hoitoon haettiin ja tarjottiin paikkaa osallistu-
miselle. Toinen molemmilla vastaanotoilla esiintynyt käytänne oli po-
tilaan kannanoton kysyminen puheena olevasta hoidosta: potilaalle 
tarjottiin mahdollisuuksia esittää kantansa päätöksen puolesta tai sitä 
vastaan ja osallistua tällä tavalla päätöksentekoon. Se, että sekä lääkärit 
että homeopaatit käyttävät potilasta osallistavia käytänteitä päätök-
senteossa osoittaa, että heillä on mahdollisuus valita erilaisten päätök-
sentekokäytäntöjen välillä. 

Aineistossani potilaat myös tarttuivat heille päätöksenteon kulu-
essa tarjottuihin paikkoihin kommentoida hoitoehdotusta ja esittää 
oma näkökantansa hoidosta. Potilaat tekivät tämän niin sanotuilla 
laajennetuilla vastauksilla, eli he esittivät pidempiä puheenvuoroja ja 
kommentoivat eri tavoilla hoitopäätöstä. Potilaan osallistumisen ta-
vat näyttävät perin toisenlaiselta kuin yksipuolisessa päätöksenteos-
sa. Näyttää siis siltä, että yllä kuvatut tavat keskustella päätöksistä ja 
purkaa päätöksentekoa pienempiin vaiheisiin ovat toimivia keinoja 
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saada potilas mukaan päätöksentekoon, sillä kyseiset käytänteet tar-
joavat myös potilaille legitiimin ja odotuksenmukaisen paikan kom-
mentoida hoitopäätöstä. Kyseiset käytänteet ovat vastaavia, joita myös 
muualla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu (esim. Collinsin ym. tu-
lossa). Mitä hyötyä tämäntapaisesta osallistumisesta sitten on yhtäältä 
ammattilaiselle ja toisaalta potilaalle? Ammattilaisen kannalta kyse on 
kaiketi ensisijaisesti siitä, että käyttämällä osallistavia päätöksenteko-
käytänteitä hoitosuhdetta muokataan symmetrisempään suuntaan: 
potilaalle osoitetaan, että hänen näkemyksillään päätöksenteossa on 
merkitystä ja että ammattilainen on halukas neuvottelemaan hoidos-
ta. Toiseksi tällä tavalla saadaan vuorovaikutuksen keinoin vahvistet-
tua yhteistä näkemystä hoidosta ja vastaavasti ratkottua mahdollisia 
näkemyseroja. Potilaalle yhteistyönomaiset päätöksenteonkäytänteet 
tarjoavat tietoa muun muassa erilaisista hoitovaihtoehdoista, niiden 
perusteista ja mahdollisuuden arvioida niitä. Riittävä tieto ja ymmär-
rys omasta hoidosta ovat tärkeimpiä tekijöitä, jotka osaltaan vaikut-
tavat myös potilaan halukkuuteen sitoutua hoito-ohjeiden noudat-
tamiseen jatkossa ja tarjoavat potilaalle mahdollisuutta kontrolloida 
vastaanottotilanteen sallimissa rajoissa omaa hoitoaan (Roter & Hall 
1992; Reid 1984.) 

Homeopaatit käyttivät yhteistyönomaisessa päätöksenteossa myös 
homeopatian hoitoajatukseen kiinteästi liittyvää käytännettä eli ku-
vausten yhteensovittamista. Tässä päätöksenteon tavassa homeopaatit 
tarjosivat potilaalle osallistumisen mahdollisuuksia tarjoamalla po-
tilaan vahvistettavaksi kirjoissa esitettyjä ja homeopaatin valitsemia 
lääkeaineiden kuvauksia. Potilaan tehtävänä oli arvioida kuvauksen 
yhteensopivuutta omiin tuntemuksiinsa ja kokemuksiinsa. Kyseinen 
käytänne tarjosi potilaalle sekä mahdollisuuden kommentoida ehdo-
tettua hoitoa että välineitä ymmärtää homeopaattisen päätöksenteon 
logiikkaa: sitä mistä homeopatiassa on pohjimmiltaan kysymys. Ku-
vausten yhteensovittamisen avulla homeopaatti ja potilas vahvistivat 
yhteistä näkemystä siitä, että hoito on potilaalle oikea. Varovaisesti 
arvioiden näyttää siltä, että erityisesti suoraan homeopaattiseen hoito-
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ideologiaan nojaava päätöksentekoprosessi eli kuvausten yhteensovitus 
tarjosi potilaalle monipuolisemmat osallistumisen mahdollisuudet: 
sekä informaatiota päätöksenteon logiikasta että paikkoja kommen-
toida puheenaiheena olevaa hoitoehdotusta päätöksentekoprosessissa. 
Tutkimuksessani esittämä analyysi kuvausten yhteensovittamisesta 
ja sen eksplisiittisestä kytkemisestä päätöksentekoprosessiin tarjoaa 
uudenlaisen näkökulman tarkastella homeopaattisen hoitoideologi-
an mukaista toimintaa käytännön vuorovaikutuksessa ja ymmärtää 
sitä, miten hoitoideologia siirtyy käytäntöön ja vaikuttaa keskustelun 
etenemiseen sekä muokkaa osallistujien rooleja potilasta osallistavalla 
tavalla. 

Kaiken kaikkiaan homeopaattisesta päätöksenteosta ja potilaan 
osallistumisesta voidaan todeta seuraavaa. Homeopaatit käyttävät 
vastaanotoilla sekä yksipuolisia että yhteistyönomaisia päätöksenteko-
käytäntöjä, jotka tarjoavat potilaalle erilaisia mahdollisuuksia ja tapoja 
osallistua. Yksipuolinen päätöksentekotapa on kuitenkin vallitsevin. 
Tämä voi osittain selittyä homeopaattisesta hoitoajatuksesta: homeo-
paattisissa teksteissä esitetään useimmiten, että päätöksenteko kuuluu 
ammattilaisen tehtäviin ja on osa heidän ydinosaamistaan. Tämä nä-
kyy myös niissä tavoissa, joilla päätöksentekoa toteutetaan vastaan-
otolla (esim. Frank 2002; ks. myös Brien ym. 2004). Toisaalta ho-
meopaatit työskentelevät päätöksenteossa myös potilasta osallistavilla 
tavoilla. Tämä näyttää konkreettisesti sekä sen, että päätöksenteko-
prosessin ohjaaminen on valinta, että sen, miten potilaan osallistumis-
ta on mahdollista muuttaa tai edesauttaa erilaisten päätöksentekokäy-
täntöjen kautta. 

8.4 Vuorovaikutussuhteen ulottuvuudet 

Edellä esittelemissäni tutkimukseni keskeisissä tuloksissa huomionar-
voista oli se, miten hoitosuhteen symmetria–epäsymmetria-ulottuvuus 
vaihteli vastaanoton eri vaiheissa ja samankin toimintajakson sisällä. 
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Homeopatiassa käytetään paljon aikaa vastaanoton alkuvaiheessa po-
tilaan tilanteen selvittämiseen ja tarpeiden kartoittamiseen. Tällöin 
potilaalla on paljon osallistumisen paikkoja ja hän myös osallistuu 
aktiivisesti monilla eri tavoilla, ja näin hoitosuhde muovautuu paikal-
lisesti symmetriseen suuntaan. Päätöksenteossa hoitosuhde rakentui 
jännitteiseksi symmetrisyys–epäsymmetrisyys-ulottuvuuden suhteen. 
Yksipuolisessa päätöksenteossa homeopaatti oli selkeä auktoriteetti ja 
toimijoiden suhde muovautui enemmänkin epäsymmetriseen suun-
taan. Sen sijaan osallistavassa päätöksenteossa homeopaatti tarjosi po-
tilaalle erilaisilla tavoilla osallistumisen mahdollisuuksia. Tällä tavoin 
hän muovasi hoitosuhdetta symmetriseen suuntaan myös päätöksente-
ossa ja samalla piti hienovaraisesti kiinni omasta asiantuntijuudestaan 
esimerkiksi valitsemalla tietyn lääkeaineen keskustelun kohteeksi. 

Analyysin perusteella voikin siis väittää, että paikallisesti saavutet-
tu symmetrisyys toimijoiden välillä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se 
samalla häivyttäisi institutionaaliseen tilanteeseen vääjäämättä sisälty-
vän tiedollisen epäsymmetrian, joka liittyy olennaisesti ammattilaisen 
tehtävään ja sen hoitamiseen (ks. Drew & Heritage 1992; Maynard 
1991; Heritage 1997). Terveydenhuollon institutionaaliset tilanteet 
ovat potilaan ja ammattilaisen näkökulmien risteysasema, jossa po-
tilaan kokemuksellinen tieto ja ammattilaisen teoreettinen tietämys 
kohtaavat. Potilas hakee vastaanotolta ammattilaisen apua terveys-
ongelmansa ratkaisemiseksi – ammattilaisen on siis oltava ammatti-
lainen, jonka toiminta nojaa hänen erityistietoonsa, taitoonsa ja ko-
kemukseensa. Toimijoiden suhde vastaanotolla tai tähän suhteeseen 
kohdistuvat odotukset eivät voi olla täysin symmetriset. Ennemmin-
kin voidaan ajatella, että se, millaiseksi tämä suhde muovautuu, on 
ratkaistava ja neuvoteltava viime kädessä itse käytännön toiminnassa 
ja vuorovaikutuksessa (Peräkylä 1998; 2002). Päätöksenteon analyy-
sissa olen näyttänyt erilaisia tapoja, miten tätä suhteen ulottuvuutta 
on muovattu ja rakennettu paikallisesti homeopaattisella vastaanotol-
la. 
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Lääkärin vastaanottojen suhteen on esitetty, että potilaan asian-
tuntijuus etenkin kroonisissa sairauksissa vahvistuu ja lähenee todel-
lista symmetriaa, koska potilas on terveytensä ja sen hoitamisen en-
sisijainen ammattilainen. Potilaalla on kokemusta sairaushistoriansa 
monista vaiheista ja erilaisista hoidoista; niiden tehosta, tehottomuu-
desta ja sivuvaikutuksista. Lisäksi asiantuntijuutta vahvistaa hankit-
tu tieto erilaisista lähteistä, kuten kirjallisuudesta, internetistä, poti-
lasjärjestöistä ja vertaisryhmistä. Nämä resurssit vahvistavat potilaan 
asiantuntijuutta ja valmiuksia neuvotteluasemaan asettumisesta am-
mattilaisen kanssa. (Esim. Kangas 2003, 73–95). Homeopatiassa ti-
lanne on monimutkaisempi. Vaikka suurimmalla osalla vastaanotoille 
hakeutuvista potilaista on jokin krooninen vaiva, eli heillä on pitkäai-
kaista kokemusta vaivastaan ja erilaisista hoidoista, ei heillä etenkään 
ensikäynneillä ole välttämättä tietoa homeopatiasta, sen periaatteista 
eikä kokemuksia juuri homeopaattisesta hoidosta. Tästä syystä voisi 
ajatella, että heidän asettautumisensa neuvottelevaan ja symmetrisem-
pään asemaan homeopaatin kanssa hoidosta päätettäessä ei ainakaan 
hoitosuhteen alkuvaiheessa ole mahdollista, vaan pikemminkin ho-
meopaatin on oltava selkeä auktoriteetti, oman erityisalueensa tiedon 
hallitsija. Se, miten tätä lähtökohtaa puretaan ja suhteesta muokataan 
symmetrisempää, on siten vuorovaikutuksen kuluessa ja hoitosuhteen 
edetessä ratkaistava asia. 

Viimeinen huomioni yksipuolisesta päätöksenteonmallista nou-
see homeopaattisen hoitosuhteen erityislaadusta verrattuna terveys-
keskuslääkärin vastaanottoon. Ursula Sharma (1992, 165–169) on 
esittänyt seuraavanlaista kritiikkiä vaihtoehtolääkinnän ja siis myös 
homeopatian holistisen ja potilaslähtöisyyden ideoista. Hänen mu-
kaansa holismi implikoi, että hoito on hyvin pitkälle räätälöity kulle-
kin potilaalle yksilöllisesti. Sharma kyseenalaistaa potilaslähtöisyyden 
ja holismin kytköksen ja esittää, että vaihtoehtolääkinnässä potilaan 
ja hoitajan välinen suhde on markkinasuhde, kuluttajan ja palvelun 
myyjän välinen. Vaihtoehtohoitojen harjoittajat eivät ole niin suuren 
professionaalisen kontrollin alaisena kuin lääkärit, koska he työsken-
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televät suhteellisen itsenäisesti. Heidän on myös ”myytävä” terapiansa 
potilaille, joilla ei välttämättä ole suurta motivaatiota jatkaa, jos he 
eivät ole tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Sharma kysyykin, onko paras 
tapa turvata potilassuhteen jatkuvuus se, että tarjoaa potilaalle rää-
tälöityä hoitoa ja potilaan kontrollia. Sharman mukaan terapeutilla 
luulisi olevan suuri intressi vakuuttaa potilasta hoidon tehosta, saada 
hänet sitoutumaan hoitoon ja taata sillä tavalla hoitosuhteen jatku-
vuus. Tämä johtuu siitä, että vaihtoehtolääkinnässä terapeutin asema 
on erilainen kuin lääkärin: hänellä ei ole käytössä praktisia sanktioi-
ta ja hänellä on vähemmän ammatillista ja moraalista auktoriteettia 
yhteisössä ylipäänsä. Tästä syystä myös homeopaatin mahdollisuudet 
vaikuttaa potilaaseen, jos potilas ei ole halukas ottamaan määrättyjä 
lääkkeitä tai noudattamaan ohjeita, ovat vähäisemmät. 

Edellä kuvattua ideologiakriittistä näkökulmaa voi tutkimukseni 
kautta hahmottaa seuraavasti. Ensiksi on muistettava, että potilaan 
päätös hakeutua homeopaatin vastaanotolle on aktiivinen ja oletetta-
vasti myös punnittu valinta eri hoitomuotojen välillä ja sen voi olet-
taa vahvasti myös implikoivan potilaan periaatteellista suostumista 
ainakin kokeilemaan kyseistä hoitomuotoa. (Entwistle ym. 2002). 
Päätöksentekoa on syytä hahmottaa pitempänä prosessina, jossa vas-
taanotolla tehtävä päätös hoidosta on vain yksi osa kokonaisuutta ja 
muut hoitoprosessiin liittyvät päätökset ovat enemmän tai vähemmän 
potilaan käsissä. 

Millä tavalla potilaita sitten sitoutetaan hoitoon? Tutkimukseni 
perusteella voi yhtäältä ajatella, että yksipuolisessa päätöksenteossa 
potilaan sitouttaminen jää suhteellisen pinnalliseksi vuorovaikutuk-
sen tasolla tarkasteltuna. Homeopaatit perustelevat valitsemaansa ja 
suosittamaansa hoitoa potilaalle ja kertovat päätöksensä, jonka po-
tilaat ottavat vastaan minimaalisilla vastauksilla. Vaikuttaisi ennem-
minkin siltä, että homeopaatti kunnioittaa potilaan autonomiaa: hän 
tekee työnsä, tarjoaa potilaalle apuaan, mutta jättää potilaan päätet-
täväksi sen, mitä hän jatkossa tekee. Toisaalta voi ajatella myös, että 
homeopaatit toimivat sen oletuksen varassa, että jo potilaan hakeutu-
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minen vastaanotolle kertoo potilaan halukkuudesta homeopaattiseen 
hoitoon, eikä potilaan suostumuksen ja sitoutumisen hakeminen olisi 
niin ensiarvoisen tärkeää. Sen sijaan osallistavassa päätöksenteossa ho-
meopaatit työskentelevät systemaattisemmin niin, että potilas tuo jul-
ki oman suostumuksensa ja halukkuutensa noudattaa hoitopäätöstä. 
Etenkin kuvausten yhteensovittamisen käytäntö näyttäsi olevan yksi 
tapa myös sitouttaa potilasta hoitoon. Siinä tehdään työtä erityisesti 
sen eteen, että potilas todella ymmärtää, miksi valittu lääke on juuri 
hänelle oikea – ja voi olla että samalla potilaalle ikään kuin ”myydään” 
hoitoa Sharman (1996) väitteiden mukaisesti. Tätä problematiikkaa 
olisi kiinnostavaa tutkia jatkossa perusteellisemmin esimerkiksi haas-
tattelemalla potilaita ja homeopaatteja – tulokset toisivat lisävalaistus-
ta hoitosuhteen ja sen ulottuvuuksien ymmärtämiseen. 

8.5 Lopuksi 

Usein esitetty sarkastinenkin kysymys väitöstutkimuksen tekijäl-
le on, kannattiko tutkimus tehdä. Vastaukseni on kyllä, useastakin 
syystä. Työni on tuottanut tietoa aiemmin tutkimattomasta toimin-
taympäristöstä, jossa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiä 
ratkotaan ja potilaalle tarjotaan apua. Olen työssäni näyttänyt, mitä 
homeopaatin vastaanotolla tapahtuu, miten homeopaatti ja potilas 
toimivat vastaanotolla vuorovaikutuksessa keskenään. Tutkimukseni 
on myös näyttänyt, miten vastaanottotyöskentelyä on mahdollista ja 
hyödyllistä tarkastella sitä kautta, miten ammatillinen hoitoajatus nä-
kyy vastaanoton keskustelukäytänteissä ja niiden organisoitumisessa. 

Tutkimukseni tarjoaa yhden puheenvuoron potilaan osallistumi-
sesta käytävään ajankohtaiseen ja vilkkaaseen keskusteluun ja tutki-
mukseen. Työssäni olen tarkastellut osallistumista vuorovaikutuksen 
näkökulmasta eli tarkastelen sitä, mitä potilaan osallistuminen konk-
reettisesti voi olla ja millä keskustelun keinoilla sitä on mahdollista 
tukea. Tutkimukseni tarjoaa uutta tietoa ja sen keskeisiä tuloksia on 
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mahdollista hyödyntää sekä opetuksessa että käytännön työssä kaikil-
la niillä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisilla toiminta-alueilla, 
joissa vuorovaikutus on keskeinen työväline. Haasteeksi jää se, miten 
käytännön ammattilaisten ja tutkimuksen välistä vuoropuhelua on 
mahdollista kehittää. Suomessa tämänsuuntaisia avauksia on jo tehty. 
Laadullisen terveystutkimuksen verkosto (LATE) on järjestänyt kaksi 
tutkijoiden, virkamiesten ja käytännön työntekijöiden yhteistä semi-
naaria potilaan osallistumisen mahdollisuuksista terveydenhuollossa. 
Tämän kaltainen vuoropuhelun lisääminen on ehdottoman tärkeää ja 
hyödyllistä. Se tarjoaa mahdollisuuksia tiedon välittämiseen, erilaisten 
näkökulmien ymmärtämiseen ja käytäntöjen kriittiseen arviointiin ja 
kehittämiseen. 

Tutkimusasetelmani jättää kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle 
monia tärkeitä kysymyksiä potilaan terveydenhoidon kokonaispro-
sessissa, koska vastaanottotilanne on vain yksi osa laajempaa hoitoon 
liittyvää prosessia. Esimerkiksi kysymykset potilaan tyytyväisyydestä 
vastaanottoon, hänen kokemuksensa osallistumisestaan ja se, noudat-
tiko hän hoitopäätöstä vastaanoton ulkopuolella, jäävät tämän tut-
kimuksen puitteissa vastaamatta. Näiden kysymysten ja vastaanotto-
vuorovaikutuksen tutkimiseen tarvitaan erilaista tutkimusasetelmaa. 
Potilaan tyytyväisyyttä voi tutkia esimerkiksi haastattelulla tai kyselyllä 
välittömästi vastaanottotilanteen jälkeen. Ohjeiden ja hoitopäätöksen 
noudattamista on mahdollista tutkia tekemällä seurantahaastattelu tai 
kysely esimerkiksi kahden viikon ja kahden kuukauden kuluttua vas-
taanotosta. 

Toivon, että tutkimukseni on tarjonnut lukijalle näkemyksen kes-
kustelunanalyysin käytöstä ja mahdollisuuksista sosiaalipsykologises-
sa vuorovaikutustutkimuksessa. Pyrkimyksenäni on ollut avata yksi 
ikkuna lisää erityisesti sen tarkasteluun, miten institutionaalisia teh-
täviä suoritetaan, sosiaalisia suhteita rakennetaan, yhteisymmärrystä 
ylläpidetään ja ristiriitoja ratkotaan ammattilaisen ja potilaan välisessä 
vuorovaikutuksessa terveydenhuollon monipuolisissa kohtaamistilan-
teissa. 
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Liite 1
Litteroinnissa käytetyt merkit 

[    ] päällekkäispuhunnan alkamis- ja päättymiskohta 
= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 
(0.0) hiljaisuus mitattuna sekunteina ja sekunnin kymmenyksinä 
(.) 0.2 sekuntia lyhyempi hiljaisuus 
(     )  sulkeissa epäselvästi kuultu jakso tai sana, jota ei ole kuultu 
. laskeva intonaatio 
, tasainen intonaatio 
? nouseva intonaatio  
lii- sana jää kesken (yhdysviiva sanan lopussa)
 > jälkeen tuleva puhe aloitetaan äkkinäisesti
>  < ympäröivää puhetta nopeammin puhuttu jakso  
<  > ympäröivää puhetta hitaammin puhuttu jakso
liian äänteen painottaminen (alleviivaus)
lii:an kaksoispiste(et): välittömästi edeltävän äänteen pidennys 
°   ° ympäröivää puhetta hiljaisemmalla äänellä puhuttu jakso 
.hh sisäänhengitys  
hh uloshengitys
(h) uloshengitys, useimmiten nauru, sanan keskellä
£   £ hymyilevällä äänellä sanottu jakso
#   # narisevalla äänellä puhuttu jakso 
↑ sana lausuttu ympäristöään korkeammalta 
↓ sana lausuttu ympäristöään matalammalta 
PIT äänen voimistaminen
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Liite 2
Tiedote tutkimuksesta homepaateille ja potilaille 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

Teemme tutkimusta vuorovaikutuksesta homeopaattisilla vastaanotoilla. 
Aineistoa verrataan aiemmin tehtyyn tutkimukseen lääkärin ja potilaan vä-
lisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tervey-
denhuoltoalan ammattilaisten koulutuksessa. 

Aineisto kerätään videoimalla vastaanottotilanteet. Tutkijat eivät ole läs-
nä vastaanottotilanteessa.

Tutkimusaineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin.
Tuloksista raportoitaessa häivytetään kaikki tunnistamisen mahdollis-

tavat tiedot.

Kiitos osallistumisestanne!

Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksesta, ottakaa yhteys joko Johanna Ruu-
suvuoreen tai Pirjo Lindforsiin.

Johanna Ruusuvuori Pirjo Lindfors
yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
33014 Tampere 33014 Tampere
p.   215 6571  p. 050-3526286
fax 215 6080
e-mail: johanna.ruusuvuori@uta.fi 
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Liite 3 
Suostumuslomake tutkimuksen osallistumisesta 

SUOSTUMUS VASTAANOTON VIDEONAUHOITUKSEEN

Teemme tutkimusta vuorovaikutuksesta homeopaattisilla vastaanotoilla. 
Aineistoa verrataan aiemmin tehtyyn tutkimukseen lääkärin ja potilaan vä-
lisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tervey-
denhuoltoalan ammattilaisten koulutuksessa. 

Aineisto kerätään videoimalla vastaanottotilanteet. Tutkijat eivät ole läs-
nä vastaanottotilanteessa.

Tutkimusaineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin.
Tuloksista raportoitaessa häivytetään kaikki tunnistamisen mahdollis-

tavat tiedot.

Suostun siihen, että vastaanottokäyntini videoidaan yllä mainituilla 
ehdoilla

_____________________________________________________
Päiväys ja Allekirjoitus
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Liite 4
Kyselylomake homeopaateille 

TERAPEUTTIEN TAUSTATIEDOT

Nimi

Yhteystiedot

Koulutus a) homeopaattinen koulutus
  kesto:
  koulutuksen järjestäjä:

 b) muu ammatillinen koulutus:

Työkokemus  homeopatian alalta
 kesto:

Keskimääräinen vastaanoton kesto
 ensikäynti:
 jatkokäynti:

Mikä näkemyksesi mukaan on homeopaattisen vastaanoton tarkoitus ja 
miten se eroaa perinteisen länsimaisen lääketieteen näkökulmasta?
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ENGLISH ABSTARCT  

In homeopathic encounter – a study of interaction and 
decision-making practices.

Alternative and complementary medicine, like homeopathy, has be-
come increasingly popular in Western societies within the last 30 yea-
rs. One of the key explanations of this success is proposed to be the 
quality of the relationship between the professional and the patient: 
in interview studies the patients recurrently report that they consider 
the relationship with the practitioner positive and participatory and 
that their experiences and knowledge are appreciated along with the 
professionals’ expertise. Th is study is among the fi rst Finnish and in-
ternational studies of the actual interaction between homeopath and 
patient. 

Th e data consists of 40 video-recorded and transcribed homeopat-
hic encounters from fi ve diff erent homeopaths. As comparative data 
I use 20 general practice consultations and relevant previous studies 
of decision making in general practice. Th e data have been analysed 
using conversation analysis (CA), which is a rigorous method to study 
the structure of interaction in detail and examine the ways in which 
the participants construct activities on turn by turn basis to accomp-
lish the institutional task at hand. 

In the background chapters I give both a brief review of the fi eld 
of alternative and complementary medicine from the perspective of 
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sociology of health and background information of the principles of 
homeopathic healing and practice. Th e rest of the study is structu-
red around empirical analyses. First, I describe the overall structure 
of activities in the homeopathic consultation. In the main empirical 
chapters I analyse in detail how decision making process on patients’ 
treatment proceed. I describe the ways in which the treatment decisi-
ons are delivered by the professional and received by the patient. 

In a unilateral decision making format, which is most common 
both in homeopathy and in general practice, the decisions are deli-
vered as defi nite and already made by the professional. Th e patients 
receive these kinds of decisions with minimal responses. In a partici-
patory decision making format the professionals use several conversa-
tional practices to make the process more open for discussion and by 
these means give patients opportunities to participate. Th e practises 
used are 1) discussion of the treatment options, 2) asking the patient’s 
opinion, and in homeopathy 3) matching the descriptions of the re-
medy with patients’ symptoms and experiences, which gives the pa-
tient also opportunities to understand the rationale of homeopathic 
decision making. In participatory decision making patients’ responses 
to the decisions are extended. In the last empirical chapter I analyse 
cases in which the patient disagrees with the proposed treatment, and 
describe the diff erent ways by which these disagreements get solved. 

Th e study off ers three kinds of fi ndings. First, it describes the 
overall structure of the homeopathic consultation and illustrates how 
the basic activities and the institutional task at hand get conducted. 
Second, it gives a detailed analysis of diff erent practices of decision 
making and the ways in which patients in homeopathy and in general 
practice participate in decision making. Th e study also suggests the 
ways in which participation can be facilitated. Th ird, the study shows 
how language and cultural context may infl uence the ways in which 
the decision making gets conducted. Th e results can thus be exploited 
in health care education and in actual practice in health-related insti-
tutional settings. 


