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On kiitosten aika 

”Mikään ei ole arvokkaampaa kuin tämä päivä.”  
– Goethe 

Usean vuoden kestänyt väitöskirjamatkani on saavuttanut polkunsa pään. Väitöskirja on nyt valmis! 

Polku on ollut mielenkiintoinen – välillä se on ollut haastava, välillä onnistumisen hetkiä täynnä. Upeat 

tapahtumat ja ihanat kohtaamiset ovat jääneet lähtemättömästi mieleeni. Tapaamani ihmiset ovat kas-

vattaneet minua tutkijana ja ihmisenä. Heidän antamansa tuki ja kannustus ovat auttaneet minua vie-

mään tutkimustani eteenpäin (väitöskirjahan ei synny yksin) ja saamaan tutkijan työluvan. 

Eräitä ihmisiä haluan kiittää erityisesti. Ilman teitä matkani olisi ollut varsin toisenlainen. Ensinnä-

kin tahdon kiittää tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin asiakkaita ja työntekijöitä siitä, että 

otitte minut lämpimästi vastaan ja päästitte mukaan arkeenne. Haluan kiittää myös mielenterveysjär-

jestöä, joka näki väitöskirjatutkimukseni niin tärkeäksi, että antoi minulle luvan tehdä sitä. Ilman tätä 

luottamusta tutkimukseni ei olisi syntynyt eikä olisi sellainen, kuin se on nyt. 

Minulla on ilo ja kunnia saada esitarkastajiksi Maarit Alasuutari ja Ulla Tiililä. Kiitos, teille arvok-

kaista ja rakentavista esitarkastuslausunnoista, jotka ovat auttaneet kehittämään tutkimustani johdon-

mukaisemmaksi ja selkeämmäksi. Erityinen kiitos kuuluu vastaväittelijälleni Aino Kääriäiselle. Kiitän 

sinua suostumisesta vastaväittäjäkseni.  

Tutkimukseni ohjaajina Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä ovat ol-

leet professori Kirsi Juhila ja professori (ma.) Irene Roivainen. Kirsi ja Irene ovat olleet apunani aina 

silloin, kun olen tukea tarvinnut. Kirsi – kiitän sinua siitä, että olet rohkaisut ja kannustanut minut 

tutkijauralle sekä ohjannut ja tukenut tietäni sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimuksen maailmaan. 

Sinulle kuuluu iso kiitos myös väitöskirjani ohjaamisesta ja kommentoinnista sekä kärsivällisyydestä, 

valmistuihan se lopulta. Ireneä haluan kiittää kannustuksesta väitöskirjamatkan eri vaiheissa ja erityi-

sesti siitä, että olen aina tiennyt, että olet saatavilla – koputus riittää. Mielenkiintoni erilaisiin asiakirjoi-

hin ja asiakasdokumentaatioon sai alkunsa lastenkodissa viettämieni työvuosien aikana. Kiinnostukseni 

asiakirjoihin heräsi uudelleen Tampereen yliopiston sosiaalityön opintoihin kuuluvalla käytännön opis-

kelujaksolla, jolla tutustuin sosiaalityöntekijöiden kirjoittamiin lastensuojelun asiakirjoihin. Ne innoit-

tivat minut tutkimusmatkalleni. Kun minulle myöhemmin tarjoutui mahdollisuus tutkia mielenterveys- 

ja päihdekuntoutujien asiakirjoja, tartuin tilaisuuteen. Kiitos tämän mahdollistamisesta kuuluu nykyi-
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selle tutkijakollegalleni ja ystävälleni Suvi Raitakarille. Ilman hänen tekemäänsä ehdotusta voisi tutki-

muspolkuni suunta olla toinen tai se olisi saattanut jäädä kulkematta. Suvi – haluan kiittää sinua myös 

tuesta, ohjauksesta ja kannustuksesta työni eteenpäin saattamisessa sekä niistä lukemattomista ker-

roista, jolloin luit työpapereitani ja kommentoit niitä. Olet ollut korvaamaton tuki väitöskirjakirjapo-

lullani!  

Olen työskennellyt noin viisi vuotta kahdessa Kirsi Juhilan vetämässä projektissa. Ensiksi Tekesin 

rahoittamassa projektissa ”Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntou-

tuksessa” (2010–2012) ja toiseksi Suomen Akatemian projektissa ”Asiakkaiden ja työntekijöiden vas-

tuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä” (2011–2016). Projektityöskentely on ollut minulle 

suuri oppimiskokemus. Kiitän teitä tutkijakollegani Kirsi, Suvi, Sirpa, Chris, Jenni-Mari, Johanna ja 

Anna. Te olette raottaneet minulle ovia laadullisen tutkimuksen ja mielenterveyskuntoutuksen maail-

maan Suomessa ja Englannissa. Matkamme on ollut täynnä pieniä ja isoja seikkailuja sekä naurua. 

Toisten projektilaisten kanssa matka on ollut lyhyt, toisten kanssa pidempi. Jokainen teistä on kuiten-

kin vaikuttanut väitöskirjaani tekstieni lukijoina ja kommentoijina, mistä olen teille suuressa kiitoksen 

velassa. 

Tutkimustyöni aikana olen kuulunut erilaisiin tutkijaryhmiin. Niistä haluan erityisesti kiittää sosiaa-

lityön jatko-opiskelijoiden ryhmää ja sen ohjaajia Kirsi Juhilaa, Arja Jokista, Hannele Forsbergia ja 

Tarja Pösöä työtäni edistäneistä kommenteista. Osa ryhmän jatko-opiskelijoista on jo saanut tohtorin-

tutkintonsa valmiiksi. Kiitos Rosi Enroos, Sinikka Forsman, Riikka Haahtela, Suvi Holmberg, Minna-

Kaisa Järvinen, Outi Kauko, Kaisa-Elina Kiuru, Katja Kuusisto, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario, 

Emma Vanhanen, Tarja Vierula, Sami Wirkkula ja monet muut nimeltä mainitsemattomat ryhmäläiset. 

Katja Kuusistoa ja Riikka Haahtelaa haluan kiittää työtoveruudesta ja ystävyydestä. Katja, kanssasi 

olen saanut jakaa monet arjen ilon ja surun hetket. Yhteiset pedagogiset opinnot ja kirjoittamisen ko-

kemukset ovat suoneet minulle oppimisen kokemuksia ja suunnatonta riemua. Ei ole ollut päiviä johon 

nauru ei ole kuulunut. Olet myös jaksanut tukea ja kuunnella iloni sekä suruni. Erityinen kiitos Katjalle 

ja Riikalle kuuluu väitösjuhlien ”kaasoina toimimisesta”.  Riikka, yhteiset matkamme vuorovaikutuk-

sen tutkimuksen maailmassa ovat olleet ilon hetkiä täynnä. Olemme täydentäneet hyvin toisiamme 

opettajina ja oppineet toisiltamme. Kiitos, Riikka antamastasi tuesta ja ystävyydestäsi – oveni on aina 

auki. 

Haluan kiittää myös väitöstyöni rahoittajia. Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto mah-

dollisti väitöskirjatutkimukseni antamalla vuoden apurahan. Suomen Akatemiaa ja Tekesiä haluan kiit-

tää projektirahoituksesta. Tukea sain myös Sosiaalitieteiden valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan 

kuuluvasta Kielen, toiminnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkijakoulusta, jossa olen ollut sekä lii-
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tännäisjäsenenä että tutkijakoululaisena. Sosiaalityön oppiainetta käy kiittäminen siitä, että sen henki-

lökunta on ottanut minut lämpimästi huomaansa. Seija Veneskoskelle olen erityisen kiitollinen avusta 

väitöskirjan viimeistelyvaiheessa: ilman Seijaa taistelisin vieläkin taulukoiden, kuvioiden ja sivuasetus-

ten kanssa. 

Kun aloitin väitöskirjan tekemisen, odotin sinua Sofi. Syntymästäsi voi laskea vuodet, jotka olen 

uurastanut väitöskirjan kanssa. Haluan kiittää sinua kaikista ilon ja onnen hetkistä, jotka olet tuonut 

elämääni. Olet pakottanut minut työntämään väitöskirjan välillä syrjään. Kiitos sinulle, että olet pitänyt 

jalkani maassa ja vaatinut minua leikkimään kanssasi. Pekka, sinun tukesi väitöskirjaprojektissa on ollut 

sanoinkuvaamaton, enkä tiedä, kuinka voisin kiittää sinua. Olet auttanut niin isoissa kuin pienissäkin 

teknisissä ongelmissa ja jakanut kaikki ylä- ja alamäet. Kiitos, että olet jakanut matkan kanssani. Lisäksi 

haluan kiittää lähisukuani eli omia vanhempiani, Pekan vanhempia ja sisaruksiani perheineen kannus-

tuksesta väitöskirjamatkalla. Loputtomat kysymykset siitä, joko opiskeluni ovat loppusuoralla ja vie-

läkö käyt Tampereella, ovat kannustaneet minua eteenpäin. Olette pitäneet jalkani maassa. 

Lopuksi haluan kiittää ystäviäni Annea ja Tomia, Arjaa ja Aria, Leenaa ja Petriä, Jaria ja Oskua sekä 

Outia ja Juhania. Olette ylläpitäneet sosiaalisuuttani ja silottaneet matkaani tuomalla piristystä elä-

määni. Outia haluan vielä erikseen kiittää väitöskirjani kielenhuollosta ja kielikukkasten korjaamisesta. 

Lopuksi mutta en suinkaan vähäisimpänä haluan kiittää Suvia, Johannaa, Jennaa, Eilaa, Marja-Leenaa 

ja jo edesmennyttä Heikkiä: olette auttaneet minua selviytymään arjesta. Ette arvaa, kuinka tärkeää 

tukenne on ollut. Voi olla, että ilman teitä väitöskirjaani ei olisi. 

Polku ei ole aina ollut siloinen, vaan välillä sillä on ollut pieniä kuoppia ja töyssyjä, joskus isompia-

kin. Ilman teidän kaikkien tukea matkaa olisi ollut vaikea kulkea. 

 

Omistan väitöskirjani lähimmilleni: Sofille ja Pekalle. 

24.2.2015 Londonissa, Kanadassa kauniina talvisena päivänä ja 28.9.2015 Hämeenlinnassa 

Kirsi 
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Tiivistelmä  

Väitöskirjatutkimukseni on laadullinen tutkimus mielenterveystyön ammatillisesta kirjaamisesta. Tut-

kimuksella on kolme tavoitetta. Ensinnäkin haluan tuottaa mikrotason tietoa siitä, millaisia mielenter-

veystyön kontekstissa kirjatut asiakirjat ovat ja miten niitä käytetään. Samalla teen näkyväksi sitä insti-

tutionaalista todellisuutta, jossa asiakirjoja kirjoitetaan. Toiseksi tavoitteenani on selvittää sitä, mitä 

mikrotasolla tuotettu tieto kertoo institutionaalisesta kirjaamiskulttuurista ja siitä, miten uusi julkisjoh-

taminen, erityisesti arviointikulttuuri, ovat läsnä asiakirjakirjaamisessa. Kolmanneksi tutkimuksellani 

on metodisia tavoitteita. Teen näkyväksi sitä, miten institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen 

ja tekstilajitutkimuksen välineitä yhdistelmällä voidaan tutkia asiakirjoja ja niiden roolia asiakkaiden ja 

työntekijöiden vuorovaikutuksessa. Tutkimalla asiakirjoja ja kirjaamista tulemme tietoisemmiksi am-

mattilaisten arkisista kirjaamiskäytännöistä ja siitä, mikä asiakirjojen merkitys on heille ja heidän asiak-

kaalleen sekä miten arviointikulttuurin leviäminen on vaikuttanut teksteihin ja kirjaamiseen. 

Tutkimukseni kohteena on mielenterveystyö, tarkemmin sanottuna mielenterveysjärjestön toiminta 

tuetun asumisen yhteisössä ja kuntoutuskurssilla. Mielenterveysjärjestö tuottaa palveluita niin sanotun 

tilaaja–tuottaja-mallin periaatteiden mukaisesti ja on siten merkittävä toimija mielenterveyspalvelujär-

jestelmässä. Tuetun asumisen yhteisö tarjoaa sekä mielenterveys- että päihdeongelmaisille kuntoutujille 

ammatillista tukea kuntoutumisessa ja asumisessa. Kuntoutuskurssi on avohoidollinen kuntoutusjakso 

vakavaa psykoositasoista mielen sairautta sairastaville nuorille aikuisille. Keräsin tuetun asumisen yh-

teisöstä ja kuntoutuskurssilta tutkimusaineistoa vuosina 2007–2012. Tutkimusaineisto koostuu asia-

kassuunnitelmapalavereiden nauhoituksista ja kolmenlaisista asiakirjoista: tyhjistä asiakassuunnitel-

malomakkeista, täytetyistä asiakassuunnitelmista sekä loppulausunnoista, joita ammattilaiset käyttävät 

ja täyttävät toteuttaessaan sosiaalihuollon tehtäviä. Aineisto on syntynyt osana institutionaalisen vuo-

rovaikutuksen normaaleja rutiineja ja sisältää merkityksellistä tietoa mielenterveystyön arjen käytän-

nöistä. 

Tutkimukseni metodologiset juuret ovat konstruktionistisessa tutkimusperinteessä. Ajattelen, että 

kielenkäyttö, niin puhe kuin kirjoitetut tekstitkin, ovat keskeinen osa sosiaalista toimintaa. Tutkin siis 

asiakirjoja ja kirjaamista mikrotasolla, mielenterveystyön arjessa, ja tuotan tietoa siitä institutionaali-

sesta todellisuudesta, jossa asiakirjoja kirjoitetaan ja käytetään. Tutkimuskysymykset ovat, millaisia mie-

lenterveystyön kontekstissa kirjatut asiakirjat ovat, miten niitä kirjoitetaan ja mikä niiden funktio on arvioinnissa. 

Tutkimuskysymykset ovat jakautuneet alakysymyksiin, joita olen tarkastellut neljässä toisistaan erilli-

sissä pienoistutkimuksissa. Ensimmäisessä pienoistutkimuksessa kysyn, minkälaiseen asiakaskuvaan 
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tyhjät asiakassuunnitelmalomakkeet perustuvat, ja miten kuva asiakkaasta muuttuu lomakekäytäntöjen 

muuttuessa? Toisessa pienoistutkimuksessa tarkastelen sitä, millaisten ammatillisten kehysten varassa 

tuetun asumisen yhteisön työntekijät asiakassuunnitelmia kirjaavat? Kolmannessa pienoistutkimuk-

sessa katseeni on siinä, miten ja millaisia ääniä on käytetty loppulausunnoissa kuvaamaan asiakkaan 

edistymistä kuntoutuskurssin aikana? Sekä miten äänet kuvaavat asiakkaan tulevaisuuden kehitysteh-

täviä? Neljännessä pienoistutkimuksessa kysyn, miten asiakassuunnitelmien kirjaamisesta keskustel-

laan asiakassuunnitelmapalavereissa? 

Lähestyn tutkimusaineistoa hyödyntäen institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimusta ja tekstila-

jitutkimusta, jotka ovat tarjonneet välineitä tarkastella pienoistutkimuksissa puheen ja tekstien välistä 

vuorovaikutusta. Analyysivälineet olen valinnut siten, että niiden avulla pystyisin vastaamaan parhaiten 

esittämiini tutkimuskysymyksiin ja siten tekemään näkyviksi tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutus-

kurssin arjen käytäntöjä, kirjaamista ja niiden merkityksellisyyttä. Pienoistutkimuksessa I ”Mielenter-

veyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana” tarkastelen täyttä-

mättömiä asiakassuunnitelmalomakkeita, jotka ovat vanha kuntoutussuunnitelmalomake ja tilaaja–

tuottaja-mallin mukanaan tuoma uusi palvelusuunnitelmalomake. Lomakkeiden rakennetta auki pur-

kamalla tuotan yksityiskohtaista tietoa siitä, minkälaiseen asiakaskuvaan lomakkeet perustuvat. Ana-

lyysivälineinä käytän tekstilajin (genren), kontekstin ja kategorian käsitteitä. Pienoistutkimuksessa II 

”Kirjatut ammatilliset kehykset: mielenterveyskuntoutus asiakassuunnitelmien kuvaamana” tarkaste-

len mielenterveyskuntoutuksessa kirjattua 36 asiakassuunnitelmaa. Tutkimus tekee näkyväksi asiakas-

suunnitelmiin kirjautunutta auttamistyön arkea ja sitä, millaisen kuvan suunnitelmat tuottavat asumis-

yhteisössä tehtävästä mielenterveyskuntoutuksesta. Analyysivälineinä hyödynnän diskurssiyhteisön, 

kontekstin ja kehyksen käsitteitä. Pienoistutkimuksessa III ”Moniääninen arviointi mielenterveyskun-

toutuksessa kirjatuissa loppulausunnoissa” tarkastellaan nuorten kuntoutuskurssilla kirjattuja loppu-

lausuntoja. Aineisto koostuu 10 loppulausunnosta. Tutkimus osoittaa, miten äänet erikseen ja yhdessä 

arvioivat asiakkaan edistymistä ja määrittelevät hänelle tulevaisuuden kehitystehtäviä. Analyysiväli-

neenä käytän äänen, suoran ja epäsuoran raportoidun puheen käsitteitä.  Pienoistutkimuksessa IV 

”Asiakassuunnitelmapalaverista asiakassuunnitelmaksi: tekstilajiketjut ja tekstin ja puheen intertekstu-

aalinen suhde” tutkitaan tuetun asumisen yhteisössä pidettyjä ammattilaisen ja asiakkaan välisiä asia-

kassuunnitelmapalavereita. Aineisto koostuu 18 litteroidusta palaverinauhoitteesta.  Tutkimuksessa 

vastaan kysymykseen, mitä ja miten asiakassuunnitelmien kirjaamisesta keskustellaan suunnitelmapa-

lavereissa. Analyysivälineinä tutkimuksessa käytetään tekstilajin (genre) ja tekstilajiketjun (genre chain) 

käsitteitä. Tutkimus tekee näkyväksi sen, miten tekstilajitutkimuksen ja institutionaalisen vuorovaiku-

tuksen tutkimuksen välineiden avulla voi tarkastella empiirisiä tekstiaineistoja läheltä ja tuoda uutta 

näkökulmaa aineistojen analysoimiseen. 
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Pienoistutkimusten tulosten yhteenluenta tuottaa tietoa siitä, millaisia ovat mielenterveystyössä am-

mattilaisten käyttämät lomakkeet ja asiakirjat, millainen arviointifunktio niillä on sekä kuinka suunni-

telmalomakkeita ja asiakirjoja käytetään arvioinnissa. Mielenterveystyön arjessa ovat tietynlaiset kielen-

käytön, tekstintuottamisen ja merkityksellistämisen tavat. Tutkimus tuo esiin ammatillisen kirjaamisen 

jännitteisyyden, joka on sidoksissa asiakirjojen tehtävään ja käyttöön. Palveluntilaajan palveluntuotta-

jalle lähettämät omien kriteeriensä ja intressiensä pohjalta suunnittelemat asiakirjapohjat ja ammatti-

laisten asiakastyön tiedontarve eivät välttämättä mielenterveystyön arjen käytännöissä kohtaa.  

Mielenterveystyössä kirjatut asiakastyöhön tarkoitetut asiakirjat ovat arvioinnin välineitä, jotka tuo-

vat arvioinnin kohteeksi niin asiakkaan, ammattilaisen kun palveluntuottajan ja -tilaajan. Asiakirjoilla 

on arvioinnissa useita tehtäviä. Niiden avulla tuotetaan arviointitietoa arvioinnin kohteen tilanteesta ja 

toiminnasta, toiminnan vaikuttavuudesta ja laadusta. Lisäksi asiakirjoja on useita käyttötarkoituksia 

arvioinnissa. Niiden avulla a) ohjataan ja valvotaan arvioinnin kohteen toimintaa, b) tehdään päätelmiä 

toiminnan vaikuttavuudesta, kuten tilivelvollisuudesta eli siitä onko asiakkaan, ammattilaisen sekä pal-

veluntuottajan ja -tilaajan toiminta ollut tehokasta ja vaikuttavaa c) tehdään päätelmiä toiminnan laa-

dusta, kuten siitä, millaista asiakkaan kuntoutuminen on ollut ja ovatko ammattilainen, palveluntuot-

taja ja tilaaja toimineet lain ja sopimusten edellyttämällä tavalla ja d) tehdään toiminnasta vertailtavaa. 

Asiakirjoja käytetään myös oman toiminnan resurssina. Asiakirjojen avulla arvioinnin kohteena oleva 

voi ohjata ja suunnitella omaa toimintaansa, tehdä sitä näkyväksi ja arvioida omaa toimintaansa. Asia-

kirjoista on paikannettavissa käsitteitä, joiden avulla kuvataan, vertaillaan ja selitetään arviointikohdetta 

ja sen toimintaa. Asiakirjoihin arviointitietoa kirjataan työntekijälähtöisesti, yksityiskohtaisesti ja mo-

niäänisesti. Kirjauksissa on läsnä myös ajallisuuden aspekti: mennyt ja nykyisyys. 
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Abstract 

My dissertation is a qualitative study of professional documentation in mental health work. The re-

search provides new knowledge on the everyday documentation practices of professionals and the 

effects of the neoliberalist New Public Management, particularly the assessment culture that has had 

an impact on professional documentation practices. The research has three aims. Firstly, it aims to 

provide microlevel information on what kind of documents are produced in the mental health work 

context and how they are used in the assessment. I also aim to make visible the institutional reality in 

which the documents are written. Secondly, it aims to create knowledge on what the information 

created at the microlevel tells us about the institutional and societal documentation culture. Thirdly, 

the research has methodological goals. During the analysis, I aim to combine tools from institutional 

interaction research and genre studies, and utilize them together to bring new insight into the analysis 

of textual data.  

My research is focused on mental health work, more specifically on the practices of a mental health 

organization in a supported housing unit and during a rehabilitation course. The mental health organ-

ization provides services in accordance with the principles of the so-called purchaser-provider model 

and is therefore a significant actor in the mental health service system.  The supported housing unit 

provides professional support for rehabilitation and living to both mental health clients and substance 

abuse clients. The rehabilitation course is an outpatient rehabilitation period for young adolescents 

with a severe psychotic mental illness. The data has been collected from the supported housing unit 

and the rehabilitation course from 2007 to 2012. The research data consist of audio recording of client 

planning meetings and three kinds of documents: empty client plan forms, client plans and the final 

statements that were written in the supported housing unit and during the rehabilitation course. The 

data have been created as part of normal institutional interaction routines and contains meaningful 

information on the everyday practices of mental health work.  

The methodological roots of my research lie in the constructionist research tradition. In my view 

language usage, both talk and texts, is a crucial part of social reality. Therefore, my research does not 

provide factual information on how documents are written in mental health work but rather sheds 

light on the institutional everyday life and the linguistic reality in which they are written. The research 

consists of four articles in which I examine professional documentation from the viewpoints of insti-

tutional interaction research and genre studies.  
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My research questions are: What are the documents that are produced in the context of the mental health work, 

how are they written and what are their functions in the assessment process? I search for an answer to these 

questions with five sub-questions. In the first article I ask what kind of client image forms the basis 

of the empty client plan forms, and how does the image of the client change when the documentation 

practices change? In the second article I seek for answer to the question what kinds of professional 

frames do the supported housing unit professionals sustain on when they document client plans? In 

the  third  article  I  ask  what  kinds  of  voices  have  been  used  in  the  final  statements  to  describe  the  

client’s progress during the rehabilitation course, and how have these voices been used? I also ask, 

how do the voices describe the client’s future development tasks?  In the fourth article I look answer 

to the question, how is the documentation of the client plans discussed in the client plan meetings?  

I approach the research data by utilizing institutional interaction research and genre studies, which 

provided the tools to examine the interaction between speech and text in the articles. I selected the 

tools of analysis by considering that I need to be able to respond to the research questions in the best 

way possible and therefore make visible the everyday practices of documentation, and their meaning 

in the supported housing unit and during the rehabilitation course. In article I, “Mental health reha-

bilitation using an open and detailed plan form as guidance”, I examine empty client plan forms, which 

include an old rehabilitation plan form and a new service plan form that was introduced by the pur-

chaser-provider model. By deconstructing the structure of the forms, I provide detailed information 

on what kind of client image the forms are based on. As tools of analysis, I use the concepts of genre, 

context and category. In article II, “Professional frames in documents: mental health rehabilitation as 

described in client plans”, I examine 36 client plans documented in mental health rehabilitation. The 

study makes visible the everyday life of support work as documented in client plans, as well as what 

kind of image the plans create of the mental health rehabilitation carried out in the housing unit. As 

tools of analysis, I utilize the concepts of discourse community, context and frame. Article III, “Mul-

tivoiced assessment in a mental health final statement”, examines the final statements documented 

during a rehabilitation course for adolescents. The data consist of 10 final statements. The study makes 

visible  how the  voices  (both  separately  and  together)  assess  the  client’s  progress  and  define  future  

development tasks for the client. As the tool of analysis, I use the concepts of voice, and direct and 

indirect reported speech. Article IV, “From plan meetings to care plans: Genre chains and the inter-

textual relations of text and talk”, studies the client plan meetings held between a professional and a 

client in a supported housing unit. The data consist of 18 audio recorded meetings. In this study, I 

respond to the question of what is discussed about the documentation of client plans during plan 

meetings and how it is discussed. As tools of analysis, I use the concepts of genre and genre chains. 
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The study makes visible the way that we can use genre studies and institutional interaction research 

tools to examine empirical textual data closely and bring new viewpoints into data analysis. 

When reading the results from the articles together, they produce new information about what kind 

of assessment functions documents have and how they have been used by professionals in mental 

health work as an assessment tools. The documents bring the client, the professional and the service 

producer or the service purchaser focus into the assessment. The documents have many tasks in the 

assessment. With the help of the documents one can create information from the person who is a 

target of the assessment. The aim of the assessment is to: a) direct and control the action of the person 

who is a target of the assessment and b) make conclusions about the effectiveness of the action, for 

instance whether the actions of the client, the professional, the service producer and the service pur-

chaser have been efficient and c) draw conclusions about the quality of the action, for instance how 

client rehabilitation has proceeded and how the professional, the service producer and the service 

purchaser have acted in accordance with legislation and contracts and d) make comparisons of the 

action. The documents one can also be used as resources of one’s own action. With the help of the 

documents the person who is a target of the assessment can direct, design and make visible his/ hers 

own action. In mental health practice, professionals use their own language and have their own ways 

of producing texts. From the documents one can locate concepts which can be used to describe, to 

compare and to make accounts about the person who is a target of the assessment. The assessment 

information has been written in documents utilizing professional-oriented, detailed and multi-voiced 

language. Also, aspects of time (past and present) are used to make documents assertive. 
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1 Johdanto 

Ammatillisessa työssä luotetaan nykyisin aiempaa enemmän asiakirjoihin ja kirjaamiseen. Tänä päivänä 

työelämän monet toiminnot liittyvät erilaisiin teksteihin, asiakirjoihin ja kirjaamiseen (ks. Johansson 

ym. 2011). Meidän on vaikea kuvitella ammatillista auttamistyötä, jossa ei kirjoitettaisi erilaisia tekstejä 

ja asiakirjoja. Syynä kasvavaan kirjaamiseen katsotaan olevan yhteiskunnan lisääntyvät lainsäädännöl-

liset ohjeistukset ja neuvot (ks. Prince 1996; O’Rourke 2010; Tiililä 2010; Poikela 2010). Ammattilaisia 

ohjeistetaan kirjaamaan asiakassuunnitelmia ja niiden avulla suunnittelemaan asiakkaan kuntoutusta ja 

arvioimaan asiakkaan tilannetta ja tarpeita sekä kuntoutumista.  Ammattilaisten1 on myös yhä enem-

män ja yksityiskohtaisemmin raportoitava tekstein työstään, ja näin heidän työnsä tulee arvioinnin 

kohteeksi. Arviointitietoa tuotetaan muun muassa kirjaamalla kuvauksia asiakkaan ja ammattilaisen 

toiminnasta lomakkeisiin ja asiakirjoihin. Voidaan puhua ammatillisen työn ja yhteiskunnan tekstuali-

soitumisesta (ks. esim. Hiidenmaa 2000; Heikkinen 2002b, 34–35; Iedema ja Scheeres 2003; Tiililä 

2010) ja arviointikulttuurin leviämisestä ammatilliseen työhön, mitä uuden julkisjohtamisen tulo ja va-

kiintuminen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja on viimeisten vuosikymmenien aikana vahvistanut. 

Maarit Johansson ym. (2011) ovat kiinnittäneet huomiota kielen käyttöön työyhteisössä. He tuovat 

esiin sen, että vaikka tekstit ovat työssä keskeisessä roolissa, niin ammattilaiset kiinnittävät kieleen ja 

sen käyttöön vain vähän huomiota, pitävät sitä itsestään selvänä. Kielellä on käytäntöjä muuttavaa 

voimaa, josta emme ole aina niin tietoisia (Taylor & White 2000, 141). Maurizio Ferrarisin (2009) 

mukaan kirjatuin tekstein ja sanoin tuotetaan ja muokataan institutionaalista todellisuutta. Tämän 

vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota ammattilaisten kielenkäyttöön. Tutkimalla asiakirjoja ja kirjaa-

mista tulemme tietoisemmiksi ammattilaisten arkisista kirjaamiskäytännöistä ja siitä, mikä asiakirjojen 

merkitys on heille ja heidän asiakkaalleen sekä miten uusi julkisjohtaminen, erityisesti arviointikulttuu-

rin leviäminen on vaikuttanut teksteihin ja kirjaamiseen.  

Väitöskirjani kytkeytyy mielenterveysjärjestössä tehtävään mielenterveystyöhön2. Tarkemmin mää-

riteltynä tutkimukseni kontekstina ovat mielenterveyspalvelut, joita mielenterveysjärjestö tuottaa sosi-

aalihuoltolain (1301/2014, 25 §) mukaisesti. Järjestö tuottaa kunnalle palveluita tilaaja-tuottajamallin 

                                                   
1 Käytän tutkimuksessani ammattilaisen ja työntekijän käsitteitä synonyymeinä.  
2 Mielenterveystyöllä tarkoitetaan mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden sekä psyykkisen hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn edistämistä, ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluin (Mielenter-
veyslaki 1116/1990, 1§). 
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periaatteella. Tutkimusaineistonani ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöstön kirjoittamat tyhjät ja täy-

tetyt (asiakas)asiakirjat. Tässä tutkimuksessa tarkoitan asiakirjoilla sosiaalihuollon tekstejä. Ne ovat 

suunnitelmalomakkeita, asiakassuunnitelmia ja loppulausuntoja, joita ammattilaiset käyttävät ja täyttä-

vät toteuttaen ja todentaen tällä tavoin sosiaalihuollon tehtäviä. Lisäksi aineistona ovat työntekijöiden 

ja mielenterveyskuntoutujan väliset asiakassuunnitelmapalaverinauhoitukset, jotka on kerätty mielen-

terveysjärjestön tuetun asumisen yhteisöstä3 ja kuntoutuskurssilta.  

Tutkimukseni metodologiset juuret ovat konstruktionistisessa tutkimusperinteessä. Tarkastelen 

ammatillista kirjaamista institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta ja hyödynnän analyysissani 

institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja tekstilajitutkimuksen metodisia välineitä yhteis-

kuntatieteilijänä4. Väitöskirjan tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia asiakirjoja mielenterveysalan 

ammattilaiset kirjoittavat, miksi ja miten niitä kirjoitetaan sekä mikä niiden funktio on arvioinnissa. 

Tutkin siis asiakirjoja ja kirjaamista mikrotasolla5, mielenterveystyön arjessa, ja pyrin tuottamaan tietoa 

siitä institutionaalisesta todellisuudesta, jossa asiakirjoja kirjoitetaan ja käytetään. Samalla tuotan mak-

rotason tietoa siitä, mitä asiakirjat kertovat institutionaalisesta ja yhteiskunnallisesta kirjaamiskulttuu-

rista.  

Poikkitieteellinen tutkimukseni liikkuu tieteen kenttien rajapinnoilla ja pyrkii ylittämään niitä. En-

sinnäkin tutkimukseni sijoittuu mielenterveys- ja sosiaalityön rajapintaan. Mielenterveysjärjestön tar-

joamat asumispalvelut ja kuntoutuskurssi ovat sosiaalihuollon palveluja, ja tässä kontekstissa ammat-

tilaisten kirjoittamista ohjaavat sosiaalihuollon säädökset ja lainsäädäntö6. Toiseksi tutkimukseni kul-

kee institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja tekstilajitutkimuksen rajamaastossa. Ajattelen, 

että kielellinen käänne7 on lähentänyt näitä tutkimuksen kenttiä. Institutionaalisen vuorovaikutuksen 

                                                   
3 Käytän tässä tutkimuksessa mielenterveysjärjestön tarjoamasta asumispalvelusta nimeä tuetun asumisen yhteisö tai yh-
teisö. Kun aloitin aineistonkeruun, työntekijät käyttivät yhteisöstä nimeä tukiasumisyhteisö ja myöhemmin tuetun asumisen 
yhteisö. Aika ja yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet asumispalveluista käytettyihin käsitteisiin. Käsitemuutoksen 
myötä tukiasumisyhteisön nimi ja toimintatapa ovat muuttuneet tuetun asumisen toiminnaksi. Artikkeleissa käytän käsitettä 
tukiasuminen ja tuettu asuminen.    
4 Yhteiskuntatieteilijänä sovellan tekstilajitutkimuksen välineitä väljästi. En siis tarkastele aineistoa puhtaasti tekstilajitutki-
muksen näkökulmasta, vaan otan sieltä käyttööni välineitä analyysiini soveltuvin osin. 
5 Mikrotasolla tarkastelun kohteena on yksilön ja ryhmän arjen vuorovaikutus. Sen sijaan makrotasolla tarkastellaan yhteis-
kunnallista todellisuutta. (Burr 1995; ks. myös Niemelä 2010.) 
6 Kirjaamista yhteiskunta ohjeistaa lainsäädännöllä. Esimerkiksi on olemassa erilaisia asetuksia, kuten asetus vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987, 2§, asiakastietolaki 165/2012, hallintolaki 434/ 2003, hen-
kilötietolaki 523/1999, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, 
sosiaalihuoltolaki 1301/2014, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 sekä mielenterveyslaki 
1116/1990. Kirjaamista ohjataan myös erilaisilla yleisillä kirjaamisohjeilla (ks. Stm; Thl) sekä institutionaalisilla ohjeilla. 
7 Sosiaalityön tutkimukseen on viime vuosikymmeninä vaikuttanut niin sanottu kielellinen käänne, jonka ansiosta tutkijat 
ovat kiinnostuneet kielenkäytön, erilaisten tekstien ja niiden merkitysten tutkimisesta (ks. esim. Juhila 2004a; Raitakari & 
Günther 2012). Kielellisen käänteen myötä tutkimuksen keskiöön on noussut ajatus kielestä sosiaalista todellisuutta luo-
vana (esim. Satka ym. 2003, 21; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 45). 
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tutkimus ja tekstilajitutkimus jakavat samoja tutkimusintressejä, aineistoja ja analyyttisia käsitteitä (ks. 

Tiililä 2007). Tästä havainnosta kumpuavat väitöskirjani metodiset tavoitteet ja käsitteet.  

Kiinnostukseni erilaisiin asiakirjoihin ja asiakasdokumentaatioon sai alkunsa Tampereen yliopiston 

sosiaalityön opintoihin kuuluvalla käytännön opetusjaksolla, jolla tutustuin useisiin erilaisiin sosiaali-

työntekijöiden kirjoittamiin lastensuojelun asiakirjoihin. Haluni tutkia dokumentteja8 ja niiden kirjaa-

mista sosiaalityössä heräsi, minkä vuoksi innostuin kirjoittamaan pro gradu -tutkielmani (Günther 

2006) lastensuojelun asiakirjoista. Kun minulle tarjoutui mahdollisuus tutkia väitöskirjassani mielen-

terveysasiakkaiden asiakirjoja ja institutionaalista kirjaamista, tartuin tilaisuuteen. Harold Garfinkelin 

(1984 [1967], 198–201) ajatteluun nojautuen näen asiakirjojen tutkimisen olevan tärkeää nimenomaan 

sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tällöin asiakirjoja ei lähestytä faktuaalisina teksteinä, jotka 

kuvaisivat jotakin tekstien ”tuolla puolen” olevaa todellisuutta, vaan ne ymmärretään sosiaalista todel-

lisuutta itsessään tuottaviksi vuorovaikutuksellisiksi käytännöiksi. Katson asiakirjojen ja niiden kirjaa-

misen tutkimisen olevan tärkeää, koska ne ovat muutakin kuin vain numeroita tai tekstejä. Ne ovat 

artefakteja, jotka on tuotettu vuorovaikutuksessa ja jotka vaikuttavat niin tekstien kirjoittajaan kuin 

siihen ihmiseen, jota ne käsittelevät (ks. Trace 2002, 139–144). Lisäksi ne suuntaavat heidän toimin-

taansa ja tapaansa ymmärtää sosiaalista todellisuutta. Asiakirjoja ja kirjaamista tutkimalla on mahdol-

lista tehdä näkyväksi tekstivälitteistä institutionaalista vuorovaikutusta.  

Toivon tutkimukseni syventävän ymmärrystä asiakirjojen merkityksestä institutionaalisessa vuoro-

vaikutuksessa mielenterveystyössä. Maurizio Ferraris (2009) jakaa institutionaalista todellisuutta raken-

tavat tekstit heikkoihin ja vahvoihin sen mukaan, millainen voima niillä on. Vahvat asiakirjat ovat 

tekstejä, jotka ohjaavat ja määrittävät instituution toimintaa. Niihin kirjataan ja tallennetaan tietoja ja 

asioita. Ne toimivat myös todisteina siitä, miten on toimittu ja mitä on tehty. Sen sijaan heikot asiakir-

jat, kuten kuitit, ovat todisteita vain siitä, mitä on tehty (Ferraris 2009, 297–300; Ferraris 2013, 267; 

Ferraris 2015, 425)9. Ajattelen, että mielenterveystyön kontekstissa kirjatut asiakirjat ovat vahvoja teks-

tejä, joilla on laillinen tehtävä. Niihin kirjataan ja tallennetaan asiakastietoja. Vahvojen asiakirjojen kir-

joittamisessa on kyse organisaatioon ”sopivan” asiakkaan sekä organisaation tehtävien ja toimintata-

pojen määrittelystä ja arvioinnista.  

Väitöskirjani koostuu neljästä artikkelista ja yhteenvetoluvusta. Kukin artikkeli on oma pienoistut-

kimuksensa, jossa lähestytään asiakirjoja ja kirjaamista eri näkökulmista. Ensimmäisessä pienoistutki-

muksessa tarkastelen mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen 

ohjaamana. Tutkimuksen aineistona on uusi ja vanha asiakassuunnitelmalomake. Kysyn minkälaiseen 

                                                   
8 Käytän asiakirjan synonyymina dokumenttia. 
9 Maurizio Ferrariksen (2013) mukaan erilaiset sanalliset ja symboliset merkinnät ja niiden tallennukset esim. papereihin/ 
tietojärjestelmiin tuottavat sosiaalista todellisuutta.  
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asiakaskuvaan tyhjät asiakassuunnitelmalomakkeet perustuvat ja miten kuva asiakkaasta muuttuu lo-

makekäytäntöjen muuttuessa. Aineiston analyysivälineinä käytän tekstilajin eli genren, kategorian ja 

kontekstin käsitteitä. Toisessa pienoistutkimuksessa tarkastelen kirjattuja ammatillisia kehyksiä. Tutki-

muskysymykseni on, millaisten ammatillisten kehysten varassa tuetun asumisen yhteisön työntekijät 

kirjaavat asiakassuunnitelmia. Aineistona käytän tuetun asumisen yhteisön arjessa kirjattua 36 asiakas-

suunnitelmaa, joita analysoin diskurssiyhteisön, kontekstin ja kehyksen käsitteitä hyödyntäen. Kolman-

nessa pienoistutkimuksessa tarkastelen moniäänistä arviointia mielenterveystyössä kirjatuista kymme-

nestä loppulausunnosta. Kysyn, millaisia ääniä on käytetty loppulausunnoissa kuvaamassa asiakkaan 

edistymistä kuntoutuskurssin aikana ja miten ne kertovat asiakkaan tulevaisuuden kehitystehtävistä. 

Aineistoa analysoin intertekstuaalisuuden, äänen, epäsuoran ja suoran puheen käsitteillä. Neljännessä 

artikkelissa tarkastelen sitä, miten suunnitelmalomake muuttuu suunnitelmapalavereissa asiakassuun-

nitelmaksi. Kysyn miten asiakassuunnitelmien kirjaamisesta keskustellaan suunnitelmapalavereissa. Ai-

neistona käytän 18 asiakassuunnitelmapalaveria, joita analysoin intertekstuaalisuuden, genren ja genre-

ketjun käsitteiden avulla.  

Tässä yhteenvedossa avaan tutkimuksen lähtökohdat, aineistot ja analyysin keskeiset käsitteet sekä 

teen synteesin pienoistutkimusten tuloksista. Luvussa kaksi esittelen tutkimuksen kontekstin ja asetel-

man: sijoitan mielenterveysjärjestön muuttuneeseen palvelujen kenttään, kuvaan tutkimukseni keski-

össä olevat järjestön palvelut eli tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin, niistä keräämäni tutki-

musaineistot sekä aineistonkeruuprosessin. Päätän luvun aineistonkeruuseen liittyvään eettiseen poh-

dintaan ja tutkimuskysymykseni tarkennukseen. Luvussa kolme kuvaan puolestaan tutkimukseni me-

todologiset lähtökohdat ja asemoin sen tieteen kenttään. Luvussa neljä esittelen aineiston analyysiväli-

neet ja pienoistutkimusten tulokset. Luku päättyy pienoistutkimuksistani tekemiini synteeseihin ja tu-

loksiin. Luvussa viisi esitän tutkimukseni johtopäätökset, arvioin tutkimustani ja pohdin tutkimuksen 

teon eettisiä kysymyksiä. 
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2 Tutkimuksen kontekstit, aineistot ja kysymykset 

Tutkimukseni kontekstina on keskisuuressa kunnassa toimiva mielenterveysjärjestö, joka tuottaa pal-

veluita tilaaja-tuottajamallin mukaisesti julkiselle sektorille. Tutkimukseni ymmärtämisen vuoksi on 

oleellista avata niitä puitteita, joissa mielenterveysjärjestö toimii. Aloitan kuvaamalla mielenterveyspal-

veluissa tapahtunutta muutosta eli mielenterveyshoitojärjestelmän historiallista kehitystä, järjestöjen 

roolia ja toimintaympäristöä, joiden puitteissa mielenterveysjärjestössä tuetun asumisen ja kuntoutus-

kurssin palveluita tuotetaan. Tämän jälkeen avaan julkisen hallinnossa tapahtunutta muutosta: käsitte-

len uuden julkisjohtamisen ja erityisesti arviointikulttuurin leviämistä julkisen sektorin ja kolmannen 

sektorin, kuten mielenterveysjärjestön, toimintaan. Seuraavaksi kerron tuetun asumisen yhteisöstä ja 

kuntoutuskurssista, asiakkaan ja ammattilaisen välisessä arjen vuorovaikutuksessa syntyneestä tutki-

musaineistosta ja sen rajaamisesta. Sitten pohdin aineistonkeruun prosessia ja siihen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä. Luvun päätteeksi esitän tutkimuskysymykset, joihin etsin vastausta tutkimuksessani.  

2.1 Mielenterveyspalvelut muutoksessa 

Avohoidon vahvistuminen ja järjestöjen rooli 

Suomen psykiatrinen hoitojärjestelmä on perinteisesti rakentunut laitoshoidon varaan10. 1950-luvun 

alussa mielenterveyslaki määritteli avohoidon mielenterveyspotilaiden ensisijaiseksi hoitomuodoksi. 

Siirtymä laitoshoidosta avohoitoon ei käynyt hetkessä. (Pylkkänen 2001, 705–710.) 1970-luvulla kes-

kustelu laitoshoidon purkamisesta voimistui. Sen seurauksesta 1970-luvulla perustettiin Tampereelle 

valtakunnallisesti ensimmäinen mielenterveysjärjestö Sopimusvuori, joka tarjosi terapeuttisia kuntou-

tuspalveluita (ks. Anttinen & Ojanen 1984)11. Kuitenkin vasta 1980–1990-lukujen taitteessa mielenter-

veyspalvelujen organisoinnissa alkoi tapahtua merkittäviä muutoksia. 1970-luvun alkuun verrattuna 

                                                   
10 Alunperin vastuu psykiatristen sairauksien hoidosta oli sukulaisilla ja omalla perheellä. Vähitellen vastuu psyykkisesti 
sairaiden hoidosta siirtyi kirkon hospitaaleille ja mielisairaaloille. 1700-luvun jälkeen valtio ja 1800-luvulla kunnat alkoivat 
ottaa vastuuta mielisairaiden sairaalahoidosta. Mielisairaalahoitoa korvaavia ja täydentäviä palveluita ei ollut. (Salokangas 
ym. 2000, 15, 22–23; Isohanni ym. 2001, 102; Pylkkänen 2001, 705–710; Isohanni & Joukanmaa 2002, 37; Nordling 2007, 
20.) 
11 Sopimusvuori on ensimmäinen Suomeen perustettu mielenterveyskuntoutusyhdistys, jonka toimintaperiaate pohjaa te-
rapeuttisuuteen. 
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laitoshoitopaikkoja on nykyään jäljellä enää neljäsosa (Wahlbeck & Pirkola 2008,131). Psykiatrisessa 

sairaanhoidossa vähennettiin potilaspaikkoja, ja hoidon painopiste siirtyi vähitellen avohoitoon. Jul-

kisten palveluiden rinnalle tuli uusia toimijoita, kuten järjestöjä, seurakuntia ja yksityisiä palveluntuot-

tajia. (Ks. esim. Pylkkänen 2001, 719–720; Eronen ym. 2007; Salo & Kallinen 2007, 14–15; Wahlbeck 

2007, 91–98; Helén 2011.) Näin laitoshoidon rinnalle muodostui vähitellen avohoidollinen mielenter-

veyspalveluiden verkosto.  

Viime vuosina palvelujärjestelmää on organisoitu edelleen siten, että kuntien ja sairaanhoitopiirien 

osuus mielenterveyspalveluiden järjestämisessä on entisestään vähentynyt ja järjestöjen ja yksityisten 

palveluiden vahvistunut (Wahlbeck 2007, 87; Peltosalmi ym. 2009; Partanen ym. 2010). Järjestöjen ja 

yksityisten palveluiden tehtäviksi ovat nousseet hyvinvointivaltion tukeminen sekä julkisten palvelui-

den täydentäminen (ks. Raitakari ym. 2011). Tänä päivänä valtaosaa maamme mielenterveyskuntoutu-

jista hoidetaan ja kuntoutetaan avohoidossa usean eri tahon yhteistyönä (Wahlbeck ym. 2009). Muu-

tosta on osaltaan vauhdittanut uuden julkisjohtamisen12 ja liiketaloudellisten periaatteiden leviäminen 

kuntien ja valtion toimintaan.  Mielenterveyspalveluja on alettu yhä enemmän tuottamaan näiden pe-

riaatteiden mukaisesti: lähtökohtana ovat toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. (Ks. 

Pollit 1993; Clarke ym. 2000; Juhila 2006; Helne & Laatu 2006, 11; Juhila 2008; Raitakari & Saario 

2008; Healey 2009.)  

Avohoidolliset mielenterveyspalvelut, uusi julkisjohtaminen ja arviointikulttuuri 

Uuden julkisjohtamisen myötä arviointikulttuuri eli suoritusten arvioinnin, vaikuttavuuden, tulokselli-

suuden ja laadunhallinnan kieli on levinnyt sosiaali- ja terveysalalle palveluntuottajien toimintaan ja 

ammatilliseen työhön ja samalla myös mielenterveysjärjestöjen ja ammattilaisten arkeen. Arviointikult-

tuurin vahvistuminen Suomessa liittyy suurempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, joka on mahdol-

lista jakaa kolmeen limittäiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 1980-luvulla Suomeen alkoi le-

vitä arviointikulttuuri OECD-maista tulleen julkisen hallinnon reformiaallon myötä. Uusliberalistinen 

näkökulma13 – uusi julkisjohtaminen ja tulosjohtaminen – vakiintuivat osaksi valtion hallintoa ja jul-

                                                   
12 Uudella julkisjohtamisella (englanniksi New Public Management) tarkoitetaan uuteen liberalismiin kytkeytyvää oppia, 
jonka mukaan markkinaperustaista toimintalogiikkaa tulisi toteuttaa myös julkisissa organisaatioissa. Taustalla on ajatus 
sitä, että yksityiset markkinat ovat tehokkaita ja julkiset organisaatiot tehottomia (Patomäki 2007; Harvey 2008).   
13 Uusliberalismi on talouspoliittinen ideologia, jossa painottuu yksilön vapaus, yritteliäisyys, omistusoikeus ja vapaat mark-
kinat. Uusliberalistisen ajattelun ydin on oletus siitä, että vapaat markkinat mahdollistavat yksilön vapauden (Patomäki 
2007, 10-14; Harvey 2008, 7-13).   
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kista toimintaa. Niiden myötä yleistyi markkinoistumisen kieli: alettiin puhua suorituksista ja arvioin-

nista, vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja laadunhallinnasta. (Ks. Haverinen 2003; Rajavaara 2006; 

Juhila 2006, 93–96; Juhila 2008, 56–58; Raitakari & Saario 2008; Juhila 2009.) Toisessa vaiheessa 1990-

luvulla arviointikulttuurin nousuun vaikuttivat lama ja sen mukanaan tuomat julkisen toiminnan tilin-

tekovastuut. Kolmas vaihe oli vuosi 1995 ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin, jonka toimintaan 

arviointi kuuluu keskeisesti. (Virtanen 2007.) 

Näiden vaiheiden myötä maamme hallintojärjestelmään vakiintui vähitellen arviointikulttuuri: hal-

linnon ohjausjärjestelmä muuttui, ja normiohjaus vaihtui tiedolla ohjaamiseen. Lainsäädännön ja eri-

laisten ohjeiden kautta ohjataan hallintoa ja julkisen sektorin toimintaa. Arvioinnista ja tiedon tuotta-

misesta on tullut tärkeä osa hallinnointia. (Virtanen 2007, 26–27; ks. myös Uusikylä 1999, 18–21; Ha-

verinen 2003, 329.) Arviointikulttuuri on yleistyessään levinnyt valtion ja kuntien hallinnosta myös 

kolmanteen sektoriin ja siellä tehtävään työhön, kuten mielenterveysjärjestöjen ja siellä toimivien am-

mattilaisten toimintaan, lisäämällä heidän tilintekovelvollisuuttaan.  

2.2 Mielenterveysjärjestö 

Järjestö palveluntuottajana 

Tutkimuksen kontekstina olevalla mielenterveysjärjestöllä on palveluntuottajan status ja kunnallisia 

sosiaalipalveluita täydentävä tehtävä. Mielenterveyslaki (1990/1116, 1§) määrittelee mielenterveystyön 

toiminnaksi, joka sisältää mielenterveyspalvelut. Mielenterveyspalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palveluja, joita yksilö saa mielenterveyshäiriönsä tai sairautensa vuoksi. Mielenterveyspalveluiden 

järjestämisestä vastaavat kunnat, jotka ostavat palvelut esimerkiksi joko järjestöiltä tai yksityisiltä pal-

veluntuottajilta. (Mielenterveyslaki 1990/1116, 1§.) Eri kunnat järjestävät mielenterveyspalvelut eri ta-

voilla. 

Järjestö myy palveluitaan lähialueen kunnille, kansaneläkelaitokselle, työeläkelaitokselle, sairaanhoi-

topiirille ja vakuutuskuntoutukselle14 ja on siten merkittävä toimija mielenterveyspalvelujärjestelmässä. 

Järjestö on perustettu 1990-luvulla. Sen perustamisen taustalla oli 1990-luvun lama, jonka seurauksena 

psykiatriset sairaalapaikat vähenivät ja avohoidon tilanne heikentyi (ks. Helén ym. 2011; Nordling 

                                                   
14 Vakuutuskuntoutus eli VKK on ammatillisen ja toimintakykykuntoutuksen asiantuntija, joka tarjoaa kuntoutuksen arvi-
ointi-, suunnittelu- ja ohjauspalveluita liikenne-, tapaturma- ja työeläkevakuuttajille ja heidän asiakkailleen (www.vkk.fi/). 
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2007). Järjestö tuottaa avokuntoutusta mielenterveyskuntoutujille ja tekee ennaltaehkäisevää mielen-

terveystyötä. Sen keskeisiä toiminta-alueita ovat asumispalvelut, perheisiin ja yksinasuvien koteihin 

suunnattu psykososiaalinen kuntoutustyö sekä harrastus-, virkistys-, koulutus- ja työtoiminta. Järjestö 

kuvaa arvomaailmaansa eettisyyttä, ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä kunnioittavaksi, ja sen toiminta perus-

tuu kumppanuuteen yhteistyöverkostojen kanssa. Se näkee vahvuudekseen asiakaslähtöisyyden lisäksi 

moninaiset ja joustavat palvelut. Vuorovaikutteisuuteen, voimavarakeskeisyyteen ja verkostotyöhön 

keskittyvää toimintaansa se kuvaa tavoitteelliseksi, suunnitelmalliseksi ja laadukkaaksi. (Järjestön toi-

mintakertomus.)  

Järjestö tuottaa kunnalle palveluita niin sanotun tilaaja-tuottajamallin periaatteiden mukaisesti15. Ti-

laaja-tuottajamallissa palvelujärjestelmän toimijat jakautuvat palveluiden tilaajiin ja niiden tuottajiin. 

Ydinajatuksena on, että kunta toimii palvelujen vastuullisena järjestäjänä ja ostaa palvelut joko julkisilta 

tai yksityisiltä palveluntuottajilta tai kolmannen sektorin toimijoilta, jollainen myös järjestö on. Palve-

luntilaajana kunta valvoo ja ohjaa palveluntuotantoa. (Ks. Kallio 2006; Kuopila ym. 2007, 17–21; Hal-

linpelto 2008, 34–35, 75–80; Kananoja ym. 2008, 130–131; Haverinen & Anttiroiko 2009, 203.) Malli 

perustuu uusliberalistiseen ajattelutapaan ja uuden julkisjohtamisen periaatteisiin, joiden tavoitteena 

on ollut uudistaa kunnallista palvelujärjestelmää: palveluita arvioidaan ensisijaisesti tuotosten ja tulos-

ten perusteella (ks. esim. Pollit 1993; Clarke ym. 2000; Haverinen 2003; Rajavaara 2006; 2007; Juhila 

& Günther 2013).   

  

                                                   
15 Tilaaja-tuottajamallia sovelletaan kunnissa hyvin eri tavoin (esim. Keskimäki ym., 2012). Suomessa kaikki kunnat eivät 
ole organisoineet palveluitaan tilaaja-tuottajamallin mukaisesti (ks. Junnila ym. 2012). Mallin on esimerkiksi käytössä Hä-
meenlinnassa, Rovaniemessä, Raisiossa, Turussa ja Jyväskylässä. Tänä päivänä mallista ovat irtautuneet tai siitä irtautumista 
harkitsevat muun muassa Oulu ja Tampere.  
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Tuetun asumisen yhteisö 

Tuetun asumisen yhteisö16 tarjoaa sekä mielenterveys- että päihdeongelmaisille kuntoutujille ammatil-

lista tukea kuntoutumisessa ja asumisessa. Se syntyi vuonna 2002 tahdosta vastata ”vaikeiden” mielen-

terveys-päihdekuntoutuja-asiakkaiden17 kuntoutustarpeeseen. Yhteisön tavoitteena on turvata kuntou-

tujan itsenäinen arki ja asuminen. Keskeisenä toimintaperiaatteena on yhteisöllisyys, jossa nähdään 

yhteisön antama vertaistuki merkitykselliseksi. Asiakkaat valikoituvat yhteisöön yhteistyössä tuetun 

asumisen, asiakkaan hoitotahon ja asumispalveluista vastaavan kunnan edustajan kanssa. Kuitenkin 

päätöksen asiakkaaksi ryhtymisestä tekee asiakas itse. Asiakkaat tulevat tuettuun asumiseen joko van-

hempien luota, omasta asunnostaan, sairaalasta tai muista asumispalveluista. Yhteisössä työskentelivät 

aineiston keruun alkuvaiheessa vastaava ohjaaja (sairaanhoitaja) ja neljä ohjaajaa. Kaikki ohjaajat olivat 

lähihoitajia, joilla on mielenterveys- ja päihdehoidon koulutus. Yhteisön käytössä oli järjestön sosiaa-

lityöntekijä. Tuetussa asumisessa yhdistyy mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön asiantuntijuus. 

Järjestöllä oli tutkimuksen aloittamisen vaiheessa yksi tuetun asumisen yhteisö. Vuonna 2011 tuetun 

asumisen toiminta laajeni ja syntyi toinen vastaavanlainen tuetun asumisen yhteisö. Toinen tuetun asu-

misen yhteisö lopetettiin vuonna 2013 kiristyneen kilpailun ja palvelun vähäisen kysynnän vuoksi. Lo-

petetun yhteisön palvelut siirrettiin toiseen yhteisöön. Tutkimusaineistoni olen kerännyt vuosien 

2007–2012 välisenä aikana ensin perustetusta tuetun asumisen yhteisöstä. Kuvaukseni tuetun asumi-

sen yhteisön toiminnasta ajoittuu kyseiselle ajanjaksolle.  

                                                   
16 Arjen käytännöissä asumispalveluista käytetyt käsitteet elävät omaa elämäänsä ja saattavat muuttua. Määrittelyni nojaa 
sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua koskevaan suositukseen (2007), jossa asumispal-
velut jaetaan kuntoutujan tarpeen ja asumismuodon perusteella kolmeen ryhmään: tuettuun asumiseen, palveluasumiseen 
ja tehostettuun palveluasumiseen. Tuettu asuminen on asumisen muoto, jossa kuntoutuja asuu omassa tai kunnan järjes-
tämässä asunnossa. Siihen sisältyvät keskeisesti kuntoutus ja tilapäinen tuki. Palveluasuminen on joko yhteisöllistä asumista 
ryhmäasunnossa tai palveluasumista itsenäisesti omassa asunnossa. Siinä keskeistä ovat monipuolinen kuntoutus sekä asi-
akkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistus. Henkilöstö on paikalla päivisin ja puhelinpäivystyksen kautta 
ympärivuorokautisesti. Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa puolestaan yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa, jossa 
henkilöstö on koko ajan paikalla. Kuntoutujaa avustetaan päivittäisissä toiminnoissa ja tuetaan vastuulliseen elämään. (So-
siaaliministeriö 2007.) Myös sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 21§) määrittelee tuetuksi asumiseksi asumisen, joka on tuettu 
sosiaaliohjauksella tai muilla sosiaalipalveluilla. Palveluasumisella tarkoitetaan lain mukaan asumista, joka on tuettu asiak-
kaan tarpeiden mukaisesti. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumista, jossa asuminen ja siihen kuuluva palvelu 
on järjestetty asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 21§.) Näiden määritelmien 
mukaisesti tutkimuskohteenani on tuettu asuminen. 
17 Käytän sekä mielenterveys- että päihdeongelmasta kärsivästä kuntoutujasta käsitteitä kuntoutuja tai asiakas. Tutkimuk-
seni kohteena olevassa tuetun asumisen yhteisössä puhutaan mielenterveys-päihdekuntoutujasta myös kaksoisdiagnoosin 
käsitteen avulla. Yhteisössä ymmärretään kaksoisdiagnoosi laajasti. Asiakkaan katsotaan täyttävän kaksoisdiagnoosin kri-
teerit, mikäli hänellä on arkeen vaikuttavia psykiatrisia sairauksia ja päihdeongelma sekä vaativan elämän tilanteen aiheut-
tama tuen tarve. Käsitteenä kaksoisdiagnoosi on uusi ja vakiintumaton, vaikka itse ongelmakenttä onkin vanha. Kaksois-
diagnoosi ymmärretään eri instituutioissa eri tavoin (Sorsa & Laitjärvi 2006, 213–215; Todd ym. 2004). Kaksoisdiagnoosi 
ei itse asiassa ole diagnoosi vaan määritelmä, jonka mukaan henkilöllä on kaksi lääkärin diagnosoimaa sairautta: päihde- ja 
mielenterveyssairaudet (Pihlaja 2004/2005, 1). En lähesty tutkimuksessani mielenterveys-päihdekuntoutujaa lääketieteelli-
sestä näkökulmasta, enkä siten käytä kaksoisdiagnoosin käsitettä.   
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Yhteisö sijaitsee tavallisella kerrostaloalueella. Sillä on käytössä vuokrataloyhtiöltä saadut 16–22 

huoneistoa. Tuetun asumisen yhteisön asiakkaat voivat asua joko omissa omistusasunnoissaan, itse 

vuokraamissaan asunnoissa tai yhteisön asunnoissa. Kokoontumispaikkana on alueella sijaitseva tuki-

piste. Pisteessä järjestetään ryhmätoimintaa, esimerkiksi ruuanlaitto- ja uintiryhmää. Siellä työntekijät 

myös jakavat muun muassa lääkkeitä ja mittaavat tarvittaessa vaikka verenpaineen. Tukipisteellä kun-

toutujat voivat tavata toisiaan, ruokailla, pestä pyykkiä, käyttää puhelinta ja tietokonetta. Työ ei rajoitu 

vain tukipisteeseen, vaan työntekijät tekevät kotikäyntejä asiakkaan luo ja hoitavat asiakkaan kanssa 

esimerkiksi tämän kauppa-asioita sekä osallistuvat moniammatillisiin neuvotteluihin. Kotikäyntityön 

tavoitteena on tukea asiakasta itsenäiseen asumiseen. 

Yhteisön toiminnassa on kyse ihmisten kokonaisvaltaisesta psykososiaalisesta, sairaan- ja kodinhoi-

dollisesta sekä lääketieteellisestä tukemisesta eri elämänalueilla. Kuntoutustoiminta on tavoitteellista, 

ja asiakkaiden edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaan psykiatrisesta hoidosta ja päihdehoi-

dosta vastaa hoitotaho, esimerkiksi psykiatrinen klinikka (ks. Sorsa & Laitjärvi 2006, 221–229; Salo & 

Kallinen 2007).  

Kuntoutuskurssi 

Kuntoutuskurssi18 on mielenterveysjärjestön ja julkisen sektorin yhteistyönä syntynyt avohoidollinen 

kuntoutusjakso 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka sairastavat vakavaa, psykoositasoista mielen 

sairautta ja joille on tarpeen arvioida ja miettiä tarkoituksenmukaista kuntoutusmuotoa. Kyse on vuo-

sina 2009–2012 toteutetusta kolmevuotisesta projektista. Kolme kuukautta kestäneelle kurssijaksolle 

valittiin kerrallaan viidestä kymmeneen henkilöä. Kursseja järjestettiin vuosittain noin kolme. Jakson 

ajan nuoret aikuiset asuivat kurssin tiloissa. Osallistujat valittiin jaksolle hakeutuvan nuoren aikuisen, 

työntekijöiden, lähettävän hoitotahon ja kunnan edustajien välisen neuvottelun perusteella. 

Kuntoutuskurssille nuori tuli esimerkiksi omasta kodistaan, vanhempiensa luota, tuetusta asumisesta, 

kuntoutuskodista tai sairaalasta. Kurssilla työskenteli kuusi sosiaali- ja terveysalan ammattilaista: eri-

koissairaanhoitaja, sosionomi, toimintaterapeutti ja kolme lähihoitajaa. Lisäksi oli ostopalveluna käy-

tössä psykologi. 

Kurssi oli intensiivinen jakso, jossa yhdistettiin kuntoutuksen ja arvioinnin menetelmiä. Siellä teh-

tiin paljon arjen askareita, jotka tukivat kuntoutumista ja antoivat mahdollisuuden arvioida kuntoutu-

                                                   
18 Tutkimuksessani käytän kuntoutuskurssista myös käsitettä kurssi. 
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misen onnistumista. Olennaisia toimintoja olivat yhteiset arjen askareet ja ryhmätoiminnot kuntoutus-

kurssin tiloissa sekä harjoitustehtävät, joiden tekeminen edellytti lähtemistä luontoon, kaupunkiin ja 

julkisille paikoille. Kurssilla paneuduttiin kokonaisvaltaisesti kunkin osallistujan tilanteeseen ja pyrittiin 

parantamaan jokaisen mahdollisuuksia toimia itsenäisesti ja aktiivisesti omassa elämässään. Harjoitel-

tiin esimerkiksi sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja oireidenhallintaa sekä perehdyttiin kurssilaisten ny-

kytilanteeseen ja arvioitiin heidän toimintakykyään. Arviointia tekivät niin työntekijät kuin kurssilainen 

itse koko ajan erillisissä arviointitilanteissa ja jokapäiväisessä arjessa. Tärkeä osa kurssia olivat kunkin 

osallistujan kurssin jälkeisen kuntoutuspolun suunnittelu ja kuntoutumisen jatkoseuranta.  

2.3 Asiakirjat ja asiakassuunnitelmapalaverit  

Tyhjät asiakassuunnitelmalomakkeet ja asiakassuunnitelmat  

Tuetun asumisen yhteisöstä kerätty asiakirja-aineisto muodostuu kahdesta erityyppisestä tyhjästä asia-

kassuunnitelmalomakkeesta ja 103 kirjatusta (täytetystä) asiakassuunnitelmasta19. Asiakassuunnitelmat 

koostuvat 34 kuntoutussuunnitelmasta sekä 79 palvelu- ja kuntoutussuunnitelmasta (ks. artikkelin yksi 

liitteet). Asiakasta kohti asiakassuunnitelmia on tehty keskimäärin kaksi kappaletta. Osalle asiakkaita 

asiakassuunnitelmia oli tehty kuusi, osalle vain yksi. Siihen, kuinka monta asiakassuunnitelmaa kun-

toutujalle on yhteisössä laadittu, vaikuttavat hänen asiakashistoriansa yhteisössä sekä hänen avun ja 

tuen tarpeensa.  

Asiakassuunnitelmia laadittaessa kiinnitetään huomiota sosiaalihuollon lakiin asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista (812/2000, 7§; ks. myös alaviite kaksi). Sen mukaan kuntoutujalle on laadittava asiakas-

suunnitelma, jonka toteutumista on seurattava ja arvioitava määräajoin. Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, 

jos kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jos sen katsotaan olevan tarpeeton. Tuetun asumisen 

yhteisössä jokaiselle kuntoutujalle laaditaan asiakassuunnitelma ennalta suunnitellulle ja tehdylle lo-

makkeelle kuuden kuukauden välein tai tarvittaessa useammin. Asiakassuunnitelmassa määritellään 

kuntoutujan terveydentila ja kuntoutumistavoitteet sekä käydään läpi hänen lääkityksensä, elämänti-

lanteensa sekä avun ja tuen tarpeensa tulevaisuudessa. Suunnitelma on kuntoutujalle sopimus yhtei-

sössä yhdessä sovituista kuntoutuksen tavoitteista, joihin hänen tulisi pyrkiä työntekijöiden tuella. Ta-

voitteiden toteutumista arvioidaan asiakassuunnitelmapalavereissa yhdessä asiakkaan kanssa. Niissä 

                                                   
19 Asiakassuunnitelma on kattokäsite, joka koostuu kuntoutussuunnitelmasta sekä palvelu- ja kuntoutussuunnitelmasta. 
Jatkossa puhun kuntoutussuunnitelmasta ja palvelu- ja kuntoutussuunnitelmasta asiakassuunnitelmina. 
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ovat mukana kuntoutujan lisäksi hänen omatyöntekijänsä. Asiakassuunnitelmista työntekijät (ja asia-

kas) voivat seurata kuntoutujan kuntoutumista ja suunnitella toimintaa hänen auttamisekseen.  

Aineistossani on kaksi erilaista asiakassuunnitelmalomaketta, mikä johtuu siitä, että aineistonkeruun 

aikana tavat kirjata suunnitelmia muuttuivat. Tuetun asumisen yhteisössä vanhan, vuodesta 2003 käy-

tössä olleen suunnitelmalomakkeen tilalle otettiin uusi lomake vuonna 2009. Työntekijät olivat suun-

nitelleet vanhan lomakkeen yhdessä järjestön muiden työntekijöiden kanssa, jotta kuntoutujien kun-

toutuksen suunnittelu järjestön sisällä yhtenäistyisi. Vanha lomake on suunniteltu järjestön ja sen työn-

tekijöiden omaan käyttöön (ks. artikkelin 1 liitteet). Uusi lomake puolestaan annettiin yhteisölle, kun 

se siirtyi vuoden 2009 alusta yhdeksi palveluntuottajaksi kaupungin tilaaja-tuottajamallin mukaisesti 

ohjattuun palvelujärjestelmään (ks. artikkelin 1 liitteet). Palvelun tilaaja lähetti tuetun asumisen yhtei-

sölle sähköpostilla uuden suunnitelmalomakkeen, jota se toivoi käytettävän asiakastyössä. 

Asiakassuunnitelmapalaverit  

Tutkimusaineisto pitää sisällään 18 nauhoitettua asiakkaan ja ammattilaisen välistä asiakassuunnitel-

mapalaveria, jotka kaikki on litteroitu. Niitä on kahdeltatoista (12) mies- ja kuudelta (6) naiskuntoutu-

jalta, ja niiden pituus vaihtelee 18 minuutista 77 minuuttiin. Yhden palaverin keskimääräinen pituus 

on 43 minuuttia. Nauhoitetuista asiakassuunnitelmapalavereista yhdeksän on pidetty vanhan suunni-

telmalomakkeen pohjalta ja yhdeksän uuden lomakkeen pohjalta. Tuetun asumisen yhteisössä suunni-

telmapalaverit pidetään erillisessä neuvotteluhuoneessa. Yleensä paikalla on asiakas ja kaksi ammatti-

laista, jotka ovat asiakkaan omatyöntekijöitä eli työntekijöitä, jotka hoitavat pääsääntöisesti hänen asi-

oitaan ja vastaavat niistä tuetun asumisen yhteisössä. Omatyöntekijät kutsuvat palaverin koolle tai so-

pivat sen pitämisestä yhdessä asiakkaan kanssa aikaisemmin järjestetyssä palaverissa. Yhdessä he päät-

tävät, keitä siihen kutsutaan mukaan. Palaverin aikana asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma joko 

niin, että sen pohjana käytetään tyhjää lomaketta (14) tai että asiakkaan olemassa olevaa suunnitelmaa 

päivitetään (4).  

Loppulausunnot 

Loppulausunnot on kerätty kuntoutuskurssilta, viideltä eri kurssilta ja yhteensä 27 asiakkaalta. Niiden 

keskimääräinen pituus on 6–7 sivua. Asiakkaan omatyöntekijä on kirjannut nuoresta aikuisesta loppu-
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lausunnon kuntoutuskurssin päätyttyä. Siihen on merkitty asiakkaan kuntoutuskurssilla oloaika, hä-

nelle siellä asetetut tavoitteet ja niiden saavuttaminen sekä koosteet tehdyistä arvioinneista ja jatko-

suunnitelmista.  

Loppulausunto on kirjattu kuntoutuskurssin työntekijöiden suunnittelemalle lomakepohjalle (ks. 

liite 1). Otsikoiden määrä lomakkeissa vaihtelee 19:sta 21:teen. Otsikot ovat seuraavat: kurssilainen, 

Dg. eli diagnoosi, kurssin esittely, kurssin sisältö, projektityöryhmä, kurssille tulotilanne / kurssin 

kulku, ICF-arviointi (neljässä lausunnossa) / kurssin tavoitteet (kuudessa lausunnossa), tiivistelmä 

kurssista, tiivistelmät ryhmistä, oireidenhallintaryhmä, sosiaalisten taitojen ryhmä, toiminnallinen 

ryhmä ja luova ryhmä, toimintaterapeutin yhteenveto (lausunnot kokonaisuudessaan liitteenä), psyko-

login yhteenveto (lausunnot kokonaisuudessaan liitteenä), kurssilaisen oma palaute (kuudessa lausun-

nossa), kurssilta lähtötilanne (kuudessa lausunnossa), yhteenveto, jatkosuunnitelmat, paikka ja jakelu 

(ks. liite 1). Työntekijät ovat välittäneet loppulausunnon asiakkaan kuntoutuskurssille lähettäneelle ta-

holle ja asiakkaalle itselleen. Yleensä lähettävä taho on asiakkaan mielenterveysasioita hoitava lääkäri. 

Loppulausunto on voitu asiakkaan suostumuksella lähettää myös muille tahoille, jotka ovat mukana 

asiakkaan kuntoutuksessa ja asumisjärjestelmissä. 

2.4 Aineistonkeruu ja sen etiikka 

Aineistonkeruu 

Tämän väitöstutkimuksen aineisto koostuu niin sanotusta ”luonnollisesta” aineistosta eli tutkimuk-

sesta ja tutkijasta riippumatta syntyneistä asiakassuunnitelmapalavereiden nauhoituksista ja kolmenlai-

sista asiakirjoista: tyhjistä asiakassuunnitelmalomakkeista, kirjatuista (täytetyistä) asiakassuunnitelmista 

ja loppulausunnoista (ks. luonnollisista aineistosta Juhila & Suoninen 1999, 236–238; Silverman 2005, 

119–120). Tutkimusaineistoa ei ole tuotettu tutkimuskäyttöön, vaan se on syntynyt osana institutio-

naalisen vuorovaikutuksen normaaleja rutiineja ja sisältää siten merkityksellistä tietoa mielenterveys-

järjestön tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin kirjaamisen arkisista käytännöistä (ks. May 

2001, 176–178; Günther 2006; Raitakari 2006, 77). 

Aineistonkeruu ajoittuu ajanjaksolle 2007–2012. Se on kaksivaiheinen ja jakautui vuosina 2007–

2009 yksin omaan väitöskirjatutkimusta varten tehtyyn aineistonkeruuseen ja vuosina 2010–2012 teh-

tyyn aineistonkeruuseen kahdessa eri tutkimusprojektissa. Ensimmäisessä vaiheessa keräsin aineistoa 



 

32 

tutkimustehtäväni ja kiinnostukseni ohjaamana tuetun asumisen yhteisöstä. Tällöin osallistuin asiak-

kaan ja ammattilaisen välisiin palavereihin ja keräsin palavereissa kirjattuja asiakassuunnitelmia. Lisäksi 

kävin keskusteluja ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa asiakirjojen kirjaamisesta ja tutkimuksesta.  

Toisen vaiheen aikana toimin tutkijana Kirsi Juhilan johtamassa, Tekesin rahoittamassa tutkimus-

projektissa ”Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa” 

(2010–2012). Tuolloin keräsin yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden Suvi Raitakarin ja Sirpa Saarion 

kanssa aineistoa kuntoutuskurssilta. Kirsi Juhilan johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa pro-

jektissa ”Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä” (2011–

2016) keräsimme puolestaan uudestaan aineistoa tuetun asumisen yhteisöstä. Kummassakin projek-

tissa on koottu kokonaisvaltainen ja monipuolinen aineisto vuorovaikutuksen tutkimuksen periaattei-

den mukaisesti.   

Aineistonkeruuta ohjasi kiinnostus arkisiin vuorovaikutuskäytäntöihin eli siihen, miten ammattilai-

set ja asiakkaat rakentavat keskusteluin ja tekstein institutionaalista todellisuutta (ks. esim. Juhila 2004; 

Günther ym. 2013). Aineistonkeruun alkuvaiheessa tutkijat osallistuivat niin sanottuina hiljaisina ja 

näkymättöminä osallistujina asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ja ammattilaisten tiimipalavereihin nau-

hoittaen ne. Myöhemmin ammattilaiset nauhoittivat ja keräsivät omatoimisesti aineistoa vuorovaiku-

tustilanteista, kuten asiakkaan ja ammattilaisten välisistä palavereista ja ammattilaisten välisistä palave-

reista. Tavoitteemme oli, että tutkimus niveltyisi mahdollisimman luontevasti instituutioiden arkeen ja 

häiritsisi toimintaa mahdollisimman vähän.  

Aineistonkeruu osana arjen institutionaalista vuorovaikutusta mahdollisti projekteissa kerätyn ai-

neiston käytön väitöskirjan tutkimusaineistona, jollaiseksi rajautuivat tutkimustehtäväni pohjalta asia-

kassuunnitelmapalaverit, tyhjät suunnitelmalomakkeet, asiakassuunnitelmat ja loppulausunnot. Moni-

puolinen ja ajankohtainen tutkimusaineisto on antanut mahdollisuuden tulkita asiakirjoja niiden tuot-

tamisen ja käytön näkökulmista. 

Aineiston keruun etiikka 

Aloitin tutkimusaineiston keräämisen hankkimalla tutkimusluvat tuetun asumisen yhteisön ja kuntou-

tuskurssin toiminnasta vastaavalta järjestöltä sekä kuntoutujilta ja kurssilaisilta. Kuntoutujien osallistu-

minen tutkimukseen on vapaaehtoista. Käsittelin informantteja ja heitä koskevaa tietoa kunnioittaen 

ja hienotunteisesti. Aineiston käsittelyssä ja säilytyksessä olen pyrkinyt huolellisuuteen. Asiakirjat säi-

lytän lukitussa kaapissa,  asiakassuunnitelmapalaverinauhat ja litteraatiot sähköisinä tiedostoina aineis-

ton säilytykseen tarkoitetussa arkistossa salasanojen takana. Olen myös tietoinen siitä, että tutkijana 
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minua sitoo vaitiolovelvollisuus tutkimuksen teon jälkeenkin (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2002; Tiittula 2012, 442–443). 

Olennainen eettinen kysymys on, miten taataan asiakirjoihin kirjoitetun asiakkaan anonymiteetti. 

Varmistaakseni sen en tutkimuksessa mainitse, miltä paikkakunnalta olen aineiston kerännyt, enkä 

myöskään käytä yhteisöstä tai kuntoutuskurssista niiden oikeita nimiä. Tämän lisäksi olen poistanut 

asiakirjoista kuntoutujien nimet sekä muut tunnistetiedot. Koodasin kaikki asiakirjat juoksevilla nume-

roilla ja järjestin ne omiksi kokonaisuuksiksi mappeihin. Näin ollen kuntoutujat ja ammattilaiset esiin-

tyvät aineistossa minulle vain numeroina (ks. esim. Kääriäinen 2003, 36). Käytän aineistoesimerkkeinä 

mahdollisimman tavanomaisia aineistossa esiintyviä tekstikatkelmia (ks. Kuula 2006). Myös tällä tavalla 

lisään tutkimukseen osallistuvien kuntoutujien anonymiteettia. 

Ennen aineistonkeruun aloittamista pidimme kollegani kanssa tuetun asumisen yhteisön ja kuntou-

tuskurssin työntekijöille ja asiakkaille infotilaisuuden. Mukana niissä oli yhteisössä aikaisemmin tutki-

musta tehnyt, projektissa työskentelevä tutkija, joka oli niin asiakkaille kuin työntekijöillekin tuttu. 

Kerroimme asiakkaille ja työntekijöille tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja siitä, mitä siihen osallistu-

minen tarkoittaa. Toimme esille osallistumisen vapaaehtoisuuden, luottamuksellisuuden ja sen, että 

aineistosta poistetaan raportointivaiheessa tunnistetiedot ja että materiaalia käsitellään luottamukselli-

sesti ja kunnioittavasti. Kyseisiä infotilaisuuksia pidimme tuetun asumisen yhteisössä kaksi kertaa vuo-

dessa ja kuntoutuskurssilla aina ennen uuden kurssin alkamista. Tämä mahdollisti samalla myös sen, 

että pystyimme raportoimaan asiakkaille ja ammattilaisille tutkimuksen kulloisestakin vaiheesta: mitä 

olemme tutkimuksessa siihen mennessä tehneet ja paljonko meille on kertynyt aineistoa. Infotilaisuuk-

sissa asiakkailla ja työntekijöillä oli lisäksi mahdollisuus kertoa kuulumisiaan, esitellä toiveitaan ja ky-

sellä tutkimuksen tilanteesta (ks. Tiittula 2012, 444–445). 

Tutkijoina pohdimme nauhurin ja tutkijan läsnäolon vaikutusta vuorovaikutustilanteisiin; ovatko 

ne vaikuttaneet palaverivuorovaikutukseen ja muuttaneet sitä. Totesimme, että emme ole havainneet 

vuorovaikutuksen kulussa eroja kahdella eri tavalla kerätyn aineiston välillä. Ennen palavereiden alkua 

tutkijat kysyivät suullisen nauhoitusluvan asiakkaalta ja toisilta ammattilaisilta. Ammattilaiset ohjeistet-

tiin kysymään tutkimus- ja nauhoituslupa palaveritilanteissa niihin osallistuvilta. Nauhurin käyttöön 

asiakkaan ja ammattilaiset suhtautuivat positiivisesti, vaikka osaa heistä sen käyttö jännittikin. Positii-

viseen suhtautumiseen vaikutti osaltaan se, että pyrimme tutkijoina rakentamaan luottamuksellisen 

suhteen ammattilaisiin ja asiakkaisiin. Vietimme aikaa ja osallistuimme instituutioiden arjen toimintaan 

ja kerroimme avoimesti tutkimuksen tarkoituksesta sekä siitä, miten tutkimusaineistoa tullaan käsitte-

lemään kunnioittavasti ja anonyymisti. Asiakkaille ja ammattilaisille tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista.  
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2.5 Tutkimusaineiston rajaus  

Tutkimusta ideoidessani tein alustavan tutkimustehtävän ohjaamana tutkimussuunnitelman, jossa mie-

tin kunkin pienoistutkimuksen viitekehyksen, tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tehtävät sekä ai-

neistot, joiden avulla pyrin vastaamaan tutkimustehtävään. Suunnitelmaa muokkasin sitä mukaa kun 

tutkimuksen tehtävä jäsentyi ja alkoi ohjata pienoistutkimusten viitekehyksen rakentumista ja myös 

aineistonkeruuta (ks. taulukko 1, luku 4). Aineistonkeruuta ja sen rajausta ohjasi ajatus siitä, millaisella 

aineistolla kykenen rakentamaan kuvaa ja ymmärrystä mielenterveysammattilaisten arkisista kirjaamis-

käytännöistä ja siitä, mikä asiakirjojen funktio on arvioinnissa20. Jari Eskola ja Juha Suoranta (2008, 

61–64) ajattelevat, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole niinkään merkitystä vaan 

oleellisempaa on rajata aineistoa siten, että teoreettinen kattavuus taataan. Tähän olen aineiston rajauk-

sessa pyrkinyt.  

Pienoistutkimuksessa I tutkimusaineistona ovat tuetun asumisen yhteisössä käytössä olleet kaksi 

tyhjää asiakassuunnitelmalomaketta. Aineistoksi rajautui kaksi erilaista lomaketta; vanha ja uusi suun-

nitelmalomake, koska aineistonkeruun aikana yhteisön tavat kirjata suunnitelmia muuttuivat. Aineis-

ton rajaus tapahtui luonnollisesti instituution arjessa kirjaamiskäytäntöjen ohjaamana. Pienoistutki-

muksessa II tutkimusaineistona ovat tuetun asumisen yhteisössä tuotetut asiakassuunnitelmat. Rajasin 

aineiston siten, että otin tutkimukseen mukaan vain yhden suunnitelman kutakin kuntoutujaa kohti ja 

näin tutkimusaineistoksi muodostui 36 kirjattua asiakassuunnitelmaa. Sivumääräksi muutettuna aineis-

toa on yhteensä 102 sivua. Ennen tekemääni rajausta luin aineiston kokonaisuutena lävitse ja totesin 

sen toistavan itseään. Näin ollen aineiston rajaukseen vaikuttivat saturaatiopisteen saavuttaminen ja se, 

että analysoin aineistoa yksityiskohtaisesti, jolloin jouduin miettimään analyysinteon kuormittavuutta. 

Pienoistutkimuksessa III tarkastelen kuntoutuskurssilla kirjattuja loppulausuntoja. Rajasin tutkimusai-

neistoksi kahdella kuntoutuskurssilla asiakkaasta kirjatut kymmenen loppulausuntoa. Aineisto on yh-

teensä 67 sivua. Tähän rajaukseen vaikutti analyysin kuormittavuus, sillä aineiston analyysi pohjautui 

yksityiskohtaiseen lähilukuun. Pienoistutkimuksessa IV tarkastelen ammattilaisen ja asiakkaan välisiä 

asiakassuunnitelmapalaverinauhoitteita, jotka on taltioitu tuetun asumisen yhteisössä. Aineistoon si-

sällytin kaikki tutkimusaineistona olleet asiakassuunnitelmapalaverinauhoitteet. (Ks. taulukko 1, 

luku 4.) 

                                                   
20 Yhteiskirjoitetussa artikkeleissa olen artikkeleiden pääkirjoittajana tehnyt aineiston ja tutkimustehtävän rajaukset. 
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2.6 Tutkimuskysymykset  

Väitöskirjatyöni tutkimuskysymykset ovat, millaisia mielenterveystyön kontekstissa kirjatut asiakirjat 

ovat, miten niitä kirjoitetaan ja mikä niiden funktio on arvioinnissa. Tutkimuskysymykset ovat jakau-

tuneet alakysymyksiin, joita olen tarkastellut neljässä toisistaan erillisessä pienoistutkimuksessa: 

I Pienoistutkimus: 

1) Minkälaiseen asiakaskuvaan tyhjät asiakassuunnitelmalomakkeet perustuvat, ja mi-
ten kuva asiakkaasta muuttuu lomakekäytäntöjen muuttuessa?  

 

II Pienoistutkimus: 

2) Millaisten ammatillisten kehysten varassa tuetun asumisen yhteisön työntekijät 
asiakassuunnitelmia kirjaavat?  

 

III  Pienoistutkimus: 

3) Miten ja millaisia ääniä on käytetty loppulausunnoissa kuvaamaan asiakkaan edisty-
mistä kuntoutuskurssin aikana? 

4) Miten äänet kuvaavat asiakkaan tulevaisuuden kehitystehtäviä? 

 

IV Pienoistutkimus: 

5) Miten asiakassuunnitelmien kirjaamisesta keskustellaan asiakassuunnitelmapalave-
reissa? 

Tutkimuksella on kolme tavoitetta. Ensinnäkin, ”mitä”-, ”miksi”-, ”miten”- ja ”millaisia”-kysymysten 

avulla haluan tuottaa mikrotason tietoa siitä, millaisia mielenterveystyön kontekstissa kirjatut asiakirjat 

ovat, miksi niitä kirjoitetaan ja miten niitä käytetään. Samalla pyrin tekemään näkyväksi sitä institutio-

naalista todellisuutta, jossa asiakirjoja kirjoitetaan. Toisena tavoitteena on tuottaa makrotason tietoa: 

haluan selvittää, mitä mikrotasolla tuotettu tieto kertoo institutionaalisesta kirjaamiskulttuurista, ja mi-

ten arviointikulttuuri ovat läsnä asiakirjakirjaamisessa. Kolmanneksi tutkimuksella on metodisia tavoit-

teita. Pyrin tekemään näkyväksi sitä, miten institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja teksti-

lajitutkimuksen välineitä yhdistelmällä voidaan tutkia asiakirjoja ja niiden roolia asiakkaiden ja työnte-

kijöiden vuorovaikutuksessa (ks. luku 3.2).  
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3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja paikantuminen tieteen 
kentällä 

Tässä luvussa kehystän tutkimukseni sijoittamalla sen aiemman mielenterveystyön ja sosiaalityön tut-

kimuksen kenttään ja avaan metodologiset lähtökohtani. Luku etenee tutkimuksen yleisestä paikan-

nuksesta tarkempaan metodologiseen paikannukseen. Laajemmin ajateltuna tutkimukseni on mielen-

terveystyön tutkimista ja tarkimmin kuvattuna institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimista ja teks-

tilajitutkimusta, jotka olen kuviossa yksi esittänyt tutkimuksen uloimpana ja sisimpänä kehänä. Väitös-

kirjassani on lisäksi kysymys ammatillisen kirjaamisen ja asiakirjojen tutkimisesta. Metodisia otteitani 

– institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimusta ja tekstilajitutkimusta – kehystää sosiaalinen kon-

struktionismi metodologisena orientaationa (ks. kuvio 1). Sosiaalisessa konstruktionismissa tarkastel-

laan sosiaalisen todellisuuden ja merkitysten kielellistä rakentumista. Ajattelen, että mielenterveystyön 

arjessa ammattilaiset tuottavat ja käyttävät asiakirjoja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa institutionaali-

sissa kontekstissa (ks. Smith 1990, 4). Käytyäni läpi edellä kuvatut tutkimukseni paikat tieteen kentällä, 

reflektoin luvun lopuksi vielä lyhyesti sitä, miten olen analysoinut aineistoani institutionaalisen vuoro-

vaikutuksen tutkimuksen ja tekstilajitutkimuksen välineitä apuna käyttäen. Täsmälliset analyysivälineet 

esittelen luvussa neljä kunkin pienoistutkimuksen tiivistämisen yhteydessä. 
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3.1 Tutkimuksen sijoittuminen mielenterveys-ja sosiaalityön tutkimuksen kentälle 

3.1.1 Mielenterveystyön tutkimus  

Väitöstyöni on osa sosiaalityössä tehtyä mielenterveystyön tutkimusta. Mielenterveystyön tutkimuksen 

historia sosiaalityössä on keskeisesti kytkeytynyt psykiatriseen tutkimukseen. Tänä päivänä sosiaali-

työssä mielenterveystyön tutkimusta tehdään poikkitieteellisesti, ja sen kiinnostuksen kohteena ovat 

olleet muun muassa mielenterveyspalvelut, terapeuttiset menetelmät, palvelujärjestelmät, asiakaspolut 

ja toipuminen. (Huxley ym. 2010.) Paikannan oman tutkimukseni sosiaalityössä tehdyksi mielenter-

veystyön ja erityisesti mielenterveyspalveluiden tutkimukseksi. Mielenterveyspalveluja on määritelty 

monin eri tavoin. Merttu-hankkeessa21 käytetyn luonnehdinnan mukaisesti ymmärrän tutkimuksessani 

mielenterveyspalveluiksi toiminnot, joiden tavoitteena on mielenterveyshäiriön ja sen kliinisten tai so-

siaalisten seuraamusten hallinta. (Pirkola ym. 2004, 2.) Mielenterveyspalveluita yksilö saa mielenter-

veyshäiriön tai –sairauden vuoksi (1116/1990, 1§). Tutkimukseni kontekstina olevan mielenterveys-

järjestön tuottaman tuetun asumisen toiminnan ja kuntoutuskurssin tavoitteet ovat juurin tämänkal-

taisia, joten ne voidaan määritellä mielenterveyspalveluiksi.   

Tutkimukseni kannalta olennainen mielenterveystyön tutkimus voidaan ryhmitellä kolmeen aluee-

seen: 1) mielenterveystyötä ja -palveluja koskeviin tutkimuksiin, 2) asumispalveluita käsitteleviin tutki-

muksiin ja 3) mielenterveyskuntoutukseen paneutuviin tutkimuksiin22. Perehtyminen näihin on anta-

nut minulle ymmärrystä siitä sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöstä, johon tutkimukseni sijoittuu. 

Olen saanut käsityksen siitä, missä konteksteissa asiakirjoja tuotetaan ja luetaan sekä merkitykselliste-

tään. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuottaa lisätietoa mielenterveystyön arjen käytännöistä asia-

kirjakirjaamisen näkökulmasta ja näin täydentää sosiaalityön tutkimustietoa mielenterveystyöstä. 

Kun tarkastelee sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehdessä Januksessa vuosit-

tain julkaistuja eri yliopistoissa tehtyjen sosiaalityön opinnäytteiden listoja, voi todeta, että vuosina 

2011–2013 on väitöskirjoja useimmiten tehty sosiaalityön asiakkuudesta sekä sosiaalityön ammatilli-

sista käytännöistä ja menetelmistä. Mielenkiinnon kohteena ovat olleet muun muassa lapset ja nuoret, 

vanhukset sekä sosiaalityön ammattilaiset. Vähemmän on kiinnitetty huomiota mielenterveystyöhön 

                                                   
21 Merttu-hankkeessa (2004–2015) tutkitaan aikuisten mielenterveyspalvelujen vaikuttavuutta.  
22 Mielenterveystyötä ja -palveluita koskeviin tutkimuksiin kuuluvat esimerkiksi Salokangas 2000; Heinonen & Metteri 
2005; Kulmala 2005; 2006; Nordling 2007 ja Helén 2011. Asumispalveluita koskeviin tutkimuksiin esimerkiksi Haapola 
2005; Salo & Kallinen 2007; Sosiaaliministeriö 2007 ja Kettunen 2011. Mielenterveyskuntoutuksesta kertoviin töihin esi-
merkiksi Saarelainen ym. 2003 ja Koskisuu 2004. 
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ja mielenterveyspalveluiden asiakkuuteen. (Opinnäytteet 2012; 2013; 2014.) Mielenterveystyö ja mie-

lenterveysasiakkuus ovat Suomessa toistaiseksi melko vähän tutkittuja alueita sosiaalityössä, mutta 

viime vuosina tutkimusalue on kuitenkin vahvistunut23. Vaikka Suomessa mielenterveystyötä on tut-

kittu vähän sosiaalityön näkökulmasta, kansainvälisesti sitä on tutkittu enemmän (ks. esim. Bartels & 

Winfield 1991; Brown & Hughson 1993; Heinonen & Metteri 2005; Padgett ym. 2006; Pilgrim & 

McCranie 2013). 

3.1.2 Ammatillinen kirjaaminen ja sen tutkimus  

Paikannan tutkimukseni sosiaalityön ammatillisen kirjaamisen tutkimukseksi sen kontekstin ja kohteen 

perusteella. Tarkastelen mielenterveystyön kontekstissa ammattilaisten kirjaamia asiakirjoja ja kirjaa-

mista. Ajattelen, että asiakkaasta kirjattujen asiakirjojen ja mielenterveystyön kirjaamiskäytäntöjen tut-

kiminen on tärkeää, koska asiakirjat tekevät instituution olemassa olevaksi ja raamittavat sen toimin-

tatapoja. Niistä voi lukea, millä tavoin ammattilaiset kirjaavat tietoa ja millaista kuvaa instituutiossa 

tehdystä työstä ja asiakkaasta tuotetaan. Siten asiakirjoilla on merkittävä rooli institutionaalisten tehtä-

vien hoidossa (ks. esim. Trace 2002).  Ammatillisen kirjaamisen tutkimus sosiaalityössä on tuottanut 

väitöskirjani kannalta merkittävää tietoa 1) kirjaamisen historiasta, 2) sosiaali- ja terveysalan työn teks-

tualisoitumisesta sekä 3) kirjaamisen funktioista.  

Sosiaalityön ammatillinen kirjaaminen historiallisessa kehyksessä 

Aiempi tutkimus on osoittanut, kuinka ammatillisen kirjaamisen kulttuuri sosiaalityössä on vaihdellut 

aikojen saatossa, ja se heijastelee aina yhteiskunnassa vallalla olevaa poliittista ajattelua ja lainsäädäntöä 

(ks. Kagle & Koples 2008; Pokela 2010). Ammatillisessa kirjaamisessa on erotettavissa kaksi historial-

lista vaihetta: (juridis)hallinnollinen vaihe ja case work -vaihe (Karvinen-Niinikoski & Tapola 2002, 9). 

1900-luvun alussa sosiaalityössä asiakirjakirjaaminen nähtiin hallinnolliseksi tehtäväksi. Asiakirjoihin 

oli oleellista merkitä ylös niin sanottua faktatietoa siitä, mitä on tehty ja kenelle (O’Rourke 2010, 2; 

Richmond 1917, 270–272). Vähitellen 1920-luvulla asiakirjakirjaaminen alkoi tulla osaksi ammatillista 

                                                   
23 Mielenterveystyötä ja mielenterveysasiakkuutta ovat sosiaalityössä tutkineet esimerkiksi Laitila 2010; Raitakari ym. 2011; 
Romakkaniemi 2011; Falk ym. 2013; Günther ym. 2013 ja Juhila ym. 2015. 
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työtä, ammattilaisten työvälineeksi (O’Rourke 2010, 2). 1930-luvulla Suomessa voimaan tulleet huol-

tolait24 vahvistivat uudestaan juridis-hallinnollista toimintatapaa. Asiakirjakirjaamista alettiin pitää oi-

keudellisena todisteena tehdystä työstä (Karvinen-Niinikoski 2002, 9–10; Laaksonen ym. 2011). 1940-

luvulla asiakirjaamista ei nähty enää ainoastaan hallinnolliseksi tehtäväksi. Kirjaamisen käytännöt mo-

ninaistuivat ja asiakirjakirjaamisen toimintaulottuvuudet laajenivat. Gordon Hamilton (1946, 4) mää-

ritteli tuolloin sosiaalityön kirjaamiselle neljä toimintaulottuvuutta: käytäntö (practice), hallinto (admini-

stration), harjoitus (training) ja tutkimus (research). 1950-luvulla asiakirjakirjaaminen alkoi painottua me-

dikaaliseen kirjaamisen ja sosiaaliseen diagnosointiin (O’Rourke 2010, 2; Prince 1996, 13–15).  

1960-luvulla sosiaalihuolto sai kritiikkiä toimintatavoistaan, mikä johti alan lainsäädännön uudis-

tuksiin 1970- ja 1980-luvuilla. Uudistukset puolestaan heijastuivat ammatilliseen kirjaamiseen sillä seu-

rauksella, että asiakkaan vahvistunut oikeudellinen asema alkoi näkyä asiakirjaamisessa (Karvinen-Nii-

nikoski 2002, 9–10; Prince 1996, 13–15; O’Rourke 2010, 2–3). 1980-luvulla alettiin vähitellen siirtyä 

sähköisiin kirjaamiskäytäntöihin (ks. Kagle 1993, 194; O’Rourke 2010, 99), jotka ovat osaltaan vaikut-

taneet asiakirjojen sisältöihin (Hall ym. 2006, 106). Nykyisin ammatillisen kirjaamisen tutkimuksen 

kohteena ovatkin yhä enemmän elektroniset asiakirjat ja kirjaamisen käytännöt (esim. Fetter 2009; 

Räsänen 2014; Huuskonen 2014; Saario 2014). Esimerkiksi Sirpa Saario (2014) tarkastelee väitöskir-

jassaan terveydenhuollon sähköisiä tietojärjestelmiä. Tutkimus tuo esiin sen, että järjestelmät tuottavat 

ammattilaisille uusia dokumentoinnin käytäntöjä, joissa painottuu selontekovelvollisuus tehdystä 

työstä. Vaikka järjestelmät on ensisijaisesti kehitetty palveluiden kuvaamiseen ja seurantaan, vaikutta-

vat ne myös siihen, millaisina palvelut asiakkaan näkökulmasta toteutuvat.  

1980-luvulla ammatillisessa kirjaamisessa alkoivat näkyä uusliberalistinen ajattelutapa ja uusi julkis-

johtaminen (Clarke ym. 2000; Eräsaari 2006, 93; Juhila 2006, 71–72; Koskiaho 2008; Tiililä 2010, 166). 

Lisääntyvä markkinaperusteisuus, tulosohjaukseen siirtyminen ja tilaaja-tuottajamalli ovat lisänneet kir-

jaamista ja vaikuttavuustiedon tarvetta (Rajavaara 2007, 128). Markkinasuhteessa ammattilaisella on 

velvollisuus perustella tilaajalle tekemänsä mielenterveystyön taloudellisuutta, merkittävyyttä ja vaikut-

tavuutta. (Harris 2003; Juhila 2006, 66; Juhila 2009; Raitakari & Saario 2008.) Asiakirjoista on tullut 

eräänlaisia vakuuksia ja näyttöjä ammattilaisten tekemästä työstä. Niiden avulla lukijalle pyritään muun 

muassa välittämään tietoa siitä, miten yhteisössä asiakasta on tuettu, mitä palveluita tämä on käyttänyt 

ja miten tämän kuntoutuminen on edennyt. 

                                                   
24 1930-luvulla astuivat voimaan niin sanotut huoltolait: lastensuojelulaki (1936), irtolaislaki (1936), laki kunnallisesta huol-
tolautakunnasta (1936) ja alkoholistilaki (1936).  



 

40 

Ammatillisen työn tekstualisoituminen 

Asiakirjakirjaaminen on lisääntynyt sosiaali- ja terveysalalla, mukaan lukien mielenterveysala. (ks. esim. 

Reynolds ym. 1992,1; Tiililä 2010). Ammattilaisten on yhä enemmän ja yksityiskohtaisemmin rapor-

toitava tekstein työstään, mihin kuluu tutkimusten mukaan runsaasti aikaa (ks. esim. Kagle 1993, 195; 

Huuskonen 2014, 17–18). Kirjaamiseen kului 1980-luvulla noin 20 % työajasta (Prince 1996), ja 2000-

luvulla jo noin 40 % (O’Rourke 2010). Hiidenmaan (2009, 20) näkemys on, että  ”yhä suurempi osa 

työajasta kuluu kielenkäyttöön”. Voidaan siis puhua sosiaali- ja terveydenhuollon ja laajemmin yhteis-

kunnan tekstualisoitumisesta (ks. esim. Hiidenmaa 2000; Heikkinen 2002b, 34–35; Iedema ja Scheeres 

2003; Tiililä 2010) ja tilivelvollisuuden lisääntymisestä. Tekstualisoitumisen taustalla ovat markkinape-

rusteisuus, tulosohjaus, uusi julkisjohtaminen ja yhteiskunta kasvavine lainsäädännöllisinen ohjeistuk-

sineen ja neuvoineen (ks. Prince 1996; O’Rourke 2010; Poikela 2010). Lainsäädännön ja erilaisten 

ohjeiden avulla yhteiskunnassa pyritään yhtenäistämään sosiaali- ja terveystyön kirjaamiskäytäntöjä, 

työsisältöjä ja työnlaatua (Tiililä 2010, 165–169). 

Ammatilliseen asiakirjakirjaamiseen vaikuttavat myös instituutioiden tehtävät ja ammattikulttuurit 

sekä niiden mukanaan tuoma ymmärrys instituutiossa tehtävästä kirjaamistyöstä (Ames 1999; White 

ym. 2008). Ammattilaiset sosiaalistuvat työhönsä, ja tässä prosessissa heille syntyvät käsitys ja ymmär-

rys asiakaskirjaamisesta, mielenterveystyöstä ja asiakkaista (ks. esim. Cook-Gumperzin & Messerman 

1999, 165–166; Sarangi & Roberts 1999, 15–16; Hiidenmaa 2008, 122–127; Sullivan 2009). Täten am-

mattilainen ei voi toimia työtilanteissa eikä asiakirjoja kirjoittaessaan miten tahansa, vaan toimintatavan 

on oltava mielekäs suhteessa asiakas- ja työntekijävuorovaikutukseen sekä yhteiskunnalliseen ja insti-

tutionaaliseen kontekstiin (Sarangi & Roberts 1999; Hall ym. 2006, 16–17; Raitakari 2006). 

Asiakirjaamisen funktiot 

Asiakirjoilla on merkittävä rooli institutionaalisessa vuorovaikutuksessa, käytännön ja sosiaalisen to-

dellisuuden tuottamisessa (Mäkitalo 2005, 432–436; Taylor 2008, 27–28). Srikant Sarangi ja Celia Ro-

berts (1999) näkevät, että vuorovaikutuksen käytännöt, puhe ja teksti jäsentävät instituution toimintaa. 

Asiakirjoilla on tutkimusten mukaan monta funktiota. Niitä käytetään työvälineenä hallinnoinnissa, 

asiakasvalikoinnissa, tiedon tuottamisessa, säilyttämisessä ja jakamisessa. Lisäksi ne toimivat päätök-

senteon apuvälineinä, työntekijöiden ja asiakkaan sitouttamisen välineinä sekä näyttönä tehdystä työstä 

(ks. Trace 2002, 144; Jokinen 2012, 241; Reynolds ym. 1992, 9; O’Rourke 2010, 71; Taylor & White 

2000, 14). Asiakirjoihin ammattilaiset kirjaavat työnsä kannalta usein pieniä mutta merkityksellisiä, niin 
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virallisia kuin arkisempiakin kuvauksia mielenterveyskuntoutujista. Tietojen perusteella he muodosta-

vat kuvaa asiakkaasta ja tämän ongelmista, luovat ymmärrystä tämän tilanteesta sekä kontrolloivat tä-

män toimintaa. Asiakirjatiedot auttavat ammattilaisia tekemään päätöksiä, suunnittelemaan omaa toi-

mintaansa ja viestittämään toisille ammattilaisille, asiakkaille ja päättäjille kuntoutujan kanssa tehdystä 

työstä. (Ks. esim. Heikkinen ym. 2000; Trace 2002; Kääriäinen 2003; Tiililä 2007.)  

Asiakirjat seuraavat asiakkaan mukana instituutiosta toiseen ja välittävät yhdessä instituutiossa muo-

dostetun asiakaskuvan toisaalle. Institutionaalisia tekstejä pidetään usein virallisina totuuksina, joten 

niillä on valtaa vaikuttaa asiakkaan elämään (ks. esim. Kääriäinen 2003, 171–179; Hall ym. 2006, 13; 

Raitakari 2006, 77, 194; Taylor 2008, 30; Günther & Raitakari 2008; Jokinen 2012, 241).  

3.1.3 Asiakirjatutkimus  

Tutkimukseni paikantuu yhteiskuntatieteelliseen ja erityisesti sosiaalityölliseen asiakirjatutkimukseen, 

koska käytän asiakassuunnitelmia ja loppulausuntoja tutkimusaineistonani. Tutkimuksessa asiakirjoja 

voidaan käyttää yhtenä tutkimusaineistona muiden aineistojen rinnalla tai pääasiallisena aineistona25. 

Aineistona käytetyt asiakirjat voivat olla joko julkisia tai rajatusti saatavilla. Tutkimusaineistonani ole-

vat asiakirja-aineistot kuuluvat jälkimmäiseen ryhmään. 

Yhteiskuntatieteissä ja sosiaalityössä asiakirjoja käyttävät tutkimukset voidaan jaotella karkeasti kol-

meen luokkaan sen mukaan, mistä näkökulmasta asiakirjoja on tarkasteltu: 1) asiakirjojen tuottamisen 

tutkimukseen, 2) asiakirjojen käytön tutkimukseen ja 3) asiakirjojen tekstien merkityksiä tarkastelevaan 

tutkimukseen. Tähän jaotteluun olen saanut vaikutteita sekä Priorin (2004) että Karvinen-Niinikosken 

ja Tapolan (2002) tekemistä luokitteluista26. Jaottelu tekee näkyväksi asiakirjojen tuottamisen ja kulut-

tamisen käytäntöjä (ks. tuottamisesta ja kuluttamisesta Fairclough 1992). Ei ole aina helppo sanoa, 

mihin ryhmään tutkimus kulloinkin kuuluu, koska useat tutkimukset tarkastelevat asiakirjoja useam-

                                                   
25 Erilaisia asiakirjoja tutkimusaineistona muiden aineistojen rinnalla ovat käyttäneet esimerkiksi Pösö 1993; Forsberg 1998; 
Sawyer 2005; Vanhala 2005; Mäkitalo 2005; Kulmala 2006; Raitakari 2006; Poikela 2010 ja Vehkakoski 2012. Asiakirjoja 
pääasiallisena aineistona ovat käyttäneet esimerkiksi Hak 1992; Erikson & Gibertson 1976; Kääriäinen 2003; Tiililä 2007 
ja Buus 2009. 
26 Lindsay Prior (2004, 77) jakaa sosiaalitieteellisen asiakirjoihin keskittyvän tutkimuksen kolmeen osaan: asiakirjojen tuot-
tamisen tutkimukseen, niiden käytön (action) tutkimiseen (institutionaalisessa arjessa) sekä tekstien ja niiden identiteettityön 
tutkimiseen (ks. myös Huuskonen 2010). Synnöve Karvinen-Niinikoski ja Maria Tapola (2002, 10) puolestaan jakavat 
asiakirjoihin keskittyvän sosiaalityön tutkimuksen tiedonintressien ja lähtökohtien pohjalta: ensinnäkin faktatietoa yhteis-
kunnasta, sosiaalityöstä ja asiakkaasta paikantavaan tutkimukseen ja toiseksi tutkimukseen, jossa asiakirjoja tarkastellaan 
sosiaalisen todellisuuden ja sosiaalisten ongelmien tuottamisen näkökulmasta. 
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masta kuin yhdestä näkökulmasta. Esittelen kuitenkin seuraavaksi aiempia, väitöskirjani kannalta olen-

naisia tutkimuksia tämän jaottelun mukaisesti. Omassa tutkimuksessani nämä kaikki ulottuvuudet ovat 

läsnä.  

Asiakirjoja ja kirjaamista tuottamisen näkökulmasta tarkastelevissa sosiaalityön ja mielenterveys-

työn tutkimuksessa on selvitetty, millaisia asiakirjat ovat, mitä niihin on kirjattu ja miten ne on kirjattu27. 

Tästä yhtenä esimerkkinä on John Reynoldsin ym. (1992) tutkimus, jossa analysoidaan mielenterveys-

työn kirjaamisen käytäntöjä ja tekstein tapahtuvaa vuorovaikutusta. Heidän tutkimuksensa tuo esille 

sen, että mielenterveystyössä kirjatut asiakirjat ovat sosiaalisesti rakennettuja, ja sen kuinka rakentami-

seen vaikuttaa keskeisesti niiden lukijan ja kirjoittajan välinen suhde. Jenni-Mari Räsänen (2014) on 

puolestaan tutkinut tietotekniikkaa perustuvien dokumenttien tuottamista sosiaalipäivystyksessä siitä 

näkökulmasta, millaiseen kirjaamisen tapaan sosiaalityöntekijät pyrkivät ja miten asiakirjojen tuottami-

sessa huomioidaan se, että ne siirtyvät sosiaalipäivystyksestä muiden kuntien sosiaalityöntekijöiden 

käyttöön. Väitöskirjassani tarkastelen asiakirjojen tuottamisesta erityisesti siitä näkökulmasta, miten 

tyhjät suunnitelmalomakkeet ohjaavat ja rakenteistavat asiakirjojen kirjoittamista sekä siitä näkökul-

masta, miten lomakkeita täytetään ja asiakirjoja kirjoitetaan: miten ja kenen lausumia hyödynnetään 

kirjaamisessa. 

Asiakirjoja niiden käytön näkökulmasta on tutkinut esimerkiksi Aino Kääriäinen (2003) 28. Hän on 

tarkastellut lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden laatimia muistiinpanoja ja huostaanottopäätöksiä siitä 

näkökulmasta, mikä on dokumentoinnin merkitys tiedonmuodostuksessa ja ammattikäytännöissä. 

Tutkimus tekee näkyväksi sitä, kuinka keskeistä dokumentointi on sosiaalityössä. Dokumentoinnin 

avulla sosiaalityöntekijät luovat yhteistä ammatillista ymmärrystä ja ylläpitävät sitä. Tarja Vierula (2012) 

on puolestaan tutkinut lasten vanhempien teemahaastattelujen avulla sitä, miten ja millaisin seurauksin 

lastensuojelun asiakkaaksi tulevan henkilökohtainen tieto muuttuu häntä koskevaksi institutionaa-

liseksi asiakirjatiedoksi. Tutkimuksen tulos on, että asiakkaan tiedon ja asiakirjojen välinen suhde on 

moninainen ja niitä voidaan paikantaa useita, kuten käytännöllinen, traumaattinen, toiminnallinen, alis-

tava ja toissijainen suhde. Tässä tutkimuksessa käytön näkökulma painottuu erityisesti analysoidessani 

suunnitelmalomakkeen läsnäoloa ja kietoumista asiakkaiden ja työntekijöiden palaverivuorovaikutuk-

seen.  

                                                   
27 Näistä näkökulmista asiakirjoja ovat tutkineet esimerkiksi Ryback ym. 1981; Matilainen 1994; White ym. 2008 ja Taylor 
2008. Lisäksi asiakirjoja on tutkittu siitä näkökulmasta, miten asiakirjat on kirjoitettu asiakirjoja ja miten niitä tulisi kirjata 
esim. Wilson 1980; Siegel & Fischer 1981; Kagle 1995; Reynolds ym. 1992; Morén 1999; Mäenpää & Törrönen 1996; 
O’Rourke 2010;Laaksonen 2011 ja Räsänen 2014.  
28 Asiakirjoja ovat tarkastelleet käytön näkökulmasta myös esimerkiksi Tiililä 2007; Roose ym. 2009 ja Hardy 2012. 
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Asiakirjojen merkityksiä tutkittaessa on kysytty, mitä ne kertovat institutionaalisesta kontekstista, 

asiakkaasta ja asiakkuudesta. Esimerkiksi Niels Buus (2009: 95–103) on tutkinut psykiatristen sairaan-

hoitajien kirjaamista. Hän on tarkastellut sitä, miten sairaanhoitajat kirjaavat tietoa asiakkaasta ja min-

kälaisia lingvistisiä rakenteita heidän kirjauksissaan on. Tutkimus tuo esille, että hoitajien muistiinpanot 

tuottavat stereotyyppisen kuvan asiakkaasta. (Buus 2009: 95–103.) Vastaavasti Tanja Vehkakoski 

(2009) on analysoinut väitöskirjassaan osin dokumentteihin perustuen sitä, miten ammattilaiset kuvaa-

vat lasta ja hänen vammaisuuttaan.29 Merkityksen tutkimisen painotus näkyy tutkimuksessani muun 

muassa eritellessäni sitä, minkälaista kuvaa asiakirjat tuottavat asiakkaiden kuntoutumisprosessin ete-

nemisestä tai miten heitä arvioidaan tiettyjen ammatillisten kehysten kautta.  

3.2 Metodologiset ja metodiset lähtökohdat 

3.2.1 Sosiaalinen konstruktionismi  

Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtana on sosiaalisen todellisuuden rakentuminen arjen vuoro-

vaikutuksessa. Ammattilaiset merkityksellistävät sosiaalista todellisuutta asiakassuunnitelmia ja asiakir-

joja kirjoittaessaan (ks. Bahtin 1981; Burr 1995; Jokinen ym. 1993; Jokinen & Juhila 1999; Juhila 2004; 

Berger & Luckmann 2009/1966). Merkityksellistäminen on sosiaalisen todellisuuden jäsentämistä, tul-

kitsemista ja tuottamista (Burr 1995).  Kielenkäytön eli puheiden ja tekstien avulla mielenterveystyön 

ammattilaiset välittävät merkityksiä ja rakentavat sosiaalista todellisuutta.  

Sosiaalinen konstruktionismi voidaan jakaa episteemiseen ja ontologiseen konstruktionismiin. Kirsi 

Juhila (1999, 162–163) määrittelee ne seuraavasti: ”Ontologisessa konstruktionismissa tutkimuskohdetta ei 

kokonaisuudessaan palauteta kieleen, vaikka se olisikin ensisijainen tutkimuskohde (...) Ontologisen konstruktionis-

min mukaan yksittäisten puhetilanteiden tai tekstien rajat voidaan ylittää suhteuttamalla aineistoissa konstruoituvat 

merkitykset esimerkiksi laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin (…) Episteemiselle konstruktionismille yksittäisten 

tilanteiden rajat taas aukeavat toisiin teksteihin ja puheisiin päin. Kysymys on tällöin intersituationaalisuudesta, mer-

kitysten liikkumisesta tilanteista toisiin, joissa ne kuitenkin aina realisoituvat omalla ainutlaatuisella tavallaan.”  

Tutkimuksessani nojaan ensisijaisesti ontologiseen konstruktionismiin. Ajattelen, että asiakassuun-

nitelmia tehdessään ja loppulausuntoja kirjoittaessaan ammattilaiset tuottavat merkityksiä, joihin kie-

toutuu esimerkiksi tilaaja-tuottajamallin, uuden julkisjohtamisen ja arviointikulttuurin elementtejä eli 

                                                   
29 Asiakirjoihin kirjautuneita merkityksiä ovat tutkineet myös esimerkiksi Erikson & Gilbertson [1969] 1976; Hak 1992; 
Vuori 2005; Günther & Raitakari 2008. 



 

44 

laajempia yhteiskunnallisia rakenteita. Kielenkäyttömme on aika-, paikka- ja kulttuurisidonnaista (ks. 

Jokinen ym. 1993, 30; ks. myös Gergen 1973), joten puheet ja kirjatut tekstit ovat peili, jotka kuvastavat 

sitä yhteiskunnallista aikaa, ammatillista kulttuuria ja työyhteisöä, joissa ne on tuotettu ja joissa niitä 

käytetään (Scott 1990; Hiidenmaa 2000, 25; Tiililä 2000, 215; May 2001, 183; Prior 2003). Tässä mie-

lessä pyrin tutkimuksessani rakentamaan yhteyttä mikro- ja makrotasojen välille. Pauli Niemelä (2010) 

tiivistää, että mikrotasolla tarkastelun kohteena ovat yksilön ja ryhmän toiminta ja makrotasolla yhteis-

kunnan rakenteet. En tarkastele asiakirjoja vain teksteinä, vaan olen selvittänyt myös sitä institutionaa-

lista ja yhteiskunnallista kontekstia, jossa asiakirjoja kirjoitetaan. Siten tutkimus ei tuota vain mikrota-

son tietoa asiakirjoissa kuvatuista asioista tai siitä, miten mielenterveystyössä asiakirjoja kirjataan, vaan 

avaa myös sitä institutionaalista ja kielellistä ympäristöä, jossa niitä kirjoitetaan (ks. Silverman 1985; 

Burr 1995; Juhila 1999). Toisaalta tutkimuksessani on myös vaikutteita episteemisestä konstruktionis-

mista, tarkastelenhan asiakirjojen intertekstuaalisuutta (ks. Bahtin 1981;1984). Tällöin tutkimuksen 

kohteena on se, miten asiakirjoissa viitataan esimerkiksi asiakkaiden ja asiantuntijoiden toisissa puhe-

tilanteissa tuottamiin näkemyksiin (ääniin).  

Sosiaalisessa konstruktionismissa tekstien ja puheen merkityksiä – oli sitten kyse mikro- tai makro-

tason merkityksistä – tarkastellaan yleensä ihmisten keskinäisessä välittömässä tai välillisessä vuorovai-

kutuksessa tuotettuina ja uusiutuvina (Jokinen ym. 1993; 1999).  Bruno Latour (2005) laajentaa ajatusta 

ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta myös ihmisten ja ei- inhimillisten toimijoiden väliseen vuorovai-

kutukseen. Hänen näkemyksensä on, että inhimilliset toimijat, kuten ammattilaiset ja asiakkaat, ja ei-

inhimilliset toimijat, kuten asiakirjat, ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Asiakirjoja kirjoitettaessa ja 

arviointitietoa tallennettaessa syntyy vuorovaikutus ja kytkös inhimillisen ja ei-inhimillisen toiminnan 

välille, jota voidaan luonnehtia sosiaaliseksi. Latourille (2005) sosiaalisuus ei siis ole pelkästään inhi-

millisten toimijoiden välistä, vaan se on laajentunut ei-inhimilliseen, kuten kynään ja teknologiaan, joita 

ammattilaiset käyttävät asiakirjoja kirjoittaessaan. Inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisessä 

vuorovaikutuksessa myös ei-inhimillisten toimijat rakentavat merkityksiä ja käytäntöjä. Tässä tutki-

muksessa ymmärrän suunnitelmalomakkeen tällaiseksi ei-inhimilliseksi toimijaksi, joka on vuorovai-

kutuksessa ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa sekä suunnitelmia kirjatessa ja että niistä suunnitelma-

palavereissa keskusteltaessa.   

3.2.2 Institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimus 

Tutkimukseni kiinnittyy institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen (Drew & Heritage, 1992; 

Sarangi & Slembrouck 1996; Sarangi & Roberts 1999; Juhila ym. 2014a). Tarkemmin kyse on suun-

tauksesta, jossa tekstejä tarkastellaan institutionaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvinä (ks. Bahtin 
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1981; Fairclough 1992; 2003). Tarkoituksena on selvittää, miten ammattilaiset tekevät kielenkäytös-

sään, teksteissään ja puheessaan instituution olevaksi rajattua yhteiskunnallista tehtävää toteuttavassa 

mielenterveysjärjestössä. Väitöskirjatutkimuksessani en siten pyri luomaan ohjeita kirjaamiseen enkä 

antamaan suuntaviivoja mielenterveysjärjestön toiminnalle. Ajattelen, että asiakirjoihin kirjautuu se, 

mitä instituutio pitää kulloinkin relevanttina (ks. Kähkönen 1994, 25; Räsänen 2014). Sen, mitä tietoa 

asiakirjoihin kirjoitetaan, on sovittava instituution tehtäviin ja tavoitteisiin. Seuraavaksi täsmennän 

aiempaan tutkimukseen pohjautuen, miten ymmärrän väitöskirjassani instituution, institutionaalisen 

vuorovaikutuksen ja intertekstuaalisuuden. 

Kun analysoidaan ammattilaisten kirjaamisen käytäntöjä, täytyy huomio kiinnittää instituutioon, 

jossa ammattilaiset asiakirjoja kirjaavat (ks. esim. Juhila ym. 2014a). Instituutio voidaan määritellä eri 

tavoin. Ensinnäkin se on mahdollista ymmärtää tavoitteellisena sosiaalisena järjestelmänä, johon yh-

distyy myös ajatus institutionaalisista tehtävistä ja rooleista (Jokinen 2012, 227). Näin ymmärrettynä 

instituutio liitetään fyysisiin rakennuksiin ja paikkoihin, kuten neuvolaan, päiväkotiin ja kouluun, sekä 

niissä toteutettaviin institutionaalisiin käytäntöihin. Toiseksi instituutio voidaan määritellä toimijoiden, 

kuten asiakkaan ja ammattilaisen, välisessä vuorovaikutuksessa syntyväksi (Hall ym. 2006; Raitakari 

2006, 25–33; Juhila ym. 2014a; Jokinen 2012, 228; Pösö 2000, 272; Drew & Heritage 1992, 21–25). 

Tässä vuorovaikutusprosessissa asiakas ja ammattilainen edustavat yhteiskunnallisia asemiaan ja teh-

täviään eli tekevät instituution olemassa olevaksi (Juhila ym. 2014a; Mäkitalo 2005; Tiililä 2007, 34; 

Jokinen 2012). Asiakkaan ja ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa syntyy perusinstituutio, joka 

luo pohjaa muille yhteiskunnan instituutioille (Peräkylä 1997; Juhila 2004).  Nojaudun tässä tutkimuk-

sessa vuorovaikutukselliseen tulkintaan instituutiosta. Ymmärrän, että käsitys tuetun asumisen insti-

tuutiosta ja kuntoutuskurssista syntyy vuorovaikutusprosessin tuloksena.  

Erving Goffmanin (2012, 305) mukaan ihmisten keskinäinen vuorovaikutus on ainutlaatuinen so-

siaalinen tilanne. Institutionaalinen vuorovaikutus tapahtuu puheiden ja tekstien välityksellä ja on kiin-

nittynyt instituutiolle tyypillisiin identiteetteihin, kuten ammattilaisen ja asiakkaan rooleihin. Vuorovai-

kutus on kaikkialla, missä asiakkaat hoitavat asioitaan ja ammattilaiset tehtäviään puheen ja tekstien 

välityksellä (Drew & Heritage, 1992, 25; Peräkylä 1995, 30; Raitakari 2006, 25; Sorjonen & Raevaara 

2006; Juhila ym. 2014a, 9). Institutionaalista vuorovaikutustilannetta jäsentävät ammattilaisten institu-

tionaaliset tehtävät ja ymmärrys siitä, kuinka niitä tulee hoitaa (Raevaara ym. 2001, 13). Asiakkaan ja 

ammattilaisen vuorovaikutusprosessissa neuvotellaan asiakkaan avun ja tuen tarpeista, toimenpiteistä 

ja työn tavoitteista (Pösö 2000, 272; Raitakari 2006, 26). Paul Drew ja John Heritage (1992, 21–25) 

määrittelevät institutionaalisen vuorovaikutuksen keskeiset piirteet. Niiden mukaan 1) vuorovaikutuk-

sella on päämäärä tai tavoiteorientaatio, 2) siihen osallistumista säätelevät rajoitteet ja normit ja 3) siinä 

käytetään instituutiolle tyypillisiä tulkintakehyksiä.  
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Asiakassuunnitelmapalaverit ovat institutionaalista vuorovaikutusta, jossa ammattilaiset ja asiakkaat 

kohtaavat tiettyä tarkoitusta ja tavoitetta varten (ks. Drew & Heritage, 1992, 25; Peräkylä, 1995, 30; 

Juhila ym., 2014, 9). Palaverin tavoitteena on saada asiakassuunnitelma tehdyksi. Apunaan ammattilai-

set käyttävät suunnitelmapuhetta ja suunnitelma-asiakirjoja, joiden rooli institutionaalisessa vuorovai-

kutuksessa on keskeinen. Asiakas ja ammattilaiset jakavat yhteisen ymmärryksen siitä, kuinka asiakas-

suunnitelmatilanteissa toimitaan. He tietävät esimerkiksi sen, kenen kuuluu puhua ja kuka asiakirjoja 

kirjoittaa ja lukee. Kirjoittajan, puhujan ja lukijan roolit kuitenkin vaihtelevat tilanteesta, paikasta ja 

vuorovaikutuksesta toiseen.  

Tekstit eivät muodosta omaa todellisuuttaan instituution sisälle, vaan ne kytkeytyvät kiinteästi or-

ganisaation institutionaalisiin tehtäviin, käytäntöihin ja vuorovaikutukseen (Jokinen 2012, 248). Insti-

tutionaalisia tekstejä ovat ammattilaisen kirjoittamat erilaiset tekstit, kuten tämän tutkimuksen keski-

össä olevat asiakassuunnitelmat ja asiakkaasta kirjatut loppulausunnot, joita ammattilaiset kirjaavat ins-

tituution odotusten mukaisesti. Maurizio Ferrariksen (2015, 425) mukaan tekstit tekevät asioita, kuten 

suuntaavat ja muokkaavat instituution toimintaa. Dorothy Smith (1998) näkee, että tekstit ovat kes-

keinen osa instituution rakentamista. Ajattelen, että instituutiot rakentavat itseään ja toimintansa jat-

kuvuutta tekstuaalisten tuotteiden avulla ja niiden kautta (Raitakari 2006, 47; O’Rourke 2010, 7).  

Institutionaalista vuorovaikutusta on mahdollista kuvata myös tekstivälitteisenä eli intertekstuaali-

sena vuorovaikutuksena (ks. Bahtin, 1981; Fairclough, 1992, 2003). Intertekstuaalisuuden perusidea 

on kielen sosiaalisuudessa ja suhteissa. Se korostaa ammattilaisen ja asiakkaan vuorovaikutusta ja dia-

logia (ks. Bahtin 1981, 279). Dialogisuuden ulottuvuudet ovat moniäänisyys, heteroglossia ja hybridi-

saatio. Mihail Bahtin (1981) näkee kielen ja sen käytön lähtökohtaisesti moniäänisenä ja sosiaalisena. 

Puhuessamme ja kirjoittaessamme lainaamme toisen sanomaa tai kirjoittamaa. Heteroglossialla tarkoi-

tetaan kielenkäytön moninaisuutta eli sitä, miten ihmiset puhuvat ja kirjoittavat monin eri tavoin eri-

laisissa vuorovaikutustilanteissa. Kielenkäyttöön vaikuttavat esimerkiksi ihmisen asema, ammatti ja su-

kupuoli. Hybridisaatio tarkoittaa lajin yhdistymistä uudeksi lajiksi (Heikkinen ym. 2012, 101–102), ku-

ten uuden ja vanhan asiakassuunnitelman yhdistymistä, jonka seurauksena syntyy uusi suunnitelma ja 

samalla myös uusi tekstilaji. Intertekstuaalisuus voidaan määritellä puheen ja tekstin tason ilmiöksi; 

kuinka puhe ja tekstit viittaavat toisiinsa (Bahtin 1981, 279; Fairclough 1992, 84). Puhe ja tekstit ra-

kentuvat aiempien kielenkäyttötilanteiden varaan: mikään puhe tai teksti ei synny ilman vuorovaikut-

teista suhdetta ympäröivään todellisuuteen (Bahtin 1984, 183–184; Heikkinen 2000, 70–71).  

Norman Fairclough (1992; ks. myös Heikkinen ym. 2012) jakaa intertekstuaalisuuden avoimeen 

(manifest) ja perustavaan (interdiskursiivinen). Avoimessa intertekstuaalisuudessa lainattu teksti ero-

tetaan muusta tekstistä selkeästi nimeämällä se tai esimerkiksi eristämällä se lainausmerkein. Perusta-

vassa intertekstuaalisuudessa on kyse toisen tekstin lainautumisesta, tulosta vieraalle alueelle. Kyse on 



 

47 

vaikeammin erotettavasta alkuperäisen tekstin suhteesta aikaisempiin teksteihin ja puheeseen. Siten 

avoimessa ja perustavanlaatuisessa intertekstuaalisuudessa voidaan puhua tekstin sisäisestä ja ulkoi-

sesta suhteesta. (Fairclough 1992, 103–105, 124–126, Heikkinen ym. 2012, 105–108.) 

Intertekstuaalisuus-käsitettä on käytetty eri tavoin tutkimuksessa. Vesa Heikkisen ym. (2012, 102) 

näkemys on, että intertekstuaalisuuden tutkimus voidaan jakaa kahteen päälähestymistapaan: tutki-

mukseksi, jossa tekstit nähdään ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyväksi, ja tutkimukseksi, 

jossa lähtökohtana on teksti. Tämä tutkimus kiinnittyy pääasiassa viimeksi mainittuun suuntaukseen, 

vaikka tarkastelen osin myös sitä miten suunnitelmat rakentuvat ammattilaisten ja asiakkaiden keski-

näisissä palavereissa. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaista institutionaalinen 

arjen vuorovaikutus on asiakirjojen ja niiden kirjaamisen kautta tarkasteltuna.  

Ulla Tiililän (2007, 20) mukaan kirjoitettua kieltä – esimerkiksi asiakirjoja – on tutkittu melko vähän 

institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen suunnasta. Kirjoitetun kielen vuorovaikutuksellisesta 

tutkimuksesta yksi esimerkki on Pekka Pällin, Eero Vaaran ja Virpi Sorsan (2009, 303–317) tutkimus30. 

He tutkivat strategiatekstejä ja -keskusteluja ja analysoivat tekstien tuottamista kasvokkaisessa vuoro-

vaikutuksessa teksti- ja keskusteluanalyysin keinoin. Tutkimus tuo esiin sen, että strategianeuvottelut 

ovat paikkoja, joissa tulkitaan strategiatekstejä ja tuotetaan uusia tekstejä vanhojen pohjalta. Martha L. 

Komter (2006, 201–228) on puolestaan tutkinut poliisikuulustelun ja kuulusteluraportin kirjaamista 

vuorovaikutuksen näkökulmasta teksti- ja keskusteluanalyysia hyödyntäen. Tuloksena on, että kirjaa-

miskäytännöt ovat kietoutuneet kuulustelutoimintaan. Kuulustelun kulkuun vaikuttaa se, mitä kuulus-

telijan pitää kuulustelun jälkeen raporttiin kirjata. Myös professori Esa Lehtisen johtamassa Suomen 

Akatemian hankkeessa TextPract (2011–2015) tarkastellaan kirjoitetun tekstin ja puhutun vuorovai-

kutuksen välistä yhteyttä eri organisaatioiden käytänteissä. Lisäksi siinä pohditaan sitä, miten organi-

saation strategia rakentuu intertekstuaalisten verkostojen ja niiden kielellisten käytänteiden kautta. Väi-

töskirjatutkimukseni täydentää tätä tutkimuslinjaa. 

                                                   
30 Tekstejä institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen suunasta ovat tarkastelleet myös Cook-Gumperz & Messer-
man 1999; Mäkitalo 2005; Jones 2009 ja Juhila ym. 2014b. 
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3.2.3 Tekstilajitutkimus 

Institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen lisäksi väitöskirjani kiinnittyy metodisesti tekstila-

jitutkimukseen, jonka välineitä lainaan ja sovellan. Tekstilajintutkimus voidaan jakaa rakenteen ja toi-

minnan tutkimiseen31. Yksi tapa tarkastella rakennetta on rakennekeskeinen genretutkimus, jossa tar-

kastellaan tekstin rakennetta laadullisesti ja määrällisesti (Heikkinen & Voutilainen 2012, 24). Voidaan 

esimerkiksi analysoida sitä, millaisista jaksoista suunnitelmalomake tai suunnitelmapalaverit muodos-

tuvat. Toinen tapa tarkastella tekstilajeja on ymmärtää ne toimintana. Tällöin tutkitaan sitä, millaisia 

tuottamisen ja kuluttamisen käytäntöjä tekstilajeihin liittyy ja niitä voidaan analysoida esimerkiksi uu-

den retoriikan ja ESP-suuntauksen mukaisesti32. Tämä tutkimus on sekä tekstien rakenteiden että toi-

minnan tutkimista, jossa tarkastelun kohteena ovat muun muassa asiakassuunnitelmalomakkeiden ra-

kenteet ja se, miten asiakassuunnitelmia tuotetaan ja käytetään.  

Tekstilajitutkimuksen rajat ovat häilyviä, ja eri lähentymistapoja edustavien koulukuntien välillä on 

eroja (Heikkinen & Voutilainen 2012, 17–45). Vesa Heikkinen ja Eero Voutilainen (2012, 22) näkevät, 

että nykyaikainen tekstilajintutkimus on poikkitieteellistä ja sitä tehdään muun muassa kielitieteissä, 

yhteiskuntatieteissä, viestinnäntutkimuksessa ja mediatutkimuksessa. Väitöskirjani kuuluu institutio-

naalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmasta tekstejä ja puhetta analysoivaan suuntaukseen. 

Tämänkaltaisessa tutkimuksessa painottuvat institutionaaliset vuorovaikutustilanteet ja kulttuurit, 

joissa tekstejä tuotetaan ja vastaanotetaan eli luetaan ja tulkitaan (ks. Heikkinen & Voutilainen 2012). 

Tällöin tekstejä tarkastellaan tekstin tuottamisen ja käytön näkökulmasta. Lähtökohtana eivät ole kie-

lenkäytön ongelmat, vaan ajattelen, että kaikella kielenkäytöllä on syynsä ja motiivinsa. (Tiililä 2007, 

16.) 

Tekstilaji eli genre on eri tieteenaloja ja tekstilajintutkimuksen suuntauksia yhdistävä käsite. Yhteistä 

eri tieteenaloilla tehtävälle tutkimukselle on se, että tekstilaji nähdään usein kaavamaisena diskurssi- ja 

vuorovaikutustason ilmiönä, joka on yksittäisten tekstien taustalla ohjaamassa niiden tuottamista ja 

vastaanottamista (Heikkinen & Voutilainen 2012, 23). Mielenterveystyössä ammattilaiset kirjaavat eri-

laisia tekstejä, jotka edustavat erilaisia tekstilajeja (genrejä), kuten asiakassuunnitelmia sekä loppulau-

suntoja. Nämä institutionaaliset tekstilajit eroavat toisistaan rakenteeltaan, piirteiltään ja toiminnaltaan. 

Ne eroavat toisistaan myös tavoitteiltaan, käyttötarkoituksiltaan, nimiltään ja lukijakunniltaan. John 

                                                   
31 Tekstilajitutkimus voidaan jakaa myös tekstejä korostavaan kielitieteelliseen (esimerkiksi systeemis-funktionaalinen tut-
kimus) ja tekstejä vuorovaikutuksen näkökulmasta tutkivaan suuntaukseen (esimerkiksi uuden retoriikan tutkimus). 
32 ESP-tutkimus (English for specific purposes) on ammatillisten tekstien tutkimukseen suuntautunutta tekstinlajintutki-
musta (Swales 1990, 58). Uudessa retoriikassa ja ESP- suuntauksessa tekstilaji määritellään kommunikatiivisten päämäärien 
perusteella ja korostetaan kontekstin merkitystä (Heikkinen & Voutilainen 2012, 28). 
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Swalesin (1990, 48–58) mukaan samaan tekstilajiin kuuluvilla teksteillä on yhteinen päämäärä, sama 

yleisö, samantyyppinen nimi ja samoja sisältöjä. Samaan tekstilajiin kuuluvat voivat olla erilaisia joilta-

kin pieniltä osiltaan, kuten rakenteeltaan, joten tulkitsen aineistonani olevat uuden ja vanhan suunni-

telmalomakkeen samaan tekstilajiin kuuluviksi.  

Opimme käyttämään, muokkaamaan ja tunnistamaan eri tekstilajeja yhteisössämme. Osaamme 

erottaa esimerkiksi kauppalapun ja mainoksen toisistaan. Samalla tavalla kulttuurisen tiedon varassa 

ammattilaiset ja asiakkaat tunnistavat esimerkiksi suunnitelman ja palvelupyynnön toisistaan. (Swales 

1990, 24–27, 45–58.) Tekstilajit muodostavat dynaamisen ja kulttuurisen kielenkäyttöjärjestelmän 

(Heikkinen & Voutilainen 2012, 31). Jokaisella instituutiolla on omat tekstilajinsa ja kirjaamiskäytän-

tönsä, joilla ne toteuttavat institutionaalisia tehtäviänsä (ks. Fairclough 2003, 75; myös Yates & Orli-

kowski 2002, 14–15; White ym. 2008). Puhun väitöskirjassani asiakassuunnitelmista, suunnitelmapala-

vereista, loppulausunnoista ja suunnitelmalomakkeista ilman, että mainitsen niiden yhteydessä aina 

genre- tai tekstilajikäsitettä. Kaikki nämä ovat kuitenkin omanlaisiaan yhteisöllisten käytänteiden muo-

vaamia genrejä eli tekstilajeja. 

Tekstilajintutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että kaikki kielenkäyttö on tarkoituksenmu-

kaista. Kirjoittaessaan ammattilaiset ovat aktiivisia toimijoita ja tekevät valintoja siitä, mitä tietoja ja 

miten he kirjoittavat asiakirjoihin. Yleensä valinnat koskevat asiakirjojen tyyliä, niiden rakennetta ja 

käsitteistöä. (ks. Lehtonen 1996, 38; Fairclough 1997, 136–138; Heikkinen 2002a, 20; Tiililä 2007; 

Taylor 2008.) Valintoihin vaikuttaa se, kenelle tekstejä kirjoitetaan ja missä kulttuurisessa kontekstissa 

niitä käytetään ja mitä niillä pyritään tekemään (Kääriäinen 2003, 57–66). Ammattilaiset valitsevat, mitä 

he kirjoittavat ja kuka pääsee puhujaksi asiakirjoihin: onko se asiakas vai hänen läheisensä, muut asi-

antuntijat tai viranomaiset vai jokin muu taho. Asiakirjatekstit ovat työvälineitä, joilla muokataan mie-

lenterveystyön käytäntöjä (ks. Jokinen & Juhila 1996, 26; Kaakkuri-Knuutila & Ylijoki 1998, 25; Heik-

kinen 1999, 50; Heikkinen 2000, 314; Heikkinen 2002, 20; Prior 2003, 3).  

Asiakirjoja on tutkittu paljon tekstintutkimuksen ja tekstilajitutkimuksen näkökulmista33, Esimer-

kiksi Ulla Tiililä (2007) on tutkimuksessaan tarkastellut tekstilajin näkökulmasta etuuspäätöstekstejä. 

Hän on tulkinnut sitä, millaisia tekstejä vammaispalveluissa kirjatut etuuspäätökset ovat. Tutkimuksen 

yksi tulos on, että etupäätökset ovat yhdenmukaisia tekstejä, joilla on useita tehtäviä. Tekstilajina ne 

ovat monitulkintaisia pitäessään sisällään useita piirteitä kuten performatiivisia ja ohjailevia aineksia 

(Tiililä 2007). Myös Elisabeth Coker (2003) on tutkinut asiakirjoja tekstianalyyttisesti. Hän on analy-

soinut egyptiläisten psykiatristen potilaiden asiakirjoja narratiivisesta näkökulmasta. Tutkimus tuo esiin 

sen, että asiakirjoihin sekoittuu medikaalinen näkemys ja kulttuurillinen oletus poikkeavuudesta. 

                                                   
33 Esimerkiksi Heikkinen 2002; Solin 2004; Tannen 2006; Tiililä 2007 ja Nieminen 2010. 
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(Coker 2003, 909.) Yhteiskuntatieteiden alueella tekstintutkimuksella ja tekstilajitutkimuksella ei ole 

vielä kovin pitkää ja runsaslukuista perinnettä (ks. kuitenkin esim. Kääriäinen 2003; Vuori 2005). Väi-

töstutkimukseni toivon vahvistavan tätä perinnettä. 

3.2.4 Aineiston analyysin menetelmät ja prosessi 

Lähestyn tutkimusaineistoa institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja tekstilajitutkimuksen 

menetelmillä (ks. edelliset alaluvut; 3.2.2 ja 3.2.3). Kahden menetelmän yhdistäminen on kehystänyt ja 

tarjonnut minulle välineitä tarkastella puheen ja tekstien välistä vuorovaikutusta (Juhila 2004; Heikki-

nen ym. 2012) ja siten auttanut rakentamaan kuvaa ammatillisesta kirjaamisesta, asiakirjoista ja niiden 

arvioinnin funktioista tietyssä institutionaalisessa kontekstissa. Tämä tapani lähestyä tekstiaineistoja ei 

ole kokonaan uusi. Suomessa tämänkaltaista analyysitapaa edustaa esimerkiksi Ulla Tiililän sosiaalivi-

raston etuuspäätöstekstejä tarkasteleva tutkimus ja Pekka Pällin ym. (2009) kaupunkien strategiateks-

teihin ja niihin liittyviin keskusteluihin pureutuva tutkimus.34 Eron näihin tutkimuksiin tekee tutkimuk-

seni konteksti, lähtökohdat ja tapani yhdistää ja käyttää analyysivälineitä. Aineiston analyysissa hyö-

dynnän muun muassa kehyksen, ajallisuuden ja kontekstin sekä intertekstuaalisuuden, äänen, tekstilajin 

ja tekstilajiketjun käsitteitä (luvussa neljä avaan käsitteet tarkemmin). Ajattelen, että tutkimukseni täy-

dentää osaltaan sellaista poikkitieteellistä tutkimusta, jossa hyödynnetään sekä tekstilajintutkimusta että 

institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmiä. 

Jokainen pienoistutkimus on ollut minulle arvoituksen ratkaisemista eri analyysivälineiden ja aineis-

tosta nousseiden vihjeiden avulla (ks. Alasuutari 2011, 44–48). Analyysivälineillä tarkoitan erilaisia me-

todisia käsitteitä, joiden avulla luen aineistoja eri näkökulmista. Ne ovat valikoituneet aineiston esi-

luennan perusteella siten, että niiden avulla pystyisin vastaamaan parhaiten esittämiini tutkimuskysy-

myksiin ja siten tekemään näkyväksi arjen käytäntöjä kirjaamisesta ja sen merkityksellisyydestä tuetun 

asumisen yhteisössä ja kuntoutuskurssilla. Pienoistutkimuksissa käyttämäni analyysivälineet ja -proses-

sin olen kuvannut tarkasti jokaisessa pienoistutkimuksessani. Lisäksi tiivistän ja tarkennan ne tämän 

yhteenvedon seuraavassa luvussa. 

                                                   
34 Institutionaalisen vuorovaikutuksen ja tekstintutkimuksen käsitteitä on yhdistänyt myös esimerkiksi Elisabet Cedersund 
(1992), joka on tutkinut sitä, kuinka sosiaalityön instituutiossa käsitellään asiakkaan huolia ja vaikeuksia ja sitä, kuinka ne 
siirtyvät instituution kielenkäyttöön. Molempia analyysimenetelmiä ovat käyttäneet myös aiemmin viittaamani Martha L. 
Komter (2006) ja Esa Lahtisen tutkimusryhmä tutkimuksissaan (ks. luku 3.2.1) Analyysimenetelmieni osalta myös muuta-
mat muut tutkimukset tulevat lähelle omaa tutkimustani. Esimerkiksi Aino Kääriäinen ja Jaana Vuori ovat käyttäneet kriit-
tisen diskurssianalyysin, tekstitutkimuksen ja uuden retoriikan välineitä tutkimuksissaan. Kääriäinen (2003) on tutkinut 
lastensuojelun asiakirjoja siitä näkökulmasta, mikä on dokumentoinnin merkitys lastensuojelun sosiaalityön tiedonmuo-
dostuksessa ja ammattikäytännöissä. Vuori (2001) on puolestaan tarkastellut sitä, miten asiantuntijat sukupuolistavat van-
hemmuutta oppikirjoissa, oppaissa, väitöskirjoissa ja seminaariraporteissa. 
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Kunkin pienoistutkimuksen analyysiprosessi on jakautunut viiteen toisiinsa kietoutuneeseen vai-

heeseen: 1) tutkimusaineistoon tutustumiseen, 2) sen lähilukuun, 3) tutkimustulosten muodostami-

seen, 4) niiden testausvaiheeseen sekä 5) raportin kirjoittamiseen. Aineiston analyysissa olen käyttänyt 

apuna laadullisen tutkimuksen analyysiin tarkoitettua tietokoneohjelmaa ATLAS.ti:ta35. Se on auttanut 

minua aineiston hallinnassa, sen lähiluvussa ja havaintojen teossa.  

Tutkimuksen etenemistä voisi kuvata kehämäiseksi hermeneuttiseksi prosessiksi, vaikka analyy-

siprosessi ei ole aina edennyt suoraviivaisesti kehältä toiselle, vaan väliin on mahtunut pysähtymisen 

paikkoja. Näinä hetkinä olen pohtinut tapaani tehdä tutkimusta, kuten sitä, miten sovellan analyysivä-

lineitä.  Lisäksi olen miettinyt aineistoon liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuten sitä, teenkö tutkimuksellani 

oikeutta tuetun asumisen ja kuntoutuskurssin yhteisöille, asiakkaille ja ammattilaisille. Pysähtymisen 

paikat ovat olleet tutkimukseni kannalta merkityksellisiä.  Ne ovat auttaneet minua viemään työtäni 

eteenpäin antamalla uutta näkökulmaa aineistojen lähiluentaan. Ennen siirtymistä kehältä seuraavalle 

on aiempi vaihe tutkimusprosessista ”ratkaistu”. Hermeneuttista kehää kiertäessäni olen rakentanut ja 

muodostanut ymmärrystä tutkimuksen kontekstista ja aineistosta. (Ks. Gadamer 2002.)  

Käytännössä jokainen pienoistutkimus on edennyt spiraalimaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa olen 

muodostanut yleiskuvaa tutkimusaineistosta: olen kysynyt, minkälaisesta aineistosta on kyse juuri tässä 

pienoistutkimuksessa, mistä kontekstista se on poimittu ja mikä on sen käyttötarkoitus. Toisessa vai-

heessa olen miettinyt, millaisilla analyysivälineillä haen vastausta tutkimuskysymykseeni. Niiden valin-

taan ovat vaikuttaneet tutkimukseni tavoitteet, aineiston esiluennan perusteella muodostamani hypo-

teesit ja tutkimuskysymys. Analyysivälineet ovat institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja 

tekstilajitutkimuksen alueilta. Olen lukenut aineistoa läheltä tutkimuskysymyksen ohjaamana analyysi-

välineitä käyttäen. Sen jälkeen olen jäsentänyt ja tehnyt tulkintaa tutkimusaineistosta nousseista tulok-

sista. Analyysin viimeisessä vaiheessa olen yleensä vielä testannut tulokset lukemalla aineiston uudel-

leen läpi vaihe vaiheelta. Lopuksi olen peilannut saamiani tuloksia vasten aikaisempaa tutkimusta ja 

kirjallisuutta.  

  

                                                   
35 ATLAS.ti on laadullisen tutkimusaineiston analyysin apuvälineeksi kehitetty tietokoneohjelma. Se on tutkijalle suunnattu 
apuväline analyysin tekoon. 
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4 Pienoistutkimusten analyysi ja keskeiset tulokset  

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia mielenterveystyön kontekstissa kirjatut 

asiakirjat ovat, miten niitä kirjoitetaan ja mikä niiden funktio on arvioinnissa. Esittelen tekemäni pie-

noistutkimukset ja kutakin pienoistutkimusta esitellessäni kuvaan analyysivälineeni, jotta lukijan on 

helpompi ymmärtää tutkimuksen kulkua. Pienoistutkimukset nivoutuvat kiinteästi toisiinsa: ensim-

mäiseksi tarkastelen tyhjiä lomakkeita (I) ja toiseksi analysoin asiakirjan ominaisuuksia ja siihen kirjau-

tuneita kehyksiä (II). Kolmannessa pienitutkimuksessa tarkastetaan asiakirjoihin kirjautuneita ääniä ja 

niiden vuorovaikutusta (III) ja neljännessä tutkimuksessa sitä, miten lomakkeesta muodostuu asiakirja 

asiakkaan ja ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa (IV) (ks. taulukko 1).  

Luku etenee siten, että ensiksi tarkastelen institutionaalisia asiakirjakirjaamisen käytäntöjä ja arvi-

ointia esittelemällä ja tiivistämällä väitöskirjani pienoistutkimukset I ja IV. Kuvaan sitä, miten asiak-

kaan asiakirjojen kirjaamisen käytännöt ovat muuttuneet mielenterveysjärjestön tuottamissa palve-

luissa ja miten lomakkeita käytetään arjen työssä, asiakkaan kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioin-

nissa. Lisäksi teen näkyväksi sitä, millaisia asiakassuunnitelmien pohjana käytetyt tyhjät lomakkeet ovat 

ja millainen muutos lomakkeissa on tapahtunut. Toiseksi tarkastelen kirjaamisen tapoja ja kielellisiä 

käytäntöjä avaamalla ja tiivistämällä väitöskirjani pienoistutkimukset II ja III. Kuvaan sitä, mitä ja millä 

tavoin arviointitietoa lomakkeisiin ja asiakirjoihin kirjataan, mitä käsitteitä käytetään ja millaisia valin-

toja ammattilainen tekee niitä kirjatessaan. Luku päättyy synteesiin pienoistutkimusten tuottamista tu-

loksista.  

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon (taulukko 1) olen tiivistänyt pienoistutkimukset, joiden ana-

lyysivälineisiin ja tuloksiin paneudun seuraavaksi.  
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Taulukko 1.  Pienoistutkimukset pähkinänkuoressa 

 Pienoistutkimus I Pienoistutkimus II Pienoistutkimus III Pienoistutkimus IV 

Nimi Mielenterveys- 
kuntoutusta avoimen 
ja yksityiskohtaisen 
suunnitelmalomak-
keen ohjaamana 

Kirjatut ammatilliset 
kehykset: mielen- 
terveyskuntoutus 
asiakassuunnitel-
mien kuvaamana  

Moniääninen arviointi 
mielenterveystyössä  
kirjatuissa loppu- 
lausunnoissa 

Asiakassuunnitelma- 
palavereista kirjatuiksi 
asiakassuunnitelmiksi: 
genreketjut ja tekstin 
ja puheen inter- 
tekstuaalinen suhde  

Konteksti Tuetun asumisen  
yhteisö 

Tuetun asumisen  
yhteisö 

Nuorten Kuntoutus-
kurssi 

Tuetun asumisen  
yhteisö 

Tutkimus-
aineisto 

2 tyhjää suunnitelma-
lomaketta 

36 asiakas- 
suunnitelmaa  

10 loppulausuntoa 18 asiakassuunnitel-
mapalaveria 

Tutkimus-
kysymys 

Minkälaiseen  
asiakaskuvaan tyhjät 
asiakassuunnitelma- 
lomakkeet perustu-
vat, ja miten kuva  
asiakkaasta muuttuu 
lomakekäytäntöjen 
muuttuessa? 

Millaisten ammatil-
listen kehysten  
varassa tuetun  
asumisen yhteisön 
työntekijät kirjaavat 
asiakas- 
suunnitelmia?  

1. Miten ja millaisia  
ääniä on käytetty loppu-
lausunnoissa  
kuvaamassa asiakkaan 
edistymistä kuntoutus- 
kurssin aikana?  
2. Miten äänet kuvaavat 
asiakkaan tulevaisuu-
den kehitystehtäviä? 

Miten asiakas- 
suunnitelmien  
kirjaamisesta  
keskustellaan  
asiakassuunnitelma-
palavereissa? 

Analyysi-
välineet 

Tekstilaji, kategoria ja 
konteksti   

Diskurssiyhteisö, 
konteksti ja kehys  

Intertekstuaalisuus: 
ääni, suora ja epäsuora 
raportoitu puhe  

Intertekstuaalisuus: 
tekstilaji ja tekstilaji-
ketjut  

Tutki-
muksen 
tulokset 

a) Lomakkeen  
välinen diskursiivinen 
muutos: uutta suunni-
telmaa ei tehdä enää 
vain kuntoutujalle 
vaan myös työnteki-
jöille sekä palvelun  
tilaajalle.  
b) Vanhassa lomak-
keessa asiakas- 
lähtöisyyttä tuotetaan 
kysymysten, vuoro- 
vaikutuksellisuuden ja 
henkilökohtaisen  
puhuttelun keinoin.  
Uusi lomake on  
ammattilaisille palve-
lutarpeen arvioinnin 
ja kuntoutuksen  
suunnittelun  
apuväline.  
Asiakas on suunnitte-
lun kohde.   

Suunnitelmista on 
luettavissa 
a) kolme ammatil-
lista kehystä:  
sairaanhoidollinen 
kehys, arvioinnin ja 
kontrollin kehys, 
avun ja tuen kehys.  
b) erilaisia diskurs-
seja: asiantuntija-, 
edistymis- sekä  
arjenhallinta- 
diskurssi. 
Ne heijastavat uskoa 
asiantuntijan ja  
kuntoutujan väliseen 
suunnitelmalliseen 
(kuntoutus)työhön, 
jossa oleellista on  
asiakkaan sitoutumi-
nen kuntoutukseen 
ja hänen  
edistymisensä.  

Loppulausunnot  
a) kirjoitetaan  
työntekijälähtöisesti,  
ja niissä nojaudutaan  
toisissa organisaatioissa 
kirjoitettuihin asian- 
tuntijalausuntoihin 
b) kirjoitetaan niin,  
että omaisten ja  
asiakkaan äänet jäävät 
asiantuntijoiden  
lausuntojen ja sanojen 
taakse. 
c) kirjoitetaan niin, että 
äänien ja lineaarisen 
ajallisuuden avulla  
rakennetaan kerto- 
muksia asiakkaiden 
kehityksestä ja kuvauk-
sia siitä, miten työn- 
tekijät ovat auttaneet  
ja tukeneet asiakasta 
kuntoutumisessa. 

a) Lomake ja asiakas-
suunnitelma ohjaavat 
asiakkaan ja ammatti-
laisen välistä vuoro- 
vaikutusta ja ovat  
keskustelun keskeinen 
puheenaihe. 
b) Suunnitelma- 
palaverit ja asiakas-
suunnitelmat ovat  
interdiskursiivisia: ne 
pitävät sisällään  
ammatillisen ja kult-
tuurisen diskurssin. 
c) Suunnitelma- 
palaverissa on tietty  
rakenne: orientaatio ja 
palaverin aloitusvaihe, 
asiakaskuvan  
luominen, asiakkaan  
ongelmien tulkinta-
vaihe, avun ja tuen 
määrittely ja hoitoso-
pimuksen tekeminen.  



 

54 

4.1 Institutionaaliset asiakirjakirjaamisen käytännöt ja arviointi   

4.1.1 Suunnitelmallisuudesta arviointiin lomakkeen ohjaamana 

Pienoistutkimuksessa I ”Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalo-

makkeen ohjaamana” tarkastelen kahta täyttämätöntä asiakassuunnitelmalomaketta, jotka ovat vanha 

kuntoutussuunnitelmalomake ja tilaaja–tuottajamallin mukanaan tuoma uusi palvelusuunnitelmalo-

make (ks. Günther & Raitakari 2012, liitteet). Tavoitteena on lomakkeiden rakennetta tekstianalyysin 

keinoin tulkitsemalla tuottaa yksityiskohtaista tietoa siitä, minkälaiseen asiakaskuvaan lomakkeet pe-

rustuvat ja millaisilla lomakkeilla asiakastietoja kerätään. Analyysivälineinä käytän tekstilajin (genren), 

kontekstin ja kategorian käsitteitä, jotka olen valinnut siten, että saisin niiden avulla parhaiten vastattua 

tutkimuskysymykseen. 

Analyysivälineet 

Suunnitelmalomake on oma tekstilajinsa eli genrensä. Suunnitelmalomakkeet ovat rakennejaksoiltaan 

yhtenäisiä, ja niillä on paitsi yhdistäviä piirteitä myös sama tavoite, käyttötarkoitus, nimi ja yleisö. Kun 

uutta ja vanhaa suunnitelmalomaketta tarkastelee, voi huomata niiden eroavan toisistaan. Lomakkei-

den luokittelu samaan tekstilajiin ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden sisällöt eivät voisi vaihdella. 

John Swalesin (1990) mukaan samaan tekstilajiin kuuluvat tekstit voivat olla erilaisia rakenteiltaan. 

Kulttuurisen tiedon varassa ammattilaiset ja asiakkaat erottavat esimerkiksi tyhjän ja täytetyn lomak-

keen sekä vanhan ja uuden suunnitelmalomakkeen toisistaan. (Ks. tekstilajin määrittelystä enemmän 

Swales 1990, 48–58; Heikkinen 2000c, 316–321; 2002a, 21; Shore & Mäntynen 2006, 9–41.) Täytettä-

vänä oleva lomake ja sen käyttötarkoitus vaikuttavat työntekijöiden luku- ja kirjoitusprosessiin sekä 

suuntaavat työntekijöiden tekemää tulkintaa sosiaalisesta todellisuudesta (Tiililä 2002, 191). 

Analyysissa hyödynnän kontekstin käsitettä. Ymmärrän kontekstin sekä suppeana että laajana (Jo-

kinen ym. 1993, 30–36; Heikkinen 2000b, 119). Suppean kontekstin analyysissa on kyse suunnitelma-

tekstien tekstuaalisten yhteyksien selvittämisestä: tulkitsen, miten lomakkeiden kysymykset ja lausek-

keet liittyvät toisiinsa tai millaisista jaksoista suunnitelmatekstikokonaisuus muodostuu. Laaja konteks-

titulkinta mahdollistaa suunnitelmalomakkeiden suhteuttamisen erilaisiin taustatekijöihin, kuten tue-

tun asumisen yhteisön ammatillisiin ja institutionaalisiin työkäytäntöihin. (Ks. Jokinen ym. 1993; Kak-

kuri-Knuuttila & Ylijoki 1998, 25–26; Heikkinen 2000a, 67–71; 2000b, 119–120; Shore & Mäntynen 

2006, 40.)  
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Analyysissa käytän myös kategorian käsitettä. Kategorisointi on luokittelun ja nimeämisen prosessi, 

jossa kohteesta tuotetaan tietty kuva. Kategorioihin on järjestäytynyt kulttuuriin sidottua tietoa yhteis-

kunnasta, ihmisryhmistä, asioiden välisistä suhteista ja odotuksista. (Järviluoma & Roivainen 1997, 15–

25; Silverman 1993, 82–86; Jokinen ym. 1995; Juhila 2004.) Kun ammattilaiset kirjaavat lomakkeisiin 

tietoa, he kategorisoivat asiakkaan tiettyyn asiakasryhmään kuuluvaksi ja itsensä ammattilaiseksi, joka 

kykenee auttamaan asiakasta. Samalla he määrittelevät asiakkaan valitusta näkökulmasta tietynlaiseksi 

ja tietynlaiseen asiakasryhmään kuuluvaksi. Lomakkeiden avulla instituutiossa vakiinnutetaan niitä asia-

kaskategorisointeja, jotka ovat relevantteja instituution tehtävän kannalta, ja näin syntyy instituutioon 

sidoksissa oleva asiakaskuva (ks. Holstein & Miller 1993; Loseke 2003; Mäkitalo 2005). 

Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Pienoistutkimus tekee näkyväksi sen, kuinka ammatilliset kirjaamiskäytännöt muuttuvat ja muotoutu-

vat ajassa yhteiskunnallisten ja institutionaalisten tekijöiden vaikutuksesta. Tuetun asumisen yhteisössä 

suunnitelmalomakkeiden tuottamisen ja kuluttamisen tavat ovat muuttuneet, mikä tulee näkyväksi 

vanhaa ja uutta lomaketta analysoidessa. Lomaketekstilajissa tapahtunut muutos on havaittavissa suun-

nitelmalomakkeiden pituuserosta, otsikosta, lausekkeista, rakenneosista, käytetystä kielestä, konteks-

teista sekä siitä, millaiseen asiakaskuvaan lomakkeet perustuvat. Lomakkeissa kuntoutusta raamitetaan 

paljolti toisistaan poikkeavan kielenkäytön, erilaisten diskurssien avulla.  

Vanha suunnitelmalomake on mielenterveysjärjestön ammattilaisten suunnittelema. Uuden lomak-

keen puolestaan on suunnitellut palveluntilaaja, joka on sen myös lähettänyt tuetun asumisen yhtei-

söön. Lomakkeiden otsikoissa voi havaita tapahtuneen diskursiivisen muutoksen: uutta suunnitelmaa 

ei tehdä enää kuntoutujalle vaan (kuluttaja)asiakkaalle ja työntekijöille sekä tilaajalle. Tämä tulee näky-

väksi muun muassa siinä, että vanhassa lomakkeessa kysymykset ovat persoonamuodossa ja suunnattu 

asiakkaalle ja työntekijälle, kun taas uuden lomakkeen kysymyksiä ja lausekkeita ei ole suunnattu ke-

nellekään. 

Vanha lomake antaa kuntoutujan tarvemäärittelylle avoimemman tilan, kun taas uudessa lomak-

keessa määritellään asiakasta, hänen avun ja tuen tarvettaan yksityiskohtaisemmin ja enemmän ennak-

kokäsityksien varassa. Tämä tulee näkyväksi muun muassa siinä, että vanhassa lomakkeessa kysymyk-

set kuntoutujan elämäntilanteesta ovat persoonamuodossa. Tällöin olennaista on kuntoutujan tieto 

omasta elämäntilanteestaan, ei ammattilaisten tuottama tieto. Uudessa lomakkeessa käsitellään asiak-

kaan terveydentilaa viidessä lausekkeessa. Ensimmäisenä on lauseke asiakkaan ”ruokavaliot/allergiat”. 

Seuraavat lausekkeet koskevat asiakkaan ”sairauksia ja lääkehoidon toteutusta” sekä hänen tarvitsemi-

aan ”hoitotarvikkeita ja apuvälineitä”. Nämä seikat määrittyvät oleellisiksi asiakkaan kuntoutuksen 
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suunnittelussa.  Vähemmälle huomiolle jäävät asiakkaan toiveet oman kuntoutuksen suunnittelussa. 

Lausekkeet tavoittelevat kokonaisvaltaista kuvaa asiakkaan fyysisestä terveydentilasta ja kategorisoivat 

asiakkaan henkilöksi, jolla on terveytensä kanssa ongelmia ja joka tarvitsee ammattilaisen apua ja tukea. 

Siten lomakkeet ohjaavat sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien, normaalien ja poikkeavien ilmiöi-

den tulkintaa ja niiden hallinnoimista. 

Vanhassa lomakkeessa asiakaslähtöisyyttä tuotetaan kysymysten, vuorovaikutuksellisuuden ja hen-

kilökohtaisen puhuttelun keinoin. Uuden lomakkeen kielelliset valinnat eivät puolestaan tuota yhtä 

vahvasti asiakaslähtöisyyttä, vaan ne korostavat työntekijän tehtävää arvioida, millaista tukea ja apua 

asiakas tarvitsee. Uusi lomake on ammattilaisille suunnattu työväline, jolla palvelutarvetta arvioidaan 

ja kuntoutusta suunnitellaan. Sen avulla palveluntilaajat myös arvioivat alueellisia asumis- ja kuntou-

tuspalveluita yleisesti sekä selvittävät, minkälaista työtä tuetun asumisen yhteisössä tehdään ja minkä-

laista sen vaikuttavuus on. Koska uusi lomake on palveluntilaajan tekemä ja tuettuun asumisyhteisöön 

toimittama, on tilaaja lomakkeen tärkein lukija ja käyttäjä. Siten uusi lomake representoi ja tuottaa 

muutosprosessia, jossa asumisyhteisön työntekijöiden tilivelvollisuus työstä ja asiakkaan edistymisestä 

lisääntyy. Samalla vahvistuu palveluntilaajan ohjaava vaikutus palveluja tuottavaan järjestöön. 

Pienoistutkimus tuottaa tietoa ammatillisessa kirjaamisessa tapahtuneesta muutoksesta. Muutoksen 

voi tulkintani mukaan tiivistää niin, että uudistunut lomake on ennen muuta arvioinnin väline, kun 

vanha lomake on kuntoutuksen suunnittelun väline. Tämä muutos tulee esiin uudessa lomakkeessa 

käytetyssä kielessä, joka tähtää yksityiskohtaisen arviointitiedon keräämiseen, kuten tiedon saamiseen 

asiakkaan taloudellisesta tilanteesta ja lääkehoidosta. Asiakkaasta on tullut arvioinnin kohde ja palve-

luiden valitsija, ammattilaisesta asiakkaan palvelutarpeen arvioitsija. Siten lomakkeessa on yhtä aikaa 

läsnä kaksi erilaista, yhteen kietoutunutta näkökulmaa kuntoutujan ja ammattilaisen asemasta. Ky-

seessä on hybrididiskurssi, jossa yhdistyvät näkemykset aktiivisesta kuntoutujasta yhteistyökumppa-

nina ja palveluiden valitsijana, mutta toisaalta hoitoa ja huolenpitoa vaativana sairaana yksilönä sekä 

ammattilaisesta asiakkaan kuntoutumisen arvioijana ja itse palvelutilaajan arvioinnin kohteena olevana. 

Uusi lomake siis myös välittää tietoa siitä, mitä ammattilainen on tehnyt asiakkaan kuntoutumisen 

edistämiseksi ja millaista mielenterveystyön laatu on. Lomakkeen avulla palveluntilaaja arvioi tuetun 

asumisen yhteisön ammattilaisten työtä ja sen vaikuttavuutta sekä asiakkaan edistymistä. Tätä tulkintaa 

uuden lomakkeen funktioista tukee tieto siitä, että tilaaja-tuottajamallissa korostetaan palveluiden vai-

kuttavuutta ja määräaikaisuutta (ks. esim. Juhila & Günther 2103). 
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4.1.2 Suunnitelmalomake resurssina palaverissa 

Pienoistutkimuksessa IV ”Asiakassuunnitelmapalaverista asiakassuunnitelmaksi: tekstilajiketjut ja 

tekstin ja puheen intertekstuaalinen suhde” tutkitaan tuetun asumisen yhteisössä pidettyjä ammattilai-

sen ja asiakkaan välisiä asiakassuunnitelmapalavereita. Aineisto koostuu 18 litteroidusta palaverinau-

hoitteesta, joista yhdeksän on vanhan suunnitelman ja yhdeksän uuden suunnitelman pohjalta pidet-

tyjä. Tavoitteena on vastata kysymykseen, mitä ja miten asiakassuunnitelmien kirjaamisesta keskustel-

laan suunnitelmapalavereissa.  

Pienoistutkimuksen lähtökohtana on tekstivälitteinen institutionaalinen vuorovaikutus ja analyysi-

välineinä käytetään tekstilajin (genre) ja tekstilajiketjun (genre chain) käsitteitä. Tutkimuskysymykseen par-

haiten vastaavien analyysivälineiden valinta ei ollut helppoa. Aloitin analyysin hyödyntäen keskuste-

luanalyysiin pohjaavaa sekvenssianalyysia. Sen avulla en kuitenkaan saanut vangittua tekstien ketjuun-

tumista. Tutustuttuani tekstilajin ja tekstilajiketjun käsitteisiin vaihdoin analyysivälineet. Katson, että 

käsitteet auttoivat tutkimuksen näkökulmasta oleellisten asioiden esiin nostamisessa.   

Analyysivälineet 

Käytän tekstilajin käsitettä, kun kirjoitan (suunnitelma)puheesta tai (suunnitelma)tekstistä (ks. tekstila-

jista tarkemmin pienoistutkimus I). Tyypillisesti toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevat tekstilajit, 

kuten suunnitelmapalaveri, suunnitelmalomakepohja ja suunnitelmateksti, muodostavat keskenään 

tekstilajiketjun. Tekstilajien välinen ketju osoittaa tekstilajien kronologisen suhteen ja niiden välisen 

vuorovaikutuksen (Solin 2004, 272). Tekstilajit ketjuuntuvat yleensä ennakoitavalla tavalla, jolloin syn-

tyy myös uusia, toiseen tekstilajiin kuuluvia tekstejä. Ennakoitavuuden perusta on instituution vakiin-

tuneissa tavoissa hoitaa tehtäviään. (Ks. Fairclough 1992, 130; Yates & Orlikowski 2002, 15–16; myös 

Solin 2004, 272.) Kun tuetun asumisen yhteisön ammattilaiset kirjoittavat suunnitelmaa, heidän toi-

mintatapansa on yleensä aina samanlainen: institutionaalisessa vuorovaikutuksessa käy niin, että yksi 

tekstilaji (suunnitelmapalaveri) johtaa odotustenmukaiseen toiseen tekstilajiin (kirjattuun suunnitel-

maan). Eri tekstilajeja edustavat tekstit ketjuuntuvat tuetun asumisen yhteisön sisällä ja usein myös eri 

instituutioiden välillä. 

Pienoistutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten suunnitelmalomakkeesta muodostuu palaverivuoro-

vaikutuksessa vakuuttava asiakassuunnitelma sekä miten aiemmat tekstit ja keskustelut toimivat suun-

nitelman teon resursseina. Ammattilaiselle (suunnitelma)lomake on siis resurssi, pohja asiakassuunni-

telmien rakentamiselle, ja lomakkeesta rakentuu suunnitelma, joka syntyy intertekstuaalisessa eli teks-

tivälitteisessä vuorovaikutuksessa ammattilaisen tehtävän ja toiminnan tuloksena. Tutkimus tuottaa 
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tietoa siitä, kuinka interdiskursiivisia (tekstin suhde toiseen tekstiin) suunnitelmapalaverit ja asiakas-

suunnitelmat ovat.  

Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Asiakkaan ja ammattilaisen välisessä palaverivuorovaikutuksessa lomake on vahvasti läsnä. Ammatti-

laiset ohjaavat palaverin kulkua seuraten lomakkeen rakennetta ja kysyvät asiakkaalta lomakkeeseen 

kirjattuja kysymyksiä ja keräävät tietoa sekä varmistavat, että ovat tulkinneet asiakkaan sanoman oikein 

(ks. Raevaara 2006). Poikkeavuutta palaverin kulussa ei aineistona olleissa palavereissa esiintynyt. Pa-

laverit etenevät orientaatiovaiheesta asiakassuunnitelman tekoon, asiakaskuvan luomiseen, asiakkaan 

ongelmien tulkintaan sekä avun ja tuen tarpeen määrittelyyn. Suunnitelmaan sitoutuminen ja sopimuk-

sen tekeminen päättävät palaverin. Lomakkeet siis ohjaavat palavereiden kulkua, tiedon keruuta ja siir-

toa sekä ylläpitävät suunnitelmallista työotetta. Niin vanha kuin uusi lomakekin määrittävät suunnitel-

mapalaverin rakennetta, rajaavat sen keskeisiä puheenaiheita, asiakaskuvan muodostamista, asiakkaan 

kuntoutuksen arviointia ja kirjaamista. Samansuuntaisesti oman tutkimukseni kanssa Jones Aled (2009, 

907–923) on osoittanut, että hoitajan ja potilaan välinen palaverivuorovaikutus noudattaa asiakirjamal-

lia eli siinä hoitaja kuljettaa palaveria asiakirjarakenteen mukaisesti.  

Asiakassuunnitelmapalaverit ja asiakassuunnitelmat ovat interdiskursiivisia, eli niihin kietoutuu mo-

nenlaisia ammatillisia ja kulttuurisia diskursseja. Suunnitelmapalaverissa ammattilaiset hyödyntävät 

kulttuurista ja lääketieteellistä puhetta asiakkaan ongelmista ja hänen kuntoutumisensa edistymisestä. 

Kuntoutumispuheeseen liittyy usein ajatus vastuullisesta kansalaisesta. Taustalla on ammattilaisten 

usko siihen, että mielenterveysongelmista huolimatta asiakas voi kuntoutua tai pyrkiä parempaan hy-

vinvointiin. Usein asiakirjakirjaukset perustuvat lineaariseen kuvaukseen asiakkaan kuntoutumisen 

edistymisestä. Asiakkaan kehitystehtävät muodostetaan suhteessa hänen menneisyyteensä ja nykyisyy-

teensä. Siten tekstilajiketjut tuottavat ajallisuutta rakentaessaan kuvaa asiakkaan kuntoutumisesta ja 

siirtäessään tätä kirjattua arviointitietoa asiakkaasta eteenpäin instituutiosta toiseen. Asiakastiedon ra-

kentaminen ja siirtäminen on merkityksellistä, ja sillä on seurauksia. Kun asiakirjoihin kirjatut tiedot 

kulkevat instituutiosta toiseen siirtäen tietoa asiakkaasta, voi niistä lukea tietoa asiakkaasta kirjoitettuna 

tavalla, joka ei aina vastaa asiakkaan omaa käsitystä tilanteestaan. Lukija voi myös käyttää asiakkaasta 

kirjattua tietoa esimerkiksi päätöksiensä tukena, ja tämä saattaa olla asiakkaalle seuraamuksellista. 

Pienoistutkimus tuottaa tietoa siitä, miten suunnitelmalomaketta käytetään suunnitelmapalaverissa 

arvioitaessa asiakkaan kuntoutumista: lomake ja siihen kirjatut merkitykset ovat vahvasti läsnä ammat-

tilaisen ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. Ammattilaiset tiivistävät ja tulkitsevat suunnitel-

malomakkeisiin käymäänsä keskustelua asiakkaan kanssa. He myös päättävät, mitä niihin kirjoitetaan 
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ja mitä jätetään sanomatta. Siten lomake ohjaa ja rajaa tiedon keruuta: se määrittelee pitkälti, millainen 

kuva asiakkaasta ja hänen kuntoutumisestaan muodostuu.  

Ammattilaiset kirjaavat lomakkeeseen arviointeja asiakkaan edistymisestä ja taantumisesta yksityis-

kohtaisesti ja ajallisesti. Arviointia tehdessään ammattilaiset peilaavat asiakkaan tilannetta menneeseen 

ja nykyisyyteen. Asiakkaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kuntoutuksen ar-

viointiin sekä kirjaamiseen lomake tuo vakautta ja yhdenmukaisuutta. Kirjattujen tietojen avulla lukija 

voi arvioida muun muassa, millä keinoin asiakas ja ammattilainen ovat edistäneet asiakkaan kuntoutu-

mista. Kirjattu asiakassuunnitelma toimii myös viestinnän välineenä, jonka avulla ammattilaiset infor-

moivat yhteisön muita työntekijöitä ja palveluntilaajaa asiakkaan kuntoutumisen edistymisestä ja siitä, 

mitä kuntoutumisen eteen on tehty. Kirjatulla suunnitelmalla siis arvioidaan ja kontrolloidaan asiak-

kaan ja ammattilaisen toimintaa.  

Vaikka työntekijät ovat asiakassuunnitelmiin kirjanneet kuntoutujan äänen, tuottavat suunnitelma-

tekstien sanavalinnat rajoittuneen kuvan asiakkaan kuulemisesta ja huomioimisesta.  Ennemmin asia-

kassuunnitelmista syntyy kuva, että ne on kirjoitettu näytöksi tehdystä työstä ja kuntoutuksen tavoit-

teellisuudesta, eivätkä arkisen kuntoutuksen apuvälineiksi (ks. Taylor 2008, 26). Suunnitelmien katse 

ei ole niinkään kuntoutujan tulevaisuudessa, vaan pikemminkin hänen menneisyydessään ja nykyisyy-

dessään (ks. Särkelä 2001, 82; Iedema 2003, 71). Kuntoutujan tulevaisuuteen katsotaan, kun määritel-

lään sitä, minkälaista apua ja tukea hän tarvitsee. 

4.1.3 Kirjaamisen käytännöt ja arviointi  

Pienoistutkimus I tekee näkyväksi sen, miten palvelujärjestelmän muutos eli siirtymä tilaaja-tuottaja-

malliin näkyy mielenterveystyön kirjaamiskäytäntöjä ohjaavissa lomakkeissa ja tätä myötä myös itse 

kirjaamisessa (ks. kuvio 2). Pienoistutkimus IV sen sijaan tuottaa tietoa siitä, kuinka vanhaa ja uutta 

suunnitelmaa käytetään suunnitelmapalavereissa ja miten lomakkeet ohjaavat palaverinkulkua. Tilaaja-

tuottajamallin myötä tuetun asumisen yhteisössä asiakirjojen tuottamisen ja kuluttamisen tavat ovat 

osin muuttuneet. Julkisen sektorin (palveluntilaajan) vaikutus mielenterveysjärjestön toimintaan on 

kasvanut. Palvelutuottajaksi siirtyminen onkin lisännyt yhteisön työntekijöiden kirjaamista (ks. Haveri 

& Anttiroiko 2009; Juhila & Günther 2013). Samalla julkinen sektori on alkanut yhä enemmän ohjata 

järjestöjen toimintaa (Möttönen & Niemelä, 2005, 16). Tästä esimerkkinä on juuri palveluntilaajan 

lähettämä asiakassuunnitelmalomake ja sen käytön ohjeistus. Lomakkeen käyttö on vaikuttanut yhtei-

sön kirjaamisen käytäntöihin. Uusi suunnitelmalomake näyttäytyy arvioinnin välineenä, joka tähtää ar-

viointitiedon keräämiseen. Kun taas vanha oli kuntoutuksen suunnittelun väline, joka antoi tilaa mo-
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ninaisemmalle tarvemäärittelylle. Lomakkeissa tapahtuneen muutoksen voi lukea muun muassa lo-

makkeissa käytetystä kielestä, lomakkeen rakenteesta ja siitä, millaista asiakaskuvaa ne tuottavat. Uuden 

lomakkeen myöstä palveluntilaajasta on tullut asiakirjojen lukija (yleisö), joka käyttää asiakirjoja työvä-

lineenään mielenterveysjärjestön työntekijöiden (ja palveluntuottajan) lisäksi. Palveluntilaajalle lomake 

on asiakkaan ja ammattilaisen toiminnan eli palvelun arvioinnin väline (ks. kuvio 2).  

Uuden asiakassuunnitelman avulla tilaaja voi arvioida asiakkaan kuntoutumisen edistymistä ja sitä, 

missä ja miten ammattilaiset ovat tukeneet ja auttaneet asiakasta (ks. Prince 1996, 9). Palveluntilaaja 

voi sen avulla ohjata myös asiakkaan ja ammattilaisten toimintaa, kuten palaverivuorovaikutusta ja 

tiedonkeruuta, ja näin yhtenäistää ja standardisoida tuetun asumisen yhteisön toimintaa. Standardoitu 

lomake mahdollistaa myös sen, että palveluntuottajaa on mahdollista verrata muihin lomaketta käyt-

täviin tuottajiin. Lomakkeista ja asiakirjoista on tullut tiedonkeruun ja -siirron välineitä, joiden avulla 

tieto ammattilaisen ja asiakkaan toiminnasta siirtyy asiakirjojen lukijalle. Lomakkeella on myös muita 

tehtäviä: suunnitelmalomake on ammattilaiselle resurssi ja apu sekä asiakkaan, että oman toiminnan 

arviointiin. Alla olevaan kuvioon olen tiivistänyt sen edellä esittämäni.   
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4.2 Kirjaamisen tavat ja kielelliset käytännöt 

4.2.1 Työntekijälähtöinen yksityiskohtainen arviointi 

Pienoistutkimuksessa II ”Kirjatut ammatilliset kehykset: mielenterveyskuntoutus asiakassuunnitel-

mien kuvaamana” tarkastelen 36:ta mielenterveyskuntoutuksessa kirjattua asiakassuunnitelmaa. Ta-

voitteenani on tehdä näkyväksi asiakassuunnitelmiin kirjautunut auttamistyön arki ja se, millaisen ku-

van suunnitelmat tuottavat asumisyhteisössä tehtävästä mielenterveyskuntoutuksesta. Suunnitelmia 

erittelen tekstilajitutkimuksen välinein hyödyntäen diskurssiyhteisön, kontekstin (ks. konteksti pienois-

tutkimus I) ja kehyksen käsitteitä. Päädyin käyttämään näitä käsitteitä siksi, että ne auttavat hahmotta-

maan kulttuurisesti jaettuja ammatillisia puhe- ja toimintatapoja. 

Analyysivälineet 

Diskurssiyhteisöllä tarkoitan yhteisöä, jonka jäsenillä on yhteinen kieli, kulttuuri ja jaettu kommunika-

tiivinen tavoite, johon he pyrkivät (Swales 1990, 9, 49–52). Erilaisten tekstien, kuten asiakassuunnitel-

mien, kirjoittaminen ja lukeminen ovat olennainen osa yhteisön toimintaa. Diskurssiyhteisössä tekstien 

tuntemus vahvistaa jäsenten keskinäistä yhteisöllisyyttä, ja toisaalta taas tietämättömyys niistä sulkee 

yhteisöstä ulos (Swales 1990, 9, 24–27; myös Tiililä 2007, 232). Erving Goffmannin (1986, 25, 563–

564) mielestä ihmisten arkipäiväinen vuorovaikutus rakentuu erilaisten kehysten sekä niiden vaihtelui-

den varaan. Kysymällä “What is it what’s going on here?” yksilö pyrkii ymmärtämään ympäröivää 

maailmaa (Goffman 1986, 8), ja kehys tarjoaa vastauksen kysymykseen siitä, mitä kulloinkin on tapah-

tumassa. Se on toimintakokonaisuus, joka ilmenee sosiaalisessa elämässä tiettyinä vakiintuneina puhe- 

ja toimintatapoina (Peräkylä 1990, 156). Kehyksen käsitteen avulla jäsennän suunnitelmateksteihin kir-

jautunutta kuntoutustyötä. Ymmärrän kehykset kulttuurisesti rakentuneiksi jäsentämistavoiksi, joilla 

tuetun asumisen yhteisön työntekijät paitsi ymmärtävät ja havainnoivat ympäristöään myös käsitteel-

listävät ja jakavat sitä koskevia merkityksiä. Ne määrittävät työntekijöiden tulkintoja siitä, millaisista 

tapahtumista on kulloinkin kyse ja miten heidän tulisi niissä toimia. 
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Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Paikansin suunnitelmista kolme ammattilaisten käyttämää ammatillista kehystä, jotka ovat a) sairaan-

hoidollinen, b) arvioinnin ja kontrollin sekä c) avun ja tuen kehys. Jokaiseen näistä liittyvät oma kie-

lensä, toimintamallinsa sekä tietynlaiset asiakkaan ja työntekijän roolit. Kehykset tekevät näkyväksi 

kuntoutustyössä olevia erilaisia puhe- ja toimintatapoja ja antavat siten käsitteitä kuvata mielenterveys-

kuntoutuksen sisältöjä. Kehykset määrittelevät eri näkökulmista kuntoutujaa ja hänen kanssaan tehtä-

vää kuntoutustyötä. Siten ne kuvaavat kuntoutustyön eri puolia. Ne eivät ole kuitenkaan irrallisia vaan 

toisiinsa kietoutuneita ja päällekkäisiä (ks. Peräkylä 1990; Puroila 2002). Sairaanhoidollisen kehyksen 

varassa ammattilaiset pyrkivät rakentamaan kuvaa kuntoutujan psyykkisestä ja fyysisestä toimintaky-

vystä asiakassuunnitelmissa. Tavoitteena on asiakkaan sairauden nimeäminen ja hoidon määrittämi-

nen. Sairaanhoidollisessa kehyksessä kuntoutuja näyttäytyy toiminnan kohteena. Arvioinnin ja kont-

rollin kehys liittyy siihen, että ammattilaiset arvioivat asiakkaan kuntoutumisen edistymistä lyhyen ja 

pitkän ajan tavoitteiden kautta ja tekevät tältä pohjalta päätelmiä kuntoutujan sitoutumisesta kuntou-

tukseensa. Kuntoutuja on arvioinnin kohde, työntekijä puolestaan arvioija ja kontrolloija. Avun ja tuen 

kehys pitää sisällään konkreettisen ja psykososiaalisen avun ja tuen: kuntoutujan arjessa pärjääminen 

korostuu. Kuntoutuja näyttäytyy avun ja tuen tarvitsijana, ammattilainen niiden antajana. 

Asiakassuunnitelmiin työntekijät ovat kirjanneet yksityiskohtaisia merkintöjä samanlaista kieltä ja 

käsitteistöä käyttäen. Käsitteet sisältävät yksityiskohtaista tietoa kuntoutujasta ja hänen tilanteesta. Sai-

raanhoidollisessa kehyksessä työntekijät kirjoittavat asiantuntijoina sairaanhoidollisella ja lääketieteel-

lisellä kielellä. Kehyksen ohjaamana työntekijä kykenee lääkekirjauksista lukemaan sen, mistä ja kuinka 

vaikeasta sairaudesta kuntoutujan kohdalla on kyse. Arvioinnin ja kontrollin kehyksessä ammattilaiset 

puolestaan raportoivat kuntoutujan edistymisestä tai taantumisesta, niin että kuntoutujan ääni on huo-

mioitu. Suunnitelmiin kirjautuu selkeästi oletus asiakkaan kuntoutuksen eteenpäin menosta. Käytetyt 

käsitteet, kuten muutos ja oppiminen, synnyttävät tavoitepuheen ja kuvan tavoitteellisesta mielenter-

veyskuntoutustyöstä, jossa kuntoutujalle asetetaan pitkän ja lyhyen ajan tavoitteita. Sanavalinnat tuot-

tavat kuvaa kuntoutujan elämän jäsentämisestä, rytmittämisestä ja kontrolloimisesta. Kuntoutustavoit-

teiden ja -keinojen avulla kuntoutujaa yhtäältä motivoidaan ja sitoutetaan tiettyjen asioiden tekemiseen 

ja toisaalta hänen arkeaan raamitetaan, kontrolloidaan ja tarkkaillaan ulkoapäin. (Ks. Jokinen 2008, 

122–124.) Avun ja tuen kehyksessä esiin nousevat kuntoutujan pärjääminen arjessa ja sen arviointi. 

Kehykseen liittyvillä käsitteillä kuvataan asiakkaan avun ja tuen tarvetta esimerkiksi vuorokausirytmin 

ylläpitoon ja raha-asioiden hoitoon liittyen. Kirjausten perusteella työntekijä kykenee tekemään päätel-

miä asiakkaan arkisesta selviytymisestä ja siihen liittyvistä ongelmista. Kehyksiä läpileikkaavat asian-



 

63 

tuntija-, edistymis- sekä arjenhallintadiskurssit heijastavat yhteiskunnassamme vallalla olevaa ideolo-

gista ilmapiiriä – kasvanutta uskoa asiantuntijan ja kuntoutujan väliseen suunnitelmalliseen (kuntou-

tus)työhön, jossa oleellista on asiakkaan sitoutuminen kuntoutukseen ja hänen edistymisensä.  

Pienoistutkimus tuottaa tietoa siitä, kuinka ammattilaiset arvioivat asiakkaan toimintaa erilaisten 

ammatillisten kehysten kautta: sairaanhoidollisen, arvioinnin ja kontrollin sekä avun ja tuen kehysten. 

Kehykset eivät synny tyhjästä, vaan ne ovat sidoksissa yhteiskunnalliseen taustaan ja kulttuuriin, am-

mattilaisten koulutukseen ja arvoihin, lainsäädäntöön ja organisaation tehtävään (ks. Tiililä 2010). Kun-

toutustyön lähtökohtana on tieto kuntoutujan kuntoutukseen liittyvistä tarpeista sekä niistä ongel-

mista, jotka määrittävät hoidon tarpeen (ks. Kitsuse & Spector 1974; Jokinen ym. 1993; Holstein & 

Miller 1997). Eri kehyksissä yhteisön työntekijät arvioivat kuntoutujaa ja tämän kuntoutustarpeita eri 

näkökulmista. Asiakkaan rooliksi jää olla arvioinnin kohde. Kehysten ohjaamana ammattilainen pystyy 

arvioimaan, millainen kuntoutujan tila on, miten se on muuttunut ja miten kuntoutustyö on onnistu-

nut. 

4.2.2 Moniääninen arviointi  

Pienoistutkimuksessa III ”Moniääninen arviointi mielenterveyskuntoutuksessa kirjatuissa loppu-

lausunnoissa” tarkastellaan nuorten kuntoutuskurssilla kirjattuja loppulausuntoja. Aineisto koostuu 10 

loppulausunnosta, joita on yhteensä 67 sivua. Tavoitteenani on tehdä näkyväksi sitä, miten loppulau-

sunnoissa ilmenevät äänet erikseen ja yhdessä arvioivat asiakkaan edistymistä ja määrittelevät hänelle 

tulevaisuuden kehitystehtäviä. Äänellä tarkoitan kielenkäytön, kuten loppulausuntojen, sisältämiä lai-

nauksia toisten ihmisten sanoista tai kirjoittamista teksteistä (Bahtin 1981, 337–339). Loppulausuntoja 

lähestytään tekstilajianalyysin ja intertekstuaalisuuden käsitteiden avulla. Metodisina apuvälineinä käy-

tän äänen, suoran ja epäsuoran raportoidun puheen käsitteitä. Valitsemieni käsitteiden avulla tuon esiin 

asiakirjojen moniäänisyyden ja sen, millaisia kehitystehtäviä äänet asiakkaalle tuottavat. Suora ja rapor-

toitu puhe ovat keskeinen osa arkikeskustelua (Kalliokoski, 2005, 16). Kyseiset käsitteet olen valinnut 

siksi, että ne auttaisivat minua tunnistamaan loppulausuntojen moniäänisyyden ja sen, millaisia kehi-

tystehtäviä äänet tuottavat asiakkaalle. 

Analyysivälineet 

Kuntoutuskurssin ammattilaisten puheet ja tekstit ovat täynnä ääniä, eli ne ovat moniäänisiä (Bahtin 

1984, 6-7). Jyrki Kalliokosken (2005, 10) mukaan suora ja epäsuora raportointi on yksi tapa kuvata 
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moniäänisyyttä. Suora raportointi on sitä, että siirretään toisaalla kirjoitettu tai puhuttu teksti ikään 

kuin alkuperäisessä muodossa loppulausuntoon. Nämä lainatut sanat ja lauseet erotetaan muusta teks-

tistä esimerkiksi nimeämällä, kuka sanoja on aikaisemmin käyttänyt (esim. ”Kalle kertoi”) tai lainaus-

merkein (esim. ”Auringossa on kuuma”). Tällöin kirjoittajan ääni ja tekstissä olevat toiset äänet erote-

taan toisistaan selvästi. Epäsuora raportointi ei ole yhtä selkeää. Siinä lainaus on sisällytetty tekstiin, 

minkä vuoksi rajaa kirjoittajan ja tekstissä olevan toisen äänen välillä on vaikea hahmottaa. Epäsuo-

rassa raportoinnissa lainattuja sanoja ei ole käytetty alkuperäisessä muodossa eikä ilmaistu lainausmer-

kein tai tehty muulla tavoin näkyviksi. (Volosinov 1990, 138–148; Fairclough 1992, 107; 2003, 39–40; 

Kalliokoski 2005, 20-25.) Moniäänisyys on ominaista tietyille tekstilajeille, kuten tieteellisen tai juridi-

sen alan teksteille. Tieteellisiin ja juridisiin teksteihin kuuluvat runsaat viittaukset toisten teksteihin ja 

puheisiin. (Kalliokoski 2005, 35.) Sen sijaan virkateksteissä on paikannettavissa vähän suoraa rapor-

tointia (Heikkinen 2002a). Kuitenkin Aino Kääriäinen (2003) näkee lastensuojelun asiakirjat moniääni-

sinä. Niistä on paikannettavissa sosiaalityöntekijän, asiakkaan ja muiden viranomaisten puhetta.  

Analyysissani käytän ajallisuuden käsitettä. Aika on moniulotteinen ilmiö, joka on yhteydessä paik-

kaan, aiheeseen ja kontekstiin. Ajallisuuden ulottuvuuksia ovat ajanjakso (esimerkiksi päivä), tempo-

raalisuus (aikaan liittyvä prosessi), ajoitus (milloin), tempo (toiminta ajassa), kesto (kauan), sekvenssi 

(peräkkäisyys) ja temporaaliset modaliteetit (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus). (Adam 1998, 204–

205; myös Juhila ym. 2015.) Ajallisuuden kautta pyrin ymmärtämään sitä, miten asiakkaan tulevaisuu-

den kehitystehtäviä rakennetaan. Ajallisuutta tarkastelen ajallisuuden suhteiden kautta. Tekstissä suh-

teet tulevat näkyviksi verbin aikamuodoista, adverbien ja konjunktioiden käytöstä sekä kuntoutujan 

kuntoutumisen edistymisen kuvauksista (ks. Fairclough 2003, 151).  

Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Pienoistutkimus tekee näkyväksi kuntoutuskurssin kirjaamiskäytäntöjä ja -kulttuuria. Ensinnäkin ana-

lyysi osoittaa sen, että loppulausunnoissa ammattilaisten ja yhteistyötahojen kirjoittamaa/sanomaa 

(ääntä) käytetään tiettyä tarkoitusta ja tehtävää varten: vahvistamaan haluttua arviota asiakkaasta ja 

rakentamaan kuvaa suunnitelmallisesta kuntoutuksesta. Sen vuoksi loppulausunnoissa on harvoin ris-

tiriitaisia ääniä.  

Kuntoutuskurssilla perehdytään kurssilaisen nykytilanteeseen, arvioidaan hänen toimintakykyään 

sekä avun ja tuen tarpeitaan. Toimintakykyä arvioidaan kurssin arjessa sekä erillisissä arviointitilan-

teissa. Tavoitteena on luoda kuva asiakkaan (muuttuneesta) toimintakyvystä ja löytää häntä tulevaisuu-

dessa tukeva palvelukokonaisuus. Arviointi tiivistyy loppulausuntoon, johon kuntoutuskurssin am-

mattilainen kokoaa yhteen tulokset. Siinä asiakkaan toimintakykyä määritellään käyttämällä hyödyksi 
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kuntoutuksessa mukana olevien toisten ammattilaisten ja muiden yhteistyötahojen aikaisemmin sano-

maa tai kirjoittamaa. Arvioinnissa on siten mukana ajallinen ulottuvuus. Siinä kohtaavat asiakkaan 

menneestä, nykyisestä ja tulevaisuuden toimintakyvystä tehdyt arviot. 

Äänien ja lineaarisen ajallisuuden kautta kirjoittaja rakentaa kuvaa asiakkaan edistymisestä ja tekee 

eroa siihen, minkälainen asiakas oli ennen ja millainen hän on nyt. Ajallisuuden kautta ammattilaiset 

rakentavat kuvaa systemaattisesti suunnitellusta kuntoutuksesta. Asiakkaan ääni ja tieto jäävät margi-

naaliin, ja arvioinnissa korostuu työntekijän ääni ja se, mitä työntekijät ovat tehneet hänen kuntoutu-

misensa etenemisen edistämiseksi ja miten kuntoutuskurssi on ollut asiakkaalle hyödyksi. Loppulau-

sunnot ovat näyttö asiakkaalle hänen kuntoutumisestaan ja työntekijöille hänen kanssaan tehdystä 

työstä (ks. O’Rourke 2010). Mielenkiintoista loppulausunnoissa on myös tulevaisuuteen liittyvän pu-

heen vähyys. Pääsääntöisesti niissä puhutaan asiakkaan menneisyydestä ja nykyisyydestä (ks. esim. Ie-

dema 2003, 71). Ne sisältävät siis vakuuttavia kertomuksia asiakkaiden kehittymisestä ja kuvauksia siitä, 

miten työntekijät ovat auttaneet ja tukeneet asiakasta kuntoutumisprosessin aikana.  

Pienoistutkimus tuo esiin loppulausuntojen tärkeän roolin ja vahvistaa näin kuvaa ammattilaisen 

toiminnasta sekä kuntoutustyön suunnitelmallisuudesta, tavoitteellisuudesta, tarpeellisuudesta ja te-

hokkuudesta. Loppulausunnot eivät ole siis neutraaleja, kuvailevia asiakaskuvauksia, vaan ne on kir-

joitettu institutionaalisesta näkökulmasta. Niitä kirjoittaessaan ammattilainen valitsee, kenen sanoma 

eli ääni tekstissä pääsee kuuluviin ja miten eri äänet yhdessä kuvaavat asiakkaan toimintakykyä, tule-

vaisuuden kehitystehtäviä ja jatkossa tarvitsemia palveluja. Pääsääntöisesti kirjoittaja pyrkii rakenta-

maan loppulausunnon vakuuttavaksi kuvaukseksi asiakkaan toimintakyvystä ja edistymisestä kuntou-

tuskurssilla. Tämän takia loppulausunnossa korostuu ammattilaisten panos kuntoutumisen edistämi-

sessä, ja asiakkaan ääni jää ammattilaisen äänen taakse. 

4.2.3 Arvioinnin tapa ja kieli 

Pienoistutkimukset II ja III tekevät näkyviksi ammatillisia kirjaamistapoja ja kieltä, jolla asiakirjoja kir-

joitetaan ja arviointia tehdään. Ammattilaisen tekemät kielelliset valinnat viestivät asiakirjojen arvioin-

titehtävästä (ks. kuvio 3). Palveluntilaajan suunnittelemat lomakkeet sekä ammattilaisten täyttämät 

suunnitelmat ja kirjaamat loppulausunnot eivät tuota tietoa vain asiakkaasta ja hänen toiminnastaan, 

vaan ne rakentavat myös kuvaa ammattilaisten toiminnasta ja siitä, miten he ovat vastanneet asiakkaan 

tarpeisiin. Asiakirjojen kielelliset valinnat osoittavat niin ammattilaisten kuin palveluntilaajankin tehtä-

vät: ammattilainen arvioi asiakkaan tuen tarvetta ja kuntoutumisen etenemistä, tilaaja seuraa, millaista 

tukea ja apua asiakas tarvitsee ja on saanut sekä miten tämän kuntoutus on edennyt. Ammattilaiset 
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vahvistavat kirjauksin käsitystä kuntoutustyön suunnitelmallisuudesta, tavoitteellisuudesta, tarpeelli-

suudesta ja tehokkuudesta (ks. kirjaamisen vahvistamisesta Kääriäinen 2003, 170–179; Hall ym. 2006, 

16–17; Raitakari 2006, 77, 194; Tiililä 2010, 165). Siten asiakirjat tuottavat arviointitietoa niin asiakkaan 

kuin ammattilaisenkin ja palvelutuottajan toiminnasta.   

Mielenterveystyössä asiakirjat kirjataan työntekijälähtöisesti. Kirjauksissa korostuu ammattilaisen 

lausuma asiantuntijana asiakkaan kertomuksien jäädessä taka-alalle. Ammattilaiset kirjaavat asiakirjoi-

hin moniäänisiä ja yksityiskohtaisia kuvauksia asiakkaan tilanteesta ja kuntoutumisesta, kuten asiakkaan 

fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä. Tämä näkyy käytetyssä kielessä ja käsitteissä kuten sairaan-

hoidollisessa, lääketieteellisessä ja kuntoutuksen sanastossa. Kuvauksissa ammattilaiset nojautuvat asi-

antuntijoiden lausuntoihin ja ajallisiin määritelmiin eli siihen, miten asiakas on kehittynyt pitemmän 

ajan kuluessa. Ammattilainen rakentaa yksityiskohtaista kuvaa asiakkaan kehityksestä ja edistymisestä 

kuvailemalla asiakkaan kuntoutushistoriaa eli sitä, minkälainen asiakas ja hänen tilanteensa oli ennen 

ja millainen se on nyt. Samalla ammattilaiset tuottavat vakuuttavaa kuvaa systemaattisesti suunnitel-

lusta kuntoutuksesta ja kyvystään vastata asiakkaan tarpeisiin.   

Alla olevaan kuvioon olen tiivistänyt ammatillisen kirjaamisen tapoja (ks. kuvio 3).  
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4.3 Asiakirjat arvioinnin välineinä 

Pienoistutkimukset osoittavat yhdessä sen, kuinka asiakirjoihin kietoutuva arviointi on vahvasti osa 

ammattilaisten ja hallinnon työtä (Parton 1996, 98). Arviointi käyttää normatiivisena lähtökohtana ar-

voa: onko jokin hyvää tai huonoa (Kuusela & Ollikainen 2005, 17; Virtanen 2007; ks. myös Kivipelto 

2008). Se on kontekstisidonnaista, ajasta ja paikasta riippuvaista. Standardisoidut lomakkeet ja asiakir-

japohjat, kuten suunnitelmalomakkeet ja loppulausunnot sekä tarkat institutionaaliset kirjaamisen oh-

jeistukset, mahdollistavat arviointitiedon tuottamisen, mutta samalla ne kuitenkin rajaavat tiedon luon-

netta (ks. Kagle 1995; Reamer 2004; O’Rourke 2010, 33; Juhila ym. 2014b). Ammattilaiset tekevät 

arviointia osana ammatillista työtään, esimerkiksi tehdessään suunnitelmia asiakassuunnitelmapalave-

reissa ja kirjatessaan loppulausuntoja. 

Arviointi on keskeinen osa ammatillista toimintaa ja asiakirjoista on tullut arvioinnin välineitä 

(Prince 1996, 9; Alasuutari ym. 2014). Ajattelen, että arviointi on tiedontuottamista. Tällöin kyse on 

tiedon tuottamisesta kuvaillen, vertaillen, selittäen ja selonteoin (Alasuutari ym. 2014). Tilaajan suun-

nittelemista lomakkeista ja ammattilaisten kirjaamista asiakirjoista voi lukea kuvauksia siitä, millaisia 

palveluita mielenterveysjärjestö tarjoaa asiakkailleen ja millaista sen toiminta on (ks. Iedema 2003, 71). 

Samalla asiakirjoista käy ilmi palveluntilaajan toiminta, kuten se, millaisia mielenterveyspalveluja se on 

ostanut ja miten se valvoo palveluntuottajan toimintaa. Asiakirjat tuovat siten arvioinnin kohteeksi 

asiakkaan, ammattilaisen, palvelun tuottavan mielenterveysjärjestön ja palveluntilaajan toiminnan. Ar-

viointi ei ole yksisuuntaista, vaan asiakirjoista ovat paikannettavissa arvioijan ja arvioinnin kohteena 

olevien toiminta.  

Asiakirjoista paikantamani arvioinnin ulottuvuudet sisältävät tiedontuottamisen arvioinnin koh-

teesta, vaikuttavuustiedon tuottamisen ja oman toiminnan reflektoinnin (ks. Chelimsky 1997, 10; ks. 

taulukko 2). Tavoitteena on tiettyjen kriteerien avulla tuottaa tietoa arvioinnin kohteesta, jotta sen 

toimintaa on mahdollista punnita ja asettaa vertailun kohteeksi. Arvioinnin kohteina voivat olla esi-

merkiksi asiakkaan toimintakyky ja arjen hallinta sekä ammattilaisen toiminta. Saadun arviointitiedon 

avulla pyritään tekemään näkyväksi arvioinnin kohteen toimintaa sekä ohjaamaan ja valvomaan sitä. 

Petri Virtasen (2007, 15) mukaan arvioinnilla pyritään osoittamaan arvioinnin kohteena olevan toimin-

nan vastuullisuutta ja vaikuttavuutta (ks. myös Kivioja 2008). Kieli, jolla arvioidaan, on moniäänistä ja 

yksityiskohtaista. Arvioinnissa hyödynnetään ajallisuutta: asiakasdokumentissa asiakkaan menneisyys 

ja nykyisyys merkityksellistään tavalla, joka ilmentää muutosta eli kuntoutumisessa etenemistä tai taak-

sepäin menoa. Tutkimuksen kohteena olevat asiakirjat luovat (vaikuttavuus)tietoa palveluntilaajan, pal-

veluntuottajan sekä ammattilaisten ja asiakkaan toiminnasta. Niiden avulla asiakas, ammattilainen, pal-

veluntilaaja sekä palveluntuottaja voivat tarkastella myös omaa toimintaansa.  
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Alla olevaan taulukkoon olen tiivistänyt pienoistutkimusten tuottamat näkökulmat asiakirjoista ar-

viointivälineinä, joita erittelen seuraavaksi tarkemmin.  

Taulukko 2.  Asiakirjat arvioinnin välineenä 

Arviointi Ulottuvuudet Kriteerit Tavoite Roolit 

Asiakkaan 
toiminta 

- tiedon tuottaminen 
asiakkaan tilanteesta 

- oman toiminnan  
ohjaus 

- vastuullisuuden ja  
vaikuttavuuden  
osoittaminen 

- Onko asiakas  
oikeutettu  
palveluun?  

a) Millaisia ongelmia 
asiakkaalla on?  
b) Millaisia hänen  
toimintakykynsä,  
arjenhallintansa  
sekä avun ja tuen  
tarpeensa ovat? 

- toimintakyvyn ja  
tarpeiden arviointi 

- kuntoutumisen  
edistäminen 

- asiakkaan toiminnan 
ohjaus ja valvonta 

- Asiakas on avun ja 
tuen tarvitsija. 

- Asiakas on oman 
toimintansa  
arvioija. 

Ammatti- 
laisen  
toiminta 

- tiedon tuottaminen 
ammattilaisen  
tekemästä työstä 

- oman toiminnan  
ohjaus 

- vastuullisuuden ja  
vaikuttavuuden  
osoittaminen 

- Onko ammatti- 
laisen toiminta ollut 
vaikuttavaa?  

- Onko ammatti- 
lainen edistänyt  
asiakkaan  
kuntoutumista  
ja toiminut  
instituution  
toimintatapojen  
mukaisesti? 

- ammattilaisen  
toiminnan näkyväksi  
tekeminen 
- ammattilaisen kyky 
vastata asiakkaan  
tarpeisiin ja ennalta-
ehkäistä toiminta- 
kyvyn laskua 

- ammattilaisen  
toiminnan ohjaus  
ja valvonta  

- Ammattilainen on 
avun ja tuen  
antaja ja asiakkaan 
kuntoutuksen  
asiantuntija. 

- Ammattilainen on 
oman toimintansa 
arvioija. 

Palvelun-
tuottajan 
toiminta 

- tiedon tuottaminen 
instituution  
toiminnasta 

- oman toiminnan  
ohjaus 

- vastuullisuuden ja  
vaikuttavuuden  
osoittaminen 

- Onko palvelun- 
tuottaja kyennyt  
tarjoamaan  
asiakkaalle hänen  
tarvitsemansa  
ostopalvelu- 
sopimuksen  
mukaiset palvelut? 

- asiakkaan ja  
ammattilaisen  
toiminnan ohjaus  
ja valvonta  

- palvelun vaikuttavuu-
den ja laadun  
arviointi   

- Palveluntuottaja ja 
toiminnan  
ohjaaja 

- Palveluntuottaja on 
oman toiminnan  
arvioija 

Palvelun 
tilaajan 
toiminta 

- tiedon tuottaminen 
asiakkaan tarpeista 
sekä asiakkaan ja  
ammattilaisen /  
instituution  
toiminnasta 

- oman toiminnan  
ohjaus 

- vaikuttavuuden ja  
vastuullisuuden  
osoittaminen 

 - asiakkaan, ammatti-
laisen ja palveluntuot-
tajan toiminnan  
laadun, tehokkuuden, 
tuloksellisuuden  
ohjaus ja valvonta 

- palveluiden suunnit-
telu ja järjestäminen 
toiminta-alueen  
tarpeiden mukaan ja 
mielenterveysongel-
mien ennaltaehkäisy  

- Palveluiden  
järjestäjä,  
toiminnan  
seuraaja ja valvoja 

- Palveluntilaaja on 
oman toiminnan  
arvioija 
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Asiakkaan toiminta arvioinnin kohteena ja asiakas itsearvioijana 

Asiakirjoilla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja tarpeita. Niistä voi lukea ammattilaisen kirjaamia 

kuvauksia asiakkaan asiakashistoriasta, kuten asiakkaan psyykkisistä ja fyysisistä ongelmista, toiminta-

kyvystä, arjessa selviytymisestä, avun ja tuen tarpeista sekä keinoista ja palveluista. Näiden kirjattujen 

tietojen pohjalta asiakas ja ammattilainen pyrkivät edistämään asiakkaan kuntoutumista, ja lukija voi 

tehdä päätelmiä asiakasta uhkaavista riskeistä, kuten toimintakyvyn heikkenemisestä, ja niiden ennalta 

ehkäisemisestä. Asiakirjoihin kirjatut kuvaukset asiakkaasta ja hänen toimintakyvystään on kirjattu niin, 

että ne tekevät näkyväksi asiakkaan oikeuden palveluihin ja roolin avun ja tuen tarvitsijana (ks. 

O’Rourke 2010, 27; Raitakari 2006, 27). Lisäksi kuvaukset tekevät näkyväksi asiakkaan asiakkuuspro-

sessin: koska se on alkanut, miten ja missä ajassa ja mitä tavoitteita kohden se on edennyt ja kuinka 

tavoitteellista kuntoutuminen on ylipäätään ollut. Asiakirjoja lukemalla ammattilainen sekä palvelun-

tuottaja ja -tilaaja voivat tehdä tulkintoja asiakkaan elämästä ja päätelmiä tämän palvelun tarpeesta ja 

kuntoutumisen etenemisestä. 

Asiakkaalle asiakirjat näyttäytyvät sopimuksena ja näyttönä hänen omasta sitoutumisestaan kuntou-

tumisensa edistämiseen ja siitä, miten hänen kuntoutumistaan on instituutiossa sovittu tuettavan. Ne 

tuovat myös esiin asiakkaan tilivelvollisuuden ja vastuullisuuden: jotta kirjoittaminen onnistuisi, asiak-

kaan on raportoitava, kuinka hän on edistynyt kuntoutumisessaan. Toisaalta hän voi arvioida myös 

ammattilaisen, palveluntuottajan ja tilaajan toimintaa: millaista se on ollut, onko se vastannut hänen 

tarpeitaan ja edistänyt kuntoutumista. Asiakirjojen täyttöön osallistuessaan ja myöhemmin niitä lukies-

saan asiakas voi puntaroida myös omaa toimintaansa: hän voi ohjata omaa toimintaansa, tehdä päätel-

miä sitoutumisestaan sekä arvioida omien lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteidensa saavuttamista (ks. 

Yliruka 2006; Kivipelto 2008). Asiakas voi siis arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta. 

Ammattilaisen toiminta arvioinnin kohteena ja ammattilainen itsearvioijana 

Asiakirjat sisältävät yksityiskohtaisia kuvauksia ammattilaisen toiminnasta, kun ne vastaavat siihen, mi-

ten ja millä keinoin sekä kuinka vastuullisesti hän on auttanut ja tukenut asiakasta tämän kuntoutumi-

sessa. Ne rakentavat kuvaa ammattilaisen toiminnasta asiakkaan toimintakyvyn turvaamisessa ja kun-

toutumisen edistämisessä. Samalla niistä voi tehdä tulkintoja ammattilaisen toimintatavoista ja poten-

tiaalisesta kyvystä auttaa ja tukea asiakasta. Ammattilainen näyttäytyykin asiakkaalle avun ja tuen anta-

jana sekä kuntoutuksen asiantuntijana. Sirpa Saarion (2014) näkemys on, että arviointivälineiden (kuten 

asiakirjojen) käyttö mahdollistaa ammattilaisen työn mittaamisen ja seurannan. Asiakirjat kertovat hä-

nen tilivelvollisuudestaan niin asiakkaalle kuin palveluntuottajalle ja -tilaajallekin (ks. Virtanen 2007, 
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12). Niiden avulla palveluntuottaja ja -tilaaja voivat kontrolloida ammattilaisen toimintaa (ks. Prince 

1996, 9, 44; O’Rourke 2010, 53) ja tehdä päätelmiä siitä, onko tämän toiminta asianmukaista, laadu-

kasta, tehokasta ja tuloksellista. Liz O’Rourken (2010, 8) mukaan ammattilainen voi osoittaa, että hän 

on tehnyt sovitut toimenpiteet asiakkaan auttamiseksi. Siten asiakirjat ovat ammattilaiselle eräänlaisia 

näyttöjä ja vakuuksia, joilla hän pystyy osoittamaan, että hän on tehnyt työnsä instituution toiminta-

käytäntöjen ja sopimusten mukaisesti (ks. Prince 1996, 10, 69; Hall ym. 2006, 12; Virtanen 2007, 12).  

Katie Prince (1996, 138) kirjoittaa asiakirjoista peilinä, jonka avulla ammattilaiset voivat tarkastella 

omaa toimintaansa. Mielenterveystyön ammattilaiset voivat arvioida sitä, miten he ovat onnistuneet 

asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa ja riskien ennaltaehkäisyssä. Tarja Kemppainen ja Pekka Oja-

niemen (2012) mukaan ammattilaiselle arviointi on kahtalaista riskien ja tilanteen arviointia. Ammatti-

laiset voivat siis tehdä päätelmiä toimintansa onnistumisesta ja epäonnistumisesta: mikä toiminnassa 

on ollut hyvää, mikä huonoa? Edelleen ammattilaisten on mahdollista pohtia sitä, miten he voisivat 

kehittää toimintaansa (ks. Yliruka 2006). Siten he voivat samalla arvioida oman toimintansa laaduk-

kuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta. 

Palveluntuottajan toiminta arvioinnin kohteena ja palveluntuottaja itsearvioijana 

Asiakkaasta kirjatut asiakirjat ovat palveluntuottajalle eli mielenterveysjärjestölle valvonnan välineitä. 

Petri Virtasen (2007, 15) mukaan julkisia palveluita tuottavalta palveluntuottajalta odotetaan näyttöä 

toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Asiakirjoja tarkastelemalla se voi val-

voa sekä ammattilaisten että asiakkaan toimintaa, kuten sitä, miten ammattilainen on hoitanut institu-

tionaalisen tehtävänsä, miten ja millä keinoin se on tukenut asiakasta ja ennaltaehkäissyt riskien synty-

mistä sekä sitä, onko asiakas oikeutettu instituution tuottamiin palveluihin (ks. O’Rourke 2010, 153–

154). Palveluntuottaja näyttäytyy palvelun tarpeen ja toiminnan valvojana ja ohjaajana. Se voi arvioida 

tuottamaansa palvelua, sen laatua ja tehokkuutta, työntekijöidensä toimintaa mutta myös asiakkaan 

ongelmia, palvelun tarpeita ja edistymistä kuntoutuksessa (ks. Juhila 2009; O’Rourke 2010). Toisaalta 

asiakirjat ovat palveluntuottajalle myös näyttöjä toiminnan vaikuttavuudesta (tehokkuudesta ja tulok-

sellisuudesta) ja laadusta (ks. esim. Hall ym. 2006). Näiden näyttöjen avulla se voi tehdä näkyväksi 

palveluntilaajalle omaa toimintaansa ja vakuuttaa toimintansa tarpeellisuudesta (ks. Virtanen 2007, 12). 

Lisäksi palveluntuottaja voi arvioida omaa toimintaansa, kuten sitä, vastaavatko tuetussa asumisessa 

ja kuntoutuskurssilla tuotetut palvelut palveluntuottajan ja -tilaajan vaatimuksia ja onko yhteisöiden 

toiminta ollut laadukasta, tehokasta ja tuloksellista. Erilaisia asiakirjoja tarkastelemalla palveluntuottaja 

voi siis tarkastella monesta suunnasta tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin toimintaa. 
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Palveluntilaajan toiminta arvioinnin kohteena ja palveluntilaaja itsearvioijana 

Tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin ammatillisen kirjaamisen suuntaamisessa palveluntilaaja 

(kunta) on keskeisessä roolissa. Se on lähettänyt asiakassuunnitelmien pohjana olevat lomakkeet tuetun 

asumisen yhteisöön, ja sille puolestaan lähetetään tuetussa asumisessa ja kuntoutuskurssilla asiakkaasta 

kirjatut suunnitelmat ja loppulausunnot. Palveluntilaaja näyttäytyy palvelujen suunnittelijana ja hallin-

noijana, niiden organisoijana ja koko palvelutoiminnan valvojana. Asiakirjoja lukemalla se voi arvioida 

ja (kontrolloida) palveluntuottajan, ammattilaisen ja asiakkaan toimintaa sekä niiden vaikuttavuutta. 

Arvioidessa mietitään, vastaako palveluntuottajan ja ammattilaisen toiminta ostopalvelusopimuksessa 

sovittua: millaista palvelua palveluntuottaja tuottaa sekä miten ja millä keinoin ammattilaiset ovat hoi-

taneet kuntoutustehtävänsä ja kuinka tehokasta, laadukasta ja vaikuttavaa heidän toimintansa on ollut 

asiakkaan kuntoutuksessa (ks. Prince 1996, 20; O’Rourke 2010, 162). Asiakirjoja lukemalla palvelunti-

laaja voi päätellä, onko asiakas oikeutettu palveluun, ja jos on, niin miten tämä on edennyt kuntoutuk-

sessa: onko se ollut tavoitteellista ja onko kuntoutuminen tapahtunut määräajassa? Asiakirjakirjaami-

sesta on tullut palveluntilaajalle hallinnoinnin ja arvioinnin väline. Tilaaja voi arvioida asiakkaan toi-

mintakyvyn heikkenemisen todennäköisyyttä, sitä millaisilla mielenterveyspalveluilla siihen vastataan 

tehokkaasti. Tilaaja voi käyttää suunnittelussaan sellaisia mielenterveyspalveluja, joiden katsoo parhai-

ten vastaavan kuntalaisten tarpeisiin. 

Asiakirjoja lukemalla palveluntilaaja voi myös arvioida omaa toimintaansa: onko se kyennyt valvo-

maan ja ohjaamaan palveluntuottajan toimintaa palvelusopimuksen mukaiseksi sekä kyennyt järjestä-

mään asiakkaiden palvelut toiminta-alueellaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi ja tehokkaiksi ja siten 

hallinnoimaan riskejä (ks. esim. Juhila 2006, 66; ks. Pohjola 2012). Asiakirjojen avulla palveluntilaaja 

voi tehdä päätelmiä vastuullaan olevista alueellisista asumis- ja kuntoutuspalveluista. 

 

  



 

72 

5 Päätelmät 

Seuraavaksi tiivistän tutkimuksen keskeiset tulokset ja asetan ne laajempaan kontekstiin. Pohdin arvi-

ointikulttuurin leviämistä ammatillisiin kirjaamisen käytäntöihin ja avaan arvioinnin funktioita. Lo-

puksi arvioin tutkimusta ja pohdin siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä sitä, miten kirjaamista voisi 

tutkia jatkossa. Tutkimuksen tekeminen on valintoja ja rajojen asettamista. Tässä tutkimuksessa katse 

on ollut asiakirjoissa ja niiden kirjaamisessa arvioinnin näkökulmasta.   

5.1 Arviointikulttuurin heijastuminen ammatillisiin kirjaamiskäytäntöihin 

Väitöskirjani on laadullinen tutkimus mielenterveystyön ammatillisesta kirjaamisesta. Se koostuu nel-

jästä pienoistutkimuksesta, joissa tarkastelen mielenterveystyön kontekstissa kirjattuja asiakirjoja ja pa-

laverinauhoitteita institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja tekstilajitutkimuksen näkökul-

mista. Asetin työlleni kolme, toisiinsa liittyvää tutkimuskysymystä: millaisia mielenterveystyön kon-

tekstissa kirjatut asiakirjat ovat, miten niitä kirjoitetaan ja mikä niiden funktio on arvioinnissa. Tutki-

muksen tavoitteena on ollut uuden, laadullisen tiedon tuottaminen ammattilaisten arkisista kirjaamis-

käytännöistä ja arviointikulttuurin vaikutuksista ammatillisen kirjaamiseen. Lisäksi olen pyrkinyt avaa-

maan ja kehittämään sitä, miten institutionaalisen vuorovaikutuksen ja tekstilajitutkimuksen analyysi-

välineitä yhdistämällä voi tarkastella empiirisiä tekstiaineistoja läheltä.  

Arviointikulttuuri ja arvioinnin funktiot dokumentoinnissa 

Mielenterveystyön arjessa tehty asiakirjojen ja kirjaamisen analyysi avaa institutionaalista dokumentaa-

tiotodellisuutta. Asiakirjoja tarkastelemalla saa käsityksen siitä, minkä ajatellaan olevan olennaista ja 

tärkeää tietoa yhteiskunnan, instituution sekä instituution palveluita tarvitsevan asiakkaan näkökul-

masta (ks. Tiililä 2000, 249–251; Raevaara 2006, 86; Alasuutari ym. 2014). Paikantamani dokumen-

toinnin ja arvioinnin käytännöt eivät ole syntyneet tyhjästä. Ne ovat sidoksissa yhteiskunnassa vallalla 

olevaan kulttuuriin, instituution toimintaan ja lainsäädännön asettamiin raameihin, jotka mahdollista-

vat ja toisaalta myös rajoittavat institutionaalisia toimintakäytäntöjä kuten kirjaamista ja arviointia. 
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Minna Kivipellon (2006) mukaan arvioinnin tarve nousee usein sekä työn sisäisistä että ulkoisista läh-

tökohdista käsin. Sisäiset tarvemäärittelyt nousevat arjen käytännöistä ja ulkoa tulevat puolestaan esi-

merkiksi lain velvoitteista ja tarpeista arvioida palvelun laatua (Kivipelto 2006). Voidaan sanoa, että 

ulkopuolelta tulevilla yhteiskunnallisilla lähtökohdilla, kuten arviointikulttuurilla ja myös uudella jul-

kisjohtamisella on ollut vaikutusta institutionaalisiin toimintatapoihin ja kirjaamisen käytäntöihin. Toi-

saalta myös mielenterveysjärjestön, tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin omat sisäiset tar-

vemäärittelyt vaikuttavat niihin, kuten se, millaista tietoa he tarvitsevat oman toimintansa ohjaamiseen. 

(Ks. esim. Uusikylä 1999, 17; Rajavaara 2006, 9; Virtanen 2007, 14; O’Rourke 2010; Kemppainen & 

Ojaniemi 2012.) Palveluntilaajan palveluntuottajalle lähettämät omien kriteeriensä ja intressiensä poh-

jalta suunnittelemat asiakirjapohjat ja ammattilaisten asiakastyön tiedontarve eivät välttämättä mielen-

terveystyön arjen käytännöissä kohtaa. Tämä tuottaa ammatilliseen kirjaamiseen ja arviointiin jännit-

teisyyden, joka on sidoksissa asiakirjojen tehtävään ja käyttöön. 

Seuraavaan taulukkoon olen tiivistänyt tutkimukseni päätulokset arvioinnin ulottuvuuksista ja funk-

tioista dokumentoinnissa. 
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Taulukko 3.  Arvioinnin funktiot dokumentoinnissa 

 

 

 

 

 

Johtopäätökseni siis on, että asiakastyöhön tarkoitetut asiakirjat ovat arvioinnin välineitä. Asiakirjat 

eivät keskity vain asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun ja palveluntarpeen arviointiin vaan niiden 

käyttö on monimuotoistunut. Asiakirjat tuovat arvioinnin kohteeksi niin asiakkaan, ammattilaisen kun 

palveluntuottajan ja -tilaajan. Asiakirjoilla on arvioinnissa myös monta tehtävää. Niiden avulla tuotetaan 

arvioinnin 
ulottuvuudet 

arvioinnin funktiot dokumentoinnissa 

kohde 
a) tuottaa arvioinnin kohteeksi asiakkaan 
b) tuottaa arvioinnin kohteeksi ammattilaisen 
c) tuottaa arvioinnin kohteeksi palveluntuottajan 
d) tuottaa arvioinnin kohteeksi palveluntilaajan 

tehtävä 
a) tuottaa arviointitietoa arvioinnin kohteen tilanteesta ja 

toiminnasta 
b) tuottaa arviointitietoa arvioinnin kohteen toiminnan  

vaikuttavuudesta 
c) tuottaa arviointitietoa arvioinnin kohteen laadusta 

käyttö 
arvioinnin väline: 
a) ohjataan ja valvotaan toimintaa 
b) seurataan toiminnan vaikuttavuutta: tehokkuutta ja  

tuloksellisuutta 
c) seurataan toiminnan laatua  
d) tehdään toiminnasta vertailtavaa 

oman toiminnan resurssi: 
e) ohjataan ja suunnitellaan omaa toimintaa  
f) tehdään oma toiminta näkyväksi 
g) tehdään oman toiminnan arviota (itsearviointi)  

arvioinnin  
kirjaamisen  
tavat 

a) kirjataan arviointitietoa työntekijälähtöisesti 
b) kirjataan arviointitietoa yksityiskohtaisesti 
c) kirjataan arviointitietoa moniäänisesti 
d) kirjataan arviointitietoa ajallisuutta hyödyntäen 
e) kirjataan arviointitietoa sairaanhoidollisia, lääketieteellisiä 

ja psykososiaalisia puhetapoja hyödyntäen 
f) kirjataan selontekoja, selityksiä, kuvailuja, vertailuja  

Yhteiskunnalliset 
lähtökohdat 

Institutionaaliset 
lähtökohdat 
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arviointitietoa arvioinnin kohteen tilanteesta ja toiminnasta, toiminnan vaikuttavuudesta ja laadusta. 

Asiakirjoilla on useita käyttötarkoituksia arvioinnissa. Niiden avulla a) ohjataan ja valvotaan arvioinnin 

kohteen toimintaa, b) tehdään päätelmiä toiminnan vaikuttavuudesta, kuten tilivelvollisuudesta eli siitä 

onko asiakkaan, ammattilaisen sekä palveluntuottajan ja -tilaajan toiminta ollut tehokasta ja vaikuttavaa 

c) tehdään päätelmiä toiminnan laadusta, kuten siitä, millaista asiakkaan kuntoutuminen on ollut ja 

ovatko ammattilainen, palveluntuottaja ja tilaaja toimineet lain ja sopimusten edellyttämällä tavalla ja 

d) tehdään toiminnasta vertailtavaa (ks. Chelimsky 1997, 10). Asiakirjat käytetään myös oman toimin-

nan resurssina. Asiakirjojen avulla arvioinnin kohteena oleva voi ohjata ja suunnitella omaa toimin-

taansa, tehdä sitä näkyväksi ja arvioida omaa toimintaansa. (Ks. taulukko 3.) Kirsi Juhilan (2009) mu-

kaan tänä päivänä ammattilaisten on yhä enenemässä määrin laadittava asiakassuunnitelmia ja doku-

mentoitava asiakastyön prosesseja, kirjattava itsearviointeja ja raportoitava määrällisesti työnsä tulok-

sista ja siten tehtävä työstään näkyvää (Juhila 2009; ks. myös Eräsaari 2011). Myös Sirpa Saario (2014) 

tuo esiin, että erilaisten arviointivälineiden, kuten tietojärjestelmien ja ostopalvelusopimusten, avulla 

pyritään tekemään ammattilaisten työstä mitattavaa ja seurattavaa. Nämä näkemykset tukevat omaa 

käsitystäni ja vahvistavat tutkimukseni tuloksia.  

Asiakirjapohjiin ammattilaiset kirjaavat tietoa institutionaalisen ympäristön ohjaamina. Kirjaamisen 

tavoissa on paikannettavissa ammatillinen kieli, jolla kuvataan, vertaillaan ja selitetään ja tuotetaan se-

lontekoja arvioinnin kohteesta ja sen toiminnasta sekä tehdään omaa toimintaa näkyväksi (ks. myös 

Alasuutari ym. 2014). Kielessä painottuvat sairaanhoidolliset, lääketieteelliset ja psykososiaaliset puhe-

tavat. Puhutaan sairauksista, lääkityksistä, diagnooseista, oppimisesta, muutoksesta, edistymisestä, tu-

esta ja avusta sekä tukitoimista. Asiakirjoihin arviointitietoa kirjataan työntekijälähtöisesti, yksityiskoh-

taisesti ja moniäänisesti. Kirjauksissa on läsnä myös ajallisuuden aspekti; ammattilaiset kirjaavat ku-

vauksia asiakkaan menneestä ja nykyisestä tilanteesta ja ongelmista, tämän selviytymisestä, edistymi-

sestä tai taantumisesta sekä siitä, miten ja millaisilla palveluilla he ovat tukeneet asiakasta (ks. Taylor & 

Whiten 2000, 144). Kirjauksia vahvistetaan asiantuntijalausunnoin. Asiakkaan kertomus omasta elä-

mästään ja kuntoutumisestaan jää taka-alalle, sivurooliin tekstissä. (Ks. taulukko 3.)  

Maurizio Ferraris (2013, 267) liittää dokumentit hallintaan. Hallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa 

erilaisten välineiden avulla pyritään muokkaamaan yksilön toimintaa, tavoitteita ja uskomuksia yhteis-

kunnassa vallalla olevien käsitysten ja instituutioiden toimintatapojen mukaiseksi (ks. Dean 1999, 

10 12: Miller & Rose 2010, 29–30). Hallinnan ja kirjatun arviointitiedon välillä on sidos. Mielenter-

veystyössä tuotetut ja käytetyt lomakkeet ja asiakirjat voidaan nähdä hallinnan välineinä, joilla arvioin-

titietoa tuotetaan. Arviointitiedon avulla voidaan hallita, ohjata, vertailla ja kontrolloida asiakkaan, am-

mattilaisen, palveluntuottajan ja -tilaajan toiminnan tehokkuutta ja laadukkuutta (ks. esim. Helén 1994, 

290 – 291; Miller & Rose 2010; Ferraris 2013).  
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Arviointitiedon kirjaamisen seuraamuksellisuus 

Arviointitiedon kirjaaminen on seuraamuksellista. Kirjoitetuilla arviointitiedoilla on erityisen kestävä 

vaikutus ajassa ja tilassa (Taylor & White 2000, 157). Asiakkaan menneestä, nykyisyydestä ja suunni-

tellusta tulevaisuudesta kirjatut tiedot ovat aikamatkaajia, jotka siirtyessään instituutiosta ja ajasta toi-

seen saattavat vaikuttaa yksilöiden elämään ja instituution toimintaan vielä pitkän ajan päässä tulevai-

suudessa (ks. White & Taylor 2000, 144; myös Mäkitalo & Säljö 2002). Kirjattujen tietojen kautta 

voidaan esimerkiksi tehdä sellaisia päätelmiä asiakkaasta sekä asettaa hänelle senkaltaisia odotuksia ja 

kehitystehtäviä, jotka eivät perustu asiakkaan omaan ajantasaiseen tietoon tilanteestaan ja tarpeistaan. 

Negatiivinen vaikutus kirjatulla tiedolla on silloin, jos asiakirjoihin on asiakkaan näkökulmasta kirjau-

tunut väärää tai vääristynyttä tietoa, joka kulkeutuu niiden mukana instituutiosta toiseen. Pidetäänhän 

institutionaalisia tekstejä usein virallisina totuuksina (ks. esim. Raitakari 2006; Tiililä 2007).  

Aina eivät kirjaamisen kohteena oleva asiakas ja kirjaava ammattilainen jaa samoja merkityksiä. Am-

mattilainen lomakkeiden täyttäjänä ja asiakirjojen kirjoittajana saattaa esimerkiksi tahtomattaan tuottaa 

stereotyyppistä kuvaa asiakkaasta ja siten vaikuttaa kielteisesti tämän elämään ja palvelujen saantiin tai 

hän saattaa tuottaa liian positiivista kuvaa palvelujen vaikutuksesta asiakkaan kuntoutumiseen. Toi-

saalta merkitykset voivat olla myös jaettuja. Asiakas saattaa esimerkiksi lukea kirjauksia itsestään osu-

vina ja mielekkäitä tulevaisuuden suuntia avaavina. Aivan kuten Maarit Alasuutari ym. (2014) tuovat 

esiin, asiakirjojen merkitys voi olla kaksinainen. Asiakirjat voivat tukea ja voimaannuttaa tai ne voivat 

rajoittaa, jolloin ne heikentävät tai lamauttavat ja siten ohjaavat toimintaa väärään suuntaan.  

Valmiit asiakirjapohjat, jotka ovat käytössä asiakassuunnitelmia ja loppulausuntoja kirjoitettaessa, 

voivat olla monella tapaa hyödyllisiä: asiakirjapohjien käyttöön tottuneet toimijat esimerkiksi löytävät 

tarvitsemansa tiedon helposti ja voivat vertailla tuotettua arviointitietoa, esimerkiksi tarkastella insti-

tuutioiden tuottamia palveluja ja vertailla niitä keskenään. Kuitenkin valmiin asiakirjapohjan käytöllä 

voi olla myös negatiivisia seurauksia: osa asiakasta koskevasta tiedosta tai ammattilaisen toiminnasta 

saattaa jäädä piiloon tai rakentumatta, jos asiakirjapohjien täyttäjä ei palaverivuorovaikutuksessa kes-

kity myös sellaisiin, mahdollisesti hyvinkin olennaisiin asioihin, joita ei asiakirjapohjissa kysytä (Taylor 

& White 2000, 157). Myös Minna-Kaisa Järvisen (2006) näkemys on, että strukturoidut arviointikäy-

tännöt voivat kaventaa ja latistaa vuorovaikutusta. Arviointitiedon kirjaaminen strukturoituihin asia-

kirjapohjiin voi yhtenäistää liiaksi ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjä ja systematisoida arviointitiedon 

keruuta tavalla, joka hävittää asiakkaan arjen ja elämän moninaisuuden. 

Ajattelen, että arviointikäytäntöjen ja -välineiden tekeminen edellyttää suunnittelua, huolellisuutta 

ja systemaattisuutta (ks. Pohjola 2012) sekä erilaisiin arvioinnin menetelmiin paneutumista. Yhdyn 
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Minna Kivipellon (2008) näkemykseen, että arvioinnissa on oleellista kysyä tiedon tuottamisen kritee-

reitä: mitä ja miten tietoa tuotetaan, mihin sitä tarvitaan ja mistä tarpeista tietoa tuotetaan.  

Asiakaslähtöisyys ja osallisuus  

Tänä päivänä puhutaan paljon asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaan osallisuudesta. Tarkastelemani asia-

kirjapohjat ja asiakirjat eivät kerro asiakkaan osallisuudesta vaan tekevät näkyväksi asiantuntijoiden 

roolin asiakkaan toiminnan arvioinnissa. Arviointitiedon tuottaminen ja kirjaaminen on yksityiskoh-

taista ja tarkkaa (ks. Kagle & Kopels 2008 63–65). Kirjaamisessa korostuvat asiantuntijoiden, kuten 

lääkäreiden ja ammattilaisten lausunnot (äänet) asiakkaan tilanteesta ja toimintakyvystä, kun taas asi-

akkaiden omat kertomukset jäävät taka-alalle. Ulla Tiililän (2007, 228) mukaan asiakkaan ääniä asiakir-

joissa on vähän, ja Aino Kääriäisen (2003, 66) mukaan teksteistä tehdään vaikuttavia asiantuntijalau-

sunnoin. Kääriäisen ja Tiililän huomiot tukevat havaintojani.  

Asiakkaan ja ammattilaisen välinen palaverivuorovaikutus poikkeaa asiakirjojen luomasta kuvasta. 

Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa asiakas näyttäytyy osallisena ja hänen äänensä pääsee kuuluviin. 

Mutta miksi asiakkaan ääni ja osallisuus oman toiminnan arvioinnissa eivät kirjaudu asiakirjoihin? 

Onko asiantuntijan tuottama tieto merkittävämpää kuin asiakkaan? Ulla Tiililän (2007, 277) mukaan 

kyse voi olla luotettavuudesta, jolloin asiantuntijan tuottaman tiedon katsotaan olevan vakuuttavampaa 

ja pätevämpää kuin asiakkaan tuottaman.  

Jotta asiakirjojen avulla tehty ja kirjattu arviointi olisi asiakasta osallistavaa, arvioinnin lähtökohtien 

ja menetelmien pitäisi olla ammattilaisen ja asiakkaan yhteisessä tiedossa ja jakamia (ks. esim. Kivipelto 

2008). Tarja Vierula (2013, 297–298) näkee, että asiakkaan osallisuuden tulisi lähteä asiakkaan lähtö-

kohdista ja perustua sellaiseen ammattilaisen harkintaan, jossa huomioidaan asiakkaan tarpeet ja toi-

veet. Kirsi Güntherin ym. (2013, 129) mukaan asiakaslähtöisyys ja osallisuus edellyttävät asiakkaalta 

tahtoa ja kykyä esittää toiveita sekä ammattilaiselta taitoa kunnioittaa asiakkaan tahtoa ja toiveita. 

Minna Laitilan (2010) mielestä asiakkaan osallisuus tarkoittaa asiakkaan asiantuntijuuden hyväksymistä 

ja huomioimista mielenterveystyön arjessa. Ajattelen, että jos kirjaaminen olisi lähtökohtaisesti jaettua 

ja tulosta jopa yhteisestä asiakirjan kirjoittamisprosessista, niin tällöin lomakkeista ja asiakirjoista olisi 

mahdollista lukea myös asiakkaan asiantuntijana tuottamaa tietoa; hänen kirjaamiaan (tai hänen äänel-

lään kirjattuja) toiveita ja kuvauksia kuntoutumisen edistymisestä sekä näkemyksiä palveluista ja siitä, 

kuinka ammattilainen on vastannut hänen tarpeisiinsa.  
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5.2 Tutkimuksen arviointi, jatkokysymykset ja eettiset valinnat 

Asiakirjojen ja kirjaamisen maailma kiehtoo ja tempaisee mukaansa. Tutkimuksen tekeminen institu-

tionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmiä ja tekstilajitutkimuksen välineitä käyttäen on 

ollut mielenkiintoista mutta haastavaa. Se on ollut analyysin ja teorian vuoropuhelua sekä kompastu-

misten kautta eteenpäin menoa. Tutkimukseni on poikkitieteellinen yhdistäessään institutionaalisen 

vuorovaikutuksen tutkimuksen ja tekstilajitutkimuksen sosiaalityön ja mielenterveystyön tutkimiseen. 

Valitsin poikkitieteellisyyden ensinnäkin siksi, että tutkin asiakirjoja ja kirjaamista. Toinen syy valin-

taani on se, että olen ollut kiinnostunut kielenkäytöstä ja siitä, mitä merkityksiä se tuottaa makrotasolla. 

Lisäksi olen tarvinnut analyysivälineitä, joiden avulla pystyn syventymään institutionaaliseen kielen-

käyttöön. Koen, että poikkitieteellisyys on mahdollistanut kielenkäytön merkitysten esiin tuonnin. Ins-

titutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen lähestymistapa ja tekstilajintutkimus auttoivat minua te-

kemään näkyväksi ammattilaisten arkea ja kirjaamiskäytäntöjä sekä sitä, millaisia erilaisia merkityksiä 

asiakirjat tuottavat mielenterveystyöstä ja sen tehtävästä. Katson, että erilaisten analyysivälineiden 

käyttö on antanut perspektiiviä tarkastella tutkimusaineistoa läheltä ja siten mahdollistanut asiakirjojen 

ja kirjaamisen käytäntöjen tarkastelun ja peilauksen yhteiskunnallisia tekijöitä vasten. Sain nostettua 

asiakirjoista institutionaalisena vuorovaikutuksena ja asiakirja-aineiston sisältämästä informaatiosta 

paljon tärkeää esille, mutta paljon jäi vielä piiloon ja tutkimatta. 

Vaikka väitöskirjani antaa välineitä pohtia asiakirjoja ja niiden kirjaamisen käytäntöjä, se nostaa sa-

malla esiin kysymyksen siitä, olisinko voinut tutkia aihepiiriäni toisin. Tutkimus tekee näkyväksi asia-

kirjojen tehtävät ja sen, miten niitä käytetään arvioinnissa. Jill Kagelin ja Sandra Kopelsin (2008, 4–5) 

näkevät dokumentoinnin funktiot arviointia laajempina. Heidän mukaansa dokumentaatio on selon-

tekoa, arviointia ja suunnittelua, palvelun tuottamista, palvelujen koordinointia ja valvontaa sekä pal-

velujen jatkuvuuden arviointia ja vastuullistamista. Sen sijaan Liz O’Rourke (2010, 20–21, 33) näkee 

asiakirjat pätevinä arvioinnin välineinä. Maarit Alasuutari ym. (2014) katsovat, että arviointi on kuvai-

lua, selittämistä, selontekoa ja vertailua. Ymmärrän arvioinnin arviointitiedon keruuna, jota tehdään 

kuvaillen, selittäen, vertaillen ja arvioiden arvioinnin kohteen toimintaa. Lomakkeet ja asiakirjat toimi-

vat myös arvioinnin välineinä ja suunnittelun ja ohjauksen resursseina. Näkemykseni tulee lähelle Maa-

rit Alasuutarin ym. (2014) arvioinnin määrittelyä. Jään kuitenkin pohtimaan, mitä muita kuin arviointiin 

liittyviä funktioita asiakirjakirjaamisella on. Tiedostan, että tutkimus tavoittaa vain murto-osan mielen-

terveystyön kirjaamisen käytännöistä ja asiakirjoihin kätkeytyneistä merkityksistä. Jatkossa olisi tärkeää 

tarkastella palveluntuottajan ja palveluntilaajan näkökulmista arviointia ja ammatillista kirjaamista eli 
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siirtyä asiakastyön tasolta hallinnollisemmalle tasolle. Aineistona käyttäisin palveluntuottajan ja palve-

luntilaajan haastatteluja ja kirjaamia ostopalvelusopimuksia sekä asiakirjoja. Toisaalta yhtä tärkeää olisi 

tutkia asiakirjojen funktioita asiakkaiden itsensä tulkitsemina (ks. Vierula 2012).   

Tarja Vierulan (2012, 150) mukaan kirjatut asiakirjat rakentavat puhutun, kirjatun ja tulkitun mer-

kitysten verkoston. Aina ei olla tietoisia asiakirjojen ja kirjatun arviointitiedon merkityksistä ja vaiku-

tuksista (ks. Taylor & White 2000). Niiden merkitykset näyttäytyvät eri tavoin tekstin kirjoittajalle ja 

lukijalle (Prince 1996,1). Tällöin yhtä olennaista kuin se, miten ja mitä asiakirjoihin kirjoitetaan, on se, 

miten niitä voi lukea (ks. Prince 1996; Vierula 2012, 150). Jos asiakirjoja lukee asiakkaan, ammattilaisen, 

palveluita tuottavan yhteisön tai palveluntilaajan suunnasta, avautuvat niiden merkitykset ja tehtävät 

erilaisina. Asiakkaalle asiakirjat saattavat näyttäytyä oman kuntoutuksen suunnittelun apuvälineinä tai 

sopimuksina tietyn avun ja tuen saamisesta. Ammattilaiset ja palveluntuottajat saattavat puolestaan 

lukea niitä todisteina tuottamastaan palvelusta eli dokumentaatioina siitä, mitä tukea he antavat asiak-

kaalle ja millaisia resursseja se vaatii. Palveluntilaaja voi puolestaan lukea asiakirjoja palvelun tuottami-

sen suunnasta: onko asiakas oikeutettu johonkin palveluun, ja jos on, niin minkälaiseen ja millaista 

palveluntuottajan tarjoaman palvelun laatu on. Siihen, miten asiakas, ammattilaiset ja tilaajat asiakirjoja 

lukevat ja tulkitsevat, vaikuttaa myös lukijan arvo- ja kokemusmaailma; eri ihmiset antavat erilaisen 

merkityksen ja arvon asioille. Siten jokainen arviointi voidaan lukea ja ymmärtää usealla eri tavalla, ja 

jokainen arviointitulos on ehdollinen (Prince 1996, 141; Eräsaari 1999, 148; O’Rourke 2010, 8; Ala-

suutari ym. 2014, 119). Siksi olisi kiinnostavaa tarkastella asiakirjoja ja kirjaamista erilaisten lukijoiden 

näkökulmista: miten he tulkitsevat asiakirjoihin kirjautuneita merkityksiä ja millaisia merkityksiä he 

teksteille antavat. Tällöin saisin syvennettyä tekstien tuottamisen ja käytön analyysia. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat olleet tyhjät suunnitelmalomakkeet, täytetyt asiakas-

suunnitelmat ja loppulausunnot sekä palaverinauhoitteet. Tarkastelua olisi voinut laajentaa myös mui-

hin tuetun asumisen yhteisössä ja kuntoutuskurssilla kirjattaviin teksteihin, jolloin arviointi ei kenties 

olisi noussut niin keskeisesti esiin. Esimerkiksi paneutuminen päiväkirjaraportteihin, joissa ammatti-

laiset kirjaavat päivittäin kuvauksia asiakkaiden toiminnasta ja tilanteista, voisi tuottaa erilaista kuvaa 

asiakirjakirjaamisesta ja sen käytännöistä. Havaintojeni mukaan ammattilaiset käyttävät päiväkirjara-

portteja muun muassa informaation siirron apuvälineenä ammattilaiselta toiselle. Raportit olisivatkin 

yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. 

Toisaalta olisi mielenkiintoista paneutua syvällisemmin kirjaamisen ja ajallisuuden kysymyksiin kun-

toutuksessa. Tässä tutkimuksessa ajallisuus nousi esiin yhtenä kirjaamisen tapana. Paikansin asiakir-

joista ammattilaisen kirjaamia kuvauksia asiakkaan edistymisestä tai taantumisesta sekä asiakkaan asi-

akkuushistoriasta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Menneisyyden ja nykyisyyden kirjaamisen kautta am-

mattilaiset määrittelivät asiakkaalle tulevaisuuden kehitystehtäviä. Kirsi Juhila ym. (2015) toteavat, että 
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lineaarinen, jatkuvan eteenpäin menon ja edistymisen odotuksiin perustuva aikakäsitys dominoi asiak-

kaan ja ammattilaisten välistä vuorovaikutusta mielenterveystyön kontekstissa vaikka asiakas haastai-

sikin tätä ajallisuuden käsitystä. Myös asiakirjoista pystyi paikantamaan lineaarisen aikakäsityksen edis-

tymisen odotuksineen. Usein kuitenkaan asiakkaan kuntoutuminen ei etene lineaarisen aikakäsityksen 

mukaisesti, sairastumisesta toipumiseen, vaan kuntoutumiseen liittyy useita eteen ja taaksepäin menoja. 

Tämä herätti minut pohtimaan sitä, miten ammattilaiset ja asiakkaat ymmärtävät ja merkityksellistävät 

ajan mielenterveystyön kontekstissa. Olisi tärkeää tutkia sitä, mitä ja millaisia merkityksiä ajallisuus tuo 

ammatilliseen kirjaamiseen, ja miten asiakas ja ammattilainen kirjautuvat asiakirjoihin ajallisuuden nä-

kökulmasta?  

Asiakkaan asiakirjoja ja niiden kirjaamista tarkastelevan tutkijan asema on erityinen ja merkityksel-

linen. Eritellessään asiakirjoja hän pääsee lähelle niihin kirjattujen ihmisten elämää sekä kirjoittajien 

maailmaa. Tämä asettaa tutkijan erityiseen eettiseen vastuuseen. Juhani Pietarisen (2002) mielestä tut-

kijan etiikka tarkoittaa eettisiä periaatteita, sääntöjä, normeja, arvoja ja hyveitä, joita tutkijan tulisi nou-

dattaa tutkimusta tehdessään. Ajattelen eettisyyden olevan oman toiminnan ja erityisesti eettisten va-

lintojen tarkastelua (ks. esim. Mäkelä 2005; Raitakari 2006; Kuula 2006; Clarkeburn & Mustajoki 2007; 

Kuusisto 2010; Räsänen 2014). Tämän vuoksi oman tutkimusprosessin ja tehtyjen valintojen näkyväksi 

tekeminen on merkityksellistä. Olen pyrkinyt yksityiskohtaisesti kuvaamaan tutkimuksen aineiston, sen 

kulun, analyysivälineet, tulosten tulkinnan ja muut tutkimukseen vaikuttavat tekijät (ks. Niiniluoto 

1980, 83; Uusitalo 1991, 2; Kuula 2006, 11).  

Tutkimukseni luotettavuus ja uskottavuus perustuvat siihen, että lukija kykenee väitöskirjaani lu-

kiessaan seuraamaan tekemiäni valintoja (ks. Eskola & Suoranta 1998, 138, 141). Mutta ovatko tutki-

mukseni tuottamat tulokset siirrettävissä ja sovellettavissa toiseen kontekstiin? Tulosten siirrettävyy-

dessä on osaltaan kyse myös tulkintojen yleistettävyydestä (Eskola & Suoranta 1998). Jos tarkastellaan 

siirrettävyyttä tutkimuksen aineiston riittävyyden näkökulmasta, niin ajattelen, että tutkimukseni on 

otos eräässä keskisuuressa kunnassa toimivan mielenterveysjärjestön tuetun asumisen ja kuntoutus-

kurssin kirjaamisen käytännöistä. Jos taas tarkastellaan siirrettävyyttä sovellettavuuden näkökulmasta, 

niin olen tutkimusraporttia kirjoittaessa avannut ja tehnyt aineistoesimerkein näkyväksi tutkimuspro-

sessia, jotta lukija kykenisi seuraamaan ajatteluprosessiani ja ymmärtämään sekä arvioimaan tutkimuk-

seni siirrettävyyttä. Katson, että tutkimukseni antaa välineitä ymmärtää ja käsitteellistää institutionaali-

sen arjen toimintaa, kirjaamista ja herättää pohtimaan arviointikulttuurin ja uuden julkisjohtamisen 

vaikutuksia kolmannen sektorin toimintaan ja ammatillisiin käytäntöihin. Lisäksi useat pienoistutki-

musten aineistoesimerkit mahdollistavat konkreettisesti tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin 

kirjaamisen käytäntöjen vertaamisen muiden mielenterveyspalvelujen tuottajien käytäntöihin; miltä 

osin kirjaamiskäytännöt muistuttavat toisiaan ja miltä osin ovat erilaisia.  
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Tekemilläni tutkimusvalinnoilla saattaa olla niin positiivisia kuin negatiivisia seuraamuksia. Tahto-

mattani joku voi lukea ja käyttää tutkimusta epätarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimukseni tarkaste-

lee tuetun asumisen yhteisön ja kuntoutuskurssin arkea vain yhdestä näkökulmasta asiakirjojen ja pa-

laverinauhojen kertomana, mikä tulee muistaa. Väitöskirja ei siten kerro tarinaa koko yhteisön ja kun-

toutuskurssin toiminnasta. Se avaa ainoastaan näiden kahden yhteisön asiakirjakirjaamisen ja asiakir-

jojen maailmaa tietyssä ajassa, tilanteessa ja tietyin rajoituksin.  

Väitöskirja on täyttänyt tehtävänsä, jos se saa lukijan vakuuttuneeksi siitä, että asiakastietojen kir-

jaaminen on merkityksellistä, ja saa tämän suuntaamaan katseen tekstivälitteiseen asiakastyöhön. Jätän 

tutkimukseni luotettavuuden ja uskottavuuden mielenterveysjärjestön ammattilaisten ja asiakkaiden 

sekä tiedeyhteisön arvioitavaksi. (Uusitalo 1991, 18; Raunio 1999, 145; Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 

2006, 12, 222.) He päättävät viime kädessä tutkimukseni arvon. Tutkimukseni tarkoitus ei ole arvos-

tella ammatillista kirjaamista. Katson, että aineistona olevat ammattilaisten kirjoittamat asiakirjat ovat 

mielenterveystyön toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Ammattilaiset kirjaavat asiakirjoja 

saadakseen työnsä tehdyksi. 
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Liite 1 

LOPPULAUSUNTO: Kurssi, ajankohta (yhteensä 9 sivua) 

 

Kurssilainen:  

 

DG: sairaus diagnoosi 

 

Kurssin esittely 

 

Kurssin sisältö:  

 

 

Projektityöryhmä: psykiatrinen sairaanhoitaja etunimi sukunimi, toimintaterapeutti etunimi sukunimi, 
sosionomi (AMK) etunimi sukunimi, lähihoitaja etunimi sukunimi, lähihoitaja etunimi sukunimi 

 

Kurssille tulotilanne: 

 

Kurssin aikana asetetut tavoitteet: 
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Tiivistelmä kurssista:  

 

Tiivistelmät ryhmistä: 

 

Oireidenhallintaryhmä 

 

Sosiaalisten taitojen ryhmä 

 

 

Psykologin yhteenveto (lausunto kokonaisuudessaan liitteenä ) (yht. 2s. alku- ja loppu-
testit) 

 

 

Toimintaterapeutin yhteenveto (lausunto kokonaisuudessaan liitteenä) (yht. 3s.) 

 

 

Kurssilaisen oma palaute 

 

Kurssilta lähtötilanne 

 

Yhteenveto 
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Jatkosuunnitelmat  

 

 

 

Paikka ja aika lausunto kirjattu 

 

 

 

 

Jakelu: 

Kurssilainen 

Hoitavataho 

Asumisyhteisö  

 

 



























































Tiivistelmä

Kirjatut ammatilliset kehykset: mielenterveys-
kuntoutus asiakassuunnitelmien kuvaamana

Kirsi Günther: YTM, tutkija, sosiaalityö, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

kirsi.gunther@uta.fi,  

Janus vol. 20 (1) 2012 15–31

Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on kyse tekstivälitteisestä institutionaalisesta vuorovaikutukses-
ta. Artikkelissa tarkastelen mielenterveyskuntoutuksessa kirjattuja asiakassuunnitelmia. Suunnitelmia 
erittelen tekstintutkimuksen välinein hyödyntäen diskurssiyhteisön, kontekstin ja kehyksen käsitettä. 
Tavoitteenani on tehdä näkyväksi asiakassuunnitelmiin kirjautunutta auttamistyön arkea ja sitä mil-
laisen kuvan suunnitelmat tuottavat tukiasumisyhteisössä tehtävästä mielenterveyskuntoutuksesta. 
Paikansin suunnitelmista kolme ammatillista kehystä: sairaanhoidollinen, arvioinnin ja kontrollin sekä 
avun ja tuen kehykset. Kehykset on tunnistettavissa omista käsitteistään, kielestään, toimintaulottu-
vuuksistaan sekä työntekijän ja asiakkaan rooleista. Jokainen kehys lähestyy eri näkökulmasta kun-
toutujaa ja hänen kanssaan tehtävää kuntoutustyötä. Siten ne kuvaavat kuntoutustyön eri puolia. 
Kehykset kertovat siitä, mitä mielenterveyskuntoutustyö on yhdessä diskurssiyhteisössä asiakas-
suunnitelmien kertomana. 

Johdanto

Kasvanut usko suunnitelmiin ja tavoitteelli-
suuteen on johtanut siihen, että auttamistyössä 
asiakassuunnitelmia kirjataan aiempaa enem-
män. Meidän on vaikea kuvitella ammatillista 
auttamistyötä, jota eivät ohjaisi asiakassuunni-
telmat tai jossa ei niitä tuotettaisi (ks. Poikela 
2010; Tiililä 2011). Asiakassuunnitelmien teke-
misessä on kyse tekstivälitteisestä institutionaa-
lisesta vuorovaikutuksesta, joka on keskeinen 
osa auttamistyön arkea. Asiakassuunnitelmien 
laadinta pohjaa paitsi lakiin sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
myös sosiaalihuoltoasetukseen (607/1983). Lain 
(812/2000, 7.§) mukaan asiakkaalle on laadittava 
suunnitelma ja sen toteutumista on seurattava 
sekä arvioitava määräajoin. Sitä ei tarvitse laatia, 
jos on kyseessä tilapäinen neuvonta ja ohjaus 

tai jos laatimisen katsotaan olevan tarpeeton-
ta. Sitä, millaisia ja mitä tietoja auttamistyön 
instituutioissa asiakassuunnitelmiin kirjoitetaan, 
ohjeistetaan niin yhteiskunnan kuin instituuti-
oidenkin taholta. (Ks. esim. sosiaalihuoltoasetus 
607/1983; Raitakari & Günther 2008; Poikela 
2010; Tiililä 2011). Lakien lisäksi kirjaamiskäy-
täntöihin vaikuttaa auttamistyön instituutioiden 
tehtävät ja ammattikulttuuri sekä niiden muka-
naan tuoma ymmärrys instituutiossa tehtävästä 
auttamistyöstä. Usein instituutioiden työntekijät 
ovat mukana kehittämässä asiakassuunnitelmia 
ja niiden kirjaamiskäytäntöjä sellaisiksi, jotka 
parhaiten vastaisivat heidän työnsä tarpeita. 
Kehittäessään käytäntöjä työntekijät harvoin 
kiinnittävät huomiota siihen, millaisen kuvan kir-
jatut suunnitelmat lopulta tuottavat asiakkaista, 
instituutiosta ja työntekijöiden työstä. Kuitenkin 
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lukemalla asiakassuunnitelmia opimme niistä 
puitteista, joissa suunnitelmat on kirjoitettu ja 
auttamistyöstä, jota ne ohjaavat.

Tässä artikkelissa1 tarkastelun kohteena ovat 
mielenterveyskuntoutuksessa, tarkemmin sa-
noen tukiasumisyhteisössä, kirjoitetut asiakas-
suunnitelmat2. Suunnitelmia lukiessani huomioni 
kiinnittyi erityisesti siihen, miten työntekijät kir-
jaavat niihin asiakkaiden tilanteita eri näkökul-
masta ja samalla kuvaavat monipuolisesti työ-
tään. Olen tarkastellut Suvi Raitakarin (Günther 
& Raitakari tulossa 2012) kanssa tyhjiä asiakas-
suunnitelmalomakkeita. Lomakkeista analysoim-
me sitä, millainen työväline lomake on ja millais-
ta asiakastietoa työntekijöiden on mahdollista 
kerätä sen avulla sekä millaisen kuvan lomak-
keet asiakkaasta tuottavat.

Tässä artikkelissa analysoin valmiita asiakassuun-
nitelmia. Lähden siitä, että asiakassuunnitelmat 
ovat sidoksissa tekstin tuottamisen ehtoihin ja 
niitä ympäröivään kulttuuriin. Katson, että tuki-
asumisyhteisössä kirjatuista asiakassuunnitelmis-
ta voi lukea tapoja ymmärtää ja merkityksellistää 
mielenterveyskuntoutusta tietyssä yhteisössä 
ja laajemmin yhteiskunnassa. Kyseessä on siis 
kirjatun kuntoutustyön tarkastelu tietyssä kon-
tekstissa. (Ks. esim. Lehtonen 1996; Heikkinen 
2000a.) Erittelen tekstintutkimuksen keinoin 
sitä, mitä suunnitelmat kertovat työntekijöiden 
ammatillisesta kulttuurista. Lähestyn ammatil-
lista kulttuuria diskurssiyhteisön käsitteen kaut-
ta. Käytän analyysissa apuna Erving Goffmanin 
(1986/1974) kehyksen käsitettä. Tutkimuksen 
tavoitteena on saavuttaa ymmärrys siitä, millais-
ta yhteisössä tehtävä mielenterveyskuntoutus-
työ on asiakassuunnitelmien valossa. Tarkemmin 
sanoen, millaisten ammatillisten kehysten varassa 
tukiasumisyhteisön työntekijät asiakassuunnitel-
mia kirjaavat. 

Artikkeli etenee siten, että ensin kuvaan tuki-
asumisyhteisöä ja siellä käytössä olevia asiakas-
suunnitelmia. Tämän jälkeen sijoitan tutkimukse-

ni tekstintutkimuksen kenttään. Analyysiosassa 
erittelen asiakassuunnitelmissa läsnä olevia am-
matillisia kehyksiä ja niiden avulla tekstissä teh-
tyä tukiasumisyhteisön kuntoutustyötä. Lopuksi 
tarkastelen ammatillisten kehysten välisiä suh-
teita ja analyysin keskeisempiä havaintoja. Pää-
tän artikkelin asiakassuunnitelmien merkitysten 
ja funktion pohdintaan.

Tutkimuskohteena 
tukiasumisyhteisön 
asiakassuunnitelmat

Tutkimukseni fokuksessa olevia asiakassuunni-
telmia käytetään mielenterveysjärjestön ylläpi-
tämässä tukiasumisyhteisössä, joka tarjoaa sekä 
mielenterveys- että päihdeongelmasta kärsivil-
le kuntoutujille3 ammatillista tukea kuntoutu-
misessa ja asumisessa. Tavoitteena on turvata 
kuntoutujan itsenäinen arki ja asuminen erityi-
sen hoidon ja tuen turvin. Tukiasumisyhteisö 
sijaitsee tavallisella kerrostaloalueella, jolla on 
22 asuntoa tukiasumiseen. Yhteisön kokoon-
tumispaikkana on alueella sijaitseva tukipiste. 
Yhteisössä työskentelee viisi mielenterveys- ja 
päihdetyön ammattilaista: psykiatrinen sairaan-
hoitaja, sosionomi ja kolme lähihoitajaa. Kun-
toutuksessa yhdistyvät asuminen tukiasunnoissa 
ja osallistuminen tukipisteen toimintaan. Yhtei-
söä ylläpitävä mielenterveysjärjestö on vahva 
toimija alueellisessa palvelujärjestelmässä. Se 
myy palveluitaan paitsi kotikaupungilleen myös 
lähialueen kunnille. Toimintasuunnitelmassaan 
järjestö kuvaa työtään asiakaslähtöisyyteen, voi-
mavarakeskeisyyteen ja verkostotyöhön perus-
tuvaksi sekä tavoitteelliseksi, suunnitelmalliseksi 
ja laadukkaaksi.

Tutkimus kohdistuu asiakassuunnitelmiin, joita 
tukiasumisyhteisössä käytetään kuntoutuksen 
suunnitteluun. Aloitin asiakassuunnitelmien ke-
räämisen hankkimalla tutkimusluvat sekä tuki-
asumisyhteisön toiminnasta vastaavalta järjes-
töltä että kuntoutujilta. Heidän osallistumisensa 
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tutkimukseen on vapaaehtoista. Tutkimusaineis-
toa käsitellessäni anonymisoin sen. Varmistaak-
seni kuntoutujien tunnistamattomuuden en 
tutkimuksessani mainitse paikkakuntaa enkä 
yhteisöä, josta olen hankkinut tutkimusaineiston. 
Lisäksi käytän aineistoesimerkeissä mahdollisim-
man yleisesti aineistossa esiintyviä tekstikatkel-
mia.

Aineisto koostuu 36 kahta eri tyyppiä olevasta 
asiakassuunnitelmasta: 26 kuntoutussuunnitel-
masta sekä kymmenestä palvelu- ja kuntoutus-
suunnitelmasta. Kahden erilaisen suunnitelman 
mukanaolo aineistossa johtuu siitä, että aineis-
ton keruun aikana tavat kirjata suunnitelmia 
muuttuivat. Vuodesta 2003 vuoteen 2009 käy-
tössä olleen kaksisivuisen suunnitelmalomake-
pohjan työntekijät olivat suunnitelleet yhdessä 
mielenterveysjärjestön muiden työntekijöiden 
kanssa yhtenäistääkseen kuntoutuksen suun-
nittelua. Uusi lomake ja tapa kirjata suunnitel-
mia otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta, kun 
tukiasumisyhteisöstä tuli yksi palvelun tuottaja 
kaupungin tilaaja–tuottajamallin mukaisesti oh-
jatussa palvelujärjestelmässä. Palvelun tilaaja 
lähetti yhteisölle uuden viisisivuisen palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelmalomakepohjan, jota se 
toivoi käytettävän asiakastyössä.
 

Tekstianalyysi ja metodiset käsitteet

Analysoidessani asiakassuunnitelmia sovellan 
tekstintutkimuksen metodiikkaa yhteiskunta-
tieteilijänä ja erityisesti sosiaalityön tutkijana. 
Lisäksi käytän aineiston erittelyssä Erving Goff-
manin kehyksen käsitettä. Tekemiäni teoreettisia 
ja metodologisia valintoja on ohjannut tavoite 
tehdä asiakassuunnitelmiin kirjautuneet kehyk-
set näkyviksi. 

Tekstintutkimus perustuu ajatukseen, että kir-
joittaessaan kirjoittaja tekee tietoisesti tai tie-
dostamattaan valintoja siitä, mitä ja miten kir-
joittaa. Kirjoittajan tekemiin valintoihin vaikuttaa 

se, kenelle ja missä kulttuurisessa kontekstissa 
hän kirjoittaa, sekä se, mitä asioita hän pyrkii 
tekstillään saamaan aikaan eli mikä on tekstin 
funktio. Taustalla on ajatus, että kielenkäyttö, 
niin puhe kuin kirjoitetut tekstit, ovat keskeinen 
osa sosiaalista toimintaa. (Halliday 1978; Joki-
nen ym.1993a; Burr 2003; Berger & Luckmann 
2009/1966.) Suunnitelmateksteillä on monen-
laisia käyttötarkoituksia ja tavoitteita. Niillä py-
ritään yhtenäistämään kirjaamiskäytäntöjä ja 
tiedon keruuta, linjaamaan kuntoutustyön käy-
täntöjä ja muodostamaan käsitystä kuntoutujan 
tilanteesta, hänen avun ja tuen tarpeestaan, sekä 
luomaan näköaloja tulevaan (Taylor & White 
2000; Günther & Raitakari tulossa 2012). Suun-
nitelmat eivät siten vain tallenna tietoa vaan niil-
lä myös muokataan kuntoutustyön käytäntöjä. 
Toisin sanoen kielenkäytöllä ja kirjoittamisella 
rakennetaan sosiaalista todellisuutta ja ymmär-
rystä kuntoutustyöstä.

Analyysini keskeiset metodiset käsitteet ovat 
diskurssiyhteisö, konteksti ja kehys. Diskurssiyh-
teisön jäsenillä on yhteinen kieli, kulttuuri ja jaet-
tu kommunikatiivinen tavoite, johon he pyrkivät 
(Swales 1990, 9, 49–52). Rajaudun analyysissa 
tukiasumisyhteisön työntekijöiden asiakassuun-
nitelmissa todentuvaan diskurssiyhteisöön, jossa 
tavoitteena on toteuttaa mielenterveyskuntou-
tusta. Kuntoutustyössä on oma ammatillinen 
kielensä ja kulttuurinsa. Erilaisten tekstien, kuten 
asiakassuunnitelmien, kirjoittaminen ja lukemi-
nen ovat olennainen osa yhteisön toimintaa. 
Diskurssiyhteisössä tekstien tuntemus vahvis-
taa jäsenten keskinäistä yhteisöllisyyttä ja niiden 
tuntemattomuus sulkee yhteisöstä ulos (Swales 
1990, 9, 24—27; myös Tiililä 2007, 232). Tekstien 
sisäistäminen on osa ammatilliseen kulttuuriin 
sosiaalistumista eli yhteisön työkielen, tapojen ja 
merkitysjärjestelmän omaksumista (Heikkinen 
2000b, 321). Asiakassuunnitelmien kieltä tut-
kimalla tavoitetaan siten yhteisön ammatillista 
kulttuuria. Erittelemällä tekstin merkityksiä teen 
tulkintoja tukiasumisyhteisössä tehtävästä kun-
toutustyöstä.
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Asiakassuunnitelmatekstien merkitykset ovat 
kontekstisidonnaisia. Konteksti on monikerrok-
sinen käsite. Se voidaan ymmärtää, joko sup-
peasti tai laajasti (Jokinen ym. 1993b, 30–31; 
Heikkinen 2000a, 119). Vesa Heikkisen (1999, 
70) mukaan suppeassa kontekstissa on kyse 
tekstuaalisten yhteyksien selvittämisestä eli siitä, 
mitä suunnitelmien sanat ja lauseet merkitsevät, 
miten ne liittyvät toisiinsa tai millaisista kokonai-
suuksista suunnitelmateksti muodostuu. Tällöin 
kontekstin analysoimisessa tukeudutaan vain 
siihen informaatioon, joka on luettavissa suun-
nitelmista. Kyse on siis kielellisestä kontekstista, 
jonka voidaan katsoa laajenevan kehämäisesti. 
Sen lisäksi suunnitelmien kirjaamiseen vaikuttaa 
olennaisesti kulttuurinen konteksti, joka pitää 
sisällään kielenkäyttöä ympäröivän sosiaalisen, 
kulttuurisen ja yhteiskunnallisen toimintaym-
päristön. (Jokinen ym. 1993b, 30–36; Lehtonen 
1996, 166; Heikkinen 1999, 67–71.) Lukemalla 
suunnitelmia suppean kontekstin näkökulmasta 
pyrin rakentamaan itselleni kuvaa suunnitelma-
teksteistä. Kun taas luen suunnitelmalomakkeita 
laajasta näkökulmasta, suhteutan suppean kon-
tekstin tuottamaa tietoa erilaisiin taustateki-
jöihin, kuten mielenterveys- ja kuntoutustyötä 
ohjaaviin käytäntöihin ja tavoitteisiin sekä suun-
nitelmien kirjaamista ohjaavaan lainsäädäntöön. 
Lisäksi pyrin tavoittamaan niihin kirjattuja kun-
toutustyötä ohjaavia arvoja, ammatillisia taus-
taolettamuksia ja reunaehtoja. Siten asiakas-
suunnitelmat kertovat ajastaan ja ammatillisesta 
kulttuurista, joissa ne on tehty (ks. Lehtonen 
1996, 158).

Erving Goffmanin (1986/1974)4 kehyksen käsit-
teen avulla pyrin saamaan otteen suunnitelma-
teksteihin kirjautuneesta kuntoutustyöstä. Goff-
manin (1986, 25, 563–564) mukaan ihmisten 
arkipäiväinen vuorovaikutus rakentuu erilaisten 
kehysten sekä niiden vaihteluiden varaan. Kysy-
mällä “What is it what’s going on here?” yksilö 
pyrkii ymmärtämään ympäröivää maailmaa.

(Goffman 1986, 8). Teemme jatkuvasti ha-
vaintoja arjen tilanteista ja sen tiedon varassa 
tietoisesti tai tiedostamattamme valitsemme, 
millaisen kehyksen sisällä kulloinkin toimim-
me ja tulkitsemme tapahtumia. Kehys tarjoaa 
vastauksen yllä esitettyyn kysymykseen. Siihen 
liittyy aina tietynlainen kielimaailma, käsitteiden 
ja ilmaisujen käyttö (Goffman 1986, 24–25). 
Kehyksien erilainen kielimaailma mahdollistaa 
niiden erottamisen toisistaan. Kehys on siten 
toimintakokonaisuus, joka ilmenee sosiaalisessa 
elämässä tiettyinä vakiintuneina puhe- ja toimin-
tatapoina, joilla on omat sääntönsä ja odotuk-
sensa tavallisesta ja hyväksyttävästä toiminnasta. 
(Peräkylä 1990, 156.) 

Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan (1999, 66–67) mu-
kaan Erving Goffmanin kehysanalyysi on sukua 
diskurssianalyysille. He katsovat, että kehyksen 
käsite voidaan ymmärtää diskurssin käsitteel-
le rinnakkaiseksi. (Jokinen & Juhila 1999, 69; 
ks. myös Karvonen 2000, 83–84; Väliverronen 
1996, 21). Kun diskurssi määritellään erityiseksi 
tavaksi kuvata, puhua ja kirjoittaa sekä merki-
tyksellistää todellisuutta (Jokinen ym. 1993a), 
se tulee hyvin lähelle kehyksen käsitettä. Käy-
tän tässä tutkimuksessa kuitenkin kehyksen 
käsitettä, koska siinä korostuu ihmisen toimin-
ta siinä kulttuurissa (diskurssiyhteisössä), jossa 
hän kulloinkin elää ja toimii (ks. myös Peräkylä 
1990, 156; Väliverronen 1996, 107). Ymmärrän 
kehykset niiksi kulttuurisesti rakentuneiksi ta-
voiksi, joilla tukiasumisyhteisön työntekijät paitsi 
ymmärtävät ja havainnoivat ympäristöään myös 
käsitteellistävät ja jakavat sitä koskevia merki-
tyksiä. Ne määrittävät työntekijöiden tulkintoja 
siitä, millaisista tapahtumista on kulloinkin kyse 
ja miten heidän tulisi näissä tapahtumissa toimia. 
Lisäksi ne ohjaavat sitä, mitä tietoja tukiasumis-
yhteisön työntekijät asiakassuunnitelmiin kirjaa-
vat tai jättävät kirjaamatta (ks.White ym. 2008).
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Aineiston analyysin vaiheet

Aineiston varsinainen analyysiprosessi jakautui 
neljään toisiinsa kietoutuneeseen osaan: suun-
nitelmateksteihin tutustumiseen, tekstianalyytti-
seen lähilukuun, kehyksien muodostamiseen ja 
tutkimustuloksen testaamiseen. Ensimmäisessä 
analyysivaiheessa muodostin yleiskuvaa suun-
nitelmista: pohdin, minkälaisista teksteistä on 
kyse ja kuka niitä kirjoittaa. Mietin myös, mikä 
on asiakassuunnitelmien laajempi konteksti 
ja käyttötarkoitus. Tässä vaiheessa huomioin 
sen, että analysoin kahta erilaista asiakassuun-
nitelmaa. Toisessa vaiheessa syvensin suunni-
telmien tekstianalyyttistä tarkastelua. Erittelin 
suunnitelmissa käytettyjä kielellisiä ilmaisuja 
ja sanavalintoja sekä ryhmittelin niitä isompiin 
käsitteellisiin kokonaisuuksiin (vrt. Solin 2002, 
160–161). Kolmannessa vaiheessa tavoitteenani 
oli puolestaan tunnistaa ja muodostaa aineistoa 
jäsentävät kehykset. Yhdistin samansisältöiset 
käsitteelliset kokonaisuudet aina yhdeksi ke-
hykseksi. Tämän jälkeen luin aineiston uudelleen 
läpi keskittyen siihen, millaisia erilaisia toiminnan 
kuvauksia ja perusteluja kuhunkin kehykseen 
liittyy ja mikä on näiden kehysten välinen suhde. 
Lopuksi tarkastelin kehyksien esiintymistä ja nii-
den painotuseroja erikseen kummassakin asia-
kassuunnitelmassa. Analyysin viimeinen eli neljäs 
vaihe piti sisällään tutkimustulosten testauksen. 
Luin suunnitelmat uudelleen vaihe vaiheelta läpi 
testaten tulkintani pitävyyttä. Uusi lukukierros ei 
kuitenkaan muuttanut tulkintaani. Lopuksi peila-
sin kehyksiä aikaisempaan tutkimukseen. 

Asiakassuunnitelmien analyysissa en voi olla 
huomioimatta suunnitelmalomakkeen kysy-
myksiä. Vaikka kysymykset ohjaavat sitä, mitä 
kehyksiä työntekijät hyödyntävät, kehykset eivät 
kuitenkaan ole luettavissa niistä suoraan vaan 
ovat tulkittavissa työntekijöiden kirjaamista vas-
tauksista. Sue Whiten ym. (2008, 14–15) mu-
kaan työntekijät vastaavat vain työnsä kannalta 
oleellisiin kysymyksiin. Muut kysymykset jäävät 
vastaamatta. (White 2008 ym., 15; ks. myös Tii-

lilä 2007). Toisin sanoen työntekijät valitsevat, 
mitä ja miten he asiakassuunnitelmien kysymyk-
siin vastaavat vai vastaavatko lainkaan. Aineistoni 
kahden asiakassuunnitelmalomakkeen kysymyk-
set eroavat toisistaan. Kuntoutussuunnitelmassa 
(esim. ote 1) kirjatut kysymykset on suunnattu 
pääsääntöisesti kuntoutujalle. Kysymykset ovat 
avoimia kysymyksiä tai kysymyslauseita, joissa ei 
välttämättä ole kysymyssanoja. Sen sijaan palve-
lu- ja kuntoutussuunnitelmaan (esim. ote 2) kir-
jattuja kysymyksiä ei ole esitetty kuntoutujalle. 
Kysymyksissä on kyse ominaisuuksia ja asiatiloja 
määrittävistä attribuuteista eikä niinkään kysy-
myslauseista tai -lausekkeista. Sekä otteita yksi 
ja kaksi lukiessa herää kysymys, kuka vastaukset 
on kirjoittanut. 

Suunnitelmiin kirjautuneet 
ammatilliset kehykset

Jäsensin tukiasumisyhteisön asiakassuunnitel-
mista kolme ammattikulttuurista kehystä: sai-
raanhoidollisen kehyksen, avun ja tuen kehyksen 
sekä arvioinnin ja kontrollin kehyksen. Nämä 
kaikki ovat yhtä aikaa läsnä tukiasumisyhteisön 
kuntoutustyössä. Ne pitävät sisällään erilaisia 
kuntoutuksen toiminta- ja puhetapoja. Kehykset 
erottuvat toisistaan niissä käytettyjen sanavalin-
tojen, tavoitteiden sekä työntekijän ja kuntoutu-
jan roolien kautta. (Ks. Swales 1990.) Lisäksi ke-
hyksiä yhdistää ajallinen konteksti: kuntoutujan 
historia, tämänhetkinen tilanne ja suunniteltu 
tulevaisuus ovat niissä läsnä.

Sairaanhoidollinen kehys 

Sairaanhoidollisen kehyksen taustalla on ajatus 
sairaasta kuntoutujasta ja hänen hoitamisestaan. 
Kehyksellä on kaksi toiminnallista ulottuvuutta: 
hoiva ja lääkehoito. Hoivasta on kyse silloin, kun 
työntekijät nimeävät kuntoutujan somaattisia 
ja psyykkisiä sairauksia ja pohtivat, miten niitä 
hoidetaan tai kuinka ne vaikuttavat kuntoutujan 
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arkeen. Lääkehoidon ulottuvuudesta on kyse 
silloin, kun työntekijät miettivät, millaisilla lääk-
keillä kuntoutujan sairautta hoidetaan ja millaisia 
vaikutuksia niillä hänelle on. Sairaanhoidollinen 
kehys on vahva siitä huolimatta, että yhteisön 
työntekijät eivät päätä kuntoutujien hoidosta 
ja hoitotoimenpiteistä, jotka kuuluvat erityisesti 
muun muassa mielenterveyskeskuksille, psykiat-
risille poliklinikoille ja sairaaloille. Sairaanhoidol-
lisessa kehyksessä työntekijät kuvaavat asiakasta 
ja hänen tilannettaan lääketieteellisillä käsitteil-
lä (ks. Swales 1990, 26). Asiakassuunnitelmien 
kirjaukset eivät rajaudu vain merkintöihin kun-
toutujan sairauksista ja hoidosta, vaan niissä on 
myös kuvauksia kuntoutujan terveydellisistä 
ongelmista. 

Hoivan ulottuvuus 

Ote1:     
Kuntoutussuunnitelma   Ter vey-
dentilasi (sairaudet, allergiat, muut rajoitteet)
Määrittelemätön skitsofrenia   
Masennus     
Astma     
Päihteiden sekakäyttö (Alkoholi + bentsot)
(M8)

Ote2:
Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 
Korkea verenpaine, ei lääkitystä
Masennus
Alkoholismi -> muistin heikkeneminen
Allerginen
(N16)

Kummassakin esimerkkiotteessa kuntoutujaa 
määritellään psyykkisten ja somaattisten diag-
noosien avulla. Otteen yksi luettelomaisista 
merkinnöistä psykiatrian diagnostiikkaa tunte-
va pystyy muodostamaan kuvaa kuntoutujan 
psyykkisestä tilasta. Otteessa on lisäksi mer-
kintöjä kuntoutujan päihdeongelmasta ja siitä, 
millaisia päihteitä kuntoutuja käyttää. Kirjaukset 
tuottavat kuvaa päihdeongelmasta sairautena. 

Otteessa kaksi on kirjattuna tietoa kuntoutujan 
alkoholiongelmasta ja psyykkisestä sairaudesta. 
Lisäksi otteessa kerrotaan kuntoutujan somaat-
tisista sairauksista ja siitä, miten niitä hoidetaan 
suunnitelman kirjaushetkellä. Kuntoutuja kuva-
taan masentuneeksi alkoholiongelmaiseksi. Kir-
jauksesta voi päätellä myös kuntoutujan alkoho-
lin väärinkäytön jatkuneen pitkään, sillä alkoholin 
käyttö on aiheuttanut muistiongelmia. Aiemman 
kirjauksen kanssa tämä vahvistaa sitä, että työn-
tekijöiden diskurssiyhteisössä päihdeongelma 
katsotaan sairaudeksi. Otteessa on myös kirjaus 
kuntoutujan allergiasta. Tietoa siitä, mille kun-
toutuja on allerginen, ei ole katsottu merkittä-
väksi, koska sitä työntekijä ei ole suunnitelmaan 
kirjannut. Kummassakin otteessa määritetään 
kuntoutuja moniongelmaiseksi, koska hänellä 
on somaattisia, psyykkisiä ja riippuvuuteen liit-
tyviä sairauksia. Kirjoittaja vastaavasti näyttäytyy 
hoidollisena asiantuntijana, joka hallitsee lääke-
tieteellisen puhetavan (ks. esim. Metteri 1996, 
51–153). 

Asiakassuunnitelmien sanavalinnat ja käsitteet 
rakentavat kuvaa siitä, millaisten ongelmien 
parissa tukiasumisyhteisön työntekijät työs-
kentelevät (ks. esim. Holstein & Miller 1997). 
Työntekijältä vaaditaan kuntoutujan sairauksien 
kirjaamisessa tietynlaista kielenkäytön hallintaa 
sekä tietoa somaattisista ja psyykkisistä sairauk-
sista (ks. Swales 1990, 24–27). 

Lääkehoidon ulottuvuus

Ote1: 
Kuntoutussuunnitelma   
Lääkityksesi    
Zyprexa 10 mg > 17,5 mg / vrk 
Cipralex 10 mg   
Remeron Soltab 45mg > 30 mg/ vrk
Peratsin 8mg> lopetettu./.
Rivatril 0,5 > 1 tbl aamu ½ tbl päivä 1tbl ilta
(M1)
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Ote2: 
Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma:
Lääkehoidon toteutus
Sandimmun Neoral 50 mg 1 + 0 + 1
Asacol 800 mg 1 + 0 + 1
Citalopram Hexal 10 mg3 + 0 + 0
Linatil-hexal com 20 mg/ 12,5½ + 0 +0
Burana 600 mg 1x 3 tarvittaessa!
Marevan 5 mg – 2mg,
INR-arvo määrää viikottain
Somac 40 mg
Antabus lisätty... / Ei ole aloitettu
(M19)

Sairaanhoidollinen kehys aktivoituu vahvasti 
tarkkojen lääkemerkintöjen kirjauksissa. Suun-
nitelmista on luettavissa kuntoutujan kirjaamis-
hetkellä käyttämien reseptilääkkeiden nimet an-
nostusmäärineen ja -ohjeineen. Lääkehoidollisia 
merkintätapoja tuntevat voivat kirjauksista pää-
tellä, minkätyyppisistä sairauksista asiakkaiden 
kohdalla on kyse. Otteita lukemalla vahvistuu 
käsitys siitä, että kuntoutustyössä keskeisellä 
sijalla on tieto ihmisten psyykkisistä ja somaat-
tisista sairauksista sekä niiden hoidosta, vaikka 
tukiasumisyhteisön työntekijät eivät vastaa kun-
toutujan lääkkeistä. Kirjatuissa vastauksissa kun-
toutuja jää taustalle – hänestä tulee lääkehoidon 
kohde. (ks. Günther & Raitakari tulossa 2012.)

Esimerkkiotteissa on listattuna lääkkeitä, joita 
käytetään psyykkisten ja somaattisten sairauk-
sien hoidossa. Otteeseen yksi on puolestaan 
merkattu lääkkeet (Cipralex, Peratsin, Reme-
ron ja Zyprexa), joita käytetään pääsääntöisesti 
mielenterveysongelmien hoitoon. Poikkeuksen 
muodostaa Rivatrial, joka viittaa siihen, että asi-
akkaalla on myös somaattinen sairaus. Kirjaus 
”Peratsin lopetettu” antaa lääkehoitoa tunteval-
le tietoa kuntoutujan terveydentilasta. (Lääke-
tietokeskus 2010.) Otteeseen kaksi on kirjattu 
enimmäkseen lääkkeitä (Asacol, Burana, Linatil-
hexal com, Marevan, Sandimmun Neoral ja So-
mac), joilla hoidetaan somaattisia sairauksia, ja 
vain yksi psyykkisten sairauksien hoitoon tarkoi-

tettu lääke (Citalopram). Otteen alimmaiseksi 
kirjattu Antabus on alkoholiongelman hoitoon 
käytettävä lääkevalmiste. 

Työntekijöiden tavat kirjata lääkemääräyksiä ei-
vät ole yhteneväisiä (ks. Swales 1990, 58). Esi-
merkkiotteissa lääkeannostukset vähentämisi-
neen ja lisäämisineen on kirjattu eri tavoin. Eroa 
on myös siinä, kuinka työntekijät ovat kirjanneet 
lääkkeiden annosteluajankohdan. Otteeseen 
yksi on merkattu psyykelääkkeiden annostuk-
set milligrammoina ja somaattisten sairauksien 
hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden annostus-
kerrat ja -määrät. Sen sijaan otteeseen kaksi 
kuntoutujan lääkeannokset on määritelty tar-
kasti. Merkintä Asacol 800mg ja perässä 1+0+1 
kertoo siitä, kuinka usein ja milloin kuntoutujan 
on otettava lääke. Otteista löytyy myös tietoa 
siitä, mikä lääke kuntoutujan kohdalla on lope-
tettu, mitä annetaan vain tarvittaessa ja mitkä 
on määrätty lisättäviksi, mutta käyttöä ei ole 
aloitettu. Mielenkiintoista on, että tarvittaessa 
annettavan lääkkeen perään on laitettu huuto-
merkki ja antabusmerkinnän perässä on kolme 
pistettä aivan kuin korostamassa tietojen mer-
kityksellisyyttä. Otteeseen kaksi on myös kir-
jattuna tieto: INR-arvo eli veren hyytymisarvo 
viikoittain. Kyseinen arvo määrittelee Marevan-
lääkkeen annostuksen (Lääketietokeskus 2010). 
Koska tieto on kirjattu, se määrittyy tärkeäksi 
kuntoutujan sairautta hoidettaessa. Otteista on 
luettavissa myös ajallinen konteksti: minkälainen 
kuntoutujan lääkehoito on ollut ja minkälainen 
se on tällä hetkellä ja mitä siinä tulisi ottaa jat-
kossa huomioon.

Asiakassuunnitelmien sanavalinnat kertovat sii-
tä, millainen tieto on merkityksellistä kuntou-
tujan sairauksien hoidossa ja miten tämä tieto 
on tapana kirjoittaa työntekijöiden diskurssiyh-
teisössä. Käytetyt käsitteet sisältävät spesifiä 
tietoa kuntoutujan nykyisestä tilanteesta. Sai-
raanhoidollisen kehyksen ohjaamana työntekijä 
kykenee lääkekirjauksista lukemaan sen, mistä 
ja kuinka vaikeasta sairaudesta kuntoutujan 
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kohdalla on kyse. Kaiken kaikkiaan tieto siitä, 
millä lääkkeillä ja minkälaisilla lääkeannostuksil-
la kuntoutujaa tukiasumisyhteisössä hoidetaan, 
on työntekijälle tärkeää, onhan hän vastuussa 
kuntoutujan lääkehoidon käytännön toteutta-
misesta. (Ks. Sorsa & Laitjärvi 2006, 221–229.) 
Sairaanhoidollisessa kehyksessä työntekijä näyt-
täytyy hoivan ja lääkehoidon asiantuntijana ja 
kuntoutuja puolestaan hoivan ja lääkehoidon 
kohteena.

Arvioinnin ja kontrollin kehys

Arvioinnin ja kontrollin kehyksen taustalla on 
oletus kuntoutujan ongelmista ja tavoite tilan-
teen muuttumisesta paremmaksi, edistymisestä, 
muutoksesta sekä ajatus uudelleen arvioinnin 
tärkeydestä (ks. myös Raitakari & Saario 2008, 
212; Jokinen 2008, 119–126, 132). Kehys ja-
kautuu kahteen ulottuvuuteen: kuntoutujan 
edistymisen arviointiin ja kontrollointiin. Työn-
tekijä kirjoittaa asiakassuunnitelmia arvioitsijan 
ja kontrolloijan näkökulmasta. Käytetyt käsitteet, 
kuten muutos ja oppiminen, synnyttävät tavoi-
tepuheen ja kuvan tavoitteellisesta mielenter-
veyskuntoutustyöstä, jossa kuntoutujalle asete-
taan pitkän ja lyhyen ajan tavoitteita. Työntekijät 
lainaavat suunnitelmiin kuntoutujan puhetta (ks. 
Bahtin 1981, 338; Fairclough 1992, 107), jolla 
konkreettisesti osoitetaan, kuinka hyvin hänen 
kuntoutumisensa on edennyt (vrt. Kääriäinen 
2003, 63–66).

Edistymisen arvioinnin ulottuvuus

Ote1: 
Kuntoutussuunnitelma:
Millainen on tämänhetkinen elämäntilanteesi?
Viime kesä ja alkusyksy ollut vaikeaa lääkityk-
sen muutoksen jälkeen: ollut unettomuutta, 
eristäytyneisyyttä, retkahdus, masentuneisuut-
ta jne. Nyt alkanut olotilat tasaantua: mieliala 
kohonnut, keskittymiskyky parantunut, äänet 
ovat jääneet pois, unirytmi on palautunut 

normaaliksi, bussimatkat sujuvat helpommin, 
edelleen vetäytymistä omiin oloihin, jännit-
tämistä ja ahdistuneisuutta iltaisin. Kuitenkin 
toimintakyky parempi kuin kesällä: päivittäiset 
lenkit, sunnuntain aa-ryhmässä käyminen jne., 
tunnepäiväkirjan pitäminen. 
(M9b)

Ote2: 
Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 
Kuntoutujan kuntoutumisen toteutuminen
Asiakkaan arvio:
Olen oppinut käyttämään Yksikössä oppimiani 
keinoja retkahduksen ehkäisemiseksi.
Työntekijän arvio:
– Oppinut tunnistamaan vaikeita kohtia ja tuo-
maan ne rehellisesti esille.
– Sitoutunut viikko-ohjelmaan.
– Motivoitunut kuntoutumaan.
– Bentsoista eroon päässyt.
(M4)

Sanavalinnat tuovat esiin sen, miten kehyk-
seen kuuluu edistymisen arvioinnin ulottuvuus. 
Työntekijät arvioivat sitä, miten kuntoutujan 
kuntoutus on edennyt: missä tilanteessa hän 
on nyt ja millaiselta se näyttää suhteessa aikai-
sempaan tilanteeseen. Kuntoutujan tilannetta 
peilataan hoidon lähtötilanteeseen. Otteessa 
yksi kuvataan kuntoutujan edellisen kesän ja 
alkusyksyn tilannetta hoitavan tahon tekemän 
lääkemuutoksen jälkeen. Muutoksen jälkeen 
hänen vointinsa on heikentynyt, ja hän on oi-
rehtinut monin tavoin. Nyt kuntoutujan tila, on 
kuitenkin alkanut kohentua ja olotila parantua. 
Otteesta on luettavissa kuntoutujan lyhyen ajan 
tavoitteena lääkemuutoksen jälkeisen elämänti-
lanteen tasoittuminen ja pitkän ajan tavoitteena 
kuntoutuksen edistyminen. Tavoitteiden toteu-
tumisen arviointia tehdään aikajanalla viime 
kesä, alkusyksy ja suunnitelman kirjaamishetki. 
Kirjauksesta syntyy vaikutelma, että kuntoutujan 
elämäntilanne ja vointi ovat menneet vähitellen 
ja asteittain parempaan suuntaan.
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Otteesta kaksi käyvät ilmi paitsi työntekijän 
myös kuntoutujan arviot siitä, kuinka kuntoutuja 
on edistynyt kuntoutumisessaan. Arviot on kir-
jannut työntekijä, ja hänen tekemänsä havainnot 
vahvistavat kuntoutujan arvioita omasta edisty-
misestään. Kuntoutuja on oppinut paitsi tunnis-
tamaan kuntoutumisen ongelmia myös ilmaise-
maan niitä. Hän on sitoutunut ja motivoitunut 
kuntoutukseensa, minkä osoittaa bentsojen käy-
tön lopettaminen. Otteesta kaksi voi lukea kun-
toutujan lyhyen ajan tavoitteeksi sen, että hän 
oppisi keinoja, joiden avulla pystyisi tunnista-
maan omaan sairauteensa liittyviä ongelmakoh-
tia. Pitkän ajan tavoitteena on kuntoutuminen. 
Molemmissa otteissa päädytään myönteiseen 
tilannearvioon, vaikka kuntoutujan tilanne ei ole 
ongelmaton. Esimerkkiotteet tekevät näkyväksi 
sitä, että kuntoutuksessa keskeistä on muutos, 
joka edistää kuntoutujan toimintakykyä, selviyty-
mistä ja hyvinvointia (Koskisuu 2004, 30; Valtio-
neuvoston kuntoutuselonteko 2002, 3). Usein 
muutos tarkoittaa asteittaista elämäntilanteen 
helpottumista, vastuunottoa omasta elämästä ja 
parempaa vointia sairaudesta huolimatta.

Edistymisen kontrollin ulottuvuus 

Ote1: 
Kuntoutussuunnitelma 
Missä asioissa tarvitset tukea kuntoutuspai-
kassa?
Yhteisössä käynnit harventuneet, nyt aloite-
taan säännölliset käynnit 1*vko, M7 soittaa, 
jos ei pääse tulemaan. Keskustellaan itsetun-
toon liittyvistä asioista. Jää vielä miettimään 
Yhteisön AA-ryhmää.
(M7)

Ote 2:
Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 
Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
Siivous 1kert/viikko (Lauantai)
Yhteisössä 2kert/viikko (Ma, ke)
Klubitalo Ti, To, Perjt. (9-14.00)
Keittiötyö!

Kuntosalilla käynti (suihku sen jälkeen)
Käynnit äidin tykönä, koiranhoito
päivärytmin säilytys, säännöllinen pyykki, 
keskiviikko yhteisö ruokailu
(M21)

Asiakassuunnitelmista on luettavissa, että kun-
toutustyössä tehtävään arviointiin liittyy kiin-
teästi kontrollin ulottuvuus (ks. Sipilä 1989, 
63–64). Otteeseen kaksi on kirjattu kuntou-
tujan yksityiskohtainen viikko-ohjelma. Siihen 
kuuluvat tukipisteellä ja klubitalolla käynnit sekä 
kodinhoidolliset tehtävät ja muut tehtävät. Sa-
navalinnat tuottavat kuvaa kuntoutujan elämän 
jäsentämisestä, rytmittämisestä ja kontrolloimi-
sesta. Kuntoutustavoitteiden ja -keinojen avulla 
kuntoutujaa yhtäältä motivoidaan ja sitoutetaan 
tiettyjen asioiden tekemiseen ja toisaalta hänen 
arkeaan raamitetaan, kontrolloidaan ja tarkkail-
laan ulkoapäin. (Jokinen 2008, 122–124.) 

Kummastakin otteesta on luettavissa se, että 
työntekijät valvovat läheltä kuntoutujan arkea. 
Otteeseen yksi on kirjattu tietoa siitä, kuinka 
usein kuntoutuja on käynyt tukipisteellä. Koska 
käynnit ovat harventuneet, on tavoitteena, että 
kuntoutuja aloittaa uudestaan säännölliset käyn-
nit. Jos kuntoutuja ei kykene tulemaan tukipis-
teelle, on hänen ilmoitettava siitä työntekijöille. 
Kirjauksesta voi päätellä kuntoutujan sitoutu-
misen yhteisön toimintaan heikentyneen. Seu-
rannan ja kontrollin avulla työntekijät yrittävät 
palauttaa häntä takaisin kuntoutuksen polulle ja 
näin tukea hänen selviytymistään. Suunnitelmis-
sa käytetyt käsitteet määrittävät kontrollin yh-
deksi työntekijöiden käyttämäksi työvälineeksi. 
Työntekijät pyrkivät seurannan avulla saamaan 
tietoa kuntoutujan tilanteesta ja voinnista, jot-
ta häntä voitaisiin ohjata eteenpäin. Työntekijä 
raamittaa kontrollillaan arkea, kuntoutuja on 
puolestaan hänen seurantansa kohteena. Kun-
toutujan odotetaan avaavan tekemisensä työn-
tekijöille ja kertovan, mikäli hän poikkeaa sovi-
tusta.
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Arvioinnin ja kontrollin kehyksessä kuntoutus-
työ edellyttää ja tuottaa merkintöjä edistymi-
sen odotuksista (ks. Raitakari & Günther 2008). 
Työntekijä arvioi, seuraa ja kontrolloi kuntoutu-
jan edistymistä. Vastaavasti kuntoutuja on tuki-
asumistyössä kuntoutuksen kohde, jonka kun-
toutumiselle asetettuja tavoitteita arvioidaan, 
seurataan ja kontrolloidaan. (Ks. myös Juhila 
2006, 49–50, 215–217.) Kuntoutuja on velvol-
linen kertomaan työntekijöille kuntoutumisen-
sa etenemisestä ja siihen tulleista takapakeista. 
Työntekijät arvioivat ja kontrolloivat häntä suh-
teessa menneeseen ja nykyisyyteen. 

Avun ja tuen kehys

Avun ja tuen kehyksessä työntekijät kirjoitta-
vat yksityiskohtaisesti siitä, miten kuntoutuja 
arjessaan selviytyy ja millaista tukea hän tarvit-
sisi heiltä kuntoutuakseen. Kuntoutus on usein 
pitkäaikainen prosessi, jossa työntekijät yhdes-
sä kuntoutujan kanssa pyrkivät tavoitteellisesti 
kohti kuntoutujan elämänlaadun parantamista 
(Koskisuu 2004, 30). Avun ja tuen kehyksessä 
kuntoutustyö tähtää siihen, että kuntoutuja sel-
viytyisi arjessa. Avun ja tuen kehyksessä voidaan 
paikantaa kaksi ulottuvuutta: konkreettinen ja 
psykososiaalinen tuki. 

Konkreettisen arjen tukemisen ulottuvuus

Ote1: 
Kuntoutussuunnitelma 
Missä asioissa tarvitset tukea kuntoutuspai-
kassa?
Päivittäisissä toiminnoissa: Henkilökohtai-
sen hygienian hoito, kodin siivous ja huolto, 
ruuanlaitto ja kaupassakäynti, raha-asioiden 
ja muiden asioiden hoito, vuorokausirytmin 
ylläpitäminen, sosiaalisten suhteiden harjoit-
teleminen.
(N10)

Ote2: 

Palvelu ja kuntoutussuunnitelma 
Asiakkaan kuntoutustavoitteet
KEINOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMI-
SEKSI:
AA- ja muut vertaisryhmät 1-2 kertaa/ viik-
ko.
Sopiva lääkitys, kotona rentoutuminen, posi-
tiiviset mielikuvaharj., ihmissuhteet.
Yhteisön toiminta.
Yhteisön työharjoittelu.
Omien tavoitteiden asettaminen.
Raha-asioiden hallinta.
Palaverit + kotikäynnit ohjaajien kanssa.
(M17)

Avun ja tuen kehyksessä työntekijä kiinnittää 
huomiota siihen, miten kuntoutujaa voidaan tu-
kea konkreettisesti arjessa (vrt. Kääriäinen 2003, 
96). Apuun ja tukeen liittyvät käsitteet, kuten 
vuorokausirytmin ylläpito ja raha-asioiden hoito 
osoittavat, miten työntekijät auttavat ja tukevat 
laaja-alaisesti kuntoutujan arkea. Kuntoutujasta 
ja tilanteesta riippuen tuki voi olla intensiivis-
tä tai vähäisempää. Otteessa yksi kuntoutujan 
katsotaan tarvitsevan melko intensiivistä tukea 
monissa päivittäisissä toiminnoissaan, kuten ko-
dinhoidossa ja henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisessa. Kirjausten perusteella työn-
tekijä kykenee tekemään päätelmiä asiakkaan 
arkisesta selviytymisestä ja siihen liittyvistä on-
gelmista. Otteesta ei sen sijaan ole luettavissa, 
millaista työntekijän antama tuki on.

Ote kaksi kuvastaa kuntoutujan vähäisempää 
tuen tarvetta. Siitä voi päätellä, että kuntoutu-
jalle katsotaan riittävän tukiasumisyhteisön toi-
mintaan ja työharjoitteluun osallistuminen sekä 
erilaisten vertaisryhmien tarjoama tuki. Työn-
tekijän palavereissa ja kotikäynneillä antamaa 
ohjausta kuntoutuja tarvitsee omien kuntou-
tustavoitteiden asettamisessa ja raha-asioiden 
hallinnassa. Kirjauksesta voi lisäksi päätellä kun-
toutujan lääkityksen ja ihmissuhteiden olevan 
kunnossa. Hänellä on myös keinoja hallita itse-
näisesti sairauttaan. 
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Asiakassuunnitelmat tuottavat yhtäältä tietoa 
kuntoutujan kyvystä hoitaa konkreettisia arjen 
asioita itsenäisesti ja toisaalta ammatillisen tuen 
ja ohjauksen tarpeesta. Kirjaukset määrittävät 
työntekijän kuntoutujan arjen auttajaksi, ohjaa-
jaksi ja tukijaksi. Kuntoutuja puolestaan mää-
rittyy konkreettisen avun tarvitsijaksi. Otteista 
ovat luettavissa myös intensiivisen ja vähäisem-
män kuntoutustyön tukimuodot. Merkinnät 
luovat kuvaa siitä, että yhteisössä annettava 
tuki on yksilöllistä, yhteisöllistä tai vertaisuuteen 
perustuvaa. Yksilöllinen tuki on työntekijöiden 
konkreettista apua arjessa tai ohjausta. Yhteisöl-
linen tuki on sen sijaan muun muassa vertais-
ryhmätoimintaa, työharjoittelua tai virkistys- ja 
harrastustoiminnan järjestämistä ja siihen osal-
listumista. 

Psykososiaalisen tukemisen ulottuvuus 

Ote1: 
Kuntoutussuunnitelma 
Missä asioissa tarvitset tukea kuntoutu-
mispaikassa?
Keskustelu, vertaistuki, raittius, ihmissuh-
teet, talousasioissa tuen tarve (tiedon 
tarve)
(M14)

Ote2: 
Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 
Asiakkaan harrastukset, tottumukset, sosiaa-
linen verkosto
Musiikki, kitaran soitto bändissä
Kävely
Nettideittailu
Äiti, veli perh., sisko ja isä, Yhteisö, ystävä 
Veera
(M2)

Avun ja tuen kehyksen psykososiaalinen ulot-
tuvuus todentuu sanavalinnoissa, jotka viittaavat 
psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen avun ja 
tuen tarpeeseen (vrt. Jokinen 2008). Ensimmäi-
sestä otteesta on luettavissa kuntoutujan tarve 

saada tukea kasvokkaiseen vuorovaikutukseen 
(keskusteluun) ja sosiaalisiin suhteisiin. Otteessa 
kaksi on kirjattuna tietoa asiakkaan sosiaalisesta 
verkostosta ja harrastuksista. Merkinnät kuvaa-
vat kuntoutujaa henkilönä, jolla on sosiaalinen 
verkosto. Hänen verkostonsa muodostuu suku-
laisista ja harrastusten parissa tavattavista ihmi-
sistä. Otteiden sanavalinnoista voi päätellä, että 
otteen yksi kuntoutujalla katsotaan olevan suu-
rempi psykososiaalisen tuen tarve kuin otteen 
kaksi kuntoutujalla. 

Asiakassuunnitelmat sisältävät kuvauksia kah-
desta erityyppisestä tukiasumisyhteisön an-
tamasta psykososiaalisesta tuesta. Yhtäältä 
psykososiaalinen tuki perustuu kuntoutujan 
ja työntekijän väliseen suhteeseen, ja toisaalta 
yhteisön jäsenet antavat toisilleen joko ver-
taistuen tai yhteisöllistä apua. Yhteisön työnte-
kijä määrittyy psykososiaalisen tuen antajana ja 
kuntoutuja taas sekä tuen antajana (vertaistuki) 
että vastaanottajana. Suunnitelmalomakkeessa 
käytetyt käsitteet kertovat osaltaan myös siitä, 
että psykososiaalisella tuella on merkittävä rooli 
kuntoutustyössä. Samalla merkinnät tuottavat 
kuvaa mielenterveys–päihdeongelman ulottu-
misesta monelle elämänalueelle. 

Avun ja tuen kehyksessä käytetään arjenhallin-
nan puhetta, jossa on keskeistä konkreettinen 
arki ja siinä selviytyminen (ks. Swales 1990, 
26). Arjenhallinnan puhe tukeutuu esimerkiksi 
odotukseen säännöllisestä ja aktiivisesta päivä-
rytmistä ja taidoista huolehtia perustarpeistaan, 
kuten riittävästä ruuasta ja levosta. (Ks. Have-
rinen & Saarilahti 2009; vrt. Kääriäinen 2003.) 
Kuntoutujan tuen tarvetta määritellään suh-
teessa tulevaisuuteen. Sitä perustellaan lainaa-
malla kuntoutujan puhetta: asiakassuunnitelman 
kirjauksissa hän kertoo, millaista apua ja tukea 
hän tarvitsee arjessa selviytymisen tueksi. Kirja-
uksissa hänet myös etäännytetään. Tällöin työn-
tekijä kirjaa kuntoutujan avun ja tuen tarpeen 
suunnitelmaan käyttämällä käsitteitä, jotka eivät 
kuulu asiakkaan puheeseen, kuten henkilökoh-
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taisen hygienian ja sosiaalisten suhteiden hoito. 
(Ks. esim. Fairclough 2003, 49.) Arjenhallinta-
puhetta työntekijät käyttävät myös kirjatessaan 
kuntoutujan sairauteen liittyviä selviytymison-
gelmia. Kehyksessä työntekijä näyttäytyy ohjaa-
jana sekä avun ja tuen antajana, kuntoutuja puo-
lestaan apua tarvitsevana ja sitä vastaanottavana 
ja antavana. 

Mielenterveyskuntoutustyön 
ammatilliset kehykset ja 
niiden suhde toisiinsa 

Tiivistin asiakassuunnitelmista kolme työnteki-
jöiden diskurssiyhteisössä vahvaa ammatillista 
kehystä: sairaanhoidollisen, arvioinnin ja kont-
rollin sekä avun ja tuen kehykset. Näistä jokai-
seen liittyvät erilainen käsitteistö ja kielenkäyttö, 
toimintaulottuvuus sekä asiakkaan ja työntekijän 
roolit. Eri kehyksissä tukiasumisyhteisön työnte-
kijät tarkastelevat kuntoutujaa ja hänen kuntou-
tustaan eri näkökulmista. (Ks. Swales 1990.)

Paikantamani ammatilliset kehykset eivät ole 
irrallisia vaan toisiinsa kietoutuneita ja päällek-
käisiä (ks. Peräkylä 1990; Puroila 2002). Jos tu-
kiasumisyhteisön toimintaa tarkastelee yhden 
kehyksen varassa, tuottaa se kuntoutuksesta 
hyvin suppean kuvan. Myös jos jättäisin jonkin 
kehyksistä pois, syntyisi sekä kuntoutujan tilan-
teesta ja tarpeista että tukiasumisyhteisössä 
tehdystä työstä puutteellinen kuva (vrt. Väliver-
ronen 1996, 128). Huomionarvoista on, että 
kaikkia yhteisön arjessa käytössä olevia kehyksiä 
ei asiakassuunnitelmiin ole kirjautunut. Suun-
nitelmista ei ole paikannettavissa esimerkiksi 
maallikkomaisia tai tunteisiin liittyviä kehyksiä, 
joiden voi kuitenkin olettaa olevan läsnä ainakin 
tukiasumisyhteisön toimijoiden kasvokkaisissa 
kohtaamisissa (ks. Peräkylä 1990, 16–18; Lehto 
1991, 111–122). Siten paikantamani kehykset 
tuottavat tukiasumisyhteisön työstä suunnitel-
mien kertoman tarinan.

Sairaanhoidollisen kehyksen varassa työntekijät 
muodostavat kuvaa kuntoutujan psyykkisestä ja 
fyysisestä toimintakyvystä. Työntekijän toimin-
nan tavoitteena on asiakkaan sairauden nime-
äminen ja hoidon määrittäminen hoitotaholta 
ja kuntoutujalta itseltään saatujen tietojen pe-
rusteella. Sairaanhoidollinen kehys luo pohjan 
kuntoutustyölle. Kuntoutustyön lähtökohtana 
on tieto kuntoutujan kuntoutukseen liittyvistä 
tarpeista ja ongelmista (Kitsuse & Spector 1974; 
Holstein & Miller 1997). Tukiasumisyhteisös-
sä kuntoutus nojaa lääketieteelliseen kieleen 
ja asiantuntijuuteen, jolloin kuntoutujan tilan-
ne näyttäytyy diagnosoitavana sairautena, jota 
voidaan lääkityksellä hoitaa ja hallita (ks. esim. 
Metteri 1996, 151–153). Kun kehystä tarkas-
telee kuntoutujan näkökulmasta, huomaa, että 
kehyksessä asiakkaan rooli on rajoittunut hoi-
don kohteena olemiseen. Sen sijaan työntekijä 
näyttäytyy diagnoosit ja lääketiedon hallitse-
vana kuntoutujan lääkehoidon toteutumisen 
varmistajana. Sairaanhoidollinen kehys tuottaa 
kuvaa sairaalamaisessa kontekstissa tehtävästä 
mielenterveyskuntoutuksesta, jossa hoidetaan 
sairasta kuntoutujaa. Kuntoutujan asiantuntijuus 
jää työntekijän asiantuntijuuden varjoon. (ks. 
Günther & Raitakari tulossa 2012.) 

Arvioinnin ja kontrollin kehys tuo tavoitteel-
lisuuden työntekijän työhön. Kehyksen oh-
jaamina työntekijät arvioivat asiakkaan kun-
toutumisen edistymistä lyhyen ja pitkän ajan 
tavoitteiden valossa ja tekevät päätelmiä kun-
toutujan sitoutumisesta. Kehys antaa työnteki-
jälle mahdollisuuden suhteuttaa kuntoutujan 
nykytilan menneeseen. Näin hän huomaa, mitä 
kuntoutus on saanut yksilössä aikaan. Kontrolli 
mahdollistaa kuntoutujan arjen raamittamisen 
erilaisin sopimuksin ja sitoumuksin. Hänestä tu-
lee tukiasumisyhteisön rajoittama ja seurannan 
kohde. Seurannan ja raamittamisen voi myös 
tulkita työntekijöiden huolenpidon ja kiinnipitä-
misen välineeksi (ks. Jokinen 2008; Raitakari & 
Saario 2008). Arvioinnin ja kuntoutuksen kehys 
tuo esiin kuntoutujan rajatun asiantuntijuuden; 
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Taulukko1. Ammatilliset kehykset

hän saa kertoa kuntoutumisensa edistymisestä 
ja taaksepäin menosta. 

Avun ja tuen kehyksessä korostuu kuntoutujan 
arjessa pärjääminen. Työntekijöiden rooli on tu-
kea kuntoutujan arjessa pärjäämistä esimerkiksi 
tekemällä hänen kanssa ruokaa yhdessä. Lisäksi 
keskeisiksi määrittyvät erilaiset psykososiaalisen 
avun ja tuen muodot, kuten keskusteluapu ja 
vertaistuki. Kuntoutuja määrittyy arjen asiois-
sa tukea ja apua tarvitsevana sekä kykenevänä 
määrittelemään omia tarpeitaan sekä osallisek-
si vuorovaikutuksessa ja vertaistuessa. Samalla 
kuntoutuja saa asiantuntijan roolin määritel-

lessään tarpeitaan. Näin avun ja tuen kehys 
mahdollistaa lähtemisen liikkeelle kuntoutujan 
yksilöllisestä tilanteesta. Kehykseen sisältyy vai-
keus määrittää arjessa tarvittavan tuen määrää; 
kuntoutujan omia resursseja ei tulisi ali- eikä 
yliarvioida. Avun ja tuen määrittelyssä keskeistä 
on kuntoutujan ongelmien määrittely ja hänen 
kuntoutumisensa edistymisen arviointi, sillä il-
man niitä työntekijöiden on vaikea tietää, kuinka 
paljon apua ja tukea kuntoutuja tarvitsee ar-
keensa ja millaista niiden tulisi olla.
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Lopuksi

Tässä artikkelissani olen lukenut asiakassuun-
nitelmia tekstianalyyttisten käsitteiden valossa. 
Apuna käytin diskurssiyhteisön, kontekstin ja 
kehyksen käsitteitä. Tavoitteenani oli tehdä nä-
kyväksi asiakassuunnitelmiin kirjautunutta autta-
mistyön arkea ja sitä, millaisen kuvan tukiasumis-
yhteisössä käytössä olevat asiakassuunnitelmat 
tuottavat mielenterveyskuntoutuksesta. Kielel-
lisen kontekstin tasolla tekemäni tekstianalyysi 
ja sen kautta muodostamani kehykset purkavat 
auki sitä, mitä mielenterveyskuntoutus on yh-
dessä diskurssiyhteisössä ja yhdessä arjen työn 
käytännössä, (asiakassuunnitelmissa). Kehykset 
tekevät näkyväksi kuntoutustyössä olevia eri-
laisia puhe- ja toimintatapoja ja antavat siten 
käsitteitä kuvata mielenterveyskuntoutuksen 
sisältöjä. 

Paikantamani kehykset eivät synny tyhjästä vaan 
ovat sidoksissa yhteiskunnalliseen taustaan ja 
kulttuuriin eli ammattilaisten koulutukseen ja 
arvoihin sekä lainsäädännön antamiin raamei-
hin ja organisaation tehtävään (ks. Tiililä 2011). 
Koulutuksen myötä työntekijöille syntyy käsitys 
auttamistyöstä ja siihen kuuluvista tehtävistä. 
Aloittaessaan työt työntekijä sosiaalistuu työyh-
teisönsä ammattikulttuuriin ja sisäistää instituu-
tion kirjaamiskäytännöt. Auttamisinstituutioiden 
kirjaamiskäytäntöihin on keskeisesti vaikuttanut 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ta-
pahtuneet muutokset. Nämä muutokset ovat 
heijastuneet auttamistyöhön lisäten asiakirja 
kirjaamista. (Ks. esim. Eräsaari 2006; Günther & 
Raitakari 2012; Tiililä 2001). Voidaan siis sanoa, 
että tukiasumisyhteisön työntekijät eivät ole 
vapaita toimimaan työtilanteissa miten tahansa. 
Yhteiskunta, kulttuuri ja auttamistyön instituutio 
aina sekä rajoittavat että mahdollistavat tiettyjä 
työ- ja kirjaamiskäytäntöjä. Erittelemällä asiakas-
suunnitelmia meidän on mahdollista tavoittaa 
sitä, millaisessa ympäristössä ja millaisen tiedon 
varassa mielenterveystyötä tehdään. Suunnitel-
matekstit ovat ikkunoita aikaansa ja työnteki-

jöiden toimintaan ja siten tärkeitä tutkimuksen 
kohteita myös sosiaalityössä ja sosiaalipolitiikas-
sa. 

Asiakasdokumentoinnin ja erityisesti asiakas-
suunnitelmien kirjaamisen lisääntyminen heijas-
taa yhteiskunnassamme vallalla olevaa ajattelua 
– kasvanutta uskoa asiantuntijan ja kuntoutujan 
väliseen suunnitelmalliseen (kuntoutus)työhön 
(Raitakari & Günther 2008, 184–185). Tutki-
musaineistonani olevat suunnitelmat tuottavat 
kuvaa työntekijän ja kuntoutujan välisestä vuo-
rovaikutuksesta. Mutta kun asiakassuunnitelmia 
tarkastelee läheltä, huomaa, että pääsääntöisesti 
on kyse työntekijän kirjaamasta asiakassuunni-
telmasta. Kirjaamisessa hän käyttää apuna kun-
toutujien ääntä (Bahtin 1981, 338; Fairclough 
1992, 107). Asiakassuunnitelmista on luettavissa, 
kuinka kuntoutuja kertoo omasta elämäntilan-
teestaan, kuntoutuksensa eteen ja taaksepäin 
menosta sekä avun ja tuen tarpeestaan (vrt. 
Kääriäinen 2003; Tiililä 2007). Vaikka työnteki-
jät ovat asiakassuunnitelmiin kirjanneet kun-
toutujan äänen, tuottavat suunnitelmatekstien 
sanavalinnat rajoittuneen kuvan asiakkaan kuu-
lemisesta ja huomioimisesta. Ennemmin asiakas-
suunnitelmista syntyy kuva, että ne on kirjoitet-
tu todisteeksi tehdystä työstä ja kuntoutuksen 
tavoitteellisuudesta, eivätkä niinkään arkisen 
kuntoutuksen apuvälineiksi (ks. Taylor 2008, 26). 
Suunnitelmien katse ei ole niinkään kuntoutu-
jan tulevaisuudessa vaan pikemminkin hänen 
menneisyydessään ja nykyisyydessään (ks. Sär-
kelä 2001, 82; Iedema 2003, 71). Kuntoutujan 
tulevaisuuteen katsotaan, kun määritellään sitä, 
minkälaista apua ja tukea hän tarvitsee.
Suunnitelmilla on tärkeä rooli vahvistettaessa 
käsitystä kuntoutustyön suunnitelmallisuudesta, 
tavoitteellisuudesta, tarpeellisuudesta ja tehok-
kuudesta (vrt. Kääriäinen 2003, 170—179; Hall 
ym. 2006, 16–17; Raitakari 2006, 77, 194; Tiililä 
2011, 165). Niitä voidaan siten pitää suunni-
telmayhteiskunnan tuotteina ja ilmentyminä. 
Artikkeli on täyttänyt tehtävänsä, jos se saa 
lukijan vakuuttuneeksi siitä, että asiakastietojen 
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kirjaaminen on merkityksellistä ja suuntaamaan 
katseen tekstivälitteiseen asiakastyöhön ja sen 
suunnitteluun. Samantekevää ei ole, millaisten 
(suunnitelma)lomakepohjien varassa autta-
mistyötä tehdään ja miten tietoa asiakkaasta 
kirjataan – tuottavathan asiakassuunnitelmat 
lukijalleen kuvaa myös tekstejä tuottavasta työ-
yhteisöstä ja sen asiakaslähtöisyydestä.

Viitteet

1 Artikkeli on kirjoitettu Suomen Akatemian ”Am-
mattilaisten ja asiakkaiden vastuullistaminen mie-
lenterveystyön käytännössä”- projektissa (2011–
2015).
2 Mielenterveyskuntoutuksessa asiakassuunnitelmien 
laadinta pohjaa lakiin sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista (812/2000) ja sosiaalihuoltoa-
setukseen (607/ 1983) Kyseisten lakien lisäksi suun-
nitelmien laadintaan vaikuttaa oleellisesti myös muun 
muassa henkilötietolaki (523/1999), sosiaalihuoltolaki 
(710/1982) ja mielenterveyslaki (1116/1990). 
3 Käytän sekä mielenterveys- että päihdeongel-
masta kärsivästä kuntoutujasta käsitettä kuntou-
tuja. 
4 Kehysanalyysia on pääsääntöisesti käytetty vuo-
rovaikutuksen tutkimukseen eri tieteenaloilla 
(esim. Tannen & Wallat 1987; Peräkylä 1990; Lehto 
1991; Forsberg 1994; Puroila 2002; Gazso 2004; 
Sullivan 2009; Vicari 2010). Pääsääntöisesti kehy-
sanalyysin aineistona on käytetty havainnointiain-
eistoa, nauhoitettuja keskusteluja ja haastatteluja 
sekä lehtiartikkeleita. Suunnitelmien analysointiin 
sitä ei ole sovellettu. Sen sijaan mediatutkimuk-
sessa teksteissä kehyksen käsitettä on hyödyntänyt 
muun muassa Esa Väliverronen (1996). 
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Multi-voiced assessment in a mental health
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Abstract: The focus of this article is on the records written during an intensive
assessment and rehabilitation course targeted at young adults suffering from
severe mental health issues. The ability of the clients to cope with everyday life
is assessed during the rehabilitation course and the final statement compiled by
the keyworker includes the combined results of the assessments of each client.
Using intertextual analysis, I examine these final statements and utilize the
concepts of voice and direct and indirect reported speech. I ask how and what
kinds of voices are used in final statement to assess the clients’ progress during
the course and to define the future development tasks for them. Firstly, it is
shown that the final statements are multi-voiced texts. They are persuasive
statements about the clients’ development stories and descriptions of how the
rehabilitation course practitioners have helped the client. Secondly, the analysis
shows how voice and client knowledge are present in the final statement. The
voices of assessment build the argument dialogically and highlight temporality,
and in this way they produce a convincing description of the mental health
client’s current ability to function and progress on the rehabilitation course.
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1 Introduction

The focus of this article is on the records written during an intensive assessment
and rehabilitation course targeted at young adults suffering from severe mental
illness. In the course, the assessment of the client’s ability to function is carried
out both during everyday routines/tasks and during particular assessment/test
sessions. During the whole rehabilitation course, the practitioners systematically
observe the client’s actions, for instance during cooking and group situations.
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The particular assessment sessions are based on tests and follow-up forms
carried out by a psychologist and an occupational therapist. The aim is to create
an understanding of the client’s (changed) ability to function and to make a
tailored service package that will support the client’s rehabilitation in the future
(see Juhila et al. 2014a).

The assessment work carried out during the rehabilitation course is sum-
marized in the final statement, where the course’s keyworker, as the statement
writer, compiles the assessment results for each client. In the statement, the
client’s ability to function is defined by utilizing the spoken and/or written views
expressed by the professionals and other stakeholders that are involved in the
client’s rehabilitation. In this way, the final statements include different views
and a temporal aspect. The record combines assessments of the client’s past,
current, and future ability to function (Günther 2012: 13). When writing the final
statement, the writer makes a choice in deciding whose words to use in the text.

I will examine the final statements using text analysis and look for an
answer to the question of how and what kind of voices are used in the final
statements to assess the clients’ progress during the course and to define the
future development tasks for them. I approach the documents (statements) from
the point of view of intertextuality, meaning that texts are always permeated with
other texts. As tools for the analysis I will use the concepts of voice and direct
and indirect reported speech. When we write, we borrow the words, expressions,
and meanings (i.e., the voices) of others directly or indirectly (Bakhtin 1984:
184–185). I analyze the voices because they have an important role in the
assessment and description of the client’s situation in all human service work.
By studying the texts I aim to make visible the reporting practices in mental
health work and the significance of language use in creating assessments.

2 Intertextuality

Intertextuality is a property of spoken and written language that describes the
historic and social nature of language use. Intertextuality has been used in many
ways in previous research. It has been studied from the point of view of, for
example, reported speech (Holt 1996; Juhila et al. 2014b), voices (Coker 2003;
Tannen 2006), intertextual chains (Solin 2004; Pälli 2009) and text production
(Koskela 2013; Pälli et al. 2009). This study, in following this tradition,
approaches the written statements of mental health rehabilitation as multi-
voiced – referring to preceding talk and text.

Intertextuality has been defined as establishing the property of the texts and
more broadly as being the pre-condition of all communication. Intertextuality is
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based on Bakhtin’s (1984: 183–184) idea of language being dialogic. The basic
idea lies in the social nature and relationships concerning language. As Kristeva
(1980: 66) puts it: “Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is
the absorption and transformation of another.” The reading of the final state-
ments is about immersing oneself in the network of textual relationships (Allen
2000: 1). Intertextual ties are not formal relations objectively existing between
texts but relations recognized by readers and known and supported by a parti-
cular discursive community (Lemke 2004: 4–6).

In the present study the notion of intertextuality is divided into manifest and
constitutive intertextuality. Manifest intertextuality means open intertextuality
where one text has been written as part of another text in such a way that the
texts are easily identifiable. The cited text is clearly separated from the rest of
the text, for example by naming the author or highlighting the text with quota-
tion marks. In constitutive intertextuality, texts borrow other texts more impli-
citly. The relation of the current text to earlier texts and talk is thus harder to
discern (Fairclough 1992: 103–105, 124–126). Fairclough (2003: 47) suggests that
for any particular text or type of text, there are a set of other texts and a set of
voices that are relevant and incorporated into the text. In analyzing the final
statements I aim to concentrate on the relevant voices in assessment making.

3 Final statements as research data

The final statements were written in a mental health rehabilitation course. The
course focuses on the rehabilitation and assessment of adults aged 18–30
suffering from severe mental illness. The course lasts three months and 5–10
persons are chosen to participate. The young adults lived in the course facilities
during rehabilitation. The course focuses on illness management and on devel-
oping social skills. There are six social and health work professionals involved
in the course: a specialist nurse (mental health), a bachelor of social sciences, an
occupational therapist, and three mental health nurses. In addition, a subcon-
tracted psychologist is available during the course.

The client’s keyworker writes the final statement at the end of the rehabilita-
tion course. The keyworker is the person who takes care of the client’s needs and
is the main person responsible for the client during the course. The final
statement includes information on the client’s time spent on the rehabilitation
course; the goals set for the client during the course and how the goals were
achieved; summaries of the assessments; and follow-up plans made for and with
the client. The statement is written on a form designed by the practitioners. The
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final statement is usually sent to the clients themselves and to the professional
who referred the client to the rehabilitation course. In addition, if the
client agrees, the final statement can be sent to other parties involved in the
rehabilitation.

The research data has been gathered from two rehabilitation courses and it
consists of ten final statements, amounting to a total of 67 pages. I gained
permission from both the organization in charge of the rehabilitation course
activities and from the clients. Participation in the study was voluntary. All the
names and other identifying information were removed from the copied final
statements and then coded with running numbers. In order to prevent the
identification of the clients, I will not mention the location or the organization
from which I obtained the data. The examples from the data have been anon-
ymized and chosen so that they represent a typical statement text concerning
both content and style.

4 Central concepts in data analysis

The central concepts in my analysis are voice and direct and indirect reported
speech. The concept of voice includes the idea of the (manifest) intertextuality of
language use. According to Bakhtin (1981: 337–339), language use is full of
citations of the words and written texts of others, that is, multi-voiced
(Bakhtin 1984: 6–7). By voice I refer to reported speech of different people’s
words and texts in the final statements. When the client’s keyworker writes the
final statement, he/she makes choices about whose words to use in the texts for
assessing the progress of the clients and in defining the development tasks for
the clients. At the same time, the voices receive new meanings in the new
context of language usage (Bakhtin 1981, Bakhtin 1984: 195).

I study voices through indirect and direct reported speech. Direct reported
speech refers to transferring written or spoken text verbatim from another
context to the final statement. In direct reported speech, cited words and
sentences are separated from the surrounding text by, for instance, naming
the person who has used the words or by using quotation marks. In this way
the voice of the author and the voices of others are clearly separated in the text.
Direct reported speech is usually introduced by a sentence whose subject
expresses who the speaker is and the introductory verb describes the situation
in which the communication took place (Volosinov 1990 [1929]: 138–148;
Fairclough 1992; 2003: 39–40). For instance, the practitioner said that “Kalle’s
final statement has been written”. In indirect reported speech, the citations are
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embedded in the text. The distinction between the author’s voice and the voice
of the other person is difficult to discern. In indirect reported speech, the cited
words are used verbatim. There is usually an introductory clause and an intro-
ductory verb. For instance, the practitioner said that he has finished writing
Kalle’s final statement (Volosinov 1990 [1929]: 138–148; Fairclough 1992,
Fairclough 2003: 39–40).

One central difference between direct and indirect reported speech is that
in indirect reported speech the voice of the author is heightened (Mäntynen
2005: 273). Fairclough (1995) states that the equality of the voices cannot be
directly evaluated based on whether the voice has been directly or indirectly
reported, or based on how much space each voice is given in the text
(Fairclough 1995: 81–82). Direct reported speech is not automatically a more
neutral or objective way of giving meaning than some other way of using
language. Direct reported speech does, however, create the illusion of open
and democratic language use (Heikkinen 2000: 82–83). According to
Fairclough (2003: 51–52), the equality of voices can be concretely studied by
comparing what kinds of verb the author uses to give value to the statements.
Heikkinen (1999: 145) divides the verbs in the introductory clause into the
following categories: seemingly neutral verbs (e.g., say, speak); verbs expres-
sing interaction (e.g., present, suggest); verbs oriented toward the content (e.
g., estimate, acknowledge); and expressions evaluating the speaker (e.g.,
promise, assure). By analyzing how the voices appear in the final statements,
I aim to gain an understanding of the (in)equality of the network of voices
(see Fairclough 1995: 81–82).

The analytical process proceeded as follows. In the first stage of the analy-
sis, I formed a general impression of the final statements. I considered what the
context and purpose of the final statements were. In the second stage, I used
ATLAS.ti 6.2 and classified the voices in the final statements into different voice
categories, focusing on the use of direct and indirect reported speech. I located
the voice of the author in the statements, as well as others voices, which I coded
into five categories and counted the number of citations for each voice: (a) the
voice of the author (9 citations); (b) the shared voice of the course practitioner
(46 citations); (c) the voice of the individual expert (47 citations); (d) the client’s
voice (28 citations); and (e) the parents’ voice (8 citations) (cf. Coker 2003). The
voices can be separated from each other based on what the voice says, how the
voice speaks, and what its role is in the text. I utilized Heikkinen’s (1999: 145)
categorization of introductory verbs. In the third stage, I focused my analysis on
parts where the voices construct the past, present, and future (temporality) in
the sense that the clients’ progress during the rehabilitation course is assessed
and their future development tasks are defined (see Section 5.1). In the final
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stage, I analyzed how voices interact in the statements in this assessment
making (see Section 5.2).

5 Data analysis and results

5.1 The voices of assessment in the final statements

The voices of the author, the course practitioners, the experts, the clients, and
the parents differ in how they speak, what they speak about when assessing the
development tasks for the client, and what kind of role is formed for the client
and the speaker in the texts. The voices are connected by temporality: they
concern the past, present, and future of the client. Present development tasks
are constructed in relation to past and future time (Juhila et al. 2014a). Time can
be separated from the text by examining: the tense of verbs, the aspect of verbs
and the distinction between progressive and non-progressive, adverbials
and conjunctions and prepositions that mark temporal relations (Fairclough
2003: 151).

5.1.1 The author’s voice as a keyworker

The role of the author in the final statements is diverse. Firstly, the author is in
charge of writing the statement: the author contextualizes and chooses the
voices in the texts. Secondly, the author can be identified as a speaker in the
final statements, appearing with their own voice, even though they rarely refer
to themselves explicitly (by, for instance, use of the first person). The author’s
voice appears in the statements as the voice of the keyworker, and it indicates
the cooperation between the practitioner and the client in assessing the client’s
progress and setting his/her future development tasks.

(1) It was discussed in private sessions how Kari would benefit from the company of
other people, as an alternative to living alone and withdrawing to his apartment.

This text refers to discussions between the keyworker (i.e., the author) and the
client. The voice of the author can be identified from the introductory sentence,
“It was discussed in private sessions” (in Finnish: yksilökeskusteluissa puhuttiin).
The sentence is written in the passive and the discussion between the keyworker
and the client is reported indirectly. The introductory verb in the sentence is in
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the passive, “It was discussed” (puhuttiin), which (in Finnish grammar)
expresses both the speaker and with whom they spoke. In Finnish, the use of
the passive fades the author out into the background and emphasizes the
collaboration between the keyworker and the client (Hiidenmaa 2008: 177). In
the extract, it can be deduced how Kari and the keyworker have discussed the
idea that Kari would benefit from the company of other people and what would
happen if Kari withdrew into his apartment. The introductory verb in the text is a
seemingly neutral expression (Heikkinen 1999: 145). This enables the interpreta-
tion that the author is giving a voice to the client. The author and Kari discuss
Kari’s (non-)progress and development tasks. They discuss Kari’s current life
situation and social relationships and define the search for other people’s
company as a future development task. The assessment embedded in the text
includes temporality. Temporality is present in phrases such as “it was dis-
cussed” (puhuttiin) and “would benefit” (hyötyisi) (see Fairclough 2003: 151)
and in that the speakers are discussing and considering a future change regard-
ing the client’s current living conditions (and at the same time taking into
account the client’s past progress on the course).

The author’s choice of words and concepts has an effect on how the voice
appears in the final statement. Although the text has been written in the
(Finnish) passive, the author appears as an active agent and a collaborative
partner who negotiates with the client, too, the latter receiving the role of an
active agent in the example.

5.1.2 The shared voice of the course practitioners

The voice of the course practitioners used by the author appears as a shared
voice in the final statements, making joint assessments of the clients. This voice
is used to describe the clients’ progress, the ways in which the practitioners have
worked with the clients during the course in order to support progress and the
kinds of development tasks and follow-up plans that have been defined for the
clients to ensure their continued rehabilitation after the course. At the same
time, the practitioners’ voice argues for the effectiveness of the course.

(2) Early on in the course we had to wake Sami up almost every morning. We set
it together as one of the course goals that he’d get up when his alarm clock
goes off, in order that we could see whether Sami would wake up on his own
to start his daily activities. Towards the end of the course Sami did begin to
get up on his own. In any case, he could always snatch an extra half hour of
sleep by skipping breakfast.
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In this extract, the author looks back at Sami’s earlier habit of not waking
up in the morning and the goal set for him. The extract begins with a
comment written in the shared practitioners’ voice: we (the practitioners,
including the author) had to wake Sami up nearly every morning at the
beginning of the course. The practitioners’ voice is referred to indirectly.
The shared voice continues to state that we have set it as a course goal for
Sami to wake up in the morning and start his daily activities. The comment
includes a collective assessment of several people regarding the situation
with the goals (Makkonen-Graig 2005: 230). Including the sense of together-
ness it creates the image that all the practitioners in the institution are
committed to the goals that are set (Potter 1996: 160–162). In an alternative
interpretation, the practitioners have set the goal with Sami for him to get up
when the alarm clock goes off. In this case, the sense of togetherness includes
the client’s voice as well. This interpretation is supported by the choice of the
introductory verb, which expresses interactivity, “we set it together” (asetet-
tiin) (Heikkinen 1999: 145).

The text ends with an assessment of Sami’s progress. By the end of the
rehabilitation course, Sami had made progress and started to wake up on his
own. There is a small reproach included, mentioning that Sami skips break-
fast by going back to sleep for half an hour. The practitioners’ voice monitors
and assesses Sami’s daily rhythm (Günther 2012). When doing this assessing,
Sami’s ability to function is compared to what it was at the beginning of the
course (in past) and what it is at present. Time becomes visible in, for
instance, the mentions of “Early” (Alussa) and “the end of the course”
(Loppujaksosta) (see Fairclough 2003: 151), which constructs a progressive
picture of the client’s rehabilitation and the success of the professionals in
supporting rehabilitation.

The shared voice of the practitioners appears as a voice monitoring and
assessing the client and as an active agent setting future development tasks for
the client. The client’s voice is weak, which undermines his active role as one of
the persons setting the future development tasks. The client’s role is to be the
object of assessment. In the process of reaching goals, he is also left with the
role of a passive client (cf. Roose et al. 2009: 327).

5.1.3 The voice of the individual expert

The voices of the individual experts receive considerable emphasis in the final
statements (Bakhtin 1984: 195). These voices assess the client’s ability to func-
tion and progress in rehabilitation through their own special expertise and by
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utilizing professional terminologies. These expert voices include the voice of a
physician, a psychologist, and an occupational therapist, who have either
participated in the client’s care in the past or present, or will participate in the
future.

– The physician’s voice

(3) F21 Schizotypal disorder (prodromal stage schizophrenia) (physician Maija
Murtonen 30.4.2010)

F40.1 Social phobia (physician Maija Murtonen 30.4.2010)

Matti Mikkonen comes to the course from a psychiatric hospital with the aim
of practicing everyday skills and conducting a structured weekly plan, in
addition to finding the motivation to take medication.

The extract describes Matti Mikkonen’s medical history and how he has come
to the rehabilitation course. The author uses the voice of the physician Maija
Murtonen. This is a direct citation that is not shown with quotation marks but
is referred to in the text (Heikkinen 2000: 80). The citation does not have an
introductory clause. On April 30, the physician has given Matti the diagnoses
of a schizotypal disorder and social phobia, according to the ICD-10 classifi-
cation of diseases, used by the WHO. In the language of the diagnosis
classification, the client is defined as a specific type of mental health rehabi-
litation client. Following the diagnosis of schizotypal disorder, the example
includes the note of prodromal schizophrenia in parentheses, as if to clarify
what kind of disease is in question. The diagnoses, date, and the physician’s
name have been written separately from the rest of the text. The author cites
the assessment made by the physician as factual information, causing it to
receive a high value (Potter 1996: 157–158). Below the diagnostic notes, the
author continues by describing Matti’s arrival to the rehabilitation course, as
well as the accompanying wishes that Matti should practice everyday skills
and practice conducting a structured weekly plan during the course, in addi-
tion to finding the motivation to take medication. Managing everyday activ-
ities, improving everyday skills, sticking to a weekly routine, and reducing his
resistance to medication are defined as future development goals for Matti.
The assessment includes temporality: at times it can be located in the time
before Matti came to the course (“Matti Mikkonen comes to the course from”
[Matti Mikkonen tulee kurssille]) and in the present time, where the practi-
tioners set future rehabilitation aims for him (“with the aim of” [tavoitteena])
(see Fairclough 2003: 151). Temporality constructs a persuasive picture of the
rehabilitation and its systematically planned nature.
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– The psychologist’s voice

(4) Psychologist, Ph.D. Maija Marjamaa: “In the current study, it can still be
observed that Jari Ranta has clear difficulties in linguistic and visual memory
functions, in his vocabulary and in executive function. However, compared to
the earlier assessment, it can be discerned that the subject’s performance has
improved in linguistic concept formation ability and in his working memory.
In addition, Ranta’s non-linguistic skills are still comparable to his level
before illness.”

In the extract the author directly reports the psychologist’s views based on the
tests on Jari’s cognitive ability to function. The expert, psychologist Maija
Marjamaa, receives a voice through the statement she wrote. The voice that
she uses requires special knowledge and the vocabulary of cognitive psychol-
ogy. The direct citation has been made visible by using quotation marks, differ-
ing from the physician’s citation in the previous example. An introductory verb
has not been used in the introductory clause. The psychologist observes that
there is a difference between the results of the previous test and the new test: in
certain aspects, the client’s cognitive performance is equal to his original level,
i.e., the level preceding his disease, and some of the results have improved when
compared to the previous test. The client’s linguistic conception formation
ability and working memory have improved. Appealing to the tests, the psychol-
ogist’s voice defines Jari as a person who still has difficulties in his cognitive
ability to function: in linguistic and visual memory, vocabulary, and executive
function. Improving these points is defined as a development task for the client.
The assessment includes temporality: it can be located in the test carried out
earlier by the psychologist and in the test carried out at the present time. Time
becomes visible in the words “current” (nyt), “earlier” (aikaisempaan), and
“before” (alkuperäinen) (see Fairclough 2003: 151), and it brings forward the
effectiveness of the course, as the client has become rehabilitated during the
course. The author cites the results from the tests as factual information and in
this way gives the similar high value to the psychologist’s voice as the physi-
cian’s voice received in the previous example (Potter 1996: 157–158).

– The voice of the occupational therapist

(5) Summary by the occupational therapist Jaana Järvinen:

Pauli’s strengths are his social skills, and he has improved in expressing his
opinion and holding his own. Pauli has a weekly plan that brings routine to
his days and supports him in taking care of himself and his home and doing
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errands independently. Continuous positive symptoms affect Pauli’s concen-
tration and ability to concentrate, so that participation in, e.g., group situa-
tions is sometimes challenging. In addition, Pauli needs the motivation to
start activities because his initiative has weakened. At the moment Pauli is
not motivated to continue his studies but he desires more action in his days.
To support independence and initiative, I recommend continuing the current
supporting activities and the use of a weekly plan for Pauli.

The author uses the voice of an occupational therapist when assessing the
client’s life management. The author directly reports the statement by occupa-
tional therapist Jaana Järvinen. The reported speech has not been marked with
quotation marks, but the voice becomes visible through the use of the first
person. The voice assesses Pauli’s ability to cope with everyday life and his
strengths related to this. Pauli is defined as a person who copes: Pauli can hold
his own, express himself, and he has good social skills. Pauli’s ability to cope is
assisted by the use of a weekly plan that supports his everyday life management.
After assessing the strengths, the voice of the occupational therapist assesses
Pauli’s weaknesses, future support needs, and development tasks. Pauli’s symp-
toms are partly seen to make his participation in group work more difficult. In
addition, Pauli’s initiative has weakened.

Next, the occupational therapist names Pauli’s needs for help and support:
Pauli is going to need support and help, especially in initiating activities in the
future. The client is given a voice when it is mentioned that he desires to have
more action in his days. In this way the voice gives the client a voice and takes
the desire to be heard into account (Bakhtin 1981: 324). Despite this, the client is
clearly an object of external assessment and monitoring. Again, the assessment
includes temporality, which can be located in the rehabilitation course and the
present time. Time becomes visible in words such as “has improved” (on
edistynyt), “at the moment” (tällä hetkellä), and “the current” (tämän hetkisten)
(see Fairclough 2003: 151) and constructs a picture of the client’s progress and
the effectiveness of the rehabilitation. The strengthening of independence and
initiative is set as a development task for Pauli. In the final statement, the
assessments made by the occupational therapist become factual arguments, as
with the assessments made by the physician and the psychologist.

The experts are written into the final statements as active agents. They are
experts who observe the client’s behavior and actions and, based on their
observations, they define the weaknesses and strengths of the client. The client’s
role is to be an object of assessment, but they are given the opportunity to bring
their voice forward (cf. Roose et al. 2009: 327).
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5.1.4 The client’s voice

The author uses the client’s voice mainly to strengthen the assessment made by
the practitioners and the experts of the client’s problems and the need for
follow-up plans for mental health rehabilitation. In addition, the client’s voice
is used in stating the usefulness of the rehabilitation course. Thus, the client’s
voice justifies the significance and effectiveness of the course. Often the author
ties the client’s voice together with other voices, such as the voice of the
keyworker or his parents.

(6) Increased use of intoxicants as a means to control his [mental health]
problems had also made coping with everyday life more difficult. During the
course, Kalle had no problems with alcohol. In private discussions, Kalle said
that he is aware that the use of alcohol increases symptoms and makes life
management more difficult. In the future, the goal is an alcohol-free life.

In the extract, the author cites the voice of the practitioners indirectly. The
shared practitioners’ voice says that the client’s use of alcohol had increased
of late and that the client used alcohol to control his mental health problem, and
it makes the assessment that alcohol use makes his coping in everyday life more
difficult. The author uses the practitioners’ voice to say that during the course,
Kalle has not had to resort to alcohol to control his mental health. This enables
the argument that the rehabilitation course has significance and effectiveness.
After this, the author positions herself as the speaker and explains how, in
private discussions, Kalle has said that he is aware of the additional problems
caused by alcohol use and its effects on everyday life management. Here, the
client’s voice becomes indirectly involved in the making of the assessment. “To
say” (Kertoa), as the introductory verb, is a seemingly neutral expression
(Heikkinen 1999: 145). The verb creates the impression that the client’s voice is
taken into account in the final statement. The last sentence of the extract, “In
the future, the goal is an alcohol-free life” (Jatkossa päihteetön elämä), can be
interpreted in two ways. It can be interpreted as the client himself having set this
particular goal for himself, which supports the interpretation of the client’s voice
being heard in the final statement. Another possibility is that the goal has been
set by the practitioners, which questions the idea of the client’s voice being
heard in the statement. It remains unclear to the reader as to who set the goal
and how committed the client is to that goal. Kalle’s assessment of sobriety
includes temporality, comparing the use of alcohol before the course to the
present time, and defining a life without intoxicants as the future goal for Kalle.
Time becomes visible in phrases such as “had also made” (oli myös tehnyt),
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“during” (aikana), and “in the future” (jatkossa) (see Fairclough 2003: 151) and
constructs a picture of the client’s progressive rehabilitation and the ability of
the professionals to help the client.

The client’s role can be read in two ways. Firstly, the client can appear as an
active agent and collaborative partner who defines his own problems, needs,
and goals. Alternatively, the client’s voice is often written into the statement as
weak, so that they appear as a passive object of actions, for whom the author
defines future development tasks.

5.1.5 The voice of the parents

In the final statements the voice of the parents is used to present worries and
desires regarding the client’s future. The authors also use the voice of the
parents to strengthen their own argument. The parents’ voice is often tied
together with the client’s voice, and hence these voices define the client’s
situation together.

(7) In the meetings, Pasi and his parents raised the point that it would be time for
him to become independent. Pasi expressed that he is afraid of moving out
but, on the other hand, he would like to try supported independent life.

The author cites the voices of Pasi and of his parents indirectly. The author
has made the intertextuality in the text visible by referring to a meeting held
regarding Pasi’s rehabilitation. The author records in the statement that the
voices of Pasi and his parents have “raised the point” (toivat esille) that it is
time for Pasi to become independent. To raise a point is an introductory
phrasal verb expressing interaction (Heikkinen 1999: 145). Although Pasi
expresses his desire to become independent, he also has expressed that he
is afraid of moving out. Pasi and his parents express the issue of indepen-
dence together. This is an allegiance, advancing issues together and having
one’s own voice heard. The picture is created that Pasi and his parents get the
chance to express their voices and have their voices heard. The assessment
includes temporality, which can be located in the time before the meeting,
where Pasi and his parents agreed on what to discuss in the meeting, and in
the time of the meeting itself. Time becomes visible in phrases such as “in the
meetings” (palavereissa), “it would be time” (olisi jo aika), and “would like to”
(haluaisi) (see Fairclough 2003: 151). The excerpt emphasizes the future orien-
tation of the rehabilitation. Becoming independent is set as a development
task for Pasi.
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The voice of the parents appears as an active agent in the text. The
parents, together with the client, define future development tasks for the
client. In this way the client also has an active role in defining worries and
goals.

5.2 The voices in interaction and assessing the clients’ past,
present, and future

Next I will examine how in one extract the voices are in interaction with each
other. Harmonic (138) and struggling (6) voices can be identified in the final
statements. The harmonic voices are harmonious and parallel, strengthening
together the conclusion and message of the statement. In this way the statement
becomes a persuasive document that utilizes the views of many experts. The
struggling voices, on the other hand, are in contradiction and they undermine
the persuasiveness of the statement (Bakhtin 1984: 193–195). In addition, I
analyze how the author constructs different voices by utilizing the client’s
development tasks through linear temporality, which involves the notion of
development and progress (see Juhila et al. 2014a).

(8) Pasi came to the course from his home at his parents… The statement of
Pasi’s treating physician points out that Pasi’s ability to function is quite
lacking. He is unable to do almost anything that requires independent ability,
initiative, persistency, the ability to focus or anything that requires social
contact. On the rehabilitation course such significant problems as these were
not seen. This becomes evident from the attached assessments made by the
occupational therapist, as well as from the psychologist’s statement. Before
the course, Pasi had spent his days mainly at the computer. Pasi did not
attend the course as agreed but instead he had to be persuaded over the
phone to attend, and what finally helped him to decide to attend the course
was that the practitioners offered to come pick him up and take him to the
course. The course goal was using public transportation, applying for adapted
education, defining Pasi’s somatic health status and strengthening the skills
required for independent living. Pasi practiced going out and about a lot
during the course and it gave results. By the end of the course, Pasi was able
to take the bus independently to the town and back to go shopping.
Appointments for laboratory tests and for a physician were also made for
Pasi, and during the course Pasi was diagnosed with diabetes… Pasi
practiced being independent by staying weekends at the rehabilitation course.
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This was realized only once, during the last weekend of the course. At times,
returning to the course from weekend holidays at home was difficult for Pasi.
He explained that the reason was nervousness. During the course, Pasi
applied for education that prepares students for studies, and he also attended
an interview. He did not get in to the school however. For this reason, other
kinds of day activities were considered. In the meetings, Pasi and his parents
raised the point that it would be time for him to become independent. Pasi
expressed that he is afraid of moving out but, on the other hand, he would like
to try supported independent life.

5.2.1 Harmonic voices

In the extract, the author describes where the client came to the course from,
how the client had passed his time before the course, what kinds of development
tasks have been set for him during the course, and which of them were not
realized (and therefore remained to be achieved in the future) (see Bakhtin 1984:
195). At the beginning, the author uses the keyworkers’ voice to tell where the
client came to the course from and continues with the shared practitioners’ voice
to describe how the client came to the course. In this way the author describes
the client’s ability to function before the course from the viewpoint of practi-
tioners. The author uses the physician’s voice when defining the client’s ability
to function, using a statement that refers to the time before the client came to
the course. The author writes about the past using the past perfect tense, “had
spent” (oli viettänyt) and uses expressions referring to the past such as “before”
(ennen). The voices used by the author and the mentions of the client’s poor
ability to function reinforce each other and construct a picture of a client lacking
the ability to function.

The author moves on from the assessment of the client’s past situation to
their current situation and their future. The author writes the descriptions in the
present tense, or in the conditional, and in the description of time, the author
uses expressions such as “during” (aikana), “by the end (of the course)” (loppu-
vaiheessa), or “would like to” (haluaisi). The voices of the practitioner, the
keyworker, the client, and the client’s parents are used harmonically and per-
suasively. By intertwining the voices to support one another, the author makes
visible those matters that the client has progressed in and how. The author
begins the description with the development tasks defined for the client for the
course. The author borrows the voices of keyworker and practitioners and tells
about the course goals set for the client. Then the author moves on to describe
how the goals set for the client were realized, discussing each goal. The author
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begins with the goal of using public transportation and, using the client’s voice,
tells how taking trips out and about was practiced during the course. The author
continues the description by utilizing the keyworkers’ voice and tells how the
goal was reached. Next the author uses the voice of practitioners by incorporat-
ing information received from the physician, when telling about how an
appointment to a physician was made for the client and how the client was
diagnosed with a somatic illness. We can read from this sentence that the
practitioner is talking about two separate issues: about the appointments (with
a physician and for tests to be made) and the diagnosis of diabetes. Using the
voice of the physician, the author creates a persuasive description of the client’s
health status. The author continues to write about supporting the client’s inde-
pendence by using the practitioners’ voice and tells how independence was
practiced during the course and how this practice was realized only once, and
therefore the client did not reach the set goal.

After this, the author comments in the voice of practitioners on the client’s
difficulties in returning to the course from weekend holidays. The author
strengthens the description with the client’s voice: “He explained that the reason
was nervousness” (Syyksi hän kertoi jännittämisen). Using the voices of the
keyworker and the client, the author continues by telling how the client applied
for studies during the course but did not get a place and this is why they
considered other daytime activities. In this way, the author makes it visible
that they have considered alternative activities in place of the development
task that was not realized. Also the author creates a description of his/her
own activity, as he/she has supported and helped the client by being his key-
worker. The extract ends with the author borrowing the client’s and his parents’
voices: “In the meetings, Pasi and his parents raised the point that it would be
time for Pasi to become independent” (Pasi ja hänen vanhemmat toivat palaver-
eissa esille, että olisi jo aika itsenäistyä). It is interesting that the author borrows
the client’s voice when the client does not reach the goal set for him or when he
has difficulties reaching it. The harmonic voices construct the client’s statement
into a dynamic, goal-oriented and future-oriented activity where the efforts of
the professionals are emphasized with regard to effective rehabilitation.

5.2.2 Struggling voices

The author constructs a picture in the assessment of the client’s development
tasks by borrowing the voices of experts: a physician, an occupational therapist,
and a psychologist. By using the treating physician’s voice, the author tells
about the client’s lack of ability to function. After this, the author undermines
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the physician’s voice by bringing in the voice of the practitioners to the text: “On
the rehabilitation course, however, such significant problems as these were not
seen” (Kuntoutuskurssilla ei kuitenkaan todettu näin mittavia ongelmia). In this
way, a contradiction is constructed between the voice of the physician and that
of the practitioners, because their assessments of the client’s ability to function
do not align (Bakhtin 1984: 193–195). Because the physician is an authority, his
or her voice is strong (Bakhtin 1984: 195); the author uses the voices of experts (a
psychologist and an occupational therapist) to undermine the physician’s cred-
ibility (Perelman and Olbrechts-Tyteca 1971). The physician’s statement has been
recorded before the client came to the course. The assessment by the practi-
tioners and clients have been made and recorded during the course, and in the
assessment the focus is on the client’s development goals for the future. The
struggling voices partially undermine the statement’s inner coherence, and thus
its persuasiveness. Regardless of this, the statement becomes a persuasive
document that tells the client’s development story.

6 Conclusions

In this study, I have analyzed the final statements in the context of mental
illness from the point of view of intertextuality. I have utilized the concepts of
voice and direct and indirect speech. My goal has been to make visible how the
voices separately and together assess the clients’ progress during the rehabilita-
tion course and define the future development tasks for them. The analysis
makes visible the recording practices and the culture of recording. The analysis
can be summarized by two main outcomes: (i) Final statements are intertextual
statements and they have their own institutional task. They are persuasive
stories about clients’ development and descriptions of how the practitioners
have helped and supported the clients in rehabilitation. (ii) Final statements
are written with a practitioner-based approach and they lean on expert state-
ments written by other organizations. The client is seen as a target of action for
others (practitioners and experts) to construct a rehabilitation story.

Final statements are not neutral, descriptive client stories but are written
from a desired point of view. In final statements, different voices and tempor-
ality are used for a specific purpose and task: to strengthen the desired assess-
ment of the client and to construct a picture of a systematically planned
rehabilitation (see Iedema 2003; Günther 2012: 28). Through voices and linear
temporality (the past, present, and future), the author constructs a picture of the
client’s development and progress, and differentiates between what the client
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was like before and what she/he is like now. In the final statements, there is
rarely disharmony among the voices; instead, the aim is to construct as persua-
sive descriptions as possible of the client’s ability to function and progress on
the rehabilitation course.

In final statements, the client’s voice and knowledge remain on the margin,
and the emphasis in the assessment is on what the practitioners have done to
contribute to the client’s rehabilitation and how the rehabilitation course has
been time usefully spent for the client. In other words, they are evidence for the
client about his or her rehabilitation and evidence for the practitioners about
work done with the client (see O’Rourke 2010). Today there is a lot of discussion
about a client-based approach and client expertise (e.g., Cott 2004). The final
statements, the voices used in them, and the affordable choices do not support
the assumption that client-based recording practices will be increasing in mental
health work. The assessments of the clients made by experts are highlighted and
the experts are given the status of important and trustworthy informants, i.e.,
they have the status to produce factual information and use particular language;
expert language makes the text more persuasive (e.g., Bakhtin 1981; Spafford et
al. 2008: 190). The role of the practitioners as a party assessing the client is also
important. The client’s voice is used in the final statements mainly to create a
picture of the client being problematic, not so much to assess their ability to
function or to highlight the development tasks (cf. Spafford et al. 2008: 190).
When writing final statements, it is good to remember the consequential nature
of the writing. Often the texts follow the client from one institution to another
and they may affect the client’s care and the services the client receives.

Even though the client’s voice is left in the background in the final state-
ments, it is possible that everyday institutional practices can be more client-
based and more open to hearing the clients’ voices. Perhaps the real issue is a
writing culture that the practitioners have been socialized into through their
education and work experience. The society, culture, and the institution always
limit and enable certain writing practices (see Cook-Gumperz and Messerman
1999; O’Rourke 2010). An assessment made with the voice of the client might not
necessarily be considered persuasive in the personal well-being system and in
the health service system, e.g., when a client is applying for benefits and
continued rehabilitation. Therefore, making the writing culture more client-
centered requires both legislative and educational changes and changes within
the institution. This means deconstructing, questioning, and changing routines
and everyday practices and internalizing new client-centered writing practices
that bring the client’s information and voice to the fore. In the best scenario,
final statements would be written together with the client, so that the writing
process becomes intertwined with the rehabilitation process.
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Introduction

Making different kinds of care and rehabilitation plans and performing human service 
work as planned and effective interventions has become a pivotal part of institutional 
helping practices and people processing (Prottas, 1997: 152–153, 160–161). Human ser-
vice work in the education, health and social sectors has become more and more plan-
ning, performance and outcome oriented. Making plans, engaging clients in planning 
their recovery and keeping the plan documents updated are vital professional skills and 
institutional tasks (see Taylor and White, 2000).

The care plans are regulated, instructed and required by the legislator, managers and 
municipalities who are responsible for purchasing and arranging social and health ser-
vices. The care plans can be defined as tools that help the professionals to direct their 
work and plan support measures for clients. They also serve as evidence of work done by 
professionals (and clients) (O’Rourke, 2010: 8). Plans are often constructed in a collabo-
ration between professionals and clients in plan meetings. The meeting talk serves as a 
resource for making the plan document. Hence, the meeting talk and the care plans are 
intertextually intertwined. Fairclough (1992: 102) argues that the concept of intertextual-
ity points to the production of texts– how texts are related to prior texts and transformed 
from the prior texts into new ones.

The focus of the article is on plan meetings and making care plans as part of mental 
health rehabilitation practices. The meetings take place in a supported housing (SH) unit 
for individuals suffering from mental and substance abuse problems. In meetings, the 
professionals and the clients assess and form a shared understanding of the particular 
client case at hand. Based on the conversations, the professional records entries on the 
client’s plan form (see Günther and Raitakari, 2012; Juhila et al., 2014a). As a result of 
this intertextual process, an empty form transforms into a care plan.

In the field of mental health there is considerable research about written documents 
(Erikson and Gilbertson, 1976 [1969]; Günther, 2012; Hak, 1992) and different kinds of 
form (Günther and Raitakari, 2012; White et al., 2009). However, relatively little atten-
tion has been paid to the interaction between institutional talk and text (Cook-Gumperz 
and Messerman, 1999; Jones, 2009; Mäkitalo, 2005). Our article continues this less 
researched text-in-institutional-interaction line of research (Juhila et al., 2014b; Komter, 
2006; Pälli et al., 2009).

Research on institutional practices when talking about and recording care plans 
makes the intertextual relations of plan talk and plan text, and the ways they are chained 
together, visible. It also shows how talk and text travel from one human service institu-
tion and context to another. Furthermore, research sheds light on how plan forms direct 
professional–client interaction and thus possibly restrict what is talked about and seen 
as relevant information when planning clients’ rehabilitation.

Intertextual institutional interaction research

This study is based on the ideas of on intertextuality, meaning that plan meetings are 
approached as textually mediated, task oriented institutional interaction (Bakhtin, 1981; 
Fairclough, 1992, 2003). The specific methodological tools in analysing the relations of 
plan forms and meeting talk are genre and genre chains.
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Intertextuality

The basic idea of intertextuality lies in the social nature and relationships of language. 
Intertextuality can be defined as a talk and text level phenomenon– as how talk and text 
refer to each other (Bakhtin, 1981: 279; Fairclough, 1992: 84). Intertextuality is a con-
troversial concept which is used in many ways in research. Heikkinen et al. (2012: 100–
102) state that there are two main approaches to intertextuality: one is to study texts, and 
their use, as embedded in human interaction, and the other is to concentrate on textual 
outputs. In this article texts are approached as embedded in interaction between profes-
sionals and clients. In addition we utilize an understanding of intertextuality that divides 
it into manifest and constitutive (interdiscursive) intertextuality. In manifest intertextual-
ity, the cited text is clearly separated from the rest of the text by naming the author or by 
being highlighted, with quotation marks for example. In constitutive intertextuality, it is 
about another text becoming cited, arriving in a strange area. In other words, it is the 
relation of the original text to earlier texts and talk that is harder to discern (Fairclough, 
1992: 103–105, 124–126).

Institutional interaction

When analysing professional–client interaction and documenting practices, the institu-
tional setting has to be taken seriously. Plan meeting conversations are institutional 
interaction wherein professionals and clients meet for a specific purpose or goal – to 
plan client rehabilitation (Drew and Heritage, 1992: 25; Juhila et al., 2014b: 9). 
Institutional interaction has its own features: it is tied to institutionally relevant identi-
ties, like those of professionals or clients. Institutional talk is bound to institutional 
restrictions and norms, and professionals use the institutional categories and frame-
works that are typical of their particular human service institution (Drew and Heritage, 
1992: 21–25). When the professionals plan clients’ rehabilitation in the SH setting, they 
use, for instance, mental health vocabulary related to rehabilitation and different kinds 
of records as their tools to promote and plan institutionally defined positive outcomes, 
such as clients’ sobriety and increased independence. This task orientation creates the 
context for producing care plan documents.

Genre and genre chain

A genre is congruent in its structure and, in addition, it has other common features: it has 
the same goal, purpose of use, name and audience. We learn to use, edit and recognize 
different genres as we internalize the cultures of different communities, such as work-
places and organizations. We can distinguish, for instance, a price tag in the grocery store 
from an advertisement. In the same way, the SH professionals and clients can distin-
guish, for example, between a care plan and a referral, based on cultural knowledge 
(Swales, 1990: 24–27, 45–58; see also Günther and Raitakari, 2012). Therefore genres 
become widely combined with the institution’s social practices (Fairclough, 2003: 75; 
see also Yates and Orlikowski, 2002: 14–15). Each institution has its own genres and 
recording practices with which they implement their institutional tasks. When we talk 
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about different genres, we often use shorter terms by dropping the word genre; for exam-
ple, instead of the form genre, the ‘form’, and instead of the plan meeting genre, the ‘plan 
meeting’.

Genres that are regularly in interaction with each other – such as a blank plan form, a 
plan meeting and a filled care plan – together form a genre chain (Koskela, 2013: 403–
404), which is one form of intertextuality (Fairclough 1992: 130). The chain between 
genres is usually chronologically ordered (Solin, 2004: 272) and conducted in a predict-
able way, based on the institution’s established practices (Fairclough, 1992: 130; Yates 
and Orlikowski, 2002: 15–16; see also Solin, 2004: 272). Hence, when the SH profes-
sionals write the plan, they often do it in a routinized way, where one genre (e.g. the plan 
meeting) leads to another expected genre (e.g. the care plan). The different genres are 
chained within the SH and often also between different institutions (Fairclough, 2003: 
31). In genre chain analysis, the relationships between genres are examined as accom-
plishments of intertextuality.

The care plan meetings of a supported housing unit as data

The setting of the study is an SH run by a non-governmental organization (NGO) in a 
large Finnish city. The SH is targeted to clients who suffer from both mental health and 
substance abuse problems. The SH is a community-based alternatives to living in hos-
pitals or nursing homes. Five qualified social care and mental health professionals work 
in the SH.

The data of the study contain plan meetings between the professionals and the clients 
of the SH. Usually, in the meeting, a client and her/his two key workers (whose respon-
sibility is to take care of the client’s matters) participate. The professionals and the client 
decide together which other participants will be invited. In the meeting, one can make the 
care plan in two ways: an empty form can be used as the basis for the plan or the client’s 
existent plan can be updated.

Plan making is enforced by law in Finland. The Act concerning the client’s position 
and rights in social welfare (812/2000) obliges professionals to make individual plans 
and to assess the realization of plans in collaboration with each of their clients whose 
clienthood is not regarded as temporary. The law also directs professionals to assess the 
realization of the plan periodically.

In the SH, plans are written using a standardized form. The municipality purchases 
services from the SH and refers clients to rehabilitation according to the purchaser–
provider contract. The municipality’s commissioner has created the care plan form and 
requires every service provider to use the same form. Accordingly, the plan form can be 
perceived as a top-down knowledge gathering and steering tool, although it is also a 
device for conducting professional mental health work.

The fields in the form cover such topics as the client’s personal details, the client’s 
state of health and medication, the client’s personal finances, the client’s general life situ-
ation and the aims of rehabilitation, and the need for support and services in rehabilita-
tion. In the care plan, the progress of the client’s rehabilitation as well as their needs for 
help and support are assessed, and future steps for rehabilitation are planned. In record-
ing the care plan the aim is to enhance the best possible rehabilitation and housing 
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outcomes and state the client’s and professionals’ responsibilities in achieving them 
(Günther, 2012).

The data corpus gathered between 2008 and 2012 consists of 18 audio-recorded plan 
meetings between the professionals and the clients. The length of the meetings varies 
from 18 to 77 minutes; the average length is 43 minutes. Twelve of the clients are men 
and six are women. The meeting talk was transcribed verbatim. The original language in 
the meetings is Finnish, but the excerpts have been translated into English. All the names 
have been changed to fictitious ones and other identifying information was removed 
from the examples. In order to prevent the identification of the clients, we do not mention 
the location of the SH or the organization from which we obtained the data. The permit 
for collecting data in the SH was granted by the Board of Directors of the non-govern-
mental organization (NGO). The clients who participated in the study were expressly 
told that participation is voluntary and confidential, and that they could withdraw their 
consent at any stage. They were given written information about the research team and 
an overall description of the research. Each client completed a consent form before data 
collection commenced. The research complies with the ethical principles of research in 
the humanities, and social and behavioural sciences, as well as the Guidelines on 
Research Ethics produced by the Academy of Finland (Academy of Finland, 2010).

Analysis and results: Text and talk in producing a care plan

In this study we ask what is discussed about the recording of the plan and how it is dis-
cussed in the meetings. By answering these questions we make visible how the plan talk 
and plan texts are intertextually chained. The starting point of the analysis is the idea of 
how plan talk and plan texts become diachronically chained and are present side by side 
(Fairclough, 2003: 31; Yates and Orlikowski, 2002: 14–16).

In practice, the analytical process proceeded as follows: 1) We created an overview of 
the care plan meetings: their context, purpose and meaning. 2) Using ATLAS.ti 7, we 
identified stages during the meetings when the participants mentioned or referenced the 
recording or reading of the plan – we located 143 stages where recording the plan is 
talked about and 34 stages where the reading of it is talked about. 3) The analysis focused 
on these 177 stages by using an auxiliary question: How are the reading and recording of 
the plans brought up in conversation and for what purpose? We pinpointed five dia-
chronically proceeding phases for making care plans, which are a) orientation towards 
planning the client’s care and starting the plan’s recording, b) creating a client portrait, c) 
interpreting the client’s problems, d) defining the help and support methods and e) mak-
ing a care agreement (see Byrne and Long, 1976: 48–57, 131–143). Next, by using illus-
trative extracts, we examine in detail how the recording is talked about and how the plan 
texts are used in the different phases in the plan meetings. The analysis makes visible 
how different genres and genre chains are present in plan talk.

Orientation towards planning the client’s care and starting the plan’s 
recording

During the meetings, the professionals and the clients negotiate their institutional roles 
and adjust their actions accordingly (Mäkitalo, 2014: 29–32). The roles of the key 
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workers are defined as the coordinator of the events, the maker of the plans and the writer 
of it. The client’s role is defined as that of planning their own rehabilitation. In the extract 
below, the participants negotiate about why they have convened, and they orientate 
themselves towards producing the care plan (the underlined data samples indicate when 
the plan text is brought up).

Extract 1

C = client
P, P2 = professionals (for the reasons of anonymity the same number does not refer to the same 
professional in different extracts)

(1) P: Ok, so Pekka we will make your care plan now. You have probably made quite a few plans
(2) in your life? 
(3) C: I have to admit, I have made a few at Rehabilitation Home.
(4) P: You know what the purpose of a care plan is?
(5) C: I do, it’s what we do, we decide on things, what to do and when
(6) P: So, the purpose is that you yourself think about how you progress during your care
(7) C: yeah.
(8) P: and so on, we do it together. Here we have some initial information like marital status, and 
(9) you are, I guess.

The professional starts the meeting by addressing the client by name. The professional 
uses an inclusive expression, ‘we will make’ (passive in Finnish [‘tehdään’], first person 
plural in English), to invite the client to join in the making of the care plan. The use of 
the passive/inclusive form emphasizes the collaboration between the key worker and the 
client (see Hiidenmaa, 2008: 177). The professional presents an indirect question to the 
client about whether the client has made a plan before (lines 1–2). The question acts as 
the opening of a meeting: the parties orientate themselves towards the action about to 
commence according to the institutional care plan (see Juhila et al., 2014b). The worker 
also gives the client the roles of a participant and of someone who has knowledge about 
the matter in question.

In the conversation, the client’s and the professional’s ideas of the genre do not 
match perfectly. The client sees the plan as a means of decision making, and the 
professional sees the plan as a means for planning care and for self-reflection. The 
professional describes what the purpose of the care plan is and advises the client on 
how the plan is made (line 6) (see Silverman, 1997: 111–124). In line 8 the profes-
sional tells the client that the plan will be made in collaboration, ‘we do it together’. 
Then the professional moves on to the institutional task: reading and filling in the 
form. He does this by presenting a question to the client about his personal informa-
tion (line 8) (see Jones, 2009: 911).

In the extract, the professional and the client make visible the culturally strong plan-
ning discourse, which in this case is based on the idea of linear progress in mental health 
rehabilitation that also requires the client’s reflection and contribution (Günther, 2012; 
Juhila et al., 2014a). So, the care plan is done in the belief that one can recover, or at least 
achieve greater well-being, despite mental difficulties.
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In the following example, the orientation of the meeting is directed by a previous care 
plan.

Extract 2

(1) P: So, now it’s the eighteenth, sorry the nineteenth, of July 2009 and the purpose was to
(2) update your care plan
(3) C: Yeah.
(4) P: before this we have made a home hospital care contract and started the anticoagulation
(5) therapy and other things are, like, sorted out. So, we’ll just go through this information and I’ll
(6) update it here; the nineteenth of July, oh-seven. So, all of those– the phone number is ok,
(7) right? 0501234567?
(8) C: Yup.

The professional opens the meeting by thinking aloud about the correct date to write in 
the plan and by telling the client the purpose of the meeting (lines 1–2). The client and 
the professional have made a plan before, so they orient to the care plan genre and meet-
ing genre (Swales, 1990: 48–58). The talk of the exact recording date echoes the require-
ments of the law (812/2000): the plan should be revised at intervals of half a year. The 
previous plan directs the conversation and acts as the basis for gathering information. In 
lines 1–2, the professional takes the role of a plan updater by using the inclusive form, 
‘update your care plan’ (using the passive in Finnish: ‘päivitetään’), and invites the cli-
ent into the shared action of re-evaluating the plan (Hiidenmaa, 2008: 177). The client’s 
response gives space for the professional to continue her turn, and the professional tells 
about the client’s current situation (lines 4–7) (see Svinhufvud and Vehviläinen, 2013: 
161). We can read from the professional’s talk that she knows the client’s situation 
regarding their treatments. She suggests a meeting structure where the parties go 
through the information in the old plan and update them to correspond to the client’s 
current situation (lines 5–7). In this way the previous knowledge documented in the 
existing plan text intertwines with the current meeting talk and directs it. From this 
extract it could be read how mental health rehabilitation and planning is based on past 
measures and knowledge production.

In extract 1, we can see the chronological genre chain between the form, the meeting 
and the plan (see Fairclough, 2003: 31). The professional brings up the plan and in line 
6 she says that she will start recording the plan. When starting to fill in the empty form, 
it gradually transforms to a care plan. In extract 2 the old plan and the previous conversa-
tions are simultaneously present in plan making. The old plan becomes transferred to, 
and cited in, the new plan. The extracts also show how the professional takes the respon-
sibility for making the care plan by taking the roles of the form recorder and the chair of 
the meeting. In turn, the client takes the role of answering the professional’s questions. It 
could be asked, who is constructing the plan form and for whom?

Creating the client’s portraits

After opening, the meetings usually proceed to the phase of creating the client’s por-
traits. The professionals ask specific questions about the client’s personal information, 
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such as their address, phone number, marital status and mode of living. The interaction 
between professionals and the clients proceeds in a question–answer interview format 
(Silverman, 1998: 98–127). In the example below, we can see how the form and the 
questions on it direct the professional to gather and record certain information about 
the client.

Extract 3

 (1) P: Your profession?
 (2) C: I didn’t have one, I was laid off some time back ( )
 (3) P: Oh, I see.
 (4) P2: ( ).
 (5) C: Well, in my last job I was a cook
 (6) P: Yeah.
 (7) C: or I mean that I finished that degree, so I suppose, I can use that term about myself
 (8) P: Yes.
 (9) C: or then I use just restaurant worker, it sounds so fancy, the term cook, as if I was on
(10)  television and taking part in some cooking show.
(11) P: It’s just fine. ((laughs))
(12) C: ((laughs))
(13) P: Your phone number, do you remember it?
(14) C: 321213, I have a landline phone 32
(15) P: 3
(16) C: 321213
(17) P: so, this is a landline, 00 comes before it.
(18) C: this is a landline.
(19) P: You haven’t moved to some housing unit? There’s a question about this here.
(20) C: No, but I do have my own apartment, at least for now.
(21) P: What shall I put here?
(22) C: I guess probably ( ).
(23) P2: Oh right, put there that– don’t put anything there yet, lives in her own apartment, what 
(24) would you do with it there?
(25) P: Yeah, I’ll put, lives in her own apartment.

On lines 1, 13 and 19, the professional presents specific questions to the client based on 
the form. She starts with an indirect question about the client’s profession (line 1). The 
client takes their turn and starts to talk about her professional history (lines 3, 5,7,9–10). 
On line 13 the professional asks the client for her contact information and on line 19 
about where she is living. The professional justifies the question by the fact that the ques-
tion is marked on the form (line 19). Because it is marked as a default value on the form 
that the client lives in an SH, the professional becomes confused by the client’s response 
(line 20) and asks advice from the other professional (P2) on how to record ‘living in 
their own apartment’ on the form (line 21). The professional (P2) advises his col-
league (P) how the client’s housing situation should be recorded, and the colleague 
follows his advice (lines 23–24). The confusion tells about the institutional expecta-
tions that the clients with whom the plans are made have such problems that usually 
require them to live in supported housing (in ‘some housing unit’), not in their own 
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apartments. There are thus two conflicting client categories present in the conversation: 
the client needing support and the person living independently.

The example makes visible how the form directs the progression of the meeting, and 
the filling in of the form itself becomes a topic of conversation. The form becomes a topic 
of conversation when the professional talks about the client’s profession and recording the 
phone number on the form. The professionals also ponder on how they should record the 
client’s housing situation (which breaks the institutional expectations of their ‘normal’ 
clients’ living arrangements) correctly on the form. The client has been left in the role of 
interviewee and the role of informant. The genre chain is seen in a communication chain 
between the meeting, the form and the plan (Fairclough, 2003: 31).

Interpreting the client’s problems

Next, the meeting proceeds to defining the client’s physical and psychological problems, 
assessing their use of substances and examining their use of medication. In these phases, 
the professionals and the clients interpret the client’s problems together. The chosen 
words show what is significant in defining the client’s problems, what kinds of problems 
are significant and how they are recorded in the plans (on lexical choices, see Drew and 
Heritage, 1992: 29–32). In the example below, the professional asks the client about his 
situation and records the assessment that is produced through the negotiation.

Extract 4

 (1) P: So, what did you have, let’s put the official diagnoses here now, illnesses are asked
 (2) about?
 (3) C: Alcoholism and then depression too, it is
 (4) P: Depression, yeah
 (5) C: Although nothing severe or well I did, I was in detoxification in Leimola’s
 (6)  psychiatric ward back in 2006, in the autumn and after that I kept drinking, I think.
 (7)  To the hospital in Ward Five ( ) the reception ward. I was there for about a week.
 (8)  So, I don’t know, I guess they say it somewhere in my papers that I have at least  
  alcoholism,
 (9)  and depression it was much longer. This alcoholism didn’t actually start until about ten  
  years
(10)  ago
(11) P: Yeah, you are saying that, ok.
(12) C: ( ) happened quite late, so, when I was younger I drank quite moderately if anything at
(13)  all, so
(14)  I didn’t suspect at all that I would become an alcoholic one day, and still, I became one  
  after
(15)  all. I’ve had depression since I was a teenager.
(16) P: Since a teenager, yeah, I’ll put those points here as well.

The professional asks the client about the specific illnesses, as mentioned in the question 
on the form (lines 1–2), and informs the client that she will record the illnesses as official 
diagnoses. Then the task of filling out the form directs the way the client is expected to 
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talk about his illnesses. The client responds as expected and states in an information 
delivering manner that he has alcoholism and depression (line 3). The client uses medical 
language when describing his own illness. The professional’s response ‘Depression, 
yeah’ (line 4) gives space for the client to continue and he starts to talk about how he 
became ill (lines 5–10). The client describes the past and ends his description in the pre-
sent time (Gubrium and Holstein, 2009: xix). By referring to previous records (‘papers’) 
he makes the diagnoses sound official and factual. The client does not make it explicit 
whether he is referring to papers recorded in the SH or some other institution, such as a 
hospital. The professional’s response (line 11) offers the client space to continue his turn 
and the client continues to talk about how his alcoholism began and how he first got 
depression when he was a teenager (line 14). The professional records the onset of 
depression as a teenager into the plan and thus transfers it as a written ‘fact’ (line 15). By 
doing so, the interpretation of long-term depression starts to live on in the new plan.

In the meeting, the form is brought up when the professional brings up the client’s 
illnesses and records them on the form. The professional and the client discuss the cli-
ent’s health problems using medical discourse. When defining problems, the profes-
sional draws on what other professionals have recorded elsewhere, and on the client’s 
‘own’ problem definitions in the meeting, and transfers them into the plan. This example 
makes visible a multifaceted genre chain: the empty form, the meeting, earlier client 
documents, heard talk and the information that will be transferred to the current form 
(Fairclough, 2003: 31).

Defining the help and support methods

After defining the client’s problems, the parties usually move on to discussing the cli-
ent’s support needs, which are intertwined with the problem definitions and assessments 
of coping (Günther, 2012). The terminology of mental health and substance abuse treat-
ment are then utilized in the conversation between the clients and the professionals (on 
lexical choices, see Drew and Heritage, 1992: 29–32). In the example below, the profes-
sional asks the client about his wishes and records on the form the information born 
through negotiation.

Extract 5

 (1) P: And then, here we have a spiritual group on Wednesdays, a community meeting on
 (2) Wednesdays, an AA group, on Fridays. What else do you have? What is the group you
 (3) would like to participate in?
 (4) C: Well, nothing really, then we play floorball and
 (5) P: Oh, almost forgot floorball
 (6) C: yeah.
 (7) P: floorball on Thursdays but of course now that you’re sick
 (8) C: Mm, I don’t, I notice that my nose is very stuffy.
 (9) P: mm, and of course participating in trips and other such recreational activities.
(10) C: Yeah, as much as possible, so that’s how it is
(11) P: Yeah, yes
(12) C: For my health
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(13) P: Um ( ).
(14) C: yeah, the illness is serious in the sense that if I get the flu when I am in that condition,
(15)  then I can be in pain for several days.
(16) P: Like that, so now I wrote here, it says here where you need our support so we’ll help
(17)  with errands you have been given and support for filling in applications and forms and
(18)  then in general this kind of verbal encouragement and support in practising sports and
(19)  generally in everyday tasks, we support, give you responsibility, so to speak.
(20) C: Yeah.

The example begins with the turn in which the professional reads aloud the notes that 
she has written in the old plan about group activities that the client has participated in 
during the week. The recording makes visible the professionals’ support work in the SH 
and the (currently culturally strong) assumption that the clients should be active and 
more responsible for their own rehabilitation. The purpose of the conversation is to 
update this activity information (lines 1–11). The client continues his story about why 
he needs the support in question (line 12). The professional brings up the requirement 
in the form to record the help and support that the client needs and has received (line 
16). The professional does not ask the client, but instead states what support measures 
she has already recorded (lines 17–19). The client’s response is approving, ‘Yeah’ (line 
20). By recording the different measures of support and reading them aloud to the client, 
the professional communicates to the client, and later to other professionals through the 
plan text, what the SH’s professionals have done and what they will do in the future 
regarding the client’s rehabilitation.

In the meeting, the form directs the mapping of the client’s help and support. The 
professional and the client discuss what kind of help and support measures the client 
needs in order to become more independent and self-responsible, and which of them will 
be recorded. They will be recorded for readers both inside and outside the institution. At 
the same time the professional makes visible the changing of the form to a plan genre 
through the interaction between the professional and the client. This is a genre chain of 
the form of the meeting and the plan.

Making a care agreement

At the end of the meeting, the professionals and the clients usually go back to the con-
tents of the plan they have made. In this final phase they both sign the plan and make a 
care agreement. By confirming the plan with their signatures, the clients and the profes-
sionals commit to implementing the plan (see Günther and Raitakari, 2012). At the end, 
the participants agree on a new date for a new plan meeting.

Extract 6

 (1) P: Now, you could quickly go through it and then sign it and you will get your own version for
 (2) yourself.
 (3) C: Yeah, alright.
 (4) P: That’s a really good pen by the way ((A short laugh))
 (5) C: So, it seems
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 (6) P: it’s good for writing.
 (7) C: yeah.
 (8) P2: It’s surprising how fast the three months went by once you made that and then came
 (9) back to it
(10) P: Yeah, it is. It goes pretty fast then from this point until summer
(11) P2: um, and it’s three months again until September.
(12) C: ((Reads)) ( )
(13) P: oh, I don’t feel like thinking about it anymore now. The year goes by so fast, it feels like
(14) we just finished Christmas and then you start to think again like, once midsummer is over,
(15) then it’s soon autumn again.
(16) C: Yeah, that’s how it is.
(17) P: Put, do you agree to sign?
(18) C: I agree, I agree.
(19) P: So, it really is. Good, yeah.
(20) C: You’re right, very close.

On line 1, the professional asks the client to read through the care plan and sign it. The 
client responds approvingly and starts to read it (line 3). After that the pen that the profes-
sional has used for recording the plan becomes the topic of the conversation (line 4). The 
professional (P2) opens a discussion on how fast three months go by, which is the period 
between care plan assessments (lines 8–11). The informal conversation between the pro-
fessionals gives the client time to focus on reading the form. The professionals have a 
conversation between themselves until the client says that he thinks the care plan is good 
as it is (line 16). The professional (P) says ‘put’ but immediately corrects herself and asks 
the client whether he agrees to sign the plan (line 17). By presenting a question, the pro-
fessional gives the client the option to either accept or turn down the plan (Mäkitalo, 2005: 
441). The client responds that he does agree and the professional (P) says: ‘So it really is. 
Good, yeah.’ (line 19). The client notes that the plan is very close to what they have talked 
about (line 20). With his signature, the client confirms the validity of the plan: the profes-
sional has recorded what the client and the professional have discussed and agreed on in 
the meeting. The closing of the meeting utilizes agreement discourse: with the client’s and 
the professional’s signatures they personally commit to implementing the care plan.

The meeting ends when the professional asks the client to read and accept the plan. 
When the client and the professional sign the filled-in form, it becomes a client-specific 
and legal document, and also a kind of signed contract between the parties. The parties 
in the meeting have fulfilled the institutional task and met the expectations of the pur-
chaser of the service, the lawmaker and the client regarding the planned nature of the 
care. The example shows the genre chain between the form, the meeting and the plan.

Discussion and conclusion

The article makes a contribution to textually mediated institutional interaction research 
(Drew and Heritage, 1992; Juhila et al., 2014b). The analysis shows how the plan form 
has a significant impact on the structure and discursive practices of a plan meeting. The 
plan form is thus used as a resource in accomplishing mental health work in the SH 
context by creating convincing and accountable care plans.
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The analysis can be summarized by its four main outcomes: 1) the (blank) plan form 
is a tool and platform for constructing the care plan documents; 2) The care plans are 
simultaneously the tasks and outcomes of professional-led intertextual institutional inter-
action; 3) the forms and the care plans are strongly present in the interaction between 
professionals and clients, and direct their interaction: they structure interaction and the 
topics of the meeting conversations; 4) the plan meetings and care plans are also interdis-
cursive in the sense that they refer to wider professional and cultural discourses (such as 
to the idea of linearity and progressivity), to medical discourse and to responsible 
citizenship.

The empty plan form is powerful tool. It directs how a meeting interaction unfolds; 
how the portraits of the clients are created; and how information is yielded and trans-
ferred. It also brings stability and uniformity to the writing and produces relevant infor-
mation for the clients and the professionals. On the one hand, fixed questions and themes 
in the form restrict how and in what ways the client’s matters are discussed and how the 
client’s case is defined and acted upon. Taylor and White (2000: 157) argue that the 
forms cover as much as they leave out. When using structured forms there is always the 
risk that something relevant about the clients’ life situations, illnesses, wishes, goals or 
support needs remain unnoticed and unspoken. Ultimately, the professionals decide what 
to record in the plan form and what to leave out (see e.g. Günther, 2012; Komter, 2006: 
222).

Through the care plans, the SH professionals cooperate with other professionals and 
institutions. The descriptions, problem interpretations and information about the cli-
ent’s case transfer from the genre chain examined in this study (from forms to plan 
meetings to care plans) to other professional and institutional contexts as parts of their 
genres and genre chains. These intertextual genre chains produce temporal, accumulat-
ing and transforming knowledge of the clients’ past, present and future prospects. This 
knowledge may be false, outdated or may not portray client cases in such a way that 
the clients themselves would describe their situations. Since the previous texts and talk 
‘travel’ to other contexts, recordings are consequential: they influence the clients’ 
understanding of themselves, the services they receive and their institutional interac-
tions in the future.

The written plans can thus be used as tools in assessing and controlling both the 
clients’ and the professionals’ actions. Also, with the care plan the purchaser can direct 
and standardize professional activity and mental health work (see Komter, 2006; 
Prottas, 1997: 152–161; Taylor and White, 2000: 149; White et al., 2009: 17). Due to 
all this, forms should be examined as powerful tools and products that impact clients’ 
and professionals’ actions.
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