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1 JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusongelma ja -kysymykset  

 

Viimeisinä vuosikymmeninä suomalaisessa yhteiskunnassa on pyritty tukemaan työnte-

kijöiden työkykyä siten, että sairauspoissaoloja syntyisi vähemmän, työhön palaaminen 

pitkien sairauspoissaolojen jälkeen nopeutuisi ja ihmiset kykenisivät työskentelemään 

osittaisellakin työkyvyllä. Työkykyä ja työhön paluuta tukevien keinojen toteutuminen 

vaatii vuorovaikutusta työnantajan, työterveyshuollon sekä työntekijän kesken. Suomessa 

työkyvyn tuen keinoista sopiminen tapahtuu useimmiten työterveysneuvottelussa. Työ-

terveysneuvottelu on institutionaalinen vuorovaikutustilanne, jossa asioista sovitaan en-

sisijaisesti puhutun kielen välityksellä.  

 

Vaikka työterveysneuvotteluissa keskustelun pääpaino on usein työhön liittyvissä ratkai-

suissa kuten työtehtävissä tai työaikajärjestelyissä, puhutaan niissä toisinaan myös kun-

toutukseen liittyvistä asioista. Kuntoutuksella on tärkeä rooli työkyvyn tukemisen toi-

missa, ja kuntoutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena onkin alusta lähtien ollut työhön pa-

laamisen edistäminen (Järvikoski 2013: 11). Kuntoutuksen viitekehyksessä nykysuuntaus 

on ollut painottaa myös kuntoutujan itsensä aktiivista osallistumista hänen kuntoutumis-

taan koskevaan toimintaan ja päätöksiin sen sijaan, että hän olisi vain toimenpiteiden pas-

siivinen kohde (Järvikoski 2013: 22). Palaan kuntoutuksen ja kuntoutumisen käsitteisiin 

tarkemmin luvussa 1.3., mutta olennaisia tutkimukseni kannalta ovat juuri työntekijään 

kohdistuvat odotukset kuntoutujana.  

 

Suomen kielen pro gradu -tutkielmassani tutkin sitä, miten työterveysneuvotteluissa pu-

hutaan työntekijän kuntoutumisesta. Tarkastelen sekä vuorovaikutuksen keinoja, joilla 

työntekijään kohdistuvia odotuksia kuntoutujana tuodaan neuvottelussa näkyväksi, että 

työntekijän responsseja niihin. Aineistonani on aitoja videoituja työterveysneuvotteluja, 

joita tutkin keskustelunanalyysin avulla. Aihe kiinnostaa minua erityisesti siksi, että olen 

itse istunut tämänkaltaisissa neuvotteluissa työterveyslääkärin roolissa ja kokenut siis 

neuvottelutilanteen yhden osallistujan näkökulmasta. Neuvotteluvuorovaikutuksen tar-

kastelu mikrotasolla voi paljastaa kuitenkin sellaisia asioita, joita osallistujana ei välttä-

mättä tule ajatelleeksi. 
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Pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten työterveysneuvotteluissa tuotetaan työntekijään kohdistuvia odotuksia kun-

toutujana? 

2. Miten työntekijä vastaa häneen kohdistuviin odotuksiin? 

 

 

1.2. Mikä on työterveysneuvottelu? 

 

Työterveysneuvotteluja on alettu toteuttaa 2000-luvulla, ja niiden syntymiseen vaikutti-

vat työpaikoilla yleistyneet varhaisen työkyvyn tuen sekä työhön paluun tuen mallit (Ju-

vonen-Posti & Jalava 2008). Työterveysneuvottelu syntyi käytännön tarpeesta, eikä sille 

ole ollut olemassa tutkittuun tietoon perustuvaa mallia. Työterveysneuvotteluja on tut-

kittu vasta ihan viime vuosina esimerkiksi niiden hyödyn ja rakenteen näkökulmasta. 

Aiemmin ei ole ollut tietoa siitä, miten näitä neuvotteluita käydään ja millaisista erilaisista 

konkreettisista toimenpiteistä neuvotteluissa sovitaan. (Juvonen-Posti, Ristimäki, Peso-

nen, Weiste, Koskela, Nyman, Nukari & Ruusuvuori 2019: 21.)  

 

Työterveysneuvottelussa työntekijä, työnantajan sekä työterveyshuollon edustajat ko-

koontuvat keskustelemaan työntekijän työhön ja työkykyyn liittyvistä seikoista. Neuvot-

teluja voidaan käydä erilaisissa tilanteissa, kuten ennaltaehkäisevästi työkyvyn heikkene-

misen varhaisten merkkien uhatessa, toistuvia sairauspoissaoloja aiheuttavien tekijöiden 

tunnistamiseksi tai työhön palatessa pitkän sairauspoissaolon jälkeen (Juvonen-Posti ym. 

2019: 17; Honkonen, Liira J., Lamminpää & Liira H. 2018). Oman tutkimukseni aineisto 

koostuu työterveysneuvotteluista, joissa suunnitellaan työntekijän työhön paluuta pitkän 

sairauspoissaolon jälkeen. 

 

Työhön paluuta suunniteltaessa työterveysneuvottelun tavoitteena on löytää työntekijän 

kannalta paras mahdollinen ratkaisu oikea-aikaiseen paluuseen ja huomioida samalla kui-

tenkin työnantajan realistiset mahdollisuudet järjestää esimerkiksi kevennettyä tai osa-

aikaista työtä. Neuvottelutilanteessa pyritään etsimään konkreettisia ratkaisuja, ja keski-

össä on yhteisten päätösten tekeminen. (Juvonen-Posti ym. 2019: 17) Jotta konkreettiset 

ratkaisut mahdollistuisivat, neuvotteluissa sivutaan toisinaan myös työntekijän terveyteen 

liittyviä asioita, kuten kuntoutusta tai terveydenhuollossa tehtäviä toimenpiteitä. Tervey-

teen liittyvistä seikoista tulisi puhua vain sen verran kuin on tarpeen ja mihin työntekijä 
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itse on antanut luvan, sillä työntekijän terveyteen liittyvät tiedot ovat salassapitoon liitty-

vän lainsäädännön alaisia (Juvonen-Posti ym. 2019: 19). 

 

Työterveysneuvotteluista on toistaiseksi melko vähän tutkimustietoa, mutta neuvottelu-

jen hyödyistä on jonkin verran näyttöä. Tutkimuksessa, joka selvitti työterveysneuvotte-

lujen osallistujia, neuvotteluissa sovittuja toimenpiteitä sekä työterveysneuvottelujen yh-

teyttä sairauspoissaoloihin, todettiin, että sairauspoissaolokertojen kesto ja määrä vähe-

nivät neuvottelun jälkeen (Reho, Atkins, Talola, Ojajärvi, Sumanen, Viljamaa & Uitti 

2018). Myös Lappalaisen, Liiran, Lamminpään ja Rokkasen (2019) tutkimuksessa työ-

terveysneuvottelujen todettiin olevan tehokas keino lisätä työhön osallistumista. Moni-

menetelmäisessä Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeessa, josta omakin 

aineistoni on peräisin, on selvitetty työterveysneuvottelujen päätöksentekoprosessia sekä 

neuvottelujen hyödyllisyyttä työhön paluun tuen välineenä (Juvonen-Posti ym. 2019). 

Hankkeen loppuraportissa todettiin, että neuvottelujen osallistujat kokivat neuvottelut 

hyödyllisiksi tiedon jakamisen, konkreettisten ratkaisujen ja yhteisen suunnitelman laati-

misen näkökulmista (Juvonen-posti ym. 2019: 66).   

 

Työterveysneuvotteluja on tutkittu myös yhteiseen päätöksentekoon osallistamisen näkö-

kulmasta. Ristimäen, Tiitisen, Juvonen-Postin ja Ruusuvuoren (2020) tutkimuksessa to-

dettiin osallistujien käyttävän vuoron muotoilua, katsetta sekä eleitä toisten osallistujien 

osallistamiseen yhteiseen päätöksentekoon.  Mariel Wuolio on tutkinut työterveysneuvot-

teluja pro gradu -tutkimuksessaan tunneilmaisun näkökulmasta ja todennut, että tunneil-

maisut keskeyttävät hetkellisesti institutionaalisen tilanteen ja että ne otetaan vastaan ja 

käsitellään empatian osoituksilla (Wuolio 2020).  

 

 

1.3. Kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta 

 

Tutkimukseni kohteeksi olen valinnut työterveysneuvotteluista ne kohdat, joissa puhu-

taan työntekijän kuntoutumisesta. Käytän pääasiassa termejä kuntoutuminen ja kuntoutu-

mistoimet, ja tässä alaluvussa selitän tarkemmin erilaisten kuntoutukseen liittyvien käsit-

teiden taustoja ja tutkimukseni kannalta relevantteja valintoja. 
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Kuntoutus on todennäköisesti suurimmalle osalle suomalaisista ihmisistä tuttu sana, joka 

yhdistyy varmasti monien mielessä erilaisissa kuntoutuslaitoksissa toteutettaviin jaksoi-

hin. Verbi kuntouttaa on määritelty Kielitoimiston sanakirjassa (KS 2020, s.v. kuntout-

taa) vajaakuntoisen saattamiseen fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman 

hyvään kuntoon. Kuntouttaa-verbin johdosta kuntouttaminen on käytetty Suomessa pit-

kään virallisissa yhteyksissä. Ulkopuoliseen toimijaan viittaavasta termistä kuntouttami-

nen on sittemmin luovuttu, ja tilalle otettiin termi kuntoutuminen, joka viittaa kuntoutujan 

sisäiseen prosessiin ja osallisuuteen. (Järvikoski 2013: 8–9.) Käytän tutkimuksessani ter-

mejä kuntoutuminen ja kuntoutumistoimet, joilla tarkoitan tarkastelemissani aineisto-ot-

teissa työterveysneuvottelun osallistujien puheissaan käsittelemiä, useimmiten työnteki-

jän itse aktiivisesti toteuttamia toimia.  

 

Kuntoutustoiminta on ollut tapana jakaa lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselli-

seen ja sosiaaliseen kuntoutukseen (Järvikoski 2013: 42). Rajat näiden välillä eivät kui-

tenkaan ole aina selvät, ja on ehdotettu, että eri toimijat voisivat määritellä aina tilanne-

kohtaisesti, mitä kuntoutuksella tarkoitetaan (Rajavaara ja Lehto 2013: 8). Aineistoni työ-

terveysneuvotteluissa keskustellaan kuntoutuksen nelijaon kahdesta osa-alueesta: lääkin-

nällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta. Lääkinnällisellä kuntoutuksella on tarkoitettu 

yleisimmin ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamista siten, 

että hän kykenee toimimaan itsenäisesti ja osallistumaan arjen toimintoihin. Usein onkin 

puhuttu myös toimintakykykuntoutuksesta. Järvikoski (2013: 54) pitää toimintakykykun-

toutuksen käsitettä kuvaavampana kuin vanhempaa lääkinnällisen kuntoutuksen käsitettä. 

 

Ammatillisella kuntoutuksella taas pyritään vaikuttamaan ihmisen työkykyyn ja suhtee-

seen työhön. (Järvikoski 2013: 44.) Ammatillista kuntoutusta voivat olla esimerkiksi eri-

laiset työkokeilut tai tuki uudelleen kouluttautumiseen toiselle alalle. Joihinkin lääkinnäl-

lisen eli toimintakykykuntoutuksen määritelmiin sisältyy ajatus myös työkyvyn paranta-

misesta, joten raja näiden kahden välillä ei ole aina selvä (Järvikoski 2013: 43). Toimin-

takyky on olennainen osa työkykyä, mutta työkyky käsittää toimintakyvyn lisäksi huo-

mattavan paljon laajemmin erilaisia tekijöitä kuten työhön ja työympäristöön liittyviä 

seikkoja. Toimintakykykuntoutusta voivat olla esimerkiksi fyysinen tai psyykkinen har-

joittelu.  
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Tutkimukseni kannalta rajanveto toimintakykykuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuk-

sen välillä on oleellinen ja liittyy tutkimuskohteen rajaamiseen. Työterveysneuvotteluissa 

ammatillinen kuntoutus on aina läsnä ja myös puheenaiheena. Neuvottelut ovat itse asi-

assa ammatillisen kuntoutuksen toimintatilanteita (ks. Juvonen-Posti ym. 2019: 16). Sen 

sijaan toimintakykykuntoutuksen alle luettavat toimet eivät ole neuvottelun varsinaisia 

kohteita, vaan ne voivat tulla puheeksi osana työkyvyn tukemisen kontekstia samoin kuin 

työntekijän terveyteen liittyvät muut seikat. Aineistossani tämä näkyy siten, että puhetta 

toimintakykykuntoutuksen alle luettavista toimista ei löydy jokaisesta aineiston neuvot-

telusta. Aineiston analyysin edetessä päätin nojata Järvikosken (2013: 54–55) esittämään 

jakoon toimintakykykuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen välillä. Keskityn tutki-

muksessani niihin kohtiin keskustelusta, jotka liittyvät lääkinnällisen kuntoutuksen toi-

miin, sillä havaintojeni perusteella juuri niissä kohdissa vuorovaikutusta tuotetaan odo-

tuksia työntekijää kohtaan sekä hänen velvollisuuksiaan kuntoutujana, ja näissä kohdissa 

työntekijä myös näyttää tunnistavan ja reagoivan odotuksiin ja velvollisuuksiin.  

 

 

1.4. Aineisto 

 

Käytän tutkimukseni aineistona Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston yhteisessä 

Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeessa kerättyjä videoituja työterveys-

neuvotteluja. Monimenetelmäinen ja moniaineistoinen tutkimushanke toteutettiin vuo-

sina 2015–2019, ja hankkeesta on julkaistu loppuraportti (Juvonen-Posti ym. 2019). 

Hankkeen aineistoista on tehty ja edelleen tekeillä useita tutkimusartikkeleita.  

 

Osallistujia rekrytoitiin hankkeeseen työterveyslääkäreiden kautta, ja rekrytoinnissa ko-

rostettiin vapaaehtoisuutta sekä sitä, että osallistumisesta kieltäytyminen ei millään ta-

valla vaikuttaisi heidän kohteluunsa työhön paluun tuessa. Osallistujilta pyydettiin tietoon 

perustuva suostumus osallistumisesta tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuneilla oli 

mahdollisuus keskeyttää osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Hankkeelle teetettiin 

eettinen ennakkoarviointi, josta lausunnon antoi Työterveyslaitoksen eettinen työryhmä. 

 

Hankkeen aineistossa on yhteensä 14 videoitua neuvottelua, joista kahdeksassa käsitel-

lään työntekijän kuntoutumista tutkimukseni kannalta relevantista näkökulmasta. Neu-

vottelujen pituus on 25–60 minuuttia. Tallenteet sisältävät äänen ja videokuvan. Videointi 
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on tehty kahdella eri kameralla, joten myös osallistujien ei-kielelliset eli keholliset sekä 

tilaan, liikkeeseen ja konkreettisiin esineisiin liittyvät vuorovaikutuskeinot ovat näky-

vissä. Videoitu aineisto on raakalitteroitu kokonaisuudessaan, mutta tutkittavat katkelmat 

olen litteroinut itse keskustelunanalyyttisellä tarkkuudella analyysin edetessä. Litteroin-

nissa olen käyttänyt Jeffersonin (ks. Jefferson 2004) alun perin kehittämää tapaa, jossa 

litteraattiin merkitään vuorovaikutuksen pienetkin yksityiskohdat. Olen merkinnyt litte-

raatteihin myös kehollisia toimintoja, kuten katseita. Keskustelunanalyyttiset litterointi-

merkit on esitetty liitteessä. Aineistoa analysoidessani olen anonymisoinut kaikki henki-

lön- ja paikannimet.  

 

Työterveysneuvottelujen osallistujamäärä vaihtelee aineistossa kolmesta viiteen osallis-

tujaan. Neuvotteluihin osallistuvat aina työntekijä, esimies ja työterveyslääkäri. Lisäksi 

neuvotteluihin osallistuvat toisinaan työterveyshoitaja, henkilöstöhallinnon edustaja, työ-

suojeluvaltuutettu, työfysioterapeutti tai erikoistuva lääkäri. Neuvotteluissa saattaa toisi-

naan olla läsnä myös kaksi esimiestä, jolloin toinen on yleensä lähiesimies ja toinen 

ylempi esimies. Kaikki osallistujat antoivat tietoon perustuvan suostumuksensa tutkimuk-

seen osallistuessaan.  

 

Aineiston neuvottelujen konteksti on työhön paluun suunnittelu. Kaikissa neuvotteluissa 

työntekijä on palaamassa työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Neuvottelujen tavoit-

teena on sopia yhdessä suunnitelmasta, jonka avulla työntekijä voi palata omaan työhönsä 

tai sitten johonkin muuhun työhön, johon hänen työkykynsä katsotaan riittävän. Neuvot-

telujen keskiössä ovat siis työntekijän työkykyyn vaikuttavat tekijät – myös terveydelliset 

seikat – sekä työnantajan mahdollisuudet järjestää työntekijän työkyvylle sopivaa työtä.  

 

Työterveysneuvottelun eri vaiheita on selvitetty Työterveysneuvottelu työhön paluun tu-

essa -hankkeessa. Neuvottelut rakentuvat neljästä eri vaiheesta, jotka ovat neuvottelun 

aloitusvaihe, neuvotteluvaihe, esilopetusvaihe sekä lopetusvaihe. Nämä neljä vaihetta 

toistuvat kaikissa aineiston neuvotteluissa, mutta niiden sisältö ja laajuus vaihtelevat. (Ju-

vonen-Posti ym. 2019: 34.) Ennen varsinaisen neuvottelun alkamista voi keskustelussa 

olla epämuodollista osuutta, joka sisältää vapaata puhetta, kuten kuulumisten vaihtoa. 

Aloitusvaiheessa käydään usein läpi muodollisuuksia eli keskustellaan yleisistä asioista 

kuten vaitiolovelvollisuudesta tai työjärjestyksestä. Lisäksi voidaan todeta neuvottelun 

tarkoitus. Seuraavaksi tuleva varsinainen neuvotteluvaihe koostuu tiedon hakemisesta ja 
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jakamisesta sekä yhteisen ymmärryksen varmistamisesta, ja sen tavoitteena on päättää 

käsiteltävistä asioista yhdessä. Neuvotteluvaihe alkaa usein työntekijää ja esimiestä osal-

listavilla lääkärin kysymyksillä, joissa pyritään työntekijän nykytilanteen kuvaukseen. 

Esilopetusvaiheessa koostetaan ja arvioidaan tehtyjä päätöksiä, kirjoitetaan muistiota ja 

sovitaan seurannasta. Lopetusvaiheessa osallistujat kättelevät tai hyvästelevät ja päättävät 

kokouksen. (Juvonen-Posti ym. 2019: 35.) Oman kokoelmani katkelmat ovat yleensä 

joko neuvotteluvaiheesta tai esilopetusvaiheesta. 

 

Kävin läpi koko videoaineiston ja etsin kuntoutumispuhesekvenssejä eli keskustelun jak-

soja, joissa tuotettiin puhetta kuntoutumisesta. Aineiston neuvotteluista kahdeksassa pu-

huttiin työtekijän kuntoutumisesta, ja kuntoutumispuhesekvenssejä löytyi niistä yhteensä 

18. Kuntoutumispuheen tunnistin joko eksplisiittisistä maininnoista tai erilaisten kuntou-

tumistoimien kuvauksista. Jätin pois lopullisesta kokoelmastani neljä sekvenssiä erinäi-

sistä syistä. Yhdessä kuntoutumispuhe oli ainoastaan viittaus työntekijän tulevaan laitos-

kuntoutusjaksoon. Kahdessa kuntoutumispuhe oli käytännön asioista sopimista neuvotte-

lussa mukana olevan fysioterapeutin kanssa. Yksi katkelma oli neuvottelusta, jossa oli 

varsinaisen työterveysneuvottelun lisäksi videoitu edeltävä, lääkärin ja työntekijän kah-

denkeskinen keskustelu. Viimeksi mainittua en sisällyttänyt kokoelmaan siksi, että kyse 

ei ollut vielä varsinaisesta neuvottelutilanteesta.  

 

Kokoelmani 14 kuntoutumispuhesekvenssiä jakautuivat kolmeen erilaiseen ryhmään sen 

mukaan, millaisia toimintoja ne sisälsivät: tilannekuvauksiin, työntekijästä esitettyihin 

luonnehdintoihin kuntoutujana sekä työntekijän tulevista kuntoutumistoimista puhumi-

seen. Opinnäytetyön laajuus huomioiden olen rajannut tarkasteluni tässä työssä koske-

maan tilannekuvauksia sekä työntekijästä esitettyjä luonnehdintoja ja jättänyt työntekijän 

tuleviin kuntoutumistoimiin liittyvät viisi sekvenssiä käsiteltäväksi muualla.    
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1. Työntekijän osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet häntä itseään koskevissa amma-

tillisissa neuvotteluissa  

 

Tutkimukseni konteksti eli työhön paluun suunnittelemiseksi toteutettu työterveysneu-

vottelu on ammatillinen vuorovaikutustilanne, jossa käsitellään nimenomaan työntekijää 

koskevia asioita. Käsittelen tässä alaluvussa tutkimuksia, joissa on selvitetty työntekijän 

asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia vastaavanlaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilan-

teissa. Työterveysneuvottelujen kaltaisia moniammatillisia neuvottelutilanteita on esi-

merkiksi kuntoutustoiminnassa. Toistaiseksi on kuitenkin olemassa varsin vähän tutki-

musta tilanteista, joissa neuvotellaan ryhmänä asiantuntijoiden sekä toimenpiteiden ja 

suunnitelmien kohteena olevan henkilön kesken kyseisen henkilön tilanteesta ja jatko-

suunnitelmista. Tällaisissa tilanteissa vuorovaikutus on institutionaalista, ja osallistujien 

institutionaaliset roolit vaikuttavat vuorovaikutukseen. Käsittelen institutionaalista vuo-

rovaikutusta ja rooleja tarkemmin luvussa 2.3. 

 

Ristimäen ym. (2020) yhteistä päätöksentekoa työterveysneuvotteluissa koskevassa tut-

kimuksessa todettiin osallistujien kohtelevan päätöksentekoa yhteisenä asiana ja osallis-

tavan muita siihen eri keinoilla. Osallistujien vaikutusmahdollisuudet voivat kuitenkin 

olla työterveysneuvotteluissa ja samankaltaisissa muissa neuvotteluissa epätasa-arvoiset. 

Ruotsissa hieman vastaavanlaista neuvottelutilannetta tutkineet Seing, Ståhl, Nordenfelt, 

Bülow ja Ekberg (2012) totesivat, että valta jakautuu epätasaisesti osallistujien kesken 

neuvoteltaessa työntekijän työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista. He totesi-

vat tutkimuksessaan myös, että työnantajalla on valtaa enemmän kuin muilla, koska työn-

antaja päättää siitä, millaisia työn ja työympäristön muokkauskeinoja työpaikalla voidaan 

toteuttaa. Flinkfeldt (2017) tutki sairausetuuksia ja työkykyä koskevissa neuvotteluissa 

työntekijöiden halun ilmauksia sairaan roolin viitekehyksessä ja totesi, että työntekijät 

hallitsivat heihin kohdistuvia odotuksia työterveysneuvotteluissa rakentamalla kuvaa it-

sestään halukkaana toipumaan ja palaamaan työhönsä. 

 

Bäckman (2008) on tutkinut moniammatillisia työkykyarviointikokouksia keskustelun-

analyysillä muun muassa yhteisen päätöksenteon, toimintakyvyn arvioinnin ja potilaan 

osallisuuden näkökulmasta. Kokko (2003) on tutkinut kuntoutusasiakkaan suhdetta 
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lakisääteiseen, moniammatilliseen kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmään. 

Sekä Bäckman että Kokko ovat havainneet, että heidän tutkimissaan päätöksentekotilan-

teissa osallistujien vaikutusmahdollisuudet eivät ole tasa-arvoisia ja että esimerkiksi eri-

laiset institutionaaliset roolit voivat asettaa osallistujat eriarvoiseen asemaan. Perttinä 

(2002) on selvittänyt tutkimuksessaan diskurssianalyysin keinoin kuntoutussuunnittelu-

kokousten puhetta sekä kuntoutujien osallistumista ja asemaa käydyssä keskustelussa. 

Myöskään Perttinän tutkimuksessa asiakkaalla ei näyttänyt olevan samanlaisia osallistu-

misen mahdollisuuksia päätöksentekoon kuin muilla osallistujilla.   

 

Työntekijän vaikutusmahdollisuuksia on tutkittu myös kehityskeskusteluissa, jotka ovat 

hieman toisenlaisia ammatillisia neuvottelutilanteita kuin työterveysneuvottelut tai kun-

toutukseen liittyvät monitoimijaiset kokoukset. Kehityskeskustelut käydään esimiehen ja 

alaisen välillä, kun taas työterveysneuvotteluissa on aina läsnä myös työterveyshuollon 

edustaja. Kehityskeskusteluissakin on kuitenkin kyse institutionaalisesta vuorovaikutus-

tilanteesta, jossa puhutaan nimenomaan työntekijää koskevista asioista. Mikkola (2014) 

on tutkinut työntekijän vaikutusmahdollisuuksia kehityskeskustelun topiikkiin ja sen tul-

kintaan samanlinjaisuuden ja erilinjaisuuden käsitteiden valossa. Lisäksi Mikkola (2015) 

on selvittänyt episteemisten ja deonttisten oikeuksien ilmenemistä kehityskeskusteluissa. 

Myös oman tutkimukseni kannalta samanlinjaisuuden ja erilinjaisuuden sekä episteemi-

syyden käsitteet ovat olennaisia, ja määrittelenkin nämä luvuissa 2.3.1. ja 2.3.3. Deontti-

set oikeudet liittyvät vuorovaikutuksessa siihen, kenellä on valta määrittää omaa sekä 

toisten toimintaa (Stevanovic 2016).   

 

Oma tutkimukseni asettuu edellä kuvattuun, vielä kapeaan tutkimuskenttään ja jatkaa 

työntekijän aseman sekä vaikutusmahdollisuuksien tarkastelua kuntoutumisesta puhumi-

sen näkökulmasta. Tutkimukseni tuo lisää tietoa osallistujien vuorovaikutuksesta työter-

veysneuvottelun kontekstissa ja tuo siihen uuden näkökulman: miten työntekijään koh-

distuvia odotuksia kuntoutujana tuodaan julki institutionaalisessa neuvottelutilanteessa ja 

miten hän vastaa niihin.  
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2.2. Keskustelunanalyysi teoreettisena taustana ja tutkimusmenetelmänä 

 

Olen valinnut tutkimusmenetelmäkseni keskustelunanalyysin, joka sopii erilaisten vuo-

rovaikutusaineistojen tutkimiseen. Harvey Sacksin 1960–70-luvuilla kehittämän keskus-

telunanalyysin teoreettinen tausta on etnometodologiassa. Sacks sai vaikutteita tähän uu-

denlaiseen tutkimussuuntaukseen erityisesti Harold Garfinkeliltä ja Erwin Goffmanilta, 

joiden teorioihin keskustelunanalyysi nojaa (Sidnell 2010: 6). Sacksin uusi tutkimusme-

netelmä hyödynsi Garfinkelin huomioita ihmisten arkijärkeilyn käytännöistä, ja Sacks 

tutki Goffmanin tapaan sosiaalista vuorovaikutusta (Sidnell 2010: 9; Sidnell & Stivers 

2012: 3).  

 

Tarkastelemalla todellisia vuorovaikutustapahtumia voidaan tuoda näkyväksi ihmisten 

väliseen kanssakäymiseen sisältyviä sosiaalisia normeja sekä heidän orientoitumistaan 

niihin. Normit tulevat usein näkyviksi vasta siinä kohtaa, kun tapahtuu niiden rikkoutu-

mista (Heritage 1996 [1984]: 119). Jos esimerkiksi kadulla kävellessä ihminen tervehtii 

tuttavaansa, joka ei kuitenkaan vastaa tervehdykseen, on normia rikottu. Ihminen alkaa 

tällöin pohtia erilaisia vaihtoehtoisia syitä siihen, miksi tuo toinen ei vastannut terveh-

dykseen. Tällaista normienvastaista toimintaa pidetään valintana ja normeja rikkonutta 

henkilöä vastuullisena ja selontekovelvollisena. (Heritage 1996 [1984]: 120.) Avaan kä-

sitteitä selonteko ja selontekovelvollisuus tarkemmin luvussa 2.3., sillä nämä ovat keskei-

siä käsitteitä tutkimukseni kannalta.  

 

Keskustelunanalyysi keskittyy tutkimaan sitä, miten arkipuheen käytännöissä tuotetaan 

sosiaalista järjestystä (Liddicoat 2009: 4). Taustaoletuksena keskustelunanalyysissä on 

ajatus puheesta jäsentyneenä, mutta toisaalta jäsennys ei ole olemassa ennestään, vaan se 

tuotetaan vuorovaikutuksessa. Jäsennys toistuu eri keskusteluissa ja eri osallistujien kes-

ken. (Liddicoat 2009: 5.) Omassa aineistossani esimerkiksi neuvottelujen alkuvaiheen ti-

lannekuvaukset muodostuvat yleensä lääkärin työntekijälle esittämästä kysymyksestä tai 

pyynnöstä kertoa omasta tilanteestaan sekä työntekijän vastauksesta, joka sisältää pyyde-

tyn tilannekuvauksen. Lääkäri ja työntekijä orientoituvat näin tiedon jakamiseen neuvot-

telutilanteessa, ja se on nähtävissä heidän vuorovaikutustoiminnoistaan. Empiirisenä tut-

kimusmenetelmänä keskustelunanalyysi tekee mahdolliseksi sen, että vuorovaikutuksen 

jäsentyneisyys paljastetaan aineistolähtöisesti ilman teoreettisiin konstruktioihin 
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nojaamista. Aineistosta esiin nousevat, vuorovaikutusta jäsentävät periaatteet ovat siis 

niitä, joihin osallistujat itse orientoituvat ja joita he käyttävät. (Liddicoat 2009: 8.)  

  

Aineistoina keskustelunanalyysissä käytetään luonnollisia tapahtumia ja niiden tallen-

teita, koska vain niistä voidaan päätellä mitä vuorovaikutuksessa todella tapahtuu (Liddi-

coat 2009: 8). Luonnollisella tapahtumalla tarkoitetaan sitä, että vuorovaikutustilanne 

olisi tapahtunut joka tapauksessa, vaikka se ei olisi ollut tutkimuksen kohteena. Esimer-

kiksi oman aineistoni työterveysneuvottelut olisi järjestetty joka tapauksessa ilman tutki-

mushankettakin. 

 

Keskustelunanalyysin keskeisenä periaatteena on tutkia vuorovaikutusta osallistujien nä-

kökulmasta ja tehdä päätelmiä siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu hetki hetkeltä. 

Keskustelusta ei pyritä tulkitsemaan kontekstistaan irrotettujen puheenvuorojen merki-

tyksiä tai osallistujien ajatuksia, vaan huomio keskittyy siihen, miten asioita sanotaan tai 

tehdään (Liddicoat 2009: 3). Analyysiä tehdessä merkitystä on usein vuorovaikutuksen 

pienimmilläkin yksityiskohdilla: esimerkiksi tauko tai puheen intonaatio voi olla merki-

tyksellinen sille, miten kuulija tulkitsee edeltävän vuoron ja miten hän vastaa tähän. (Sid-

nell 2010: 23.) Myös vuorojen muotoilulla on merkitystä. Vuorovaikutuksen osallistujat 

muotoilevat vuoronsa kuulijalle, ja kuulija orientoituu omassa vuorossaan edeltävään 

vuoroon käyttäen tulkinnan resurssina edellisen vuoron muotoilua (Liddicoat 2009: 6). 

Keskustelunanalyyttinen litterointiprosessi ei siis ole vain puheen muuttamista litteraa-

tiksi, vaan osa tutkijan itse tekemää analyysiä. (Sidnell 2010: 23.)  

 

Keskustelunanalyysissä puhe käsitetään toimintana, jonka avulla puhujat saavuttavat eri-

laisia asioita vuorovaikutuksessa (Liddicoat 2009: 4). Sosiaalisella toiminnalla tarkoitan 

yleisesti meneillään olevaa toimintaa vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen toiminta voi olla 

monenlaista, kuten pyytämistä, kutsumista, väittämistä, hyväksymistä, varoittamista tai 

syyttämistä. Työterveysneuvottelussa olennaista sosiaalista toimintaa on esimerkiksi tie-

don jakaminen työntekijän tilanteesta muille osallistujille. Sosiaalinen toiminta muodos-

tuu toiminnoista, jotka käsitän osallistujien yksittäisiksi teoiksi. Työterveysneuvotte-

lussa olennainen toiminto on esimerkiksi lääkärin työntekijälle kohdistama pyyntö kertoa 

omasta tilanteestaan. Osallistujat tuottavat erilaisia sosiaalisia toimintoja vuoroilla 

(Schegloff 2007: 2). Vuoro on keskustelun perusyksikkö, ja se tarkoittaa sellaista puheen 

jaksoa, jonka yksittäinen puhuja tuottaa ilman puhujanvaihdosta (VISK 2008 § 1004). 
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Vuoron vaihtuminen on mahdollista aina vuoron rakenneyksikön jälkeen, mutta vuorojen 

vaihtuminen perustuu vuorottelujäsennykselle. Vuorottelujäsennys on säännönmu-

kaista, ja sillä on omat periaatteensa (ks. vuorottelujäsennyksestä tarkemmin Sacks ym. 

1974.) Vuorottelujäsennyksen pohjalta määräytyy, milloin kukin osallistuja puhuu, miten 

pitkään hän puhuu ja miten vuorot vaihtuvat. Oman tutkimukseni kannalta vuorottelu-

jäsennys on olennaista esimerkiksi työntekijän tilannekuvauksissa (luku 3), joissa työn-

tekijä saattaa jatkaa kerrontaansa pitkänkin tauon jälkeen, kun muut osallistujat eivät ota 

vuoroa. 

 

Keskustelunanalyysissä keskeistä on tutkia, miten erilaiset sosiaaliset toiminnot järjes-

täytyvät sekvensseiksi eli jaksoiksi (Stevanovic 2013: 35). Sekvenssi voi koostua mo-

nenlaisista vuoroista riippuen meneillään olevasta toiminnasta. Osa jaksoista on järjes-

täytynyt yleisesti tunnistettavissa oleviksi toimintopareiksi, joita kutsutaan vieruspa-

reiksi (Heritage 1996[1984]: 240). Vierusparit sisältävät aloittavan vuoron sekä respon-

siivisen vuoron. Vieruspareja ovat esimerkiksi kysymyksestä ja vastauksesta koostuva 

sekvenssi tai tervehdyksestä ja vastatervehdyksestä koostuva sekvenssi. Osallistujat seu-

raavat ja tulkitsevat keskustelun edetessä tuotettuja toimintoja pystyäkseen vastaamaan 

meneillään olevaan toimintaan ja viemään sitä eteenpäin (Schegloff 2007: 2). Keskeistä 

on myös jaetun ymmärryksen syntyminen: toiminnallaan osallistujat tekevät muille sel-

väksi ymmärtämisensä meneillään olevista toiminnoista ja tarkkailevat toisiaan varmis-

taakseen yhteisen ymmärryksen siitä, mitä parhaillaan tapahtuu, ja testatakseen sitä (Lid-

dicoat 2009: 3). Omassa tutkimuksessani tarkastelen vieruspareja laajempia sekvenssejä, 

joissa tuotetaan kuntoutumispuhetta. Esimerkiksi luvussa 3 tarkastelemissani tilanneku-

vauksissa kuntoutumispuhesekvenssit koostuvat lääkärin tai muun osallistujan työnteki-

jälle kohdistamasta kysymyksestä tai pyynnöstä, työntekijän useita vuoroja sisältävästä 

responssista sekä muiden osallistujien responsseista kerrontaan tai selvennystä hakevista 

lisäkysymyksistä. 

 

Vaikka Sacks itse teki keskustelunanalyyttistä tutkimusta institutionaalisesta vuorovaiku-

tuksesta eli terapiaryhmien ja auttavan puhelinlinjan keskusteluista, oli keskustelunana-

lyysin tutkimuskohteena alkuun usein arkipuhe, eli ihmisten jokapäiväinen ja arkinen 

vuorovaikutus. Sittemmin keskustelunanalyyttisessä tutkimustraditiossa siirryttiin tarkas-

telemaan myös institutionaalista vuorovaikutusta esimerkiksi oikeussaleissa, luokkahuo-

neissa sekä lääkärin vastaanotoilla. Näkökulmana on ollut puheen käyttäminen 



13 
 

institutionaalisten tehtävien suorittamiseen ja myös se, miten institutionaalisia käytänteitä 

tuotetaan ja uusinnetaan puheessa. (Stevanovic 2013: 37.) Oman tutkimukseni kohteena 

on nimenomaan institutionaalinen puhe työterveysneuvottelussa, jossa mukana on myös 

lääkäri. Työterveysneuvottelu poikkeaa kontekstina kuitenkin merkittävästi lääkärin vas-

taanotosta. Työterveysneuvottelussa on vakiintuneesti läsnä terveydenhuollon ulkopuo-

lelta tuleva työnantajan edustaja, ja neuvottelukontekstissa osallistujien – erityisesti lää-

kärin – on huomioitava muun muassa vaitiolovelvollisuuteen liittyviä seikkoja.  

 

 

2.3. Keskeiset käsitteet 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni kannalta keskeisiä keskustelunanalyyttisiä käsit-

teitä. Avaan ensin linjaan asettumisen käsitettä, ja siirryn sitten käsittelemään selontekoa 

ja selontekovelvollisuutta, jotka liittyvät normatiivisuuteen ja normien rikkomiseen. Lo-

puksi käsittelen episteemisyyttä, joka liittyy keskustelunanalyysissä tietämiseen ja tiedol-

lisiin suhteisiin. 

 

 

2.3.1. Linjaan asettuminen 

 

Keskeisenä tutkimukseni kannalta pidän keskustelunanalyyttistä käsitettä linjaan asettu-

minen, joka liittyy aiemmin aloitettuun toimintaan. Responsiivinen vuoro on samanlin-

jainen edellisen vuoron kanssa, jos se jatkaa edellisessä vuorossa aloitettua toimintaa 

(Mikkola 2014: 178–179; Stivers 2008: 34). Erilinjainen responssi taas haastaa tai muut-

taa edellisessä vuorossa aloitettua toimintaa jollakin tavalla (Mikkola 2014: 186; Stivers 

2008: 34). Erilinjaisuudella en tarkoita pelkästään keskustelun rakenteesta poikkeamista, 

vaan sisällytän erilinjaisuuteen myös keskustelun suunnan muuttumisen. Esimerkiksi 

Mikkolan (2014: 186) kehityskeskusteluita koskevassa tutkimuksessa eri linjalle asettu-

minen tarkoittaa edeltävän vuoron näkökulmasta poikkeamista siten, että alainen tarjoaa 

käsitellylle topiikille erilaisen tulkinnan kuin esimies ja muuttaa tällä tavoin keskustelun 

suuntaa. Vastaavalla tavalla omassa tutkimuksessani työntekijä voi työterveysneuvotte-

lussa siirtyä eri linjalle poikkeamalla edellisen vuoron aloittamasta näkökulmasta (ks. 

luku 4) ja muuttaa näin keskustelun suuntaa.  
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Linjaan asettuminen liittyy preferenssiin, joka on keskeinen käsite keskustelunanalyy-

sissä. Vierusparin ensimmäinen vuoro (etujäsen) asettaa aina jonkinlaisia vaatimuksia 

seuraavalle vuorolle (jälkijäsen), eli ensimmäinen vuoro luo kontekstin seuraavalle vuo-

rolle. Jotkin etujäsenet rajaavat tarkasti, mitä voi tulla seuraavaksi: esimerkiksi terveh-

dykseen vastataan tavallisesti tervehdyksellä. Useimmat etujäsenet kuitenkin mahdollis-

tavat erilaisia vaihtoehtoisia responssityyppejä. Erilaisista valinnan mahdollisuuksista 

seuraa se, että vastausvuorossa voidaan asettua samaan tai eri linjaan sekvenssin ensim-

mäisen vuoron aloittaman toiminnon kanssa valitusta vastauksesta riippuen. Esimerkiksi 

kutsuun voidaan vastata joko hyväksymällä tai hylkäämällä se. Kantaa ottaviin vuoroihin 

taas voidaan vastata olemalla samaa mieltä tai eri mieltä. Hyväksynnät ja samaa mieltä 

olemiset ovat yleensä preferoituja eli odotuksenmukaisia, kun taas hylkäykset ja eri 

mieltä olemiset ovat useimmiten preferoimattomia eli epäodotuksenmukaisia. 

(Schegloff 2007: 58–60.)  

 

Preferenssin ja linjaan asettumisen välillä on kuitenkin eroja. Preferenssi liittyy kiinteäm-

min vierusparien odotuksenmukaisen jälkijäsenen tuottamiseen, kun taas linjaan asettu-

minen voi olla myös puhujan oma aloite. (Niemi 2015: 17). Esimerkkinä tästä ovat 

omassa aineistossani työntekijän tilannekuvaukset. Työntekijän kertoessa omasta tilan-

teestaan muut neuvottelun osallistujat ilmaisevat kuulijaksi asettumista ja tukevat kerron-

taa linjaan asettuvilla responssipartikkeleita sisältävillä vuoroilla, joille työntekijän edel-

tävät vuorot eivät sinänsä aseta vaatimuksia. Linjaan asettuminen on siis hyödyllinen kä-

site tarkasteltaessa laajempia kokonaisuuksia kuin pelkästään jälkijäsentä. Preferenssin 

osalta kyse on siitä, tuotetaanko edeltävään vuoroon nähden odotuksenmukainen res-

ponssi vai ei, kun taas linjaan asettuminen ei välttämättä vaadi tällaisen valinnan teke-

mistä (Niemi 2015: 17). Käsitän tutkimuksessani linjaan asettumisen laajempana käsit-

teenä, joka osin sisältää preferenssin. Kun työntekijästä esimerkiksi esitetään työterveys-

neuvottelussa luonnehdintoja aktiivisena ja motivoituneena kuntoutujana, hän vastaa 

odotuksenmukaisesti luonnehdintoihin eli osoittaa olevansa samaa mieltä. Hän voi kui-

tenkin heti tämän jälkeen siirtyä eri linjalle tuomalla esiin vaihtoehtoista näkökulmaa esi-

merkiksi muiden toimijoiden roolista kuntoutumisessa ja näin muuttaa keskustelun suun-

taa. 
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2.3.2. Selonteko ja selontekovelvollisuus 

 

Tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä ovat myös selonteko ja selontekovelvolli-

suus. Selonteot ovat kuvauksia, joilla asioita ja tekoja tehdään vuorovaikutuksessa ym-

märrettäviksi muille osallistujille (Jokinen, Juhila ja Suoninen 2012: 21). Selontekojen 

voidaan siis nähdä olevan laajasti läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Toisaalta esimer-

kiksi selontekoja ensimmäisenä tutkineet Scott ja Lyman (1968: 46) ovat määritelleet se-

lonteot kapeammin kielellisiksi välineiksi, joiden tehtävä on ehkäistä konflikteja raken-

tamalla siltaa sen aukon ylitse, joka syntyy, kun odotukset ja toiminta eivät kohtaa. Jäl-

kimmäisen, kapeamman määritelmän mukaisesti selontekojen tehtävä on selittää odotuk-

senvastaista toimintaa. Käsitän omassa tutkimuksessani selonteon kapeamman määritel-

män mukaisesti, jolloin se liittyy kiinteästi myös selontekovelvollisuuden käsitteeseen. 

 

Selontekovelvollisuus liittyy normeihin, jotka taas liittyvät kaikkiin päivittäisiin toimin-

toihimme. Normit tulevat useimmiten näkyviksi vasta, kun niitä rikotaan. Keskustelun-

analyysin olettamuksiin kuuluu ajatus siitä, että vuorovaikutuksen piirteet ilmentävät tun-

nistettavia sosiaalisia rakenteita ja että keskustelun kuluessa osallistujat orientoituvat näi-

hin rakenteisiin (Heritage 1996[1984]: 236). Kuten luvussa 2.3.1. preferenssiä koskien 

esitin, ensimmäinen vuoro luo aina odotuksia jälkimmäiselle. Jos responsiivinen vuoro ei 

täytä odotuksia, tullaan tilanteeseen, jossa vastaaja on selontekovelvollinen toimistaan. 

Esimerkiksi kysymykseen vastaamatta jättäminen on selontekovelvollisuuden alainen 

asia (Heritage 1996 [1984]: 244–245). Oman tutkimukseni kannalta keskeistä on se, mi-

ten työntekijät asettuvat selontekovelvollisiksi kuntoutumistoimistaan tilanteissa, joissa 

heihin kohdistuu odotuksia kuntoutujana.  

 

Keskustelunanalyysissä selontekoja voidaan tarkastella kiinteästi liittyvinä vuorovaiku-

tuksessa ilmi tuleviin preferoimattomiin toimintoihin. Esimerkiksi kutsun hylkääminen 

esitetään usein selonteon kera, sillä kutsun suhteen hyväksyminen olisi odotuksenmukai-

nen vastaus ja osoittaisi halukkuutta osallistua yhteiseen, ehdotettuun toimintaan. Hyl-

kääminen siis rikkoisi sosiaalisia normeja. Selonteoilla esimerkiksi erilaisista esteistä voi-

daan purkaa osallistujille hylkäämisestä mahdollisesta syntyvä virheellinen käsitys esi-

merkiksi siitä, ettei kutsuttu haluaisi osallistua. (Heritage 1996 [1984]: 266–269). Omassa 

tutkimuksessani tarkastelen kuitenkin selontekoja, jotka eivät liity niinkään välittömässä 

keskusteluympäristössä näkyviin normeihin. Tutkimuksessani keskeisiä ovat sosiaaliset 
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normit, jotka sisältyvät työterveysneuvottelussa julki tuotuihin ja työntekijään kohdistet-

tuihin odotuksiin kuntoutujana.  

 

 

2.3.3. Episteemisyys 

 

Episteemisyys liittyy tietämiseen ja tiedolliseen asemaan. Tarkastelussa ovat tällöin ne 

tavat, joilla osallistujat osoittavat ja ilmaisevat tietämistään mutta myös neuvottelevat oi-

keuksistaan tietää. (Stevanovic 2016.) Eri osallistujilla on usein erilainen pääsy tiettyyn 

tietoon. Tiedollista asemaa suhteessa keskustelukumppaniin kutsutaan episteemiseksi 

statukseksi (Mondada 2013: 599). Työterveysneuvottelussa esimerkiksi lääkärillä on 

usein erilainen episteeminen status kuin esimiehellä suhteessa työntekijän tilanteeseen 

liittyvään tietoon, sillä lääkäri ja työntekijä ovat useimmiten keskustelleet tilanteesta työ-

terveysneuvottelua edeltävästi vastaanotolla.  

 

Institutionaalisilla asemilla voi olla vaikutusta myös siten, että jollakin henkilöllä voidaan 

katsoa olevan episteemistä auktoriteettia jonkin tiedon osalta asemansa perusteella. (Ste-

vanovic 2016.) Episteeminen auktoriteetti tarkoittaa sitä, että sillä vuorovaikutuksen 

osallistujalla, jolla on eniten tietoa keskusteltavasta asiasta, on suurin oikeus väittää siitä 

jotain (Stivers, Mondada & Steensig. 2011: 14). Aineistoni työterveysneuvotteluissa lää-

kärillä on institutionaalinen asema suhteessa työntekijään. Lääkärin kategoria on myös 

sosiaalinen kategoria, ja onkin todettu, että sosiaalisilla kategorioilla voi olla merkitystä 

sille, kenellä on episteemistä auktoriteettia tietyn tiedon suhteen (Mondada 2013: 600). 

Lääkärillä on institutionaalisen asemansa ja sosiaalisen roolinsa perusteella episteeminen 

auktoriteetti lääketieteelliseen tietoon, joka koskee esimerkiksi sairauksien hoitoon ja 

kuntoutukseen liittyvää tietoa. Toisaalta työntekijällä taas on episteeminen auktoriteetti 

oman tilanteensa ja kokemuksiensa suhteen, sillä yleensä henkilön omaan ajatus- ja ko-

kemusmaailmaan sijoittuvia tietoja pidetään hänen episteemisen auktoriteettinsa alle kuu-

luvina (Heritage 2012: 6).  

 

Osallistujat orientoituvat omaan ja toisten tiedolliseen suhteeseen hetki hetkeltä keskus-

telun kuluessa, ja tätä kutsutaan episteemiseksi asennoitumiseksi. Omaa tai toisten tie-

dollista asemaa suhteessa tiettyyn tietoon voidaan tuoda näkyväksi eri tavoin: esimerkiksi 

kielellisillä ilmauksilla tai sillä, miten he muotoilevat omia vuorojaan. (Mondada 2013: 
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600.) Vuoro voidaan muotoilla esimerkiksi kysymykseksi siten, että kysyjä osoittaa ole-

vansa ennestään tietämätön siitä tiedosta, jota kysymys koskee. Episteeminen asema on 

kuitenkin myös neuvottelun kohde, ja sitä voidaan vastustaa tai horjuttaa (Mondada 2013: 

600). Hyödynnän tietämiseen ja tiedolliseen asemaan liittyviä käsitteitä erityisesti ana-

lyysiluvussa 4, jossa tarkastelen sitä, miten työterveysneuvottelussa tuodaan julki työnte-

kijään kohdistuvia odotuksia kuntoutujana sekä sitä, miten työntekijä vastaa odotuksiin. 
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3. AKTIIVISEN KUNTOUTUJAN ROOLI RATKAISUNA ONGELMAAN 

 

Tässä luvussa käsittelen aineistoesimerkkien avulla sitä, miten työntekijät tuovat itse nä-

kyväksi heihin kohdistuvia odotuksia kuntoutujana osana tilannekuvaustaan. Työterveys-

neuvotteluissa toistuu usein tiedon hakemisen ja jakamisen vaihe, jossa keskeistä on muo-

dostaa yhteinen ymmärrys työntekijän tilanteesta ja työhön paluuseen vaikuttavista teki-

jöistä (ks. vaiheista tarkemmin Juvonen-Posti ym. 2019: 34–35). Tässä analyysiluvussa 

tarkastelen tilannekuvauksiksi kutsumiani sekvenssejä, jotka sisältävät kuntoutumispu-

hetta. Nämä sekvenssit sijoittuvat aineistossani kaikki neuvottelujen siihen vaiheeseen, 

jossa käsitellään tietoa työntekijän senhetkisestä tilanteesta ennen päätöksentekoon siir-

tymistä. Kuntoutumispuhetta sisältäviä tilannekuvauksia on aineistossani yhteensä vii-

dessä neuvottelussa, ja esitän tässä luvussa esimerkkeinä nämä kaikki kohdat.  

 

Aineistossani kaikki työntekijät ovat palaamassa työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen. 

Useimmiten se tarkoittaa sitä, että heillä on vielä jonkinlaisia terveydellisiä ongelmia. 

Ongelmista voidaan kertoa vuorovaikutuksessa esimerkiksi kuvauksilla, väitteillä, narra-

tiiveilla, syytöksillä tai valituksilla (Buttny 2004: 2). Työntekijät tuottavatkin aineistos-

sani kuvauksia terveydellisistä ongelmistaan tilannekuvausvaiheessa käsitellen näitä siis 

relevantteina työhön paluun suunnitelmien kannalta1. 

 

Näytän ensimmäisessä alaluvussa 3.1. aineistoesimerkkien avulla, miten työntekijä kuvaa 

ensin tämänhetkisiä terveydellisiä ongelmiaan ja rakentaa sitten kuvaa itsestään aktiivi-

sena kuntoutujana osoittaakseen, että on sitoutunut ratkaisemaan ongelmia. Seuraavaksi 

näytän alaluvussa 3.2., miten työntekijä voi rakentaa aktiivisen kuntoutujan roolia vetoa-

malla ulkopuoliseen auktoriteettiin tuodessaan esiin kuntoutumistoimiin liittyviä ongel-

mia. Lopuksi näytän vielä muista tämän analyysiluvun esimerkeistä poikkeavan esimer-

kin, jossa työntekijän lähtee heti vuoronsa alusta rakentamaan aktiivisen kuntoutujan roo-

lia osoittaen näin, ettei käsittele roolia ratkaisuna vaan mahdollisesti jopa osatekijänä on-

gelmaan. 

 

 
1 Tarkastelen Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani 
jäsenkategoria-analyysin avulla sitä, miten sairauksista puhutaan työterveysneuvotteluissa tavoitelta-
essa yhteistä ymmärrystä työntekijän työkyvystä ja nykytilanteesta (Keränen ym., tekeillä). Totesin tutki-
muksessa, että osallistujat käsittelevät kuvauksia työntekijän sairauksista olennaisena taustana ja perus-
teluna neuvottelussa sovittaville työjärjestelyille. 
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3.1. Aktiiviset kuntoutumistoimet ratkaisuna ongelmaan 

 

Esimerkissä (1) työntekijä on ollut poissa työstään selkäoireiden vuoksi useita kuukausia, 

ja neuvottelun tavoitteena on suunnitella yhteistyössä työntekijän työhön paluuta. Kat-

kelma on neuvottelun alun tilannekuvausvaiheesta. Lääkäri on edeltävästi avannut neu-

vottelun puheenjohtajan roolissa ja kertonut neuvottelun tarkoituksesta eli työhön paluun 

suunnittelusta, ja sen jälkeen hän pyytää työntekijää jakamaan tietoa tilanteestaan muille 

osallistujille. (LÄ = lääkäri, TT = työntekijä, EM1 = lähiesimies, EM2 = ylempi esimies)  

 

Esimerkki (1), neuvottelu 5  

 01 LÄ: .mt kerrotko ite mikä on se vointi ja tilanne, 
 02  (.) tällä hetkellä, ((katsoo TT ja kohottaa  
  kulmakarvojaan)) 
 03 TT:  no särkyä on ja tuo, (.) jalka on niinkö 
 04 semmonen, (0.4) turta että.  
 05 (1.4)  
 06 TT: siellähän se pullistuma on löytyny että. ((nyö-

kyttelee)) 
 07 (0.5) ((EM1 nyökyttelee, EM2 nyökkää ja katsoo 

työntekijää)) 
 08 TT:  diagnoosi on kumminki se että. 
  09  (1.0) ((LÄ nyökyttelee)) 
 10 TT:  liikkuminen on (0.5) ollu semmostah (0.3) 
 11  käveleskelyä paremminki ettäh.  
 12 EM1:  mm. ((nyökyttelee ja katsoo hymyillen  
  työntekijää)) 
 13 TT:  istumiset tämmöset (0.3) ottaa 
 14 heti tonne selkään. ((nyökyttelee))  
 15 (2.6) ((EM1 nyökyttelee ja katsoo työntekijää)) 
 16 TT:  lenkillä oon koiran kans joka päivä k(h)äyny 
 17  [ett(h)äh .hh,  
 18 EM2: [£joo£. 
 19 LÄ:   mm. 
 20 TT:  yrittää pittää sitä liikettä ja sitte näitä, 
 21 (0.8) ((nyökkää ja kääntää katseensa 
 22 fysioterapeuttiin)) mitä sain näitä 
 23  kuntoutusohjeita niin niitä oon tehny ja,((katsoo 

EM1)) 
 24   (0.5) ((EM1 nyökkää)) 
 25 TT:  .joo ((nyökyttelee)) 
 26 EM1:  mhm. ((nyökyttelee ja kääntää katseen EM2)) 
 27 (1.2) 
 28 TT:  ja Kuopioo on se aika.  
 29 (1.0) ((EM1 nyökkää)) 
 30 TT: vetämässä. ((nyökkää)) 
 31 EM1:  nii se on vetämässä. 
 32 TT:  mm, 
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 33 EM1:  .joo ((nyökyttelee)) 
 34 EM2:  mm solit meillä Jokelassa oot ollu töissä mistä 
 35 sää jäit nyt sairaslomalle. 

 

Lääkäri muotoilee ensimmäisen vuoronsa (rivit 1–2) pyynnöksi jakaa tietoa työntekijän 

tilanteesta läsnäolijoille. Muotoilulla kerrotko ite (rivi 1) hän kohdistaa pyyntönsä työn-

tekijälle käyttämällä yksikön toista persoonaa. Ilmauksella ite hän viittaa omakohtaisuu-

teen eli käsittelee työntekijää omasta tilanteestaan parhaiten tietävänä. Muotoilun perus-

teella lääkärilläkin voi olla tietoa tilanteesta, mutta hän käsittelee työntekijää episteemi-

senä auktoriteettina suhteessa hänen kokemukseensa nykytilanteesta (ks. Heritage 2012: 

6). Muotoilemalla vuoronsa pyynnöksi lääkäri antaa työntekijälle mahdollisuuden valita, 

mitä kaikkea kerrotaan muille osallistujille, ja tämä on salassapitovelvollisuuteen liittyvä 

seikka. Muotoilulla vointi ja tilanne (rivi 1) lääkäri ohjaa työntekijää kuitenkin puhumaan 

terveydellisistä seikoista, sillä vointi viittaa terveydentilaan.  

 

Työntekijän responssi on linjassa lääkärin pyynnön kanssa. Työntekijä aloittaa vuorollaan 

no särkyä on ja tuo, (.) jalka on niinkö semmonen, (0.4) turta että (rivit 3–4) tilanteensa 

kuvaamisen. Vuoronalkuisella partikkelilla no (rivi 3) hän osoittaa tunnistaneensa me-

neillään olevan projektin eli tiedon jakamisen, asettuvansa vastauksellaan samaan linjaan 

projektin kanssa ja ottavansa projektin käsittelyynsä (Vepsäläinen 2019: 88). Työntekijä 

aloittaa tilanteestaan kertomisen tämänhetkisten terveydellisten ongelmiensa kuvauk-

sella, mistä ovat osoituksena ilmaukset särkyä on (rivi 3) ja turta (rivi 4), jotka viittaavat 

terveydellisiin ongelmiin. Työntekijä päättää vuoronsa ilmaukseen että (rivi 4), jolla hän 

samalla kutsuu kuulijoita tekemään päätelmän edellä sanotusta mutta joka kuitenkin jät-

tää mahdollisuuden myös sille, että jatkoa on tulossa (Koivisto 2011: 186). Keskustelussa 

seuraavan pitkän tauon (rivi 5) aikana muut osallistujat eivät ota vuoroa. Työntekijä kä-

sittelee tätä odotuksena jatkaa puhettaan. Seuraavalla vuorollaan (siellähän se pullistuma 

on löytyny että, rivi 6) hän elaboroi aiemmin kertomaansa ja vetoamalla pullistumalöy-

dökseen oikeuttaa säryn ja turtuneisuuden olemassaolon sekä ongelmatilanteen, jota hän 

on kuvaamassa. Liitepartikkelilla -han hän merkitsee sanotun yhteisesti jaetuksi tiedoksi 

ja viittaa siis siihen, että osallistujat ovat jo aiemmin tietoisia tästä löydöksestä (Lehtinen 

2012: 77). Molemmat esimiehet vastaavat vain nyökkäämällä osoittaen näin asettuvansa 

kuulijaksi, ja työntekijä käsittelee tätä edelleen odotuksena jatkaa puhetta. Työntekijä jat-

kaa diagnoosi on kumminki se että (rivi 8) eli jatkaa säryn ja turtuuden kokemuksen pe-

rustelemista.  Ilmauksella kumminki hän korostaa diagnoosin merkitystä voinnilleen, eli 
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että ei voi olla odotettavissa kovin hyvää vointia, kun diagnoosina on pullistuma. Työn-

tekijän kerrontajakso jatkuu, kun muut osallistujat eivät ota edelleenkään vuoroa tauon 

aikana. Nyt hän siirtyy kuvaamaan liikkumistaan (rivit 10–11) sekä istuma-asentoon liit-

tyviä ongelmia (rivit 13–14).  

 

Keskustelussa seuraa pidempi tauko (rivi 15), joka aikana muut osallistujat eivät ota vie-

läkään vuoroa. Työntekijä käsittelee tätä odotuksena edelleen jatkaa kerrontaa. Näkö-

kulma muuttuu nyt työntekijän puheessa hieman. Tähän asti hän on käsitellyt nykytilan-

teeseensa liittyviä ongelmia kuten särkyä, jalan turtuneisuutta, liikkumisen ja istumisen 

vaikeutta. Riviltä 16 eteenpäin työntekijä siirtyy tuottamaan kuntoutumispuhetta. Muo-

toilulla lenkillä oon koiran kans joka päivä k(h)äyny [ett(h)äh (rivit 16–17) hän rakentaa 

kuvaa aktiivisesta kuntoutujasta samoin kuin seuraavalla vuorollaan (rivit 20–23), jossa 

hän kuvaa yrittäneensä pitää liikettä yllä aktiivisesti sekä toimia fysioterapeutilta saa-

miensa kuntoutusohjeiden mukaan. Ilmauksella joka päivä (rivi 16) hän korostaa kuntou-

tumistoimiensa säännöllisyyttä, ja kuntoutusohjeiden noudattamiseen viittaamalla hän ra-

kentaa kuvaa ”hyvästä” kuntoutujasta, joka toimii saamiensa ohjeiden mukaisesti. Päät-

tämällä vuoronsa partikkelilla ja (rivi 23) työntekijä implikoi, että luetellut kuntoutumis-

toimet ovat osa laajempaa ilmiöjoukkoa (ks. Koivisto 2011: 109). Toisin sanoen ne ovat 

vain osa kaikkea sitä toimintaa, jota työntekijä toteuttaa kuntoutumisensa eteen. Työnte-

kijä rakentaa aktiivisen kuntoutujan roolia myös persoonamuotojen valinnoilla. Kuvates-

saan ongelmia hän käyttää persoonaan viittaamattomia ilmauksia kuten särkyä on (rivi 3) 

ja liikkuminen on (0.5) ollu semmostah (rivi 10) sekä istumiset tämmöset (0.3) ottaa heti 

tonne selkään (rivit 13–14) häivyttäen näillä omaa toimijuuttaan. Siirtyessään kuntoutu-

mispuheeseen työntekijä käyttää toistuvasti yksikön ensimmäistä persoonaa (rivit 16 ja 

23). Ensimmäistä persoonaa käyttämällä hän ottaa aktiivisen toimijuuden: kuntoutumi-

sesta hän on vastuussa mutta säryistä ja liikkumisen ongelmista ei. 

 

Työntekijän puhuminen omista kuntoutumistoimistaan on arkaluonteista, sillä kuntoutu-

miseen liittyvät toimet ovat lääkärin episteemiseen auktoriteettiin kuuluvia. Työntekijä 

osoittaa arkaluonteisuuden naurahtamalla kuvatessaan päivittäistä lenkkeilyään (rivit 16–

17). Naurulla hän pyrkii korjaamaan tilanteen arkaluonteisuutta ja tuomaan esiin sitä, ettei 

ole välttämättä pystynyt vastaamaan kaikkiin häneen kohdistuviin odotuksiin kuntoutu-

jana (ks. Haakana 2001: 193). Lääkäri vastaa työntekijälle mm (rivi 19). Tämä on lääkärin 

ainoa responssi tilannekuvauksen aikana, muuten työntekijän tilannekuvaukseen 
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vastailevat esimiehet pääosin pelkillä minimiresponsseilla, jotka ilmaisevat kuulijaksi 

asettumista.  

 

Työntekijä päättää tilannekuvauksensa vuoroon ja Kuopioo on se aika (rivi 28) sekä li-

säykseen vetämässä (rivi 30). Muotoiluilla hän viittaa siihen, että odottaa lääkäriaikaa 

erikoissairaanhoitoon sairautensa vuoksi. Kuvauksen jälkeen siirrytään keskustelussa 

eteenpäin, kun ylempi esimies ottaa seuraavaksi vuoron kysymällä työntekijältä hänen 

työpisteestään sairauspoissaoloa edeltävästi (rivit 34–35).  

 

Työntekijä siis vastaa tässä katkelmassa lääkärin pyyntöön kertoa tilanteestaan kuvaa-

malla ensin tämänhetkisiä ongelmiaan ja sitten ongelman ratkaisuun liittyviä seikkoja ku-

ten omia kuntoutumistoimiaan sekä tulossa olevaa lääkäriaikaa erikoissairaanhoidossa. 

Lääkäri ei pyynnössään erikseen kysy työntekijän toteuttamista kuntoutumistoimista, 

vaan työntekijä tulkitsee itse kuntoutumistoimista puhumisen luonnolliseksi osaksi tilan-

nekuvausta. Koska muut osallistujat asettuvat kuulijoiksi eivätkä haasta työntekijän ker-

tomusta missään kohtaa, he käsittelevät työntekijällä olevan episteeminen auktoriteetti 

siihen nähden, mitä hän omasta tilanteestaan kertoo. Työntekijä tekee tässä itse valinnan 

sen suhteen, että kertoo muille osallistujille kuntoutumiseen liittyvistä toimistaan ja ra-

kentaa samalla monin eri keinoin aktiivisen kuntoutujan roolia. Selostus kuntoutumistoi-

mista toimii ratkaisuna hänen ensin esittämiinsä terveydellisiin ongelmiin. 

 

Esimerkissä (2) näytän, miten työntekijän responssi on samantyyppinen kuin esimerkissä 

(1) eli ongelman kuvaus ja ratkaisu siihen. Esimerkissä (2) työntekijän responssi tulee 

vastauksena kuitenkin hieman erilaiseen lääkärin vuoroon kuin esimerkissä (1). Esimer-

kin (2) neuvottelussa suunnitellaan työhön paluuta, kun työntekijä on ollut pitkään pois 

työstään masennuksen vuoksi. Lääkäri on edeltävästi alustanut tilannetta kuvaamalla 

työntekijän sairauspoissaoloa ja sitä edeltävää vuorotteluvapaata. (LÄ = lääkäri, TT = 

työntekijä, EM2 = ylempi esimies, EM2 = lähiesimies) 

 

Esimerkki (2), neuvottelu 4 

 01 LÄ:  ja tota: (0.5) öö nyt=öh (0.4) sitte ku tässon 
 02 aikaa menny niin nyt sää ajattelet että ois 
 03  semmonen tilanne että vois (0.6) miettiä paluuta 
 04  tai palata.  
 05 TT:  ky:llä se saattas olla jotakuinki järkevää että, 
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 06 (1.0)  
 07 TT: koska tää nyt on pikkusen menny paremmaks tää 
 08 mun olo mul oli (.) oli kuukaus sitte semmonen 
 09 ongelma et mitä tahansa teki joka vaati 
 10 keskittymistä nii mää menin ihan väsyksiin, 
 11 EM2:  mm. 
 12 TT:  piti saada sänkyyn mennä selälleen pötköttämää ku 
 13  ei jaksanu mitään (0.4) sillon ei ollu oikee mut se  
 14  on onneksi (0.6) helpottanu et siinä mielessä. 
 15 LÄ:  joo, 
 16 TT:  tää (0.3) <töihin> paluuki vois olla iha 
 17  mahollista. 
 18 EM1:  mhh ((nyökkää)) 
 19 TT:  lukemisen kans mullon vähä ongelmia en oikee jaksa 
 20  siihen keskittyy kovin mutta,  
 21 LÄ:  mm-m, 
 22 TT:  [sekin, 
 23 EM1:  [ees niinku kirjojen lukemiseen? 
 24 TT:  ylipäänsä minkään tekstin lukemiseen. 
 25 LÄ:  mm-m, 
 26 TT:  mää oon sitä (1.1) lukkoo nyt yrittäny aukasta 
 27  lukemalla (mutta) (0.5) Simeon Maigret sarjaa 
 28 alkuperäisjärjestyksessä. 
 29 EM1:  heh heh 
 30 TT:  seittemännessä kirjassa niit=on seitkyt neljä et on 
 31  vielä [aika,  
 32 EM2:       [heh 
 33 TT:  paljon mulla vielä jälellä, 
 34 EM1:  [nii. 
 35 LÄ:   [joo. ((nyökkää)) 

 
Lääkärin ensimmäinen vuoro (rivit 1–4) on jatkoa hänen aiemmalle puheelleen, jossa hän 

on kuvannut osallistujille työntekijän tilannetta eli edeltävää vuorotteluvapaata sekä sen 

jälkeistä sairauspoissaoloa. Lääkäri kohdistaa puheensa työntekijälle käyttämällä yksikön 

toista persoonamuotoa sää (rivi 2). Muotoilulla niin nyt sää ajattelet että (rivi 2) lääkäri 

menee työntekijän tiedolliselle alueelle eli tämän ajatuksiin työhön paluusta, mikä viittaa 

siihen, että lääkäri ja työntekijä ovat keskustelleet asiasta aiemmin. Koska työntekijällä 

on episteemisesti ensisijainen pääsy omiin ajatuksiinsa, on lääkärin deklaratiivinen muo-

toilu tulkittava vastausta hakevaksi (ks. Heritage 2012: 8).  

 

Työntekijä vastaa lääkärin kysymykseen ky:llä se saattas olla jotakuinki järkevää että 

(rivi 5). Käyttämällä konditionaalimuotoa saattas olla sekä ilmausta jotakuinkin työnte-

kijä osoittaa varauksellisuutta työhön palaamisen suhteen. Työntekijä päättää vuoronsa 

partikkeliin että (rivi 5) koetellen näin vastauksensa riittävyyttä (ks. Koivisto 2011: 186). 

Keskustelussa seuraava tauko on siirtymän mahdollistava kohta, mutta kukaan muista 
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osallistujista ei ota vuoroa. Tämä osoittaa heidän käsittelevän työntekijän puhetta kesken-

eräisenä. Osallistujat voivat myös käsitellä vuoron päättävää partikkelia että selvennystä 

vaativana (ks. Koivisto 2011: 192). Työntekijä jatkaakin laajentamalla kertomustaan ny-

kyisestä voinnistaan. Hän merkitsee vuoronsa perusteluksi aloittamalla kausaalisuhteen 

merkitsimellä koska (rivi 7, VISK § 1128) ja selventää perustelulla aiemmin esittämäänsä 

eli sitä, miksi saattaisi olla järkevää palata työhön nyt. Hän kertoo olonsa parantuneen 

aiemmasta ja kuvaa, kuinka hän aiemmin väsyi pienestäkin keskittymistä vaativasta te-

kemisestä ja kuinka piti mennä makuulle lepäämään, kun ei jaksanut mitään, mutta että 

olo on sittemmin helpottunut tästä. Muotoilulla et siinä mielessä (rivi 14) työntekijä tekee 

päätelmän edellä sanomastaan ja jatkaa vielä tää töihin (0.3) paluuki vois olla iha mahol-

lista (rivit 16–17). Työntekijä jättää kuitenkin edelleen työhön paluun mahdollisuuden 

varaukselliseksi: liitepartikkelilla -ki hän osoittaa työhön paluun olevan yksi mahdolli-

suus muiden joukossa, ja intensiteettipartikkelilla ihan hän tuo tähän mahdollisuuteen 

myönnyttelevän sävyn. Lisäksi hän on aiemmin käyttänyt määritettä pikkusen (rivi 7) ku-

vatessaan olonsa parantuneen eli viittaa siihen, ettei ole täysin parantunut. 

 

Työntekijä siis osoittaa varauksellisuutta työhön paluun suhteen, ja seuraavaksi hän siir-

tyykin kuvaamaan vielä jäljellä olevia ongelmiaan, eli kertoo lukemiseen keskittymisen 

vaikeudesta (rivit 19–20). Vuoronloppuinen mutta (rivi 20) ennakoi työntekijän puheessa 

vastakkaista näkökulmaa, ja työntekijä onkin jatkamassa puhettaan lääkärin kuuntele-

maan asettautumista ilmaisevan responssipartikkelin mm-m (rivi 21) jälkeen ilmauksella 

sekin (rivi 22), mutta puhe jää kesken esimiehen päällekkäispuhunnan vuoksi. Vuoron-

loppuinen mutta implikoi tässä paluuta ensin sanottuun eli siihen, että työhön paluu voisi 

olla mahdollista, sekä sen paikkansapitävyyteen (ks. Koivisto 2011: 146). Esimies esittää 

päällekkäispuhuntana tarkentavan kysymyksen ongelmasta (ees niinku kirjojen lukemi-

seen, rivi 23). Ilmauksella ees (rivi 23) hän viittaa siihen, että kirjojen lukeminen on vä-

hiten keskittymistä vaativa lukemisen osa-alue. Esimiehelle keskittyminen lukemiseen on 

relevantti tieto, sillä työntekijän työ on luonteeltaan tietotyötä, joka vaatii hyvää kykyä 

kirjoittaa ja lukea. Työntekijä vastaa lukemisen ongelman koskevan kaikkien tekstien lu-

kemista (rivi 24).  

 

Tämän jälkeen työntekijä siirtyy tuottamaan kuntoutumispuhetta vastauksena edellä esit-

tämäänsä lukemisen ongelmaan. Hän aloittaa puheensa mää oon sitä (rivi 26) mutta kes-

keyttää puheensa sen jälkeen. Pitkähkö tauko viittaa siihen, että työntekijä hakee sopivaa 
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ilmaisua, ja tauon jälkeen hän jatkaakin puhettaan viittaamalla lukemisen ongelmaansa 

ilmauksella lukko (rivi 26), jota hän on yrittänyt aukaista tietyn kirjasarjan järjestelmälli-

sellä lukemisella. Esimiehen naurahduksen jälkeen työntekijä jatkaa seittemännessä kir-

jassa niit=on seitkyt neljä et on vielä [aika, paljon mulla vielä jälellä (rivit 30–31 ja 33). 

Kuvaamalla järjestelmällistä etenemistään kirjasarjassa hän rakentaa itsestään kuvaa ak-

tiivisena kuntoutujana, joka tekee työtä sen eteen, että lukemiseen keskittymisen ongelma 

poistuisi. Toisaalta mainitsemalla olevansa vasta seitsemännessä teoksessa seitsemästä-

kymmenestä neljästä hän tuo esiin sitä, että kuntoutumismatkaa on vielä jäljellä. Tämä 

on linjassa hänen aiemman varauksellisuutensa kanssa työhön paluun suhteen.  

 

Vaikka esimerkissä (2) lääkäri ei suoraan pyydä työntekijää kertomaan tilanteestaan ku-

ten esimerkissä (1), vaan pyytää työntekijän näkemystä työhön paluusta, työntekijä tun-

nistaa meneillään olevan toiminnan tilannekuvaukseksi ja vastattuaan työhön paluuasiaan 

hän jatkaa nykytilanteensa kuvailulla. Hän kertoo ensin jäljellä olevista ongelmistaan ja 

tuo sitten esiin, millä tavoin on yrittänyt ratkaista niitä. Myöskään tässä katkelmassa lää-

kärin vuoro ei sisällä viittauksia kuntoutumistoimiin, mutta työntekijä ottaa ne esiin osana 

tilannekuvaustaan ja ratkaisuna esitettyihin ongelmiin. 

 

 

3.2. Vetoaminen ulkopuoliseen auktoriteettiin 

 

Esimerkissä (3) suunnitellaan työhön paluuta selkäleikkauksen jälkeen. Ennen katkelmaa 

lääkäri on pyytänyt työntekijää kertomaan tilanteestaan. Työntekijä on vastannut kipujen 

jääneen leikkauspöydälle, mutta että leikkausta edeltäneestä vähäisestä liikkumisesta on 

tullut ongelmia, koska kunto on huono. Työntekijä on tuonut esiin epäilyksensä siitä, että 

jaksaisi tällä kunnolla vielä tiskivuorossa työssään. Lääkäri ja työntekijä ovat myös tuo-

neet esiin, että työntekijä on vasta muutama päivä sitten saanut luvan kumarrella ja nos-

tella hieman painavampia tavaroita. (EM = esimies, TT = työntekijä) 

 

Esimerkki (3), neuvottelu 7 

 01 EM:  miltä se on tuntunu. ((katsoo TT ja hymyilee)) 
 02 TT: .hh e- muuten menee ihan hyvi mutta (.) tosiaan 
 03 ku kunto on nii heikko ni,  
 04 EM:  nii-i, 
 05 TT:  väsähtää,  
 06 EM:  joo-o. ((nyökkää)) 
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 07 TT:  ja sit tota lihakset tulee vaan niin kipeeks kun 
 08  on niin onnettoman [heikossa kunnossa. 
 09 EM:                    [mm-m               
 10 EM: .tj[oo 
 11 TT:       [sit mää kävin tuolla (0.7) fysioterapeutilla 

12 viikko sitte, 
 13 EM:  nii, 
 14 TT:  se=ei tota (.) oikeen antanu lupaa vielä ees käyä 
 15 niinku kuntosalilla et mistä sais lihasvoimaa.  
 16 EM: ((hörppää vettä)) joo. ((nyökyttelee)) 
 17 TT:  sitte ku sinne ku pääsee ni [sittehä se,  
 18 EM:                              [mm-m, 
 19 TT:  tilanne paranee. 
 20 EM:  .nii 

Tässä katkelmassa esimies esittää tiedonhakukysymyksen miltä se on tuntunu (rivi 1), 

joka on jatkoa edeltävälle keskustelulle työntekijän tilanteesta eli osa tilannekuvausta. 

Vuoro on muotoiltu suoraksi kysymykseksi, jossa pronomini se viittaa juuri ennen tätä 

katkelmaa mainittuun painavampien tavaroiden nosteluun. Esimies muotoilee vuoronsa 

kysymykseksi, eli hän käsittelee työntekijän episteemistä statusta tietävänä ja omaansa 

ei-tietävänä asian suhteen (Stivers ym. 2011: 10).  

 

Esimies hakee mahdollisesti myönteistä vastausta kysymykseensä, sillä hän ensinnäkin 

hymyilee esittäessään sen, ja toiseksi työhön paluun suunnittelun kontekstin voi ajatella 

olevan tilanne, jossa ehkä odotetaan työntekijän kertovan, että hänellä menee hyvin. 

Työntekijän vastauksesta e- muuten menee ihan hyvi mutta (.) tosiaan ku kunto on nii 

heikko ni (rivit 2–3) on nähtävissä se, että ongelmien esiin tuominen ei ole preferoitua, 

sillä hän tuottaa ensin ennen ongelman esiin tuomista myönnyttelevän vastauksen muuten 

menee ihan hyvi (rivi 2), jossa partikkeli muuten antaa ymmärtää, että jotain huonoakin 

on tulossa. Partikkelilla tosiaan (rivi 2) hän implikoi, että heikko kunto on ollut aiemmin-

kin esillä (VISK § 805). Heikosta kunnosta onkin puhuttu jo katkelmaa edeltävästi. Muo-

toilu ku….ni (rivi 3) projisoi jatkoa puheelle, ja työntekijä jatkaakin kuvaamalla lihasten 

väsymistä (rivi 5) ja kipeytymistä heikon kunnon vuoksi (rivi 7). Esimies vastaa minimi-

palautteilla osoittaen asettuneensa kuulijaksi. 

 

Työntekijä on siis esittänyt osana tilannekuvausta ongelman eli heikon kunnon, ja seu-

raavaksi työntekijä siirtyy kuntoutumispuheeseen. Hän kertoo käyneensä fysiotera-

peutilla viikko sitten (rivit 11–12) ja jatkaa esimiehen minimipalautteen jälkeen se=ei 

tota (.) oikeen antanu lupaa vielä ees käyä niinku kuntosalilla et mistä sais lihasvoimaa 
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(rivit 14–15). Työntekijä esittää siis tässä vuorossaan olleensa halukas jo pääsemään kun-

tosalille, mutta fysioterapeutti ei vielä pitänyt sitä ajankohtaisena. Muotoilulla ei…antanu 

lupaa (rivi 14) työntekijä viittaa siihen, että kuntosaliharjoittelun aloittaminen ei ole työn-

tekijästä itsestä kiinni, vaan lupa on fysioterapeutin takana eikä työntekijän päätettävissä. 

Työntekijä siis vähentää tällä selonteollaan omaa vastuutaan siitä, ettei kunto ole vielä 

paras mahdollinen. Työntekijä käyttää myös ilmausta ees (rivi 14), jolla hän viittaa siihen, 

että kuntosalilla käyminen olisi vähintä, mitä hän voisi tehdä kuntoutumisen eteen. Eli 

kuntosalilla käyminen olisi jotain, josta kuntoutuminen alkaisi etenemään kunnolla. 

Työntekijän puheen myöhempi jatko sitte ku sinne ku pääsee ni [sittehä se (rivi 17) ja 

tilanne paranee (rivi 19) jatkaa tätä samaa linjaa. Liitepartikkelilla -hAn ilmauksessa sit-

tehä (rivi 17) työntekijä merkitsee puhutun osallistujien yhteisesti jakamaksi ja itsestään 

selväksi tiedoksi (Lehtinen 2012: 77). Työntekijä käyttää myös nollapersoonaa viittaa-

maan yhteisesti jaettuun kokemukseen eli että kenen tahansa kunto paranisi, jos pääsisi 

salille sitä kohentamaan (ks. Laitinen 1995). 

 

Tässä katkelmassa työntekijä vastaa esimiehen tiedonhakukysymykseen tuomalla esiin 

ensin kuntonsa heikkoutta eli ongelmapuhetta ja sitten kuntosalilla käymistä ratkaisuna 

ongelmaan. Samalla hän kuitenkin vähentää omaa vastuutaan ongelmasta eli kunnon 

heikkoudesta selonteollaan fysioterapiakäynnistä ja kuntosaliluvan puuttumista. Kuten 

esimerkeissä (1) ja (2), ei tässäkään katkelmassa tai sitä edeltävässä keskustelussa ole 

esitetty kysymyksiä tai muutenkaan nostettu esiin työntekijän toteuttamia kuntoutumis-

toimia, vaan työntekijä ottaa ne itse puheeksi osana responssiaan. Työntekijä asettuu siis 

itse selontekovelvolliseksi sen jälkeen, kun hän on esittänyt ensin ongelman. Esimies 

puolestaan asettuu kuulijaksi työntekijän kertomukselle eikä esitä esimerkiksi tarkentavia 

kysymyksiä, vaan hyväksyy työntekijän puheen responssipartikkeleilla. 

 

Aineistossani on myös toinen vastaava katkelma, jossa työntekijä asettuu selontekovel-

volliseksi kuntoutumistoimiensa suhteen ja pyrkii vähentämään omaa vastuutaan vetoa-

malla ulkopuoliseen auktoriteettiin. Esimerkissä (4) työntekijä on toipumassa selkäleik-

kauksesta, ja neuvottelun tavoitteena on suunnitella työhön paluuta sairauspoissaolon jäl-

keen. (LÄ = lääkäri Terhi, TT = työntekijä, HE = henkilöstöhallinnon edustaja, EM = 

esimies) 
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Esimerkki (4), neuvottelu 11 

 01 LÄ: ööö (0.4) kertosikko, (0.4) omin sanoin itte, (.) 
 02 tästä sun, (0.4) tilanteesta niin ni tota että, 
 03 TT:  joo. 
 04 LÄ:  minkä takii (0.5) oot sairaslomalla ja (0.2) jos 
 05 haluat. 
 06 TT:  .hh [joo siis, 
 07 HE:       [mm-m, 
 08 TT: öö selkäleikkauksen vuoksi?  
 09 (0.9)  
 10 TT: .mt ja tota:(0.4) öö (1.0) m- mä ↑jotenki niinku 
 11 <luulin> että (0.6) että sellasest paranee 
 12 nopeemmin [kun 
 13 EM:           [mm. 
 14 TT:  mitä paraneekaan .hh ja nyt ku mä kävin 
 15  jälkitarkastuksessa viime viikon loppupuolel 
 16 niin, (.) niin se lääkäri sano mulle että .hh (.) 
 17 et pitää niinkun antaa ittellensä se verran aikaa 
 18 et se sano että niinkun keväällä sä oot, (.) sä 
 19 oot yhtä iskussa kun mitä sä olit,  
 20 EM:  mmm. 
 21 TT:  aiemmin .hh et mä (0.3) [jotenkin niinku  
 22 HE:                         [mm hm. 
 23 TT:  mä en oikee osannu ajatella sitä et ensimmäiset 
 24 kaks kolme viikkoo meni niinku tosi kovissa 
 25 ↓kivuissa, 
 26 EM:  mmm. 
 27 TT: et se (.) määrä särkylääkkeit minkä mä söin, 
 28 (0.3) ja silti särki koko ai(h)k(h)a n[(h)i, 
 29 LÄ:                                       [mmm. 
 30 EM:                                       [mmm. 
 31 TT: nii se o jotai ihan ↓käsittämätöntä .hh ja sit 
 32 (.) sit sen mä huomaan että, (0.3) et mä oon  
 33  (0.3) koko aika väsyny, 
 34 EM:  [mm. 
 35 TT:  [siis et et (0.2) pelkästään se et mä kävelen 
 36  lahden ympäri joka ensiski vie hirvittävän pitkän 
 37 ↓aikaa,   
 38 EM:  mm. 
 39 TT:  mut sitä pitää tehä, 
 40 EM:  mmm. 
 41 TT:  nii (.) nii se jälkeen mä oon niinku monta tuntii 
 42 ihan sellanen (.) reporanka että .hh kyl sen 
 43 huomaa että kunto niinkun, (1.2) en ny tiä olikse 
 44 hyvä ennenkään mutta siis (.) [se romahti, 
 45 EM:                               [khöhh 
 46 TT: niin[kun (.) selkeesti,  
 47 EM:     [joo. 
 48 TT:  .hh mut mut (.) mm Terhi (.) Terhi (.) sano mulle 
 49 just että, (1.0) et (.) et kyl se on kuitenki 
 50 niinku iso leikkaus et se [tuntuu,  
 51 EM:                           [mmm. 
 52 TT:  kehossa. 
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 53 EM:  joo. 

 

Ensimmäisessä vuorossaan ööö (0.4) kertosikko, (0.4) omin sanoin itte, (.) tästä sun, (0.4) 

tilanteesta niin ni tota että (rivit 1–2) lääkäri pyytää työntekijää kertomaan tilanteestaan. 

Lääkäri käsittelee työntekijän tilannetta työntekijän oman episteemiseen auktoriteetin alle 

kuuluvana asiana: ensinnäkin muotoilu omin sanoin itte (rivi 1) korostaa sitä, että asiat 

ovat ensisijaisesti työntekijän kokemuspiirissä ja sisältää myös sen, miltä itsestä tuntuu. 

Toiseksi lääkäri käyttää persoonapronominia sun (rivi 2) kehystämään tilanteen käsittä-

mään nimenomaan työntekijän tilannetta. Pronominilla tästä (rivi 2) lääkäri osoittaa kui-

tenkin tietävänsä myös itse jotain työntekijän tilanteesta. Lääkäri siis pyytää työntekijää 

jakamaan muille osallistujille tietoa. Työntekijä vastaa myönteisellä responssipartikke-

lilla joo (rivi 3), mutta ei vielä ehdi aloittaa tilannekuvausta, kun lääkäri tarkentaa minkä 

takii (0.5) oot sairaslomalla ja (0.2) jos haluat eli määrittelee työntekijälle, mitä tämän 

pitäisi kertoa. Vuoron lopussa ilmaus jos haluat (rivi 5) viittaa työntekijän oikeuteen olla 

ilmaisematta salassapidon alaisia tietoja kuten omia terveystietojaan.   

 

Työntekijä vastaa ensin lääkärin tarkentavaan kysymykseen selkäleikkauksen vuoksi? 

(rivi 8) ja jatkaa sitten tilanteen kuvaukseen. Hän aloittaa kuvauksen suunnittelupartikke-

lilla tota (rivi 10) sekä empimisäänteellä ööö (rivi 10), ja puheessa on myös pitkiä taukoja. 

Nämä voivat viitata aiheen delikaattisuuteen, mutta ne voivat myös liittyä myös siihen, 

että työntekijä suunnittelee puhettaan orientoituessaan uudestaan siihen, mitä lääkäri alun 

perin pyysi eli tilanteen kuvaukseen. Tilannekuvaus sisältää tässä esimerkissä kuten 

aiemmissakin ongelmapuhetta, ja työntekijä asemoi itseään suhteessa ongelmaan eli hi-

taasti toipumiseen. Vielä ennen varsinaisen tilannekuvauksen aloittamista hän kertoo 

luulleensa, että paraneminen olisi nopeampaa (rivit 10–12 ja 14), eli hän osoittaa itsekin 

yllättyneensä siitä, miten hidasta toipuminen on. Hän jatkaa kertomalla käynnistään lää-

kärin vastaanotolla jälkitarkastuksessa (rivit 14–19), ja muotoilulla niin se lääkäri sano 

mulle että (rivi 16) hän merkitsee puheensa lainatuksi osoittaen näin, että kyseessä ei ole 

hänen oma mielipiteensä. Lainatun puheen uskottavuutta lisää kategorian lääkäri käyttä-

minen, sillä lääkärillä on episteeminen auktoriteetti tietää jotain toipumisen nopeudesta 

(kategorialla oikeuttamisesta ks. Potter 1996: 114). Muotoilulla pitää niinkun antaa ittel-

lensä sen verran aikaa (rivi 17) työntekijä viittaa siihen, että toipuminen vaatii välttä-

mättä aikaa, ja nollapersoonamuotoa käyttämällä hän yleistää tilannetta siten, että kenen 

tahansa samassa tilanteessa olevan tulisi antaa riittävästi aikaa toipumiselle (ks. Laitinen 
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1995: 355). Työntekijä siis toteaa toipumisensa olevan hidasta eli tuo esiin ongelman ja 

vetoaa lääkärin puheeseen oikeuttaakseen tätä hitautta.  

 

Seuraavaksi työntekijä jatkaa tilannekuvausta siirtymällä nyt kipujensa ja muiden tervey-

dellisten ongelmiensa kuvaamiseen. Eksplikoimalla omia vaivojaan hän oikeuttaa omaa 

tilannettaan eli hidasta kuntoutumista. Hän kertoo ensimmäisten viikkojen menneen tosi 

kovissa kivuissa (rivi 24–25). Lisäksi hän tuo esiin syömiensä särkylääkkeiden määrää ja 

niistä huolimatta ollutta kokoaikaista särkyä (rivit 27–28). Käyttämällä ääri-ilmausta koko 

aika (rivi 28) hän korostaa särkyjen ja väsymyksen olevan läsnä jatkuvasti ja käyttää 

myös tätä keinoa tilanteensa oikeuttamiseen (Pomerantz 1986: 221). Vaikka hän on syö-

nyt särkylääkkeitä ja toiminut muutenkin terveydenhuollon ohjeiden mukaan, hän on silti 

kovasti kipeä, eli tilanne on terveydenhuollon odotusten vastainen ja näin ollen arkaluon-

teinen. Naurahduksella (rivi 28) työntekijä pyrkii korjaamaan tilannetta (Haakana 2001: 

193). Muotoilulla nii se o jotai ihan käsittämätöntä (rivi 31) hän edelleen korostaa sitä, 

että näin hankalaa toipumista hän ei olisi voinut odottaa etukäteen ja etäännyttää itseään 

ongelmallisesta tilanteesta. 

 

Työntekijä jatkaa tilannekuvaustaan ja siirtyy seuraavaksi kuntoutumispuheeseen. Ensin 

hän kertoo olevansa koko aika väsyny (rivi 33) käyttäen uudestaan ääri-ilmausta. Sitten 

hän jatkaa muotoilulla [siis et et (0.2) pelkästään se et mä kävelen lahden ympäri joka 

ensiski vie hirvittävän pitkän ↓aikaa (rivit 35–37), jolla hän käsittelee lahden ympäri kä-

velemistä vähäisimpänä mahdollisena kuntoutustoimena, joka sekin on hänelle tässä toi-

pumistilanteessa vielä hankala. Hän jatkaa vielä myöhemmin kertomalla, että sen lisäksi, 

että käveleminen vie aikaa, se myös aiheuttaa pitkäksi aikaa (monta tuntii, rivi 41) voi-

makasta väsyneisyyttä (ihan sellanen (.) reporanka, rivi 42).    

 

Kuitenkin samalla, kun työntekijä kuvaa ongelmiaan, hän osoittaa sitoutumisensa kun-

toutumistoimiin valituksen lomassa muotoilulla mut sitä pitää tehä (rivi 39). Deonttisella 

ilmauksella pitää työntekijä ilmaisee kuntoutumistoimien välttämättömyyttä ja kontras-

tiivisella lausumapartikkelilla mut hän osoittaa tekevänsä kuntoutumistoimia ongelmista 

huolimatta. Nollapersoonan käytöllä työntekijä laajentaa kuntoutumistoimien välttämät-

tömyyden koskemaan ketä tahansa selkäleikkauksesta toipuvaa (ks. Laitinen 1995: 355).  
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Lopuksi työntekijä vetoaa vielä uudestaan lainattuun puheeseen oikeuttaakseen tilannet-

taan. Hän merkitsee puheensa lainatuksi muotoilulla Terhi (.) sano mulle just että (rivit 

48–49) viitaten tällä neuvottelussa läsnä olevaan työterveyslääkäriin. Lainatulla osuu-

della puheesta (et kyl se on kuitenki niinku iso leikkaus et se [tuntuu, rivit 49–50) työnte-

kijä siis oikeuttaa hidasta toipumistaan ja kuntoutumisessa olevia ongelmiaan. 

   

Esimerkissä (4) työntekijä vastaa siis lääkärin pyyntöön kertoa tilanteestaan kuvaamalla 

ongelmaa eli hidasta toipumista ja kuntoutumistoimien vaikeutta, ja oikeuttaa näitä on-

gelmiaan vetoamalla ulkopuolisiin auktoriteetteihin eli lääkäreihin. Samalla hän kuiten-

kin ilmaisee olevansa sitoutunut kuntoutumistoimiin ongelmista huolimatta ja näin raken-

taa kuvaa aktiivisesta kutoutujasta. Myöskään tässä katkelmassa lääkäri ei tuo esiin tilan-

nekuvauspyynnössään eksplisiittisesti kuntoutumistoimiin liittyvää, mutta työntekijä 

asettuu selontekovelvolliseksi hitaasta toipumisestaan ja kuntoutumistoimistaan.   

 

 

3.3. Aktiivisen kuntoutujan rooli ei ratkaise ongelmaa 

 

Edellä luvuissa 3.1. ja 3.2. olen näyttänyt, miten työntekijä tuottaa kuntoutumispuhetta 

osana tilannekuvausta ja ratkaisuna ongelmaan rakentaen aktiivisen kuntoutujan roolia. 

Seuraavaksi näytän edellisistä poikkeavan tapauksen, jossa työntekijä tuottaa puhetta 

kuntoutumistoimistaan ja rakentaa rooliaan aktiivisena kuntoutujana myös osana ongel-

maa. Tällä tavalla hän implikoi, että aktiivisen kuntoutujan rooli ei ole ratkaisu esitettyyn 

ongelmaan, vaan jopa osa sen syntyä. Katkelma on jälleen neuvottelun alkuvaiheen tie-

don hakemisen ja jakamisen vaiheesta, jossa vuorovaikutus tyypillisesti rakentuu lääkärin 

kysymykseen tai pyyntöön kertoa tilanteesta ja työntekijän vastaukseen. Neuvottelussa 

on läsnä lääkäri, työntekijä, työterveyshoitaja sekä esimies. Esimies osallistuu keskuste-

luun tässä katkelmassa pelkästään kuulijana. (LÄ = lääkäri, TT = työntekijä, TH = työ-

terveyshoitaja) 

 

Esimerkki (5), neuvottelu 2 

 01 LÄ: kerrokko ite omasta tilanteesta sen mitä, (1.1) 
  02 h-haluat.   
 03 TT: heh heh 
 04 LÄ: kertoa ni,   
 05 TT: joo mitä tällä hetkellä on,   
 06 LÄ: niin ja to[ta tota, 
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 07 TT:           [pittääkö se alottaa £aakkosista et 
 08 mä£,    
  09 LÄ: alota iha iha [taus-taustoista niinku, 
  10 TT:               [ni sun kans me ei oo nähtykään. 
  11 LÄ: Anna-Kaisa ei tiiä ni,   
 12 TT: joo. no tota, (0.4) mh no:in vuosi sitte vähä 
 13 vajjaa ni tota (.) .mt alako oireileen toi 
 14 lonkka? (1.9) ↓kipeä ja. (.) ja tuota mä sama- 
 15 olin siinä jo tehny semmosta, (0.7) .mt niin työ 
 16 mmm >virkavapaalla omasta työstäni tai 
 17 toimivapaalla omasta< ↑työstäni, (0.9) ja olin 
 18 tehnyt kuukauen verran sitte kotona ↑etätyötä (.) 
 19 ↓toiselle (1.0) ↑työantajalle ja (.) ja tota 
 20 hehheh £tervey-terveysnäkökohista£ tein sitä 
 21 seisten. 
 22 TH: okei [joo? 
 23 TT:      [ja (.) ja tuota ilmeisesti se oli sitte se 
 24 joka tavallaan niinkö rasitti sen.    
 25 TH: joo-o, 
 26 TT: et mä sen kaheksan tuntia päivässä sitte seisoin. 
 27 TH: joo? 
 28 TT: .mt ja tuota sitte mä vielä alotin semmosen  
 29  ↑kuntokuurin menin kuntosalille, (0.8) ja siellä 
 30 salillahan se sitte tietenki hh, (1.1) totta kai 
 31 ku tehtiin kyykkyjä ja mitä siihen ny kuuluu 
 32 tämmöstä ihan perus, (0.8) voimaharjottelua niin 
 33 tota (0.5) .mt se rupes oireileen?  
 34 TH: joo, 
 35 TT: ja sitten tota: (0.4) .mt se mun 
 36 kuntosaliohjaaja oli sitte ↑fysioterapeutti joka 

37  oli (.) ihan työssään toiminu siis muuallakin 
 38 [osastoilla,  
 39 TH: [joo, 
 40 TT: ja niin edelleen, 
 41 TH: [kyllä. 
 42 TT: [(ja ymmärtäny että) se on ↑varmaan bursiitti  
 43 sitte. 
 44 TH: joo, 
 45 TT: .hh että tota (.) tehhään nyt vaan niin että, 
 46 (0.4) ei tehä semmosia liikkeitä jotka 
 47 ärsyt[täis sitä hirveesti,  
 48 TH:      [mm, 
 49 TT: ja no (.) sit mä,(.) se ei, (0.8) parantunu ja mä 
 50 jouin sitä (0.5) .hh sen kans olemaan sitte 
 51 perumaan niitä kuntosalikäyntejä ja (.) ja töissä 
 52 rupesin känkkäämään ja (0.6 mähän tein sillon (.)  
 54 ((kääntyy E:n puoleen)) (0.4) ↑sitten niin mä 
 55 tulin maaliskuussa ↓töihin. ((katsoo esimiestä, 
 56 joka nyökkää)).mt ja tota (0.6) .hh 
 57 känkkäämäänhän se oli mutta että se kyllä ↑meni 
 58 sitte ko mää itteni oikeen (0.4) ko(h) 
 59 särkylääkkeitähän mä käytin sitte ko mää töihin 
 60 meni että (0.5) .hh oli ↑pakko (0.4).hh ja tuota 
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 61 (.) mutta että ↑sillä pysty niinku ↓liikkumaan 
 62 kyllä että ei siinä mittään semmosta (0.4) sitte 
 63 alko ollee ku työmatkoja käveli ni ylämäet 
 64 semmosia että (0.6) oli niinkö hankalaa,     
 65 TH: [mm, 
  ((poistettu välistä 42 riviä, joissa työntekijä 

kertoo lääkärikäynneistään ja tehdyistä tutkimuk-
sista)) 

 108 TT: ja sitte sielä oli sitä (0.6) .mt öö sit mä kävin 
 109 tuolla (.) fysiatrian polilla ↑sairaalassa 
 110 Lampisen Karin vastaanotolla, (0.9) ja Kari sitte 
 111 kerto sen MRIn ↑tuloksen ja (.) ja tota: (0.6) 
 112 .mt (1.6) öö sitte se sano et siel on kohh 
 113 turvotusta niin paljo (0.3) nestettä että se oli  
 114 nyt pitää rauhottua iha kokonaan et ei saa tehä 

115 mittään ((heh heh)), 

 

Lääkärin ensimmäinen vuoro kerrokko ite omasta tilanteesta sen mitä, (1.1) h-haluat (ri-

vit 1–2) on työntekijälle kohdistettu pyyntö kertoa omasta tilanteestaan. Muotoilemalla 

vuoronsa pyynnöksi kertoa tilanteesta sekä käyttämällä ilmausta ite (rivi 1) lääkäri käsit-

telee tässäkin katkelmassa työntekijää episteemisenä auktoriteettina sen suhteen, millai-

nen hänen nykytilanteensa on. Vuoronloppuisella ilmauksella sen mitä haluat lääkäri viit-

taa työntekijän tietosuojaan perustuvaan oikeuteen olla puhumatta sairaustiedoistaan.  

 

Työntekijä vastaa joo mitä tällä hetkellä on (rivi 5), eli suostuu lääkärin pyyntöön ja tar-

kentaa sen koskemaan tämänhetkistä tilannettaan. Lääkäri vastaa niin ja to[ta tota (rivi 

6) käsitellen omaa vuoroaan preferoimattomana työntekijän vuoroon nähden: hyväksyt-

tyään työntekijän puheen partikkelilla niin hän jatkaa lisäävällä lausumapartikkelilla ja ja 

sen jälkeen suunnittelua ilmaisevalla ilmauksella tota tota. Lääkäri siis odottaa muutakin 

selvitystä kuin nykyhetken kuvauksen. Työntekijä myös tulkitsee lääkärin vuoron näin, 

sillä hän ottaa vuoron jo ennen kuin lääkärin vuoro loppuu kysymällä pittääkö se alottaa 

aakkosista et mä (rivit 7–8), ja lääkäri vastaa pyytämällä työntekijää kertomaan kaiken 

taustoista lähtien. Työntekijä tuo itse esiin perustelun tälle tarkemmalle selvitykselle sa-

nomalla ni sun kans me ei oo nähtykään (rivi 10) ja viittaa tällä työterveyshoitajaan. Lää-

käri vahvistaa työntekijän päätelmän (rivi 11).  

 

Lääkäri on siis pyytänyt työntekijältä taustojen ja tämänhetkisen tilanteen kuvausta, ja 

työntekijä aloittaa sen ongelmapuheella, kuten aiemmissakin esimerkeissä. Hän kertoo, 

miten noin vuosi sitten hänen lonkkansa alkoi oireilla ja tulla kipeäksi (rivit 12–21) hänen 

ollessaan vapaalla aiemmasta työstään ja tehneensä etätyötä toiselle työnantajalle. 
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Vuoron lopuksi hän naurahtaa ja kertoo tehneensä etätyötä terveysnäkökohista seisten 

(rivit 20–21). Naurahtamalla hän merkitsee sanotun epätyypilliseksi ongelmaksi, joka ei 

vastaa yleisiä odotuksia (Haakana 2001: 210). Toisin sanoen ei ole odotettavaa, että istu-

mista terveellisemmäksi ajatellusta seisomisesta tulisi terveysongelmia. Tämä on myös 

ensimmäinen kohta, jossa työntekijä alkaa rakentaa aktiivisen kuntoutujan rooliaan otta-

essaan esiin sen seikan, että hän on ihminen, joka tekee päivittäisiä tekoja kuten valintaa 

seisomisen ja istumisen välillä terveyttään ja kuntoaan ajatellen. Työntekijä jatkaa teke-

mällä päätelmän, että kahdeksan tunnin seisominen kipeytti lonkan (rivit 23–24, 26).   

 

Työntekijä jatkaa ja tuota sitte mä vielä alotin semmosen ↑kuntokuurin menin kuntosalille 

(rivit 28–29) korostaen kuntonsa ylläpitämiseen ja parantamiseen liittyviä toimia lisää-

vällä lausumapartikkelilla vielä (VISK § 804). Myös ilmaus kuntokuuri viittaa tehokkaa-

seen kuntoilujaksoon. Hän kertoo kipeytyneensä entisestään saliharjoittelusta, ja korostaa 

asian itsestäänselvyyttä ilmauksilla tietenki ja totta kai (rivi 30) sekä liitepartikkelilla -

hAn (rivi 30, ks. Lehtinen 2012: 77) tuoden näin esiin, että kenellä tahansa oli vastaavassa 

tilanteessa voinut lonkka kipeytyä. Muotoilulla ku tehtiin kyykkyjä ja mitä siihen ny kuu-

luu tämmöstä ihan perus, (0.8) voimaharjottelua (rivit 31–32) työntekijä tuo esiin lonk-

kakivun tulleen perus eli tavanomaisesta kuntosaliharjoittelusta, eikä mistään erityisestä 

toiminnasta, ja etäännyttää näin itseään oman oireilunsa vastuusta. Hän on siis toteuttanut 

kuntoa ylläpitäviä ja parantavia toimia kuten kuuluukin, mutta niistä on aiheutunut hä-

nelle ongelmia.  Työntekijä jatkaa se mun kuntosaliohjaaja oli sitte ↑fysioterapeutti joka 

oli (.) ihan työssään toiminu siis muuallakin [osastoilla (rivit 36–38) tuoden näin esiin 

sitä, että on harjoitellut ammattilaisen ohjauksessa. Terveydenhuollon ammattinimikkee-

seen viittaamalla työntekijä rakentaa kuvaa siitä, että on harjoitellut ammattilaisen oh-

jauksessa, ja hän korostaa tämän ammattitaitoa vielä kuvaamalla fysioterapeutin toimi-

neen muuallakin osastoilla. Hän kertoo fysioterapeutin epäilleen bursiitti-diagnoosia (rivi 

42) ja antaneen ohjeeksi vähentää ärsytystä aiheuttavia liikkeitä (45–47).  

 

Työntekijä jatkaa kuvaustaan kertomalla, että lonkka ei parantunut (rivi 49) ja jatkaa mä 

jouin sitä (0.5).hh sen kans olemaan sitte perumaan niitä kuntosalikäyntejä (rivit 49–51) 

viitaten muotoilulla ennemmin pakkoon kuin haluun perua kuntosalikäyntejä ja rakentaen 

näin edelleen aktiivisen kuntoutujan roolia. Hän kuvaa joutuneensa töissä känkkäämään 

(rivi 52) ja viittaa ilmauksella vaikeaan liikkumiseen. Mainittuaan tämän jälkeen nyky-

työhön palaamisensa ajankohdan hän toistaa känkkäämäänhän se oli (rivi 57) ja jatkaa 
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sitten heti perään mutta että se kyllä ↑meni sitte ko mää itteni oikeen (rivi 58). Aloittaen 

vuoronsa kontrastoivalla lausumapartikkelilla mutta ja muotoilulla se kyllä meni hän ko-

rostaa omaa sinnikkyyttään työssä jatkamisessa. Työntekijä keskeyttää puheensa tässä 

kohtaa ja hylkää meneillään olevan syntaktisen rakenteen: lausumapartikkelilla ko alkava 

lause jää kesken. Työntekijä tekee siis tässä kohdassa itsekorjauksen (ks. Sorjonen ja 

Laakso 2005: 251). Muotoilusta ko mää itteni oikeen ei voi päätellä, mitä työntekijä teki, 

mutta muotoilu ennakoi predikaattia, joka jää siis puuttumaan. Työntekijä jatkaa raken-

tamalla edelleen itsestään kuvaa sinnikkäänä työssäkävijänä: muotoilussa särkylääkkei-

tähän mä käytin sitte ko mää töihin meni että (rivit 59–60) hän korostaa särkylääkkeiden 

tarpeen itsestään selvyyttä liitepartikkelilla -hAn (ks. Lehtinen 2012: 77). Hän lisää vielä 

perään välttämättömyyttä korostamaan oli pakko (rivi 60). Työntekijä jatkaa vielä mutta 

että sillä pysty niinku liikkumaan kyllä että ei siinä mittään semmosta (rivit 61–62) im-

plikoiden tällä, että huolimatta särkylääkkeiden tarpeesta hän kävi edelleen töissä, koska 

pystyi liikkumaan.   

 

Työntekijän kerronta omasta tilanteestaan päättyy hänen kuvaukseensa käynnistä fysiat-

rilla (riviltä 108 eteenpäin). Työntekijä merkitsee puheen lainatuksi muotoiluilla Kari 

sitte kerto sen MRIn tuloksen (rivit 110–111) ja se sano et (rivi 112) ja vetoaa siis siihen, 

mitä ulkopuolinen auktoriteetti eli fysiatrian erikoislääkäri on sanonut. Hän jatkaa siel on 

turvotusta niin paljo (0.3) nestettä että se oli (rivit 112–113) viitaten tällä tilanteen vaka-

vuuteen, ja tekee sitten taas itsekorjauksen hylkäämällä syntaktisen rakenteen kesken (ks. 

Sorjonen ja Laakso 2005: 250). Lausumapartikkelilla että alkava täydennys ennakoi jon-

kinlaista kuvailua, mutta tätä ei siis tule. Työntekijä jatkaa nyt pitää rauhottua iha koko-

naan et ei saa tehä mittään heh heh (114–115) viitaten fysiatrin hänelle sanomaan, eli 

terveydenhuollon ammattilaisen käskyyn rauhoittaa tilanne. Muotoilulla ei saa tehä mit-

tään työntekijä viittaa kieltoon, joka koskee fyysistä aktiivisuutta sisältäen myös kuntou-

tumiseen liittyvät toimet. Naurahtamalla vuoronsa lopuksi työntekijä käsittelee sano-

maansa ongelmallisena eli hän tunnistaa sen, että kuntoutuminen vaatisi häneltä aktiivisia 

toimia mutta nämä ovat tällä hetkellä kiellettyjä (ks. Haakana 2001: 195).   

 

Esimerkissä (5) työntekijä siis tunnistaa häneen kohdistuvat odotukset kuntoutujana, ku-

ten työntekijät aiemmissakin aineistoesimerkeissä. Poiketen aiemmista esimerkeistä 

työntekijä esittää itsensä alusta lähtien aktiivisena ja kunnostaan huolehtivana ja implikoi, 

että näillä alun perin terveyteen tähtäävillä toimilla on hänen tilanteessaan ollut jopa 
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ongelmaa pahentava vaikutus. Toisin sanoen hän tunnistaa itseensä kohdistuvat odotukset 

kuntoutujana ja osoittaa, että vaikka hän täyttäisi odotukset, eivät ne ole hänen tapauk-

sessaan ratkaisu ongelmaan. 

 

 

3.4. Yhteenveto 

 

Tässä luvussa olen aineistoesimerkein näyttänyt, miten työntekijä tuottaa kuntoutumis-

puhetta osana nykytilanteensa kuvausta. Työntekijän tilannekuvaus taas on responssi 

työntekijälle kohdistettuun pyyntöön kertoa omasta tilanteestaan kuten esimerkeissä (1), 

(4) ja (5), tarkentavaan kysymykseen tilanteesta kuten esimerkissä (3) tai väitteeksi muo-

toiltuun kysymykseen työhön paluun mahdollisuudesta kuten esimerkissä (2). Tavoit-

teena näissä kaikissa on joko hakea tietoa työntekijän tilanteesta tai jakaa sitä osallistu-

jille. Lääkärin tai esimiehen työntekijälle kohdistetut vuorot on muotoiltu yleensä siten, 

että vuoron esittäjä käsittelee työntekijää episteemisenä auktoriteettina kyseisen tiedon 

suhteen. Työntekijät vastaavatkin kuvailemalla omia näkemyksiään ja kokemuksiaan ny-

kyisestä tilanteestaan.  

 

Työntekijöiden kuvailut sisältävät kaikissa esimerkeissä viittauksia työntekijöiden tä-

mänhetkisiin terveydellisiin ongelmiin. Terveydellisten ongelmien esiin ottaminen on toi-

saalta relevanttia, kun huomioidaan konteksti: työhön paluun suunnittelu kohdistuu 

yleensä niihin keinoihin, joilla työntekijää voidaan tukea palaamaan työhönsä ongelmista 

huolimatta. Aiemmassa tutkimuksessa (Weiste ym. 2020) on kuitenkin myös todettu, että 

työntekijät saattavat rinnastaa työterveysneuvottelun lääkärin vastaanottoon, jossa ter-

veyteen liittyvistä ongelmista keskusteleminen on keskeistä.  

 

Neljässä ensimmäisessä esimerkissä työntekijä jatkaa ongelmapuheesta kuntoutumispu-

heeseen. Ongelmapuhe kutsuu ratkaisuja, ja ratkaisuna ongelmaan voidaan usein nähdä 

muutos (Buttny 2004: 180). Työntekijöiden esiin tuomat kuntoutumistoimet voidaan 

nähdä yrityksinä muuttaa tilannetta, toisin sanoen ratkaista ongelmaa. Peräkylä, Sorjonen, 

Tammi, Raevaara ja Haakana (2001: 170) ovat tutkineet potilaan elämäntavoista keskus-

telemista lääkärin vastaanotoilla. Heidän aineistossaan potilas säännönmukaisesti kertoo 

yrityksestään korjata tilannetta, jos tämä kuvaa elämäntapaansa ongelmalliseksi lääkärin 

kysyessä esimerkiksi ruokavalioon liittyvistä asioista. Samalla tavalla tässä luvussa 
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esittämissäni neljässä ensimmäisessä aineistoesimerkissä työntekijät kuvaavat ensin tä-

mänhetkisen tilanteensa jossain määrin ongelmalliseksi ja tuovat esiin sen jälkeen yrityk-

siä korjata tilannetta tai kuvaavat syitä, miksi kuntoutumistoimia ei voi toteuttaa tai niiden 

toteuttaminen on hankalaa.  

 

Esimerkki (5) on poikkeus muihin esittämiini nähden. Esimerkeissä (1), (2), (3) ja (4) 

työntekijät tarjoavat aktiivisen kuntoutujan roolia ratkaisuksi ongelmaan ja toisaalta saat-

tavat vähentää omaa vastuutaan kuntoutumistoimista vetoamalla esimerkiksi ulkopuoli-

siin auktoriteetteihin. Esimerkissä (5) työntekijä rakentaa aktiivisen kuntoutujan roolia 

alusta lähtien, eikä esitä sitä ratkaisuksi kuvaamiinsa ongelmiin. Sen sijaan hän tuo julki 

sen, että huolimatta aktiivisista kunnosta huolehtimisen toimista tai jopa juuri niiden myö-

tävaikutuksella on syntynyt hänen kuvaamiaan terveydellisiä ongelmia. Työntekijä tun-

nistaa häneen kohdistuvat odotukset kuntoutujana ja vastustaa presuppositiota siitä, että 

hän voisi omilla toimillaan vaikuttaa nykyiseen tilanteeseensa eli kuvattuihin terveydel-

lisiin ongelmiin. 

 

Huomionarvoista on, että työntekijän responsseja edeltävät vuorot eivät sisällä viittauksia 

kuntoutumiseen tai siihen liittyviin, työntekijän toteuttamiin toimiin. Työntekijä on näissä 

esimerkeissä se, joka ottaa responsiivisissa vuoroissaan esiin kuntoutumispuheen. Näissä 

esimerkeissä työntekijä siis tuo itse julki itseensä kohdistuvia odotuksia kuntoutujana 

sekä sitä, että aktiiviset kuntoutumistoimet ovat ratkaisu hänen esittämiinsä ongelmiin. 
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4. AKTIIVISUUS JA MOTIVAATIO TYÖHÖN PALUUN EDELLYTYKSENÄ 

 

Tässä luvussa tutkin sitä, miten muut osallistujat kuin työntekijä itse tuovat julki työter-

veysneuvottelussa työntekijään kohdistuvia odotuksia kuntoutujana sekä sitä, miten työn-

tekijä vastaa odotuksiin. Kaikissa tämän luvun esimerkeissäni työntekijää luonnehditaan 

aktiiviseksi tai motivoituneeksi kuntoutujaksi. Esimerkeissä (6) ja (7) luonnehdinta liittyy 

esimiehen tai lääkärin tuottamaan kannanottoon, ja esimerkeissä (8) ja (9) luonnehdinta 

on osa lääkärin vakuuttelua työntekijän motivoitumisesta. Työntekijän oma motivaatio ja 

aktiivisuus suhteessa kuntoutumistoimiin asetetaan esimerkeissä edellytykseksi sille, että 

työhön paluu on mahdollista.  

 

Työntekijän motivaation ja aktiivisuuden korostaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa 

työntekijä asettuu selontekovelvolliseksi kuntoutumistoimistaan. Esimerkissä (6) näytän, 

miten työntekijä tunnistaa julkituodut odotukset ja asettuu eri linjalle responssissaan, ja 

esimerkissä (7) taas osoitan työntekijän asettuvan samalle käsittelylinjalle mutta kuljetta-

van hienovaraisesti keskustelua suuntaan, jossa hänen oma vastuunsa kuntoutumistoi-

mista vähenee. Esimerkissä (8) näytän, miten lääkäri onnistuu vuorovaikutuksen keinoin 

rakentamaan tilanteesta riittävän turvallisen työntekijälle siten, että hän ei asetu selonte-

kovelvolliseksi puhuttaessa hänen vastuullaan olevista kuntoutumistoimista. Kuitenkin 

jopa samassa neuvottelussa voi olla erilaisia vuorovaikutuksellisia tilanteita kuntoutumis-

toimista puhuttaessa, ja esimerkissä (9) näytän, miten esimerkin (8) neuvottelussa myö-

hemmin työntekijä asettuu tekemään selkoa kuntoutumistoimistaan kuitenkin samalla 

etäännyttäen itseään selontekovelvollisuudesta.  

 

 

4.1. Eri linjalle asettuminen  

 

Kun työntekijää luonnehditaan motivoituneeksi kuntoutujaksi ja sitä käytetään peruste-

luna kuntoutumisen mahdollistumiselle, työntekijä voi vastustaa tätä asettumalla eri kä-

sittelylinjalle. Ensimmäisessä esimerkissä (6) työntekijällä on taustallaan pitkä sairaus-

poissaolo lonkkakipujen vuoksi. Neuvottelussa selvitetään mahdollisuuksia palata työhön 

työjärjestelyjä tai työaikaa muuttamalla. Työntekijä on kertonut odottavansa aikaa kirur-

gille, joka arvioi lonkan leikkaustarpeen, ja ilmaissut halunsa palata työhön mahdollisim-

man pian. Edeltävästi on keskusteltu mahdollisista työnkuvamuutoksista mutta tultu 
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siihen johtopäätökseen, että työhön paluu ei onnistu ihan vielä osa-aikaisestikaan, kun 

työntekijä ei kykene kunnolla kävelemään. (TT = työntekijä, TH = työterveyshoitaja, EM 

= esimies, LÄ = lääkäri) 

 

Esimerkki (6), Neuvottelu 2 

01 TT: joo, (.) joo ja sitten mitä mä oon nyt kuullu 
02 mä oon, (.) kahta ihmistä haastatellu tämmöst .hh 
03 (ei) työelämässä olevaa, (.) suurinpiirteen minun 
04 ikästä naista jo- joille on tehty toiselle on,  
05 (.) molempiin, (.) molemmin puolin proteesit 
06 [toisella oli, 
07 TH: [mm. 
08 TT: .hh vaan toisella puolella ja se sano et ei oo 
09 mitään. (.) [niinkö että, 
10 TH:             [joo. 
11 TT: tosi hyvin kuntoutunu ja, (.) pystyy tekemään, 
12  (0.6) pystyy jatk- ovat pystyneet jatkaa 
13 harrastuksia mitä on ja, 
14 TH: kyllä. 
15 TT: mm. ((nyökyttelee)) 
16 TH: °kyllä°, 
17 TT: mt että s- sillä lailla se et täs on ihan 
18 valosaa. (0.3) .mt sen tunnelin päässä. 
19 TH: ↑mm mm. 
20 EM: niin ku sulla on motivaatiota siihen 
21 ↓kuntoutumiseen. 
22 TT: on [on ettei, 
23 EM:    [itehän sen tekkee sen (työn). 
24 TT: ↑niin kyllä. (.) juuri näin °juuri näin°.  
25 (1.0) 
26 TT: ja nyt ku sain ton ortopedin ajan ni sehän se on 
27 tässä se ollu joka, (0.8) on kiikastanu. 
28 LÄ: mm. 
29 TH: mm. 
30 TT: mm. 
31 LÄ: niin kyllä. 
32 TT: niin ku sitä ei oo kuulunu viel, 
33 TH: mm (.) kyllä, 
 

Katkelman alussa työntekijä tuo itse kuntoutumispuheen keskusteluun kuvatessaan haas-

tatelleensa kahta proteesileikkauksessa käynyttä naista ja verratessaan omaa tilannettaan 

heidän tilanteeseensa. Hän korostaa yhteneväisyyksiä itsensä ja näiden kahden naisen vä-

lillä viittaamalla ikä- ja sukupuolikategoriaan (suurinpiirteen minun ikästä naista, rivit 

3–4). Hän käyttää myös lainattua puhetta (rivit 8–9) vahvistamaan omaa näkökulmaansa 

(ks. Buttny 2004: 121). Lainatuksi työntekijän puheen merkitsee muotoilu se sano (rivi 

8). Työntekijä tuo esiin, että toinen näistä hänen haastattelemistaan henkilöistä on tosi 
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hyvin kuntoutunu (rivi 11) korostaen intensiteettipartikkelilla tosi kuntoutumisen onnis-

tumista (rivi 11, VISK § 615). Kehystämällä kannanottonsa muotoilulla että sillä lailla 

(rivi 17) hän implikoi kuntoutumisen mahdollisuutta myös itselleen, koska muutkin hä-

nenkaltaisensa ihmiset ovat kuntoutuneet leikkauksen jälkeen hyvin. Työntekijän esit-

tämä kuvaus kahdesta haastattelemastaan naisesta toimii perusteluna hänen omasta tilan-

teestaan esittämälleen kannanotolle (täs on ihan valosaa sen tunnelin päässä, rivi 18).  

 

Esimies vastaa työntekijän puheeseen tuottamalla työntekijästä luonnehdinnan niin ku 

sulla on motivaatiota siihen kuntoutumiseen (rivit 20–21) perusteluksi kuntoutumisen 

mahdollisuudelle. Esimiehen vastaus on luonteeltaan affilioiva responsiivinen vuoro 

työntekijän kannanottoon. Affilioivaksi vuoro voi tulkita ensinnäkin siksi, esimies hyväk-

syy työntekijän edeltävän vuoron sisältämän johtopäätöksen valosta tunnelin päässä affi-

liaatiota implikoivalla partikkelilla niin (rivi 20, ks. Sorjonen 1999: 183). Lisäksi esimie-

hen ja työntekijän välinen suhde kuvautuu neuvottelussa lämpimänä, ja esimerkiksi myö-

hemmässä vaiheessa neuvottelua esimies lohduttaa työntekijää tämän ilmaistessa surua 

kertoessaan vaikeasta perhetilanteestaan. Käyttämällä lausumanalkuista partikkelia ku 

(rivi 21, ks. VISK § 1035) hän perustelee työntekijän kuntoutumismotivaatiolla sitä, että 

valo tunnelin päässä on mahdollinen eli tukee työntekijän arviota. 

 

Esimiehen vuoro on muotoiltu väitelauseeksi ilman episteemistä statusta vähentäviä ele-

menttejä. Kuntoutumismotivaation voidaan katsoa olevan yksilön ajatuksiin ja ominai-

suuksiin liittyvä asia, joka kuuluu hänen omaan tiedolliseen alueeseensa ja johon hänellä 

on aiheesta eniten tietävänä ensisijainen pääsy (ks. Heritage 2012: 6; Stivers ym. 2011: 

17). Väitelauseeksi muotoiltu ja ilman episteemistä statusta vähentäviä elementtejä tuo-

tettu vuoro voidaan kuulla tavalla, joka hakee vahvistusta sanotulle, eikä niinkään suorana 

väitteenä (Heritage 2012: 6; Stivers ym. 2011: 14). Esimiehen vuoro tuottaa siis odotuk-

sen, että työntekijä vahvistaa hänestä tehdyn luonnehdinnan. Työntekijä vastaa on on ettei 

(rivi 22), ja osoittaa hyväksyvänsä esimiehen luonnehdinnan hänestä motivoituneena 

kuntoutujana. Toistamalla kahdesti esimiehen vuoron sisältämän omistusrakenteen ver-

bin on hän käsittelee esimiehen luonnehdintaa itsestään selvänä ja kiistattomana (ks. Ha-

kulinen & Sorjonen 2009).  

 

Työntekijän vastaus jää kesken esimiehen aloittaessa päällekkäispuhunnan lisäyksellä ite-

hän sen tekkee sen (työn) (rivi 23). Lisäyksellä esimies korostaa työntekijän omaa osuutta 
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kuntoutumisessaan, ja -hAn-liitepartikkelilla hän merkitsee tämän tiedon itsestään sel-

väksi (Lehtinen 2012: 77). Esimies on aiemmassa työntekijää motivoituneeksi kuntoutu-

jaksi luonnehtivassa vuorossa niin ku sulla on motivaatiota siihen kuntoutumiseen (rivit 

20–21) käyttänyt yksiön toista persoonaa osoittamaan, että luonnehdinta koskee nimen-

omaan työntekijää. Lisäyksen itehän sen tekkee sen (työn) (rivi 23) hän muotoilee käyt-

täen nollapersoonaa, joka ulottaa työn tekemisen koskemaan ketä tahansa kuntoutumassa 

olevaa ihmistä (ks. Laitinen 1995: 355). Esimies siis käsittelee kuntoutumista jokaisen 

itse tehtävänä työnä ja työntekijää motivoituneena tähän kuntoutumistyöhön. 

 

Työntekijä hyväksyy myös esimiehen lisäyksen vastaamalla niin kyllä (rivi 24). Tämän 

jälkeen seuraa lyhyt tauko. Diskurssipartikkelin kyllä käyttäminen lausumanloppuisessa 

asemassa viittaa jonkinlaiseen ongelmaan keskustelussa (Hakulinen 2001: 432). Työnte-

kijä osoittaa vastauksellaan niin kyllä heikkoa samanmielisyyttä, joka ennakoi samalla 

tulevaa erimielisyyden osoitusta (ks. Pomerantz 1984: 73). Laimea myötäily ennakoi 

myös työntekijän siirtymistä jatkossa eri linjalle (Mikkola 2014: 188). Työntekijän puhe 

kuitenkin taukoaa hetkeksi, ja sitten hän vahvistaa vielä todeksi esimiehen puheen itse 

tehtävästä työstä toistamalla ilmausta juuri näin (rivi 24).  

 

Keskustelussa seuraa pidempi tauko (rivi 25), jonka aikana muut osallistujat eivät kuiten-

kaan ota vuoroa, ja työntekijä käsittelee tätä odotuksena jatkaa puhettaan. Työntekijä jat-

kaa puhettaan ja nyt ku sain ton ortopedin ajan ni sehän se on tässä se ollu joka on kii-

kastanu (rivit 26–27) ja siirtyy nyt eri linjalle kuin esimies: lisäävä lausumapartikkelilla 

ja (rivi 26) hän tuo keskusteluun uuden näkökulman ja muuttaa keskustelun suuntaa (ks. 

Mikkola 2014: 188). Uusi näkökulma tuo esiin sen, että kuntoutuminen ei ole pelkästään 

hänen omista toimistaan kiinni, vaan siihen vaikuttavat muut kuntoutumisprosessin teki-

jät ja toimijat. Samalla keskustelun suunta muuttuu käsittelemään ortopedin tulevaa aikaa, 

ja katkelman jälkeen keskustelu jatkuukin mahdollisesta leikkaushoidosta tulevaisuu-

dessa. Liitepartikkelilla -hAn (rivi 26) työntekijä merkitsee vuoronsa perusteluksi (ks. 

Lehtinen 2012: 83). Hän siis asettuu selontekovelvolliseksi kuntoutumisestaan vedoten 

ortopedin ajan saamisen hankaluuteen perusteluna sille, ettei ole vielä kuntoutunut ja työ-

kykyinen.  

 

Tässä katkelmassa esimies tuottaa affilioivan luonnehdinnan (rivit 20–21) työntekijästä 

motivoituneena kuntoutujana perusteluksi sille, että työntekijän on hänen itse 
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toteuttamiensa kuntoutumistoimien avulla mahdollista kuntoutua ja palata työhön. Työn-

tekijän reaktiosta nähtiin, että työntekijä käsittelee esimiehen vuoroa tällaisena peruste-

luna eli että motivaatio on merkityksellinen tekijä kuntoutumisen ja työhön paluun kan-

nalta. Vastaamalla aluksi myönteisesti hän sitoutuu esimiehen näkemykseen hänestä mo-

tivoituneena kuntoutujana ja myös siihen, että kuntoutumistyö on suurelta osin itse tehtä-

vää. Asettumalla eri linjalle ja tuomalla keskusteluun toisen näkökulman eli ortopedin 

ajan viipymisen hän kuitenkin vastustaa lopulta presuppositiota siitä, että kuntoutuminen 

olisi yksinomaan omasta motivaatiosta ja itse tekemisestä kiinni. Korostamalla muiden 

kuin itsestään riippuvien tekijöiden osuutta hän asettuu selontekovelvolliseksi siitä, että 

kuntoutumisessa on ehkä ollut viiveitä ja vastustaa sitä, että kuntoutumisen nopeus tai 

edistyminen olisi riippunut hänen motivaatiostaan. 

 

 

4.2. Samalle linjalle asettuminen  

 

Työntekijä voi kuitenkin tuoda omaa näkemystään esiin myös tuottamalla ensin saman-

linjaisen responssin ja kuljettamalla sitten keskustelua hienovaraisesti haluamaansa suun-

taan (ks. Mikkola 2014: 185). Esimerkissä (7) tilanne on samankaltainen kuin edellä: tällä 

kertaa lääkäri esittää työntekijästä luonnehdinnan, ja työntekijä asettuu lääkärin kanssa 

ensin samaan linjaan mutta jakaa vastuuta kuntoutumisestaan myös muille toimijoille.  

 

Tässä neuvottelussa pohditaan työhön paluun tapaa selkäleikkauksen jälkeen. Katkelmaa 

ennen työntekijä on kuvannut leikkauksesta toipumisen hitautta, ja esimies on tehnyt tar-

kentavan kysymyksen siitä, että menikö leikkaus itsessään kuitenkin hyvin. Työntekijä 

on vastannut esimiehen kysymykseen myöntävästi ja perustellut sitä sillä, että sai koke-

neen ortopedin. (TT = työntekijä, L = lääkäri, E = esimies) 

 

Esimerkki (7), Neuvottelu 11 

01 TT: sattu hyvä tsaikka sii[nä. 
02 LÄ:                       [joo-o. 
03 (4.2) 
04 LÄ: nii ja sitte sä itte aktiivisesti ↓kuntoutat. 
05 TT: joo, 
06 LÄ: nii- it[tees niin [ni [tota että, 
07 TT:        [joo.          [.joo. 
08 EM:                   [mmm. 
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09 LÄ: .hh et et et se (.) se (.) on niin ni tota: (.) 
10 leikkaus oli vasta puolet hoidosta että,      
11 EM: m[m. 
12 TT:  [mm[m. 
13 LÄ:     [kuntoutuminen on se toinen puoli. 
14 TT:  joo-o. 
15 LÄ: joo-o. 
16 TT: .hh joo ja (.) mul kävi jo heti (.) ennen 
17 leikkausta niin (.) niin (.) tota: (1.0) eh fy- 
18 (.) fysioterapeutti kävi neuvomas et miten (.) 
19 miten (.) käännytään ja miten noustaan ja,  
20 EM: mm. 
21 TT: .hh ja nyt mul oli viime viikol kans se fysio- (.) 
22 terapeutin (.) vastaanotto niin tota (1.0) hh niin 
23 siin käytiin läpi semmosii (.) mhh niinku 
24 kuntoutustapojah. 
25 EM: joo. 
26 TT: ja (.) ja liikkeitä ja (0.8) mm miten paljon  
27 kannattaa kävellä ja sitte taas levätä. 
28 EM: mmmh. 
29 (0.6) 
30 TT: et aika hienoo kyllä. 
31 EM: [mmm. 
32 TT: [ihmist hoidetaan nii kokonaisvaltasesti. 

 

Työntekijä perustelee ensimmäisessä vuorossaan toipumisensa edistymistä hyvällä tuu-

rilla (rivi 1, hyvä tsaikka). Lääkäri hyväksyy tämän samanmielisellä responssipartikkelilla 

joo-o (rivi 2). Keskustelussa seuraa pitkä tauko, jonka jälkeen lääkäri jatkaa puhetta toi-

pumisesta työntekijää luonnehtivalla vuorolla nii ja sitte sä itte aktiivisesti kuntoutat (rivi 

4) tuoden näin keskusteluun puheen kuntoutumistoimista. Responssipartikkeli nii (rivi 4) 

merkitsee lääkärin vuoron jatkoksi edelliselle keskustelulle (Helisten 2018: 67). Lisää-

vällä lausumapartikkelilla ja (rivi 4) hän merkitsee sanomansa yhtä aikaa voimassa ole-

vaksi edellä puhutun kanssa, eli hän liittää työntekijän itse toteuttamat aktiiviset kuntou-

tumistoimet toiseksi perusteluksi toipumiselle. Pronominilla itse (rivi 4) lääkäri merkitsee 

työntekijän tekemän kuntoutumistyön omin avuin tehtäväksi. Myös tässä katkelmassa sa-

moin kuin esimerkissä (6) työntekijän luonnehdinta aktiiviseksi kuntoutujaksi toimii pe-

rusteluna sille, että kuntoutuminen ja lopulta työhön paluu ovat mahdollisia. Samoin kuin 

esimerkissä (6), lääkärin vuoro on muotoiltu suoraksi väitelauseeksi ilman episteemistä 

statusta alentavia muotoiluja ja kutsuu näin työntekijää vahvistamaan tiedon (Stivers ym. 

2011: 14).  
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Työntekijä vahvistaa lääkärin vuoron sisältämän tiedon samanmielisellä responssipartik-

kelilla joo (rivi 5, ks. Sorjonen 1999: 183; ks. myös Sorjonen 2001: 199) hyväksyen sa-

malla hänestä tehdyn luonnehdinnan. Lääkärin seuraavissa vuoroissa esiintyvät sanojen 

hakeminen, useat tauot sekä suunnitteluilmaus tota (rivit 6 ja 9) viittaavat siihen, että 

lääkärillä on ongelmia jatkaa puhetta työntekijän lyhyen responssivuoron jälkeen ja että 

hän ehkä odotti työntekijän jatkavan puhettaan ja tekevän selkoa kuntoutumistoimistaan. 

Lääkärin ongelmat puheen jatkamisessa voivat viitata siihen, että lääkäri käsittelee sensi-

tiivisenä asiana työntekijän asettamista selontekovelvolliseksi toimistaan. Työntekijä 

toistaa myönteisen vastauksensa kahdesti (rivi 7) lääkärin seuraavan vuoron aikana sitou-

tuen näin vielä vahvemmin lääkärin luonnehdintaan hänestä.    

 

Lääkäri jatkaa perustellen aktiivisen kuntoutumisen tärkeyttä sillä, että leikkaus on vasta 

puoli hoitoa (rivit 9–10 ja 13) ja tekee tällä näkyväksi työntekijän oman vastuun kuntou-

tumisesta. Työntekijä vastaa tähän myönteisellä responssipartikkelilla joo-o (rivi 14), 

joka merkitsee lääkärin vuoron sisältämän tiedon ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Pelkkä 

responssipartikkeli responssina viittaa siihen, että työntekijä odottaa lääkärin jatkavan pu-

hettaan (ks. Sorjonen 2001: 209). Kun lääkäri vastaakin vain lyhyesti toistamalla työnte-

kijän vastauksen (joo-o, rivi 15) siirtäen näin puheenvuoron uudestaan työntekijälle, kä-

sittelee työntekijä tätä odotuksena jatkaa puhettaan ja alkaa selostaa kuntoutumiseen liit-

tyviä toimiaan. Työntekijä ei siis reagoi asettumalla selontekovelvolliseksi vielä lääkärin 

luonnehdinnan jälkeen, vaan vasta sitten, kun keskustelussa selvästi luodaan odotuksia 

hänen selonteolleen.  

 

Työntekijä alkaa selostaa kuntoutumistoimiaan ja kertoo fysioterapeutin käyneen jo en-

nen leikkausta neuvomassa kääntymistä ja nousemista leikkauksen jälkeen (rivit 16–19). 

Hän korostaa kuntoutumistoimien pitkäaikaisuutta kestoa ilmaisevalla adverbilla jo (rivi 

16, VISK § 1518). Työntekijän vuorossa on runsaasti taukoja, suunnittelupartikkeli tota 

(rivi 17) ja toistoa (niin (.) niin, rivi 17 sekä miten (.) miten, rivit 18–19), jotka viittaavat 

siihen, että omista kuntoutumistoimista vastaaminen toiselle henkilölle voi olla sensitii-

vinen aihe ja nostaa esiin lausumattoman kysymyksen siitä, ovatko toimet olleet riittäviä. 

Esimiehen kuulijaksi asettumista osoittavan responssipartikkelin mm (rivi 20) jälkeen hän 

jatkaa selontekoaan kertomalla käyneensä leikkauksen jälkeen fysioterapeutin vastaan-

otolla neuvonnassa kuntoutumisen suhteen (rivit 21–24). Fokuspartikkelilla kans (rivi 21) 

hän korostaa kuntoutumistoimien toistuvuutta (VISK § 840). Kuvauksillaan työntekijä 
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tekee näkyväksi sen, että hän on jo ennen leikkausta sitoutunut kuntoutujan rooliin ja että 

sitoutuminen on jatkunut myös leikkauksen jälkeen hänen käydessään fysioterapeutin 

vastaanotolla, eli hän asettuu selontekovelvolliseksi toimistaan. Ottamalla esiin nimen-

omaan fysioterapeutin kanssa yhdessä tehdyt toimet eikä esimerkiksi kotona itse tehtäviä 

harjoitteita hän samalla kuitenkin implikoi, että kuntoutuminen ei ole pelkästään yksin 

tehtävää työtä, vaan muillakin toimijoilla kuten fysioterapeutilla on roolinsa siinä. Työn-

tekijä siis jatkaa tässä lääkärin aloittamaa käsittelylinjaa kuntoutumispuheessaan, mutta 

tuo hienovaraisesti itse tehtävän kuntoutumistyön rinnalle myös uuden näkökulman (ks. 

Mikkola 2014: 185) eli muiden toimijoiden roolin kuntoutumisessa.  

 

Työntekijä päättää kuvauksensa rivin 30 kannanottoon et aika hienoo kyllä ja kannanottoa 

tarkentavaan laajennukseen ihmist hoidetaan niin kokonaisvaltasesti (rivi 32). Muotoi-

lussa ihmist hoidetaan ihminen on hoidon kohteena eikä aktiivisena tekijänä, eli työnte-

kijä käsittelee kuntoutumistoimia myös ihmiseen kohdistuvana eikä vain ihmisen itse te-

keminä. Käyttämällä geneeristä ilmausta ihminen hän laajentaa tällaiset kuntoutuskäytän-

nöt koskemaan kaikkia ihmisyksilöitä eikä vain itseään eli käsittelee tätä yleisenä tapana 

toimia. Tällä tavoin hän tuo edelleen esiin näkökulmaansa myös muiden toimijoiden roo-

lista kuntoutumisen prosessissa.  

 

Kuten esimerkissä (6), myös tässä katkelmassa lääkärin ilman episteemistä statusta vä-

hentäviä elementtejä suoraksi väitelauseeksi muotoilema ja perusteluna käytetty luonneh-

dinta työntekijästä aktiivisena kuntoutujana kutsuu työntekijää vahvistamaan tiedon. Sen 

sijaan, että työntekijä asettuisi tämän jälkeen selontekovelvolliseksi hän vain vahvistaa 

tiedon lyhyellä responssilla. Sen jälkeen lääkäri tuo esiin puheessaan työntekijän omaa 

vastuuta kuntoutumisesta ja luo edelleen odotusta siitä, että työntekijä tekisi selkoa kun-

toutumisestaan. Työntekijä tunnistaa tämän ja toimii odotuksenmukaisesti. Asettumalla 

samaan linjaan mutta viemällä keskustelua silti hienovaraisesti haluamaansa suuntaan 

hän vastustaa lääkärin perustelun sisältämää implikaatiota siitä, että kuntoutuminen olisi 

yksinomaan työntekijän omista aktiivisista toimista kiinni. 
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4.3. Selontekovelvollisuuteen ei orientoiduta 

 

Työntekijän luonnehtiminen aktiiviseksi ja motivoituneeksi kuntoutujaksi sekä työnteki-

jän oman vastuun korostaminen liittyen kuntoutumiseen luo siis odotuksia työntekijää 

kohtaan. Työntekijä voi tunnistaessaan odotukset asettua neuvottelussa selontekovelvol-

liseksi kuntoutumistoimistaan. Aineistossani on myös yksi poikkeustapaus, jossa työnte-

kijästä tehtyä luonnehdintaa ei kuitenkaan seuraa selonteko. Neuvottelussa ollaan sopi-

massa työhön paluun ajankohdasta ja tavasta selkäleikkauksen jälkeen, ja ennen katkel-

maa on sovittu jo osasairauspäivärahan käytöstä siten, että työntekijä palaa työhönsä osa-

aikaisesti. Lääkäri on ehdottanut vielä muutaman viikon jatkoa sairauspoissaololle ennen 

osa-aikaista paluuta työhön. Katkelmaa edeltävästi on yhdessä sovittu paluun päivämää-

rästä. (LÄ = lääkäri, TT = työntekijä, EM = esimies) 

 

Esimerkki (8) Neuvottelu 7 

01 LÄ: et vaik tilanne nyt on tämmöne ni jos aattelee 
02 että, (.) pelkässä liikkuvuudessa on viikossa 
03 saatu noin iso [parannus, 
04 TT:                [(joo) ((ääni ei kuulu kunnolla)) 
05 LÄ: mitä nyt verrattiin siihen fysioterapeutin 
06 arvioon niin nytku se, (.) .hh ja mä tiedän että 
07 sullon pirunmoinen motivaati(h)o [heh heh 
08 TT:                                  [heh heh ((kat-  

  soo alaspäin)) 
09 EM: [mm-m. ((hymyilee)) 
10 LÄ: [että tota, 
11 EM: mm. 
12 LÄ:  et veikkaan et ku sä pääset nyt vähä enemmän sitä 
13 selkää käyttää ja saat ne kuntosalihommat sinne 
14 nii [niin nii, 
15 TT:     [((nyökyttelee)) 
16 LÄ: sit ei oo, (.) ihan niin tarkkaa sen  
17 työnkuvankaan suhteen [että kyllä, 
18 EM:                       [mm. 
19 LÄ:  sitten y- (.) tossa kohtaa siihen on ny viä se 
20 nelisen viikkoo.  
 ((keskustelu siirtyy työnkuvasta puhumiseen)) 

 

Tässä katkelmassa lääkäri tuo kuntoutumispuheen keskusteluun arvioidessaan työnteki-

jän työhön paluun onnistumista ja edeltävästi neuvottelussa tehtyä työhön paluun suun-

nitelmaa. Muotoilulla et vaik tilanne on nyt tämmöne (rivi 1) lääkäri viittaa siihen, että 

toipuminen on vielä nykyhetkellä kesken. Konsessiivisella lausumapartikkelilla vaik lää-

käri merkitsee mahdolliseksi sen, että työhön paluu voi nykytilanteesta huolimatta 
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onnistua suunnitelman mukaan (VISK § 1140). Hän perustelee mahdollisuutta sillä, että 

liikkuvuus on pienessä ajassa parantunut selvästi (rivit 2–3). Työntekijä hyväksyy tämän 

myönteisellä vastauksellaan (rivi 4), joka tulee päällekkäispuhuntana kesken lääkärin pu-

heen. Lääkäri jatkaa vielä puhettaan liikkuvuuden parantumisesta verrattuna viikon takai-

seen fysioterapeutin arvioon (rivit 5–6) ja jatkaa lisäyksellä niin nytku se (rivi 6), mutta 

keskeyttää puheensa tähän ja tuottaa tässä välissä vakuutuksen työntekijän motivaatiosta.  

 

Lääkärin vakuutus ja mä tiedän että sullon pirunmoinen motivaatio (rivit 6–7) on irralli-

nen lisäys, joka tulee keskellä lääkärin puhetta toipumisen edistymisestä. Lisäävällä lau-

sumapartikkelilla ja (rivi 6) lääkäri merkitsee myös kuntoutumismotivaation merkityk-

selliseksi toipumisen ja työhön paluun suhteen (ks. VISK § 801). Irrallinen lisäys toimii 

ennaltaehkäisevänä vakuutuksena siitä, että vaikka seuraavaksi puhutaan työntekijän itse 

tehtävistä kuntoutumistoimista ei hänen motivaatiotaan epäillä. Lääkärin vuoro päättyy 

nauruun, joka alkaa jo sanassa motivaati(h)o (rivi 7) ja näin merkitsee jotain vuorossa 

naurattavaksi kutsuen samalla kuulijan mukaan nauruun (Glenn 2003: 55). Nauru voi liit-

tyä tässä kahteen seikkaan. Ensinnäkin lääkäri käyttää asiatyylistä poikkeavaa ja neuvot-

telun institutionaalista kontekstia tuttavallisempaan suhteeseen viittaavaa ilmausta pirun-

moinen (rivi 7), jota hän korjaa naurahtamalla (ks. Glenn 2003: 127). Toiseksi nauru voi 

liittyä myös siihen, että arvioidessaan työntekijän motivaatiota lääkäri menee alueelle, 

jolle työntekijällä itsellään on episteeminen auktoriteetti, ja naurahtamalla lääkäri korjaa 

tilannetta. 

 

Työntekijä vastaa lääkärin puheeseen nauramalla samanaikaisesti (rivi 8), eli hän vastaa 

kutsuun osoittaen toisaalta ymmärtäneensä asiatyylistä poikkeavan ilmaukseen sisältyvän 

huumorin. Toisaalta työntekijä voi vastaamalla nauruun ilmaista myös muuta asennoitu-

mista (ks. Glenn 2003: 127), ja samanaikainen katseen laskeminen voikin viitata nolos-

tumiseen lääkärin kehujen vuoksi. Esimies myötäilee lääkärin sanomaa responssipartik-

kelilla mm-m (rivi 9) osoittaen näin asettuvansa samaan linjaan puhutun kanssa. Esimies 

myös osoittaa hymyilemällä tunnistaneensa huumorin lääkärin puheessa. Lääkäri jatkaa 

tämän jälkeen merkitsemällä suunnittelupartikkeleilla että tota (rivi 10) aikeensa jatkaa 

puhettaan, ja esimies toistaa lääkärin puheen keskeydyttyä vielä myönteisen vastauksensa 

mm (rivi 11) vahvistaen näin myönteistä asennoitumistaan sanottuun.  
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Seuraavaksi lääkäri jatkaa siirtymällä käsittelemään työntekijän itse toteuttamia kuntou-

tumistoimia ja niiden työhön paluuta edistävää vaikutusta (rivit 12–14). Käyttämällä yk-

sikön toista persoonaa (sä pääset, rivi 12 ja saat, rivi 13) lääkäri merkitsee kuntoutumis-

toimet työntekijän itse toteuttamiksi. Modaalisen ilmauksen pääset (rivi 12) käyttäminen 

viittaa siihen, että tulevaisuudessa työntekijällä aiempaa parempi mahdollisuus tehdä sel-

kää kuormittavia asioita, kun rajoituksia ei enää ole. Työntekijä hyväksyy lääkärin vuoron 

nyökyttelemällä myöntävästi (rivi 15) eli sitoutuu lääkärin esittämiin kuntoutumistoimiin. 

Lääkärin vuoro loppuu suunnittelupartikkeliin niin nii ja sitä edeltää partikkeli nii (rivi 

14), joka ennakoi jatkoa puheelle. Lääkäri jatkaakin puhetta aloittamalla seuraavan vuo-

ronsa partikkelilla sit (rivi 16), ja tällä muotoilulla kun – nii sit lääkäri orientoituu syy-

seuraussuhteeseen työntekijän itse tekemisen kuntoutumistoimien ja työtehtäviin pysty-

misen välillä. Lääkärin puhe siis implikoi, että työhön paluun onnistuminen on kiinni 

työntekijän itse toteuttamista kuntoutumistoimista, ja tällainen implikaatio tuottaa odo-

tuksia työntekijää kohtaan toteuttaa mainittuja kuntoutumistoimia. 

 

Vaikka tässäkin katkelmassa korostuvat työntekijän oman aktiivisuuden ja motivaation 

varaan jäävät ja itse tehtävät kuntoutustoimet, työntekijä ei vastaa näihin kuitenkaan ve-

toamalla muiden toimijoiden osuuteen kuntoutumisprosessissa tai tuottamalla selontekoja 

omista kuntoutumistoimistaan. Kesken kuntoutumispuheen irrallisena lisäyksenä tuleva 

luonnehdinta ei ensinnäkään tarjoa työntekijälle paikkaa selontekojen tuottamiseen, ja li-

säksi se toimii työntekijälle vakuutuksena siitä, että vaikka seuraavaksi puhutaan hänen 

itse tekemistään kuntoutumistoimista, lääkärillä on luotto hänen tekemisiinsä. Toiseksi 

lääkäri on katkelman alussa arvioinut työntekijän tilanteen edistymisen hyväksi eli tuonut 

julki työntekijän onnistumista kuntoutumisessa. Näillä toimillaan lääkäri onnistuu raken-

tamaan luottamusta työntekijää kohtaan, ja tämä auttaa välttämään sen, että työntekijä 

asettuisi tekemään selkoa kuntoutumistoimistaan.  

 

 

4.4. Selontekovelvollisuudesta etääntyminen 

 

Esimerkissä (8) lääkäri siis vakuuttaa tietävänsä sen, että työntekijä on motivoitunut kun-

toutumaan, ja tämä synnyttää työntekijälle turvallisen tilanteen, jossa hänen on helppo 

mukautua vakuutuksen sisältämän luonnehdinnan tuottamiin odotuksiin. Aineistoni 

osoittaa, että vakuuttelusta huolimatta työntekijä voi kuitenkin asettua 



49 
 

selontekovelvolliseksi toimistaan ja että tämä voi tapahtua jo samassa neuvottelussa, 

missä aiemmin onnistuttiin vakuuttelulla luomaan luottamusta työntekijän toimia koh-

taan. Esimerkki (9) on katkelma samasta neuvottelusta kuin esimerkki (8) ja osoittaa, mi-

ten kuntoutumismotivaation vakuuttelu voi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijä kuitenkin 

tekee selkoa toimistaan mutta samalla etäännyttää itsensä selontekovelvollisuudesta. (LÄ 

= lääkäri, EM = esimies, TT = työntekijä) 

 

Esimerkki (9) Neuvottelu 7 

01 LÄ: sit täytyy vaa jarruttaa jos näyttää et se, 
02 (0.4) nousee [liian, 
03 EM:              [mm-m. ((nyökyttelee)) 
04 LÄ: nopeesti mutta, .hh [mä oon aika toiveikas, 
05 TT:                     [nii mie luulen et se on 
06 kuitenki nii, 
07 LÄ: on. 
08 TT: monta viikkoo vielä siihen. 
09 LÄ:  joo. 
10 EM:  mm. 
11 LÄ: ja kuten sanottu se että se niinku (.) mul ei oo 
12 pienintäkään epäilystä ettetkö sä (.) ho-(h)oida 
13 ittees [ja tee 
14 EM:        [mm-m. 
15 TT:        [joo. ((nyökkää)) 
16 LÄ: niitä harjoitteita mitä sulla on niin .hh   
17 [niin niin, 
18 EM: [niin, 
19 TT: [mä en tiä et joks mie sulle kerkesin sanoo 
20 siit et mullon ens perjantaina seuraava 
21 fysioterapeutin [vuoro ja,  
22 LÄ:                 [mm, 
23 EM: mm. 
24 TT: se sano et sillon katotaa se (.) tilanne että 
25 antaaks hän jo luvan tota (.) tonne (.) 
26 kunto[salille. 
27 EM:      [nii mennä salille [joo. 
28 TT:                         [joo.                                       
 

Lääkäri arvioi ensimmäisessä vuorossaan osittaisen työhön paluun suunnitelmaa, joka on 

tehty neuvottelussa juuri ennen tätä katkelmaa. Hän esittää vaihtoehdon jarruttaa työtun-

tien nostamissuunnitelmaa, jos ongelmia ilmenisi (rivit 1–2 ja 4). Lääkäri päättää lausu-

man kontrastiiviseen partikkeliin mutta (rivi 4), joka lieventää esitettyä ongelmien ilme-

nemisen mahdollisuutta (ks. Koivisto 2011: 151). Sisäänhengityksen jälkeen lääkäri jat-

kaakin mä oon aika toiveikas (rivi 4) eli tuomalla esiin kontrastiivista myönteistä 
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näkökulmaa suunnitelman onnistumiseen. Intensiteettipartikkelilla aika hän kuitenkin 

esittää näkökulman jossain määrin varauksellisena. 

 

Työntekijän responssi nii mie luulen et se on kuitenki nii (rivit 5–6) lääkärin vuoroon 

alkaa päällekkäispuhuntana jo ennen kuin lääkärin puhe loppuu ja on samassa linjassa sen 

kanssa, mitä lääkäri esittää kontrastiivisen lausumapartikkelin mutta jälkeen. Kehystä-

mällä vuoronsa episteemistä statusta vähentävällä ilmaisulla niin mie luulen (rivi 5) hän 

esittää asian omana arvelunaan: persoonapronominin mie käyttö merkitsee sanotun hänen 

omaksi mielipiteekseen ja verbin luulen käyttö taas viittaa siihen, että kyseessä on oletta-

mus. Ilmauksella kuitenkin (rivi 6) hän luo kontrastia samalla tavoin kuin lääkäri lausu-

mapartikkelilla mutta. Lääkäri vastaa työntekijän vuoroon jo ennen puheen päättymistä 

toistamalla työntekijän vuoron kopulaverbin on (rivi 7) eli ennakoi, mitä työntekijä on 

sanomassa, ja sitoutuu siihen (ks. Hakulinen & Sorjonen 2009: 132). Työntekijä jatkaa 

vielä lisäämällä puheensa loppuun perustelun monta viikkoo vielä siihen (rivi 8). Lääkäri 

ja esimies kuittaavat työntekijän vuoron samanmielisillä responssipartikkeleilla (rivit 9 ja 

10) ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Osallistujat siis ovat yhtä mieltä siitä, että työhön pa-

luu voi tehdyllä suunnitelmalla onnistua. 

 

Seuraavaksi lääkäri kuitenkin lisää edellä puhuttuun vielä toisen näkökulman eli työnte-

kijän itse toteuttamat aktiiviset kuntoutumistoimet. Hän aloittaa lisäyksen muotoilulla ja 

kuten sanottu se että se niinku (rivi 11), jossa lisäävällä lausumapartikkelilla ja hän kytkee 

vuoron edellä puhuttuun (VISK § 801). Ilmauksella kuten sanottu hän viittaa informaa-

tion toistumiseen, eli että työntekijän motivaatio on jo aiemmin keskustelussa todettu hy-

väksi. Hän jatkaa mul ei oo pienintäkään epäilystä ettetkö sä ho-(h)oida ittees ja tee (rivit 

11–13) ja niitä harjoitteita mitä sulla on niin niin niin (rivit 16–17) vakuuttaen näin tie-

tävänsä työntekijän motivaation eli luonnehtien tätä motivoituneeksi kuntoutujaksi. Ääri-

ilmauksella pienintäkään (rivi 12) lääkäri ei jätä epäilykselle sijaa vakuutuksessaan. Lää-

kärin luonnehdinta työntekijästä motivoituneena kuntoutujana tuo myös julki hänen nä-

kemystään siitä, miten kuntoutuja tulee toimia. 

  

Tilanteeseen, jossa on tarve vakuutella luottamusta, sisältyy implikaatio, että myös epä-

luottamus on mahdollinen. Lisäksi lääkärin vuoron muotoilu henkilökohtaiseksi näke-

mykseksi tuo esiin sen, että lääkäri arvioi tilannetta omasta lähtökohdastaan eli niillä tie-

doin, joita hänellä työntekijästä on. Yksikön ensimmäisen persoonan mul (rivi 11) 
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käyttäminen toimii tässä lääkärin episteemisen asennoituman merkitsijänä: lääkärillä it-

sellään ei siis ole epäilystä työntekijästä tuottamansa luonnehdinnan paikkansa pitävyy-

destä, mutta hän puhuu toisaalta vain omasta näkökulmastaan. Tällainen muotoilu sig-

naloi myös muille mahdollisuutta osallistua puheeseen tuomalla esiin omia näkökulmiaan 

(ks. Rauniomaa 2007: 241). Esimies osoittaa vastatessaan responssipartikkelilla mm-m 

(rivi 14), että hän jakaa lääkärin esittämän käsityksen työntekijästä kuntoutujana (Kan-

gasharju 1996: 304). Työntekijä vastaa responssipartikkelilla joo (rivi 15) osoittaen näin 

hyväksyvänsä sekä lääkärin vakuutuksen että sen sisältämät presuppositiot. Kummatkin 

vastaukset tulevat päällekkäispuhuntana ja kesken lääkärin puheen, mikä osoittaa esimie-

hen tunnistavan lääkärin vakuutuksessa kohdan, jossa vakuutukseen voi yhtyä, ja työnte-

kijän tunnistavan kohdan, jossa vakuutuksen voi hyväksyä. 

 

Työntekijä vastaa vakuutteluun ja sen sisältämään luonnehdintaan selonteolla. Respons-

sista on kuitenkin nähtävissä halu etäännyttää itseään epäluottamuksen hälventämispu-

heesta. Kehystämällä seuraavan puheensa rakenteella mä en tiä et joks mie sulle kerkesin 

sanoo (rivit 19–20) hän viittaa ilmeisesti aiempaan lääkärin ja hänen itsensä väliseen, 

neuvottelun ulkopuoliseen keskusteluun. Viittaamalla aiempaan keskusteluun työntekijä 

tuo esiin kertovansa nyt jotain, jota ei olisi välttämättä enää tarpeen toistaa, kun se on jo 

tiedossa. Työntekijä jatkaa kertomalla fysioterapeutin käynnin olevan pian, eli hän aset-

tuu samalle linjalla lääkärin vuoron kanssa rakentaen aktiivisen ja motivoituneen kuntou-

tujan roolia. Toisaalta taas viittaamalla siihen, että fysioterapeutilla on valta päättää hänen 

kuntosalille pääsystään tässä tilanteessa (antaaks hän jo luvan, rivi 26), hän vähentää 

omaa vastuutaan siitä, miksi ei ole jo mahdollisesti käynyt kuntosalilla. Näin hän asettuu 

tekemään selkoa kuntoutumiseen liittyvistä toimistaan, vaikkakin samalla etäännyttää it-

seään selontekovelvollisuudesta. Selon tekeminen kuntoutumistoimista osoittaa, että 

työntekijä orientoituu itseensä kohdistuviin odotuksiin, jotka tulevat julki lääkärin va-

kuuttelevassa vuorossa. 

 

Esimerkeissä (8) ja (9) lääkäri ei kutsu edeltävällä vuorollaan työntekijää vahvistamaan 

sitoutumistaan kuntoutumistyöhön samalla tapaa kuin esimies esimerkissä (6) ja lääkäri 

esimerkissä (7). Tämä näkyy työntekijän responsseista: esimerkissä (8) työntekijä käsit-

telee kesken lääkärin puheen irrallisena lisäyksenä tulevaa vakuuttelua kehuna, eikä asetu 

selontekovelvolliseksi. Esimerkissä (9) hän taas tuottaa selonteon, mutta kehystää vuo-

ronsa siten, että hänen oli joka tapauksessa tarkoitus kertoa kuntoutumistoimistaan, ja 



52 
 

ottaa tällä tavalla etäisyyttä velvollisuuteen tehdä selkoa niistä. Esimerkissä (9) työnteki-

jän tuottama selonteko osoittaa, että epäluottamuksen hälventämiseksi tarkoitettu vakuut-

televa puhe voi synnyttää kuitenkin implikaation, että epäluottamus on mahdollinen.  

 

 

4.5. Yhteenveto  

 

Analyysiluvussa 4 olen osoittanut, miten työterveysneuvotteluissa tuodaan julki työnte-

kijään kohdistuvia odotuksia edistää kuntoutumistaan ja lopulta työhön paluutaan. Lisäksi 

olen osoittanut, että työntekijä tunnistaa häneen kohdistuvat odotukset kuntoutujana ja 

vastaa niihin.  

 

Kaikissa tässä luvussa esittämissäni esimerkeissä työntekijää luonnehditaan aktiiviseksi 

tai motivoituneeksi kuntoutujaksi, ja itse tehtäviä kuntoutumistoimia käsitellään edelly-

tyksenä työhön paluun mahdollisuudelle. Sekä esimerkissä (6) että esimerkissä (7) työn-

tekijästä esitetään luonnehdinta suoraksi väitteeksi muotoiltuna ilman episteemistä sta-

tusta vähentäviä elementtejä, jolloin se hakee vahvistusta työntekijältä tietoon. Esimer-

keissä (8) ja (9) luonnehdinta on osa lääkärin vakuutusta, mutta erona on näissä se, missä 

kohdassa vakuutus tuotetaan ja mistä on edeltävästi keskusteltu. 

 

Esimerkeissä (6), (7) ja (9) työntekijä vastaa myönteisesti hänestä tehtyyn luonnehdintaan 

tai vakuutukseen, joka sisältää luonnehdinnan, sitoutuen siihen. Päinvastainen olisi odo-

tuksenvastaista, sillä se implikoisi, että työntekijällä ei ole halua tai motivaatiota kuntou-

tua ja lopulta palata työhön, ja asettaisi näin ollen työntekijän huonoon valoon muiden 

osallistujien silmissä. Kaikissa kolmessa esimerkissä työntekijä myös asettuu selonteko-

velvolliseksi kuntoutumistoimistaan. Esimerkeissä (6) ja (7) työntekijä asettuu selonte-

kovelvolliseksi siinä kohdassa, kun esimiehen tai lääkärin puhe jatkuu luonnehdinnan jäl-

keen sellaisella vuorolla (esimerkissä (6) esimiehen itehän sen tekkee sen työn ja esimer-

kissä (7) lääkärin leikkaus oli vasta puolet hoidosta, että kuntoutuminen on se toinen 

puoli), jolla työntekijän vastuu kuntoutumisesta ja työhön paluusta tehdään näkyväksi. 

Esimerkissä (9) taas selonteko seuraa heti lääkärin henkilökohtaiseksi mielipiteeksi muo-

toileman ja luonnehdinnan sisältävän vakuutuksen jälkeen. Työntekijä voi käyttää resurs-

seinaan vuorovaikutuksessa samalle tai eri linjalle asettumista ja vastustaa samalla impli-

kaatiota siitä, että kuntoutuminen ja lopulta työhön paluu riippuisivat pelkästään hänen 
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omista toimistaan. Työntekijä voi myös etäännyttää itseään selontekovelvollisuudesta ku-

ten esimerkissä (9). 

 

Myös luonnehdinnan sekventiaalisella paikalla on merkitystä sille, asettuuko työntekijä 

selontekovelvolliseksi kuntoutumistoimistaan. Esimerkissä (8) luonnehdinnan sisältävä 

lääkärin vakuutus on irrallinen lisäys kesken lääkärin puheen, eikä näin ollen tarjoa työn-

tekijälle paikkaa tehdä selkoa kuntoutumistoimistaan. Tällä vakuutuksella lääkäri onnis-

tuu luomaan vuorovaikutuksellisesti tilan, jossa seuraavaksi voidaan siirtyä käsittelemään 

työntekijän vastuulla olevia kuntoutumistoimia ilman, että hän asettuu selontekovelvol-

liseksi. 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

5.1. Keskeiset tutkimustulokset 

 

Pro gradu -tutkimuksessani olen tutkinut kuntoutumisesta puhumista työterveysneuvot-

teluvuorovaikutuksessa erityisesti työntekijään kuntoutujana kohdistuvien odotusten sekä 

hänelle lankeavien velvollisuuksien näkökulmasta. Aineistona olen käyttänyt aitojen työ-

terveysneuvottelujen videotallenteita. Keskustelunanalyysin avulla olen pyrkinyt vastaa-

maan asettamiini tutkimuskysymyksiin: 

- Miten työterveysneuvotteluissa tuotetaan työntekijään kohdistuvia odotuksia kun-

toutujana? 

- Miten työntekijä vastaa odotuksiin? 

 

Olen osoittanut, että työterveysneuvottelun osallistujat – mukaan lukien työntekijä itse – 

tuottavat työntekijään kohdistuvia odotuksia kuntoutujana rakentamalla työntekijästä ku-

vaa aktiivisena ja motivoituneena kuntoutujana. Ensinnäkin työntekijä itse tuo julki it-

seensä kohdistuvia odotuksia kuntoutujana rakentamalla aktiivisen kuntoutujan roolia 

osana nykytilanteen kuvausta, kuten luvussa 3 osoitin. Kuntoutumispuhe seuraa työnte-

kijän tilannekuvauksessa usein työntekijän kerrontaa hänen tämänhetkisistä terveydelli-

sistä ongelmistaan. Analyysiäni vahvistaa esimerkissä (5) esittämäni poikkeus, jossa 

työntekijä rakentaa aktiivisen kuntoutujan roolia osana terveydellisen ongelmansa syntyä. 

Toisin sanoen hän tunnistaa itseensä kohdistuvan odotuksia kuntoutujana ja vastustaa 

näitä odotuksia tuomalla esiin, ettei kuntoutumistoimista ollut apua tai niistä oli jopa hait-

taa. Aineistossani näkyvä työntekijän tuottama aktiivisen kuntoutujan rooli tilanneku-

vauksissa voidaan nähdä ratkaisuyrityksenä moraaliseen ongelmaan, joka liittyy siihen, 

että sairauden vuoksi työstä poissa oleminen on sekä yksilön että yhteiskunnan näkökul-

masta epätoivotumpaa kuin työssä käyminen.  

 

Kuntoutumiseen ja työhön paluuseen liittyvän motivaation ja aktiivisuuden esiin tuomi-

nen voi liittyä ensinnäkin taloudelliseen näkökulmaan eli nyky-yhteiskunnassa vallitse-

vaan diskurssiin työurien pidentämisestä ja sairauspoissaolojen kustannuksista. Esimer-

kiksi Seingin ja muiden (2012) tutkimuksessa todettiin, että ruotsalaisissa työterveysneu-

vottelun kaltaisissa neuvotteluissa (status meetings) voidaan päätyä kiistelyyn siitä, kenen 

vastuulla työntekijä taloudellisesti on tilanteessa, jossa vaihtoehtona on 
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sosiaalivakuutuksen etuuksien maksaminen tai työn muokkauksien tekeminen työpai-

kalla. Tällainen asetelma osoittaa, että työstä poissaolo sairauden vuoksi ei laillisuudes-

taan huolimatta ole taloudelliselta kannalta toivottua, ja ohjaa keskusteluja työhön pa-

luusta siihen suuntaan, että paluun mahdollistavat toimet – esimerkiksi kuntoutumistoi-

met – ovat toivottuja ja odotettuja. Toiseksi sairastumista on tarkasteltu usein modernissa 

länsimaisessa yhteiskunnassa myös ns. sairaan roolin näkökulmasta. Sairaan rooli on yh-

teiskunnallinen konstruktio, johon on liitetty velvollisuus haluta parantua ja tehdä toimia 

parantumisen eteen (ks. Parsons 1991 [1952]: 211). Toisin sanoen sairaus on yhteiskun-

nallisena tilana epätoivottava ja terveys taas toivottava. Näin on toki myös yksilön näkö-

kulmasta, sillä sairaana oleminen aiheuttaa usein esteitä arjen normaaleille toiminnoille 

ja haittaa sekä työlle että vapaa-ajalle. Näistä näkökulmista käsin terveydellisten ongel-

mien esittämisen yhteydessä on luontevaa esittää myös niitä toimia, joita on tehnyt yrit-

täessään ratkaista terveydellisiä ongelmia.  

 

Luvussa 4 osoitin, miten työterveysneuvottelun muut osallistujat voivat tuottaa työnteki-

jää kohtaan odotuksia kuntoutujana. Aineistoesimerkeillä näytin, että esimies ja lääkäri 

voivat työntekijästä tekemillään luonnehdinnoilla sekä tuomalla esiin työntekijän omaa 

vastuuta kuntoutumisesta tuoda julki odotuksia työntekijää kohtaan. Esittämällä väitteitä, 

jotka menevät työntekijän omalle tiedolliselle alueelle he kutsuvat työntekijää vahvista-

maan väitteet. Luvussa 4 näytin myös, miten työntekijällä on käytössään erilaisia vuoro-

vaikutuksen resursseja responsiivisissa vuoroissaan. Kun työntekijästä esitetään luonneh-

dintoja aktiivisena ja motivoituneena kuntoutujana ja ne liitetään työhön paluun onnistu-

miseen, työntekijä voi vastustaa implikaatiota siitä, että kuntoutuminen riippuisi yksin-

omaan hänestä: esimerkiksi asettumalla eri linjalle vastauksessaan hän voi tuoda keskus-

teluun toisen näkökulman kuten esimerkissä (6) tai asettumalla samaan linjaan ja kuljet-

tamalla hienovaraisesti keskustelun suuntaa toisaalle kuten esimerkissä (7) hän voi jakaa 

vastuuta kuntoutumisestaan myös prosessin muille toimijoille. Työntekijä asettuu usein 

näissä tilanteissa selontekovelvolliseksi kuntoutumisestaan, mikä osoittaa hänen tunnis-

tavan häneen kohdistuvat odotukset kuntoutujana.  

 

Vaikka työntekijöillä näyttää olevan vuorovaikutuksellisia keinoja vastata julki tuotuihin 

odotuksiin ja velvollisuuksiin, ovat työterveysneuvottelun vuorovaikutustilanteet, jotka 

johtavat työntekijän selontekoon kuntoutumistoimistaan, ongelmallisia monella tavalla. 

Ensinnäkin työntekijä joutuu epätasa-arvoiseen asemaan muihin osallistujiin nähden 
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tilanteissa, joissa hän asettuu selontekovelvolliseksi ja puolustaa omia toimiaan. Toiseksi, 

vaikka kuntoutujan vastuulla olevat toimet ovat kiistatta merkityksellisiä, kuntoutuminen 

takaisin työkykyiseksi on monimutkainen ja monien eri toimijoiden yhteistyötä ja järjes-

telmien toimivuutta vaativa kokonaisuus (ks. Järvimäki 2013: 73–74). Näin ollen työnte-

kijän omien toimien korostaminen työhön paluun edellytyksenä voi asettaa paineita työn-

tekijälle osoittaa, että monimutkaisessa kokonaisuudessa kaikki ei ole hänestä itsestään 

kiinni. Kolmanneksi työntekijät sivuavat selonteoissaan sellaisia terveydellisiä tietoja esi-

merkiksi käynneistään fysioterapeutilla tai lääkärillä, jotka ovat salassapidon alaisia. 

Työntekijällä itsellään on toki vapaus tuoda näitä seikkoja esiin neuvotteluissa, mutta ky-

symys onkin siitä, että toisivatko he niitä julki ilman selontekovelvolliseksi asettumista. 

Voikin pohtia, missä määrin on järkevää ottaa puheeksi työterveysneuvottelussa työnte-

kijän kuntoutumistoimet, kun neuvottelun keskiössä ovat yleensä ennemminkin työhön 

paluuta helpottavat ratkaisut työssä.  

 

 

5.2. Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheita 

 

Olen käyttänyt tutkimusmenetelmänäni keskustelunanalyysiä tässä pro gradu -tutkimuk-

sessani. Aineistonani käyttämät videotallenteet ovat olleet laadultaan hyviä, ja jokaisesta 

neuvottelusta on ollut käytössäni kaksi eri kulmasta tehtyä tallennetta siten, että kaikkien 

osallistujien ilmeitä ja eleitä on ollut mahdollista tarkastella niistä. Äänen laatu on ollut 

pääasiassa hyvä. Koska keskustelunanalyysi perustuu täysin tallennettuihin vuorovaiku-

tustilanteisiin, ovat edellä mainitut seikat olennaisia tutkimuksen luotettavuuden kan-

nalta.  

 

Luotettavuutta tutkimukseeni tuo myös se, että olen pyrkinyt keskustelunanalyyttisen tra-

dition mukaisesti perustelemaan huomioni osallistujien vuoroista aina seuraavia vuoroja 

tarkastelemalla (ks. Peräkylä 2011: 368–369). Tämä tarkoittaa sitä, että päätelmäni eivät 

ole vain omiani, vaan myös osallistujien tulkintoja tilanteesta. Olen myös pyrkinyt tuo-

maan analyysissäni esiin poikkeavia esimerkkejä, jotka vahvistavat päätelmiäni (Peräkylä 

2011: 369–371).    

 

Koska olen itse ollut työterveyslääkärin roolissa useita kertoja vastaavanlaisissa työter-

veysneuvotteluissa kuin aineistoni neuvottelut, olen joutunut pohtimaan tutkijan rooliani 
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tutkimuksen edetessä useaan otteeseen. Institutionaalisesta kontekstista tehtävät väitteet 

sisältävät muutenkin riskin siitä, että tutkija tarkastelee aineistoon valmiiksi institutionaa-

lisesta näkökulmasta ja annettuna kontekstina eikä osallistujien itse rakentamana institu-

tionaalisuutena (Peräkylä 2011: 371–373). Tämän vuoksi olen pyrkinyt kiinnittämään eri-

tyistä huomiota tulkintojen tekemiseen nimenomaan osallistujien näkökulmasta ja heidän 

toimintaansa liittyen.  

 

Tutkimustulosteni yleistettävyyttä heikentävät muutamat seikat (ks. yleistettävyydestä 

tarkemmin Peräkylä 2011: 373–376). Aineistoni on ensinnäkin pieni, sillä koko työter-

veysneuvotteluaineisto koostui 14 neuvottelusta, joista kahdeksassa puhuttiin kuntoutu-

misesta. Tutkimani ilmiöt toistuivat kuitenkin samantapaisina, joten työterveysneuvotte-

lukontekstissa tulosten voisi ajatella olevan jossain määrin yleistettäviä. Koska työter-

veysneuvotteluja on tutkittu vain vähän, ei vastaavaa tutkimuskirjallisuutta ole olemassa 

tulosten yleistettävyyden vertailemiseksi. Aineiston pienuuden lisäksi toinen tutkimuk-

seni yleistettävyyttä heikentävä tekijä liittyy kontekstin omalaatuisuuteen. Työterveys-

neuvottelun tekee omanlaisekseen ja erottaa keskustelunanalyysin traditiossa paljon tut-

kitusta lääkärin vastaanotosta juuri työnantajan edustajan osallistuminen neuvotteluun.     

Työterveysneuvottelu on suomalainen ilmiö, eikä se ole maailmalla laajasti tunnettu. 

Ruotsissa vastaavia neuvotteluja on käyty kontekstissa, jossa mukana ovat myös sosiaa-

livakuutusetuuksista päättävät tahot (Seing ym. 2012: 555). Muualla maailmassa vastaa-

vanlaisia neuvotteluja työntekijöiden työkykyyn liittyen käydään lähinnä ammatillisen 

kuntoutuksen kontekstissa. Edellä mainittuihin konteksteihin tutkimustuloksiani voisi 

jossain määrin soveltaa, mutta lisää tutkimusta tarvittaisiin.  

 

Jatkossa olisikin hyvä tutkia kuntoutumisesta puhumista työterveysneuvotteluissa lisää. 

Oma aineistoni käsitti nyt pelkästään työterveysneuvotteluita, joissa työntekijällä oli taus-

tallaan pitkä sairauspoissaolo ja kontekstina oli työhön paluun suunnittelu. Jatkossa voi-

sikin tutkia, miten kuntoutumisesta puhutaan – tai puhutaanko – neuvotteluissa, joiden 

lähtökohta on erilainen, esimerkiksi työkyvyn varhaisten ennakoivien merkkien perus-

teella kokoon kutsuttu neuvottelu. Olisi myös mielenkiintoista verrata kuntoutumisesta 

puhumista toisaalta työterveysneuvotteluissa ja toisaalta lääkärin vastaanotoilla. Kiinnos-

tavaa olisi esimerkiksi tarkastella sitä, onko puhetavoissa ja orientoitumisessa eroja sil-

loin, kun työnantajan edustaja on paikalla.  
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Kuntoutumisesta puhumista voisi tutkia myös muissa ammatillisissa vuorovaikutustilan-

teissa, joissa keskustellaan työntekijää itseään koskevista asioista. Esimerkiksi työllisty-

miseen liittyvät vuorovaikutustilanteet esimerkiksi työvoimaviranomaisten ja työnhaki-

jan tapaamisissa saattavat sisältää terveysasioista puhumista silloin, kun työttömällä työn-

hakijalla on jonkinlaisia terveydellisiä ongelmia. Koska työllistymiseen liittyvissä vuoro-

vaikutustilanteissa tavoitteena on työhön pääseminen, voisi näitäkin tilanteita tarkastella 

mahdollisen kuntoutumisesta puhumisen näkökulmasta. Ammatillisen kuntoutuksen mo-

niin muotoihin liittyy kuntoutujan, kuntoutustoimijoiden sekä työpaikan yhteistoimintaa. 

Ammatillisen kuntoutuksen kontekstissa voisi myös tutkia toimintakykykuntoutuksen 

alle menevistä kuntoutumistoimista puhumista vuorovaikutustilanteissa, joissa esimies 

tai muu työnantajan edustaja on paikalla. 
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LIITE. Litterointimerkit. 

 

. laskeva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa 

, tasainen intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa 

? nouseva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa 

[ päällekkäispuhunnan alku 

] päällekkäispuhunnan loppu 

(.) mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän 

(0.5) mikrotaukoa pidempi tauko; pituus ilmoitettu sekunnin kymmenesosina 

= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

↑ seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta 

↓ seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta 

joopas sanan osan painotus 

>joo< nopeammin puhuttu jakso 

<joo> hitaammin puhuttu jakso 

joo::: äänteen venytys 

°joo° vaimeammin puhuttu jakso 

JOO voimakkaammin puhuttu jakso 

.hhh sisäänhengitys 

hhh uloshengitys 

.joo sisään hengittäen puhuttu sana 

j(h)oo naurua sanaa lausuttaessa 

£joo£ hymyillen puhuttu jakso 

#joo# nariseva ääni 

@joo@ äänen laadun muutos 

jo- sana jää kesken 

(joo) epäselvästi kuultu jakso 

( ) sana josta ei ole saatu selvää 

((itkee)) litteroijan omat kommentti tai selvitys tilanteesta 


