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Dokumentointi sosiaalityössä: kehittämisen lähtökohtia 

 

1. Tekstien kartoittaminen 

Kartoitetaan, mitä tekstejä kussakin työssä kirjoitetaan. Muistetaan, että myös 

kirjaaminen on kirjoittamista. 

 

2. Karsitaan tekstejä 

Kun tekstit on kartoitettu, pohditaan, mitä niistä voisi jättää pois. Mitkä tekstit ovat 

todella tarpeen? Mitkä tekstit todella auttavat työn arjessa? Pitäisikö esimerkiksi 

päivähoidossa pikemminkin varmistaa, että lasten hoitoon, ohjaamiseen ja opettamiseen 

on riittävästi väkeä? 

 

Tekstien karsimisen motiivina on se, että määrä tavallisesti jyrää laadun. Mitä enemmän 

tekstejä pitää tehdä (ilman lisäresursseja), sitä huonompia ne yleensä ovat. Tekstien ja 

kirjaamisen laadulle kuitenkin asetetaan eri laeissa vaatimuksia (esim. hallintolaki 9. §). 

 

3. Selvitetään, ketkä kaikki vaikuttavat tekstiin 

Kun työssä tehtävät tekstin on kartoitettu, on selvitettävä, ketkä kaikki vaikuttavat kunkin 

tekstin muotoutumiseen. Tässä prosessia on muistettava erilaisten tekstipohjien ja 

mallitekstien suunnittelijat ja kommentoijat, teknisten ja graafisten ratkaisujen 

suunnittelijat ja toteuttajat ja tietysti myös tekstien (esim. lomakepohjien) täyttäjät ja 

käyttäjät. 

 

4. Tuotantoketjun yhteydenpito helpoksi 

Kun koko tekstintuotannon ketju on selvitetty, on pohdittava työn ja kontaktien 

käytäntöjä ja niiden toimivuutta. Tavoitteena on, että kaikilla ketjun jäsenillä on yhteys 

toisiinsa ja mahdollisuus tuoda tarpeensa ja näkökulmansa esille. On muodostettava 

säännöllinen ja toimiva yhteydenpito. Tietojärjestelmien, mallitekstien ja lomakkeiden 

käyttäjillä pitää olla mutkaton mahdollisuus kertoa tarpeensa ja toiveensa järjestelmien ja 

mallien kehittäjille. 

 

5. Parannetaan koko työyhteisön valmiuksia kirjoittaa 

Koko tekstintuotantoketju valmennetaan kirjoittamiseen. Kirjoittamiskoulutus ei ole 

kertaluonteista, vaan vaatii kertausta ja päivittämistä. Tämä koskee yhtä hyvin 

oikeinkirjoitusta, sävyn valintaa kuin vaikkapa päätösten perustelemista. 
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6. Selvitetään kirjoittajien tarpeet: palveleeko vai rajoittaako tekniikka? 

Tietojärjestelmiä luotaessa on otettava kirjoittamisen ja kielenkäytön näkökohdat 

huomioon. Vähimmäisvaatimuksina voisi pitää, että ruudulta näkyisi teksti 

mahdollisimman lopullisessa muodossa ja kirjoittajilla olisi käytössä oikolukuohjelma. 

Järjestelmät eivät saa olla niin jäykkiä, että ne eivät esimerkiksi salli erisnimien 

taivuttamista tai mahdollistavat vain versaalikirjainten käytön. 

 

7. Jos käytössä on mallitekstejä ja -katkelmia, 

 * ne luodaan ja tarkistetaan kielen ammattilaisen kanssa 

 * niitä arvioidaan osana kokonaisia tekstejä ja tekstien ketjua. 
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