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Esityksen kulku

• Määritelmät

• Visuaaliset menetelmät

• Visual prosessiaaliset menetelmät (Elicitation Methods)

• Pictor menetelmä

• Esimerkki saattohoitohankkeesta

• Elämän puu

• Nuorten aikuisten syöpä

• Loppupäätelmät

• Sovellettavuus diakoniatyön kentällä

• Työpajassa – Pictorin kokeilua pareittain/pienryhmissä



Määritelmä

• Visual Methods

• Tutkimus, jossa visuaalista materiaalia 
kerätään tai tuotetaan ja analysoidaan 

• Analyysi voi kohdentua olemassa olevan aineiston 
analyysin, tutkijan tuottaman aineiston analyysiin tai 
osallistujan tuottaman materiaalin analyysiin. 

• Visual elicitation methods

• Osallistuja tuottaa jonkinlaisen viuaalisen
tuotoksen, joka kuvaa hänen kokemustaan
tietystä tilanteesta



Yleiset hyödyt visuaalisissa
menetelmissä
• Osallistujavetoisuus

• Voi käyttää keskustelun rytmityksen välineenä

• Tuottaa sekä visuaalisesta että tekstimuotoista
aineistoa

• Tuottaa ns. “itsestään selvää tietoa”, mutta tuo
esille myös näkökulmia, jotka muuten jäisivät
piiloon

• Tuo esille erilaista puhetta verrattuna tavalliseen
haastatteluun/keskusteluun (Rose, 2016)



Eettisyys

• Herkkien tutkimusaiheiden äärellä visuaaliset
menetelmät ovat avuksi
• Rohkaisee puhumaan

• Vie keskustelua eteenpäin
• Etukäteen on pohdittava, mikä väline sopii omaan

tilanteeseen

• Visuaalinen elementti voi toimia ns. “jään rikkojana” ja
vähentää jännitystä haastattelutilanteissa

• Olennaista aina seurata osallistujan toiveita – kaikki
eivät halua käyttää visuaalisia menetelmiä.. 

(see Saarelainen, 2015; Katz & Hamama, 2013 Guenette & Marshall, 2009; Lev-
Wiesel & Liraz, 2007).



Kriittinen reflektio

Analysoidessa ja tarkastellessa muistetattava:

• Visuaalisen tuotoksen tekemisen “paikka” 
vaikuttaa aina siihen, millainen on lopputulos

• Visuaalinen elementti itsessään on aina
rajoittunut siihen, millaista materiaalia on 
saatavilla

• Yleisö
• Sosiaaliset ja kulttuuriset normit vaikuttavat aina

lopputulokseen

(see Rose 2016)



Pictor menetelmän käyttäminen
(King et al, 2013)
• Kehitetty tutkimaan moniammatillisten tiimien

kokemuksia yhteistyöstä (Ross, King & Firth, 
2005)

• Myöhemmin tarkasteltu saattohoidon
perpektiivissä potilas/hoitaja näkökulmasta
(Hardy, King & Firth, 2012)

• Voidaan tarkastella mitä tahansa yhteistyötä, 
aktiviteettia tai ihmissuhdeverkostoja

• Rakenne ja focus lopulta osallistujan
päätettävissä



Pictor haastattelun
toteuttaminen
• Haastateltava ajattelee henkilöitä, ryhmiä, tahoja 

jne., jotka ovat mukana heidän "tapauksessaan”

• Jokainen kirjataa ylös omaan nuolilappuunsa

• Laput järjestellään suurelle paperille siten, että
ne kuvastavat osallistujan näkemystä tilanteesta

• Ei kiinteitä sääntöjä, mutta osallistujia 
rohkaistaan ajattelemaan nuolten läheisyyttä ja 
suuntaa

• Haastattelija tutkii kokemusta osallistujan kanssa 
Pictorin "kaavion" perusteella 



Analyysi
• Kuvaa/tallenna kaavio analyysiä varten

• Esim. Valokuva, ppt, word

• Muista anonymisointi

• Täydentää tekstin/puheen temaattista analyysiä

• Kaavioiden sisällönanalyysi

• Esim. Kuka, mitä on kuvattuna, yhteisöt ja
eroavaisuudet

• Teoreettinen positioituminen on mahdollinen

• Esteettinen, semioottinen tms. 
lähestymisvaihtoehdot mahdollisia



Example of Pictor Chart

Tapio, 67 years;

Haimasyöpä;

Yksityisen kotihoidon

potilas

Hoitohenkilö

kuntaSukulaiset

Puoliso

Potilas

Ystävät

Hyvät

Työyhteisö

Muut 

”sidosryhmät”     
Julkinen

sektori



Formal 
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friends     

Work 
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Other 
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Public 
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Strong 
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View on 
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“Heart of 

three”     



Elämänpuu



Moninaiset vaihtoehdot

• Visuaalisia menetelmiä on monenlaisia: valokuvaus, 
piirrustus, diagrammit, janat, yms.

• Kaikki visuaaliset menetälmät rikastuttavat laadullista
tutkimusta ja lisäävät kanssa tutkijuuden aspekteja

• Tutkimuskirjallisuus ei anna paljon ohjeita siihen, mikä
olisi tiettyihin tilanteisiin sopiva/oikea menetelmä



Moninaiset vaihtoehdot

• Enenevissä määrin visuaaliset tuotokset analysoidaan
selkeästi osana tutkimusaineistoa

• Mahdollisia haasteita

• Huoli taiteellisuudesta (tai halukkuudesta
hassutteluun) (esim. piirrustukset)

• Haluttomuus tehdä visuaalista tehtävää
(esim. diagrammit)

• Annettu ohjeistuksen tapa vaikuttaa siihen, mikä on 
lopputulos



Visuaaliset menetelmät omalla
työkentällä?
• Pictor 

• Keskustelun tukena tukiverkostoja tarkastellessa?

• Työnohjaustilanteissa

• Ryhmädynamiikan tarkastelussa

• Valokuvaus

• Voimaannuttava valokuvaus

• Vaikeasti sanoitettavien asioiden käsittely (asiakastyössä tai 
vaikkapa opetuksessa)

• Elämänpuu

• Piirrustus mahdollistaa oman kokemuksen uudelleen
hahmottamisen

• Sturktuurisena menetelmänä vahvasti käytössä narratiivisen
terapian parissa (Tree of Life)
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