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TEMAATTINEN ANALYYSI



Temaattisen analyysin määritelmä

• Yksinkertaisimmillaan järjestää, ryhmittelee ja kuvaa aineistoa

• Tulisi sisältää aina tutkijan tulkintaa

• Voidaan etsiä ilmisisältöjä ja/tai piilomerkityksiä

• Ei ennalta valita analyysiyksikköä, vaan koodataan merkitykselliset asiat 

(tutkimuskysymys)

• Koodeihin sisällytetään konteksti

• Tarvittaessa teoria vapaa

• Joustava

• Mahdollistaa ilmiön laajemman tarkastelun

• Metodin käyttötapa vaihtelee ja yleinen määritelmä puuttuu

(Braun&Calrke 2006, Vaismoradi ym. 2013)



Helsingin kaupungin aineistopankki / +ina+

Mikä on ero sisällönanalyysiin?









Mitä tämä kertoo meille kokonaisuutena? Konteksti? (ilmikoodi/piilokoodi)



Temaattisen analyysin pääperiaatteet

• Induktiivinen vai teoriasta (Deduktiivinen) lähtevä analyysi

• Omassa väitöskirjassa induktiivinen lähestymistapa

• Kokemusten kontekstin huomioiminen tärkeää

• Kuvaileva vai tulkitseva? Vai molempia?

• Koodataanko Ilmisisällöt vai piilomerkitykset?

• Omassa tutkimuksessani alkoi ilmisisältöjen etsimisellä, mutta 

analyysin edetessä ymmärrys kasvoi ja koodasin myös 

piilomerkityksiä



Analyysin eteneminen

• Koodaaminen

• Koodien ryhmittely

• Teemojen syntyminen 

• Asia joka yhdistää monia näkökulmia ilmiöstä toisiinsa.

• Edetään alateemojen, teemojen ja pääteemojen avulla

• Teemojen rakentaminen niin, ettei yhteys alkuperäiseen 

aineistoon ja merkityksiin katoa. Jatkuva vuoropuhelu 

teemojen ja aineiston välillä



Analyysin eteneminen

• Apuna toimii taulukot, käsitekartat tai teemakartat

• Teemoja yhdistyy, kuolee ja syntyy

• Teemojen tulee nousta aineistosta, ellei teorialähtöinen

• Ei saisi jäädä pelkästään järjestelyn ja kuvailun tasolle 

(mutta metodin opiskelussa alussa riittää tämä)





Esimerkki koodauksesta



Koodaus

• ku mulla oli ihan lapsena mää aina muistan et mää ihailin 
sairaanhoitajii, ku ne oli sisar hento valkonen, ku se oli, 
ne oli mun mielestä niin erinomaisii ihmisii ja kun niillä oli 
ne puvut ja myssyt ja mää aina ihailin niit ja mää aina 
muistan ku mää olin varmaan kymmenvuotias  vielä ku
mää sairaanhoitajii,  mun sisko sairastu, lapsihalvauksen 
sai ja se sairaala tuli jotenki sillä tavalla tututks
sairaanhoitajien, ja ei sairaala vaan ne sairaanhoitajat ku
oli nähny niitä, mulla oli joku semmonen suurenmoinen 
ajatus että mäki, kyl määki haluun ja oli semmonen
kulkutautisairaala aina syksyllä pitäjään perustettiin ku
aina flunssaa ja semmosii aika pahoi tuli ja ihmiset joutu, 
mää aina ajattelin et mää halusin  sinne hoitajaks, mää en 
tiedä mistä syystä ja mulla on aina ollu se  et mun pitää 
päästä hoitajaks”



Ilmikoodit ja piilokoodit ovat yhtä tärkeitä, 

piilokoodien etsimisessä on tutkijan tulkintaa 

enemmän kuin ilmikoodien etsimisessä.

• Ilmikoodit:

• Sairaanhoitaja-ammatin ihailu

• Toive tulla hoitajaksi

• Piilokoodi

• Sisaren hyvä hoito ja toipuminen, ympäristö ja 

hoitajat tulevat tutuksi, turvallisuus



Ryhmittely ja teemoittelu
sairaanhoitajien ammatin ihailu

Ihailua, toive tulla hoitajaksi ja hyvä kokemus sisaren hoidosta 

lapsuudessa synnyttänyt

Halun ja tarpeen

tulla hoitajaksi

Alateema

Haave sairaanhoitajuudesta lapsuudessa ja halu päästä Voimakas halu ja tarve 
olla hoitaja ja hoitaa

Lääkintälotaksi ohjasi hakeutumaan 
lääkintälotaksi

Sairaanhoitotyö oli kiinnostanut aina

ja hakeutui

lääkintälottakoulutukseen

Lääkintälotaksi halu on niin kova,

että menee kysymään töitä itse sotasairaalasta

Hoivaava ja huolehtiva luonne ja

halusi osallistua hoitotyöhön

sotasairaalassa, jossa isä toimi

kirurgina 



Pääteema Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta 

Teema Henkilökohtainen tarve ja halu hoitaa Sota-ajan synnyttämä tarve ja toisten 

ihmisten myötävaikutus  

 

Alateema  Voimakas halu ja tarve olla 
hoitaja tai hoitaa ohjasi 
hakeutumaan 
lääkintälotaksi 

 Lääkintälotaksi 
hakeutumiseen vaikuttivat 
aikaisemmat kokemukset 
sairaanhoidosta 

 Sairaanhoito-opiskelijana 
oleminen ja käyty 
ensiapukurssi 
mahdollistivat pääsyn 
suoraan lääkintälotaksi 

 Kokemus lääkintälotan 
työstä hyödyttäisi 
lääketieteen opiskeluja 
myöhemmin 

 

 Lääkintälotaksi 
hakeutumiseen 
myötävaikutti toinen 
henkilö   

 Velvollisuus isänmaata 
kohtaan   

 Pula lääkintälotista 

 Harrastusta ja perheen 
yhteistä toimintaa 

 Hyötynäkökulma 

 

 



Analyysiin ja luotettavuuteen liittyvät riskit

• Tutkija koodaa liian pikkutarkasti, jolloin konteksti ja 

alkuperäinen merkitys katoavat analyysin edetessä

• Tutkija analysoi koko aineiston ja unohtaa 

tutkimuskysymykset

• Tutkimuskysymykset ovat teemoja lopputuotoksessa

• Ei saisi jäädä vain koodien valikoimiksi vaan tulisi 

sisältää myös tulkintaa



Analyysiin ja luotettavuuteen liittyvät riskit

• Tulokset eivät vastaa alkuperäisaineistoa

• Tutkijan raportti ei osoita kuinka analyysi on edennyt ja 

miten tulkinta vastaa alkuperäiseen aineistoon

• Tutkija luulee, että metodi on niin joustava, että se sallii 

mitä vain

• Tulokset eivät sisällä tulkintaa, vaan ovat 

pääsääntöisesti asioiden ryhmittelyä.



Soveltuu parhaiten

• Tutkimusaineisto on laaja.

• Uudessa tutkimuksessani 47 kokemuskertomusta

• Tutkimusaineisto sisältää paljon kokemuksia, joiden

ymmärtämisessä oleellista on kokemuksen konteksti.

• Tutkimus ei ole mittarin kehittämisen osa, silloin ehkä

parempi on sisällönanalyysi.
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