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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyössä tarkastellaan lääkäreiden keskinäistä keskustelua opiaattiriippuvaisten lääkkeellisestä korvaushoidosta. Tavoitteena on kuvata
sitä, miten lääkäreiden käymä keskustelu on jakautunut ja miten asiantuntijavalta näyttäytyy tässä keskustelussa. Lisäksi tutkimus pyrkii
luotaamaan mitä vaikutusta tällä mahdollisesti on opiaattiriippuvaisten hoidolle. Tutkimuksen taustalla on Suomen 1990-luvulla muuttunut
huumausainepolitiikka ja erityisesti huumeidenkäyttäjien lääkkeellisistä korvaushoidoista käytävä keskustelu.
Tutkielman teoreettista viitekehystä hahmotetaan Michel Foucault'n vallankäsitteiden avulla. Lääkäreiden käymää keskustelua tarkastellaan siis
hallinnoivana käytäntönä, joka tuottaa sosiaalista todellisuutta. Varsinainen metodologinen viitekehys rakentuu diskurssianalyysin pohjalta.
Analyysissä päähuomio kiinnittyy retoriseen analyysiin, jossa kyse on lääkäreiden argumentoinnin erittelystä. Analyysissä on myös sovellettu
joiltain osin kriittistä diskurssianalyysiä. Tärkeimpinä lähteinä analyysissä on käytetty Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen kirjoittamia
metodioppaita: Diskurssianalyysin aakkoset (1993) ja Diskurssianalyysi liikkeessä (1999)
Tutkimusaineisto koostuu Suomen lääkäreilehdessä vuonna 2003 olleista lääkäreiden kirjoittamista kymmenestä mielipidekirjoituksesta.
Analyysissä tuotetaan kuvaa lääkäreiden keskustelun jakautumisesta ja asiantuntijavallan ilmenemisestä, eritellen aineistosta esiin nousevia
argumentteja ja diskursseja, joita tarkastellaan Foucault'laisia vallankäsitteitä vasten. Erityisesti fokuksessa on tiedon ja vallan välinen suhde,
jonka tarkastelussa tärkeimpänä lähteenä on käytetty Martin Kuschin (1989) teosta: Tiedon kentät ja kerrostumat - Michel Foucault'n
tieteentutkimuksen lähtökohdat.
Tutkielmasta käy ilmi miten lääkäreiden keskinäinen keskustelu on jakautunut taisteluksi siitä, kenen hallitsema tieto on lähimpänä totuutta.
Tietoon vetoamalla positioidutaan osaksi huumepoliittista keskustelua, jossa myös huumeidenkäyttäjät määrittyvät lääkäreiden kirjoituksissa
sairaaksi, rikolliseksi ja uhriksi. Lääkäreiden keskustelussa asiantuntijavalta ei ilmene ainoastaan huumeidenkäyttäjiin kohdistuvana, vaan
tutkimuksesta tulee esille, miten valta muodostuu myös asiantuntijoiden väliseksi kilpailuksi. Tutkielmasta käy myös ilmi, miten asiantuntijoiden
välisessä kilpailussa vallasta, huumeidenkäyttäjät näyttäytyvät objekteina, jotka jäävät keskustelun ulkopuolelle.
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