
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PUHEVIESTINNÄN OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA – 
sairaanhoitajien käsityksiä opetuksen tarkoituksenmukaisuudesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampereen yliopisto 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lisensiaatintutkimus 
Aira Korkeamäki 
Helmikuu 2005 
 



  

Korkeamäki, Aira; Puheviestinnän opetus ammattikorkeakoulussa 
 – sairaanhoitajien käsityksiä opetuksen tarkoituksenmukaisuudesta. 
Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, ammattikasvatus. Lisensiaatintutkimus.  
2005. 
 
TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista puheviestinnän opetusta sairaanhoitajat ovat 
ammattikorkeakoulussa saaneet ja miten opetus on vastannut työssä vaadittavia taitoja. Tar-
koituksena oli hankkia tietoa myös siitä, mistä kaikkialta ammatissa tarvittavia puheviestinnän 
taitoja on omaksuttu, sekä kartoittaa sairaanhoitajien erityisen vaativiksi kokemia puheviestintä-
tilanteita ja koulutuksen mahdollisuuksia auttaa niissä selviytymisessä.  

Teoreettisina lähtökohtina on käsitelty puheviestinnän määrittelyä ja tutkimusta, puhe-
viestinnän opettamiseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä sekä puheviestintätaitoja lähinnä 
sairaanhoitajan ammatin kannalta. Lisäksi on tarkasteltu puheviestinnän asemaa ja luonnetta 
sairaanhoitajan työssä sekä puheviestinnän opetuksen tavoitteita sairaanhoitajien koulutuksessa.  

Tutkimusstrategia oli laadullinen. Kohdejoukon muodostivat Jorvin sairaalassa työsken-
televät ammattikorkeakoulusta valmistuneet sairaahoitajat, ja aineistonkeruumenetelmänä käy-
tettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällön-
analyysillä.  

Tutkimuksen tulosten mukaan sairaanhoitajille oli opetettu puheviestintää melko moni-
puolisesti ja useissa yhteyksissä: sekä omina kokonaisuuksinaan lähinnä viestinnässä että inte-
groituna muuhun koulutukseen. Opetus vaikutti kuitenkin jonkin verran hajanaiselta ja sattu-
manvaraiselta. Eniten puutteita ilmeni harjoittelujaksoilla, joilla ei ollut aina annettu lainkaan 
puheviestintään liittyvää opastusta. Opetuksessa olivat painottuneet verbaaliset ja nonverbaaliset 
taidot, kuten ilmaisun selkeys ja ymmärrettävyys sekä asianmukainen sanattomien viestien käyt-
tö. Keskustelutaitoihin, kuten esimerkiksi vastaanotto- ja evaluointitaitoihin, oli kiinnitetty vä-
hemmän huomiota. Myös työkokemuksen kautta oli opittu runsaasti puheviestintätaitoja, varsin-
kin taitoa mukauttaa ilmaisua viestintäkumppanin ja tilanteen mukaan. 

Sairaanhoitajat olivat enimmäkseen tyytyväisiä ammattikorkeakoulussa saamaansa pu-
heviestinnän opetukseen ja arvioivat, että koulutus oli antanut heille hyvät perusvalmiudet selvi-
tä työn vaatimuksista. Jonkin verran tuotiin esiin myös ongelmia ja opetukseen kohdistuvaa kri-
tiikkiä. Enemmän olisi toivottu kiinnitettävän huomiota erityisesti sellaisten sairaanhoitajan 
työssä vuorovaikutusta vaikeuttavien seikkojen kuin kiireen ja esiintymisjännityksen hallintaan. 
Myöskään kommunikointia omaisten sekä tiettyjen haasteellisten asiakasryhmien kanssa ei ollut 
käsitelty riittävästi. Niin ikään ohjaukseen ja opettamiseen sekä suullisen raportin esittämiseen 
olisi kaivattu enemmän opastusta. Useimmat liian vähälle huomiolle jääneistä osa-alueista mai-
nittiin myös vaativiksi koettujen puheviestintätilanteiden yhteydessä. 

Opetusmenetelmistä tehokkaimpina pidettiin erilaisia työelämän tilanteita simuloivia 
harjoituksia sekä niiden videointeja. Palaute oli koettu hyödylliseksi, mutta sitä kritisoitiin niuk-
kuudesta ja virheisiin keskittymisestä. Opetusjärjestelyjä koskevat tulokset olivat jossain määrin 
ristiriitaisia: puheviestinnän intergroimista muihin aineisiin sekä kannatettiin että vastustettiin, 
samoin kuin puheviestinnän opettamista laajahkoina kokonaisuuksina. Vaikka opetusta yleensä 
pidettiin tarkoituksenmukaisena, katsottiin myös, että sen vähäisen määrän vuoksi osa työelä-
mässä tarvittavista valmiuksista oli toisinaan jäänyt saavuttamatta. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sairaanhoitajien puheviestinnän opetuksen ke-
hittämisessä sekä didaktisella että opetussuunnitelmatasolla. Niin ikään tuloksista on hyötyä ra-
kennettaessa yhteistyötä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien kanssa sekä edelleen 
kehitettäessä hoitajan ja potilaan välistä vuorovaikutussuhdetta. 

Asiasanat: ammattikorkeakoulu, puheviestinnän opetus, sairaanhoitajien koulutus, työelämä-
lähtöisyys 
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1   JOHDANTO  

 

Puheviestintätaidot ovat tärkeä osa sairaanhoitajan ammatillista osaamista: jokapäi-

väinen työ on täynnä erilaisia puheviestintätilanteita asiakkaiden, potilaiden, heidän 

läheistensä, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hoitajan ja potilaan 

välinen vuorovaikutussuhde on hoitotyön keskeinen elementti, jonka rakentamisessa ja 

ylläpitämisessä puheviestintätaidoilla on olennainen osuus. Hoitotyön menetelmistä 

suuri osa –  esimerkiksi ohjaaminen, opettaminen, tiedottaminen ja keskustelu – perus-

tuu puheviestintään. Tästä huolimatta puheviestintä on saanut osakseen melko vähän 

huomiota niin sairaanhoitajien koulutuksessa kuin heidän työtään ja koulutustaan 

koskevassa tutkimuksessakin.  

Ammattikorkeakouluissa äidinkielen ja viestinnän opinnot ovat yleensä vain 2 – 

3 opintoviikon laajuisia (Sajavaara 1999, 15), ja terveysalallakin pääpaino on usein kir-

joitetun kielen opiskelussa, mihin ohjaavat sekä vakiintuneet käytännöt että tarjolla ole-

va opetusmateriaali. Monien opiskelijoiden ja opettajienkin mielessä kirjoitettu kieli on 

edelleenkin se oikea ja tärkeä kielimuoto, jota pitää opiskella – puhuahan kaikki osaa-

vat. Epäilemättä taustalla vaikuttaa koko viestintäkulttuurimme vankka kirjallinen 

perinne. Koulussa on perinteisesti ollut vallalla kirjoitetun kielen ylikorostus, ja myös 

suomalaisella puhekasvatuksella on kirjallinen perusta: sen juuret juontavat lukemisen ja 

kirjallisuuden opetukseen (esim. Sallinen 1994a, 64 – 65). Toisaalta tulevat sairaan-

hoitajat opiskelevat puheviestintään liittyviä asioita, kuten oheisviestintää ja vuorovai-

kutustaitoja, myös muilla kuin viestinnän opintojaksoilla, esimerkiksi psykologian 

yhteydessä.  

Sairaanhoitajien puheviestintään ja sen opetukseen kohdistuvan tutkimuksen 

vähäisyyden lisäksi ongelmana on ollut se, että tutkimusta on tehty lähes pelkästään 

hoitotieteen puitteissa (Mattila 1996, 53 – 55; 2001, 12) ja viestinnän näkökulma on jää-

nyt taka-alalle. Myöskään hoitajien omakohtaisia kokemuksia puheviestintätilanteista ei 

juurikaan ole tutkittu.  

Aikaisemmasta valtavirrasta poiketen tässä tutkimuksessa sairaanhoitajien puhe-

viestintää ja sen opetusta tarkasteltiinkin viestinnän lähtökohdista ja viestijöiden koke-

musten kautta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään opetuksen tarkoituksenmukaisuutta, 

siis sitä, miten hyvin se vastaa työelämän tarpeita. Taustalla oli ajatus, että koska 



   

resursseja on vähän, niiden oikea kohdentaminen on tärkeää. Viestinnän opetukseen 

käytettävissä oleva aika tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti tulevan ammatin 

kannalta olennaisten asioiden käsittelyyn, mikä luonnollisesti edellyttää tiedon hankki-

mista opetuksen suhteesta työn vaatimuksiin. Tavoitteena oli siis hankkia sairaanhoita-

jien saamasta puheviestinnän opetuksesta sellaista empiiristä tietoa, jonka pohjalta 

opetusta voitaisiin kehittää niin, että se mahdollisimman hyvin palvelisi opiskelijan 

ammatillisia tarpeita ja ammatillista kasvua.  

Erityisen tärkeäksi sairaanhoitajien puheviestinnän opetuksen kehittämistyön 

tekee nykyinen yhteiskunnallinen tilanne ja sen myötä jatkuvasti muuttuva työelämä. 

Niin kasvatus- kuin sosiaali- ja terveysalallakin pyritään yhä korkeampaan laatuun, 

mihin ovat osaltaan vaikuttaneet koulutusten yhdistyminen ja laaja-alaistuminen sekä 

koulutuksen siirtyminen korkea-asteelle. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteiden 

mukaisesti terveysalan työntekijöiltä edellytetään entistä laajempaa ja monipuolisempaa 

ammattitaitoa, jossa juuri yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen merkitys koros-

tuu (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2001, 11 - 12 ). Samojen taitojen mer-

kitystä korostetaan poikkeuksetta myös työelämän ennusteissa (Eteläpelto 1992, 25, 28), 

ja lisäksi työelämän katsotaan tulevaisuudessa edellyttävän entistä enemmän esimerkiksi 

kielitaitoja ja kykyä toimia vieraista kulttuureista olevien ihmisten kanssa (Kautto-

Koivula 1995, 182). Kansainvälistymiskehitys tuokin hoitoalalle uusia vaatimuksia: yhä 

useammin asiakas onkin kotoisin toisesta kulttuurista, ja toisaalta monet sairaanhoitaja-

opiskelijat ovat kiinnostuneita työskentelystä ulkomailla. Kaiken kaikkiaan työelämässä 

edellytetään yhä kehittyneempiä puheviestinnän taitoja.  

Viestijöiden omakohtaisten kokemusten esiinsaamiseksi tämä tutkimus toteutet-

tiin haastattelemalla ammattikorkeakoulusta valmistuneita sairaanhoitajia. Vaikka tutki-

mus kattaa kaikki sairaanhoitajan työhön liittyvät puhetilanteet,  pääpaino on sairaan-

hoitajan ja asiakkaan/potilaan välisessä kommunikaatiossa, koska se on nimenomaan 

sairaanhoitajan ammattitaidon kannalta keskeisin ja vaativin alue – tätähän osoittaa 

osaltaan sekin, että hoitotieteellisten teorioiden kommunikaatiota koskevat osat samoin 

kuin hoitajien puheviestintää käsittelevä kirjallisuus keskittyvät lähes yksinomaan 

hoitaja-potilassuhteeseen. 
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2    TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina on käsitelty puheviestinnän määrittelyä ja tutki-

musta, puheviestinnän opettamiseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä sekä puhevies-

tintätaitoja lähinnä sairaanhoitajan ammatin kannalta. Lisäksi on tarkasteltu puhevies-

tinnän asemaa ja luonnetta sairaanhoitajan työssä sekä sairaanhoitajien puheviestinnän 

opetusta ammattikorkeakoulussa. Opetussuunnitelmien tarkastelu on jätetty tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, koska ammattikorkeakoulut laativat opetussuunnitelmansa 

itsenäisesti, ja niiden puheviestintää käsittelevien osioiden vertailu olisi vaikeaa jo sen-

kin vuoksi, että puheviestintää usein käsitellään muun viestinnän yhteydessä tai 

integroituna esimerkiksi orientoiviin opintoihin. Tutkimustehtävien kannalta opetus-

suunnitelmien tavoitteilla ja sisällöillä ei ole merkitystä, koska tavoitteena ei ollut sel-

vittää sitä, miten hyvin suunniteltu opetus toteutuu vaan sitä, miten toteutunut opetus 

vastaa työelämän tarpeita.  

2.1    Puheviestinnän määrittely 

Puheviestintää voidaan lähestyä monista näkökulmista ja puheviestintä käsitteenä voi-

daan ymmärtää useammalla tavalla, laajemmin tai suppeammin. 

Viestintää koskevassa kirjallisuudessa puheviestinnällä (speech communication) 

tarkoitetaan yleensä keskinäisviestintää eli suoraa viestintää harvojen ihmisten välillä 

sanatonta ja/tai kielellistä merkkijärjestelmää käyttäen (Wiio 1998, 156). Puheviestintä 

ei kuitenkaan välttämättä merkitse kasvotusten olemista, onhan myös puhelimen käyttö 

luettavissa puheviestinnän piiriin. Toisaalta viestintä saattaa esimerkiksi juhlapuheen 

aikana olla lähes yksisuuntaista, vaikka osanottajien kesken vallitseekin ajallinen ja pai-

kallinen yhteys. Viestintämuotojen tyypit ja rajat eivät olekaan koskaan täysin selviä. 

Puheviestintää voidaan myös pitää lähinnä vain tiedon välittämisenä tai toisaalta 

sosiaalipsykologista näkökulmaa soveltaen korostaa kommunikaatiotapahtuman sosiaa-

lisia ja vuorovaikutukseen liittyviä puolia. Ihmistä lähinnä tietojenkäsittelyjärjestelmänä 

tarkasteleva Wiio (1998, 17) määrittelee inhimillisen viestinnän yleensä tietojen vaihta-

miseksi ihmisten kesken. Hänen mukaansa viestintä on käyttäytymistä, ihmisen toimin-

taa, johon vaikuttavat perintö- ja ympäristötekijät sekä kehon toiminnot. Käytetyn 

merkkijärjestelmän mukaan Wiio jakaa ihmisten välisen viestinnän sanattomaan ja 
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sanalliseen viestintään, jotka sisältävät sekä puheviestinnän että kirjallisen viestinnän. 

Kansanen (2000, 17) puolestaan määrittelee puheviestinnän yksinkertaisesti ”erilaiseksi 

ja eri tilanteissa tapahtuvaksi puhumalla ilmeneväksi toiminnaksi”. Toisaalta hän tar-

kastelee puheviestintää inhimillisenä ajatteluna, joka johtaa ihmisten väliseen 

toimintaan; tapahtumana se ilmenee puhumistoimintona, jolle valitaan tilanteen 

mukainen toimintatapa. Puhujan hän määrittelee henkilöksi, joka paitsi ilmaisee omia 

ajatuksiaan, toiveitaan, kokemuksiaan ja käsityksiään, myös ottaa huomioon ilmaisunsa 

seuraukset sekä itsensä että muiden osalta. Puhuja ei siis vain pane alulle sanomaa, vaan 

myös reagoi viestin synnyttämään tilanteeseen eli vuorovaikutustilanteeseen. Viestin 

vastaanottajan Kansanen näkee aktiivisena viestien valitsijana ja hyväksikäyttäjänä. 

(Mt., 20 – 24.)  

Puheeseen voidaan katsoa kuuluvaksi vain verbaaliset eli sanalliset viestit, tai 

lukea mukaan myös nonverbaaliset eli sanattomat viestit ja vihjeet. Sanallisia viestejä 

ovat kielen yksiköt, sanat, lauseet ja käsitteet. Sanat ovat symboleja, joilla on erilaisia 

merkityksiä ja tunnesisältöjä. Usein kiinnitetään huomiota vain sanalliseen viestintään. 

Tietysti puhumisessa on tärkeää se, mitä sanotaan, mutta monesti on vielä tärkeämpää 

se, miten sanotaan. Sanaton viestintä voi monissa tilanteissa ratkaista viestinnän onnis-

tumisen tai epäonnistumisen. Myös nonverbaalinen viestintä muodostaa oman symboli-

järjestelmänsä: esimerkiksi pään nyökkäys tai pudistaminen ovat vakuuttelun tai kiellon 

vihjeitä, ja äänensävyillä ja painotuksilla on omat merkityssisältönsä. (Dickson, Hargie 

& Morrow 1991, 71.) Suppeimmillaan sanattoman viestinnän käsite voidaan rajata vain 

ilmeisiin, eleisiin ja asentoon, jotka ovat sen näkyvin ilmenemismuoto, laajemmin 

määriteltynä mukaan luetaan esimerkiksi läheisyys ja kosketus. Edelleen 

nonverbaalisen viestinnän muotona voidaan pitää ajankäyttöä: kiire, täsmällisyys ja 

epätäsmällisyys ovat sanattomia vihjeitä. Käsitteen laajimmassa merkityksessä mukaan 

luetaan myös sellaiset viestinkantajat kuin pukeutuminen ja ympäristö. Osana sekä 

verbaalista että nonverbaalista viestintää on syytä muistaa myös vastaanoton tärkeys. 

Esimerkiksi hoitotyössä on tärkeää aktiivinen kuuntelu, johon voidaan lukea myös 

sanattomien viestien havainnointi ja tulkitseminen sekä niihin reagoiminen. (Ahonen 

1997, 113 –123; Blondis & Jackson 1988, 18 – 34.) 

Sairaanhoitajan työssä nonverbaalisen viestinnän merkitys korostuu: usein 

joudutaan tilanteisiin, joissa yhteinen kommunikointi puheella on vaikeaa tai 

mahdotonta. Potilas ei pysty tuottamaan puhetta esimerkiksi halvaantumisen vuoksi, tai 
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hän on järkytyksen kokeneena sokissa. Kaikilla ihmisillä ei edes ole sellaista kielellistä 

kuvausjärjestelmää, jonka avulla he voisivat verbaalisella tasolla tehdä itsensä ymmär-

retyiksi. Kuulovammaiset käyttävät viittomakieltä, jotkut monivammaiset erilaisia 

kuvakommunikaatiokeinoja kuten Bliss-symboleita tai Pic-kuvia. Kehitysvammaisten 

ongelmana on alhainen kognitiivinen kapasiteetti, joka aiheuttaa runsaasti kommuni-

kaatiovaikeuksia. Vanhuksella dementia ja monet fyysiset sairaudet voivat vaikeuttaa 

sanallista viestintää, lasten sanavarasto taas ei ole niin kehittynyt, että he voisivat il-

maista kaiken mitä haluaisivat. Autistiselle tai psykoottiselle ihmiselle erilaiset harhat ja 

hallusinaatiot saattavat olla todellisempia kuin ympäröivien ihmisten puhe. (Ahonen 

1997, 123; Välikoski & Raassina 1995, 33.)  

Sanattoman viestinnän osuutta nimenomaan sairaanhoitajan työssä lisää myös se, 

että hoitotyö sisältää usein lyhytaikaisia, nopeasti vaihtuvia suhteita, ja havainnot 

joudutaan tekemään hyvinkin nopeasti. Kun kommunikointisuhde on uusi, 

nonverbaalisten vihjeiden osuus tulkinnassa korostuu, koska ne tarjoutuvat ensiksi 

tajunnalle. Ensimmäiset yhteydet ovat kaikkien kommunikointikumppanien 

näkökulmasta tärkeitä, koska niille rakentuvat jatkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen 

ainekset. Potilas kerää vaikutelmia esimerkiksi saamastaan kohtelusta sekä ilmapiirin 

luottamuksellisuudesta ja avoimuudesta. Hoitajan ensivaikutelmilla taas saattaa olla 

merkitystä hoitosuunnitelmaa ja hoitopäätöksiä tehtäessä. (Välikoski & Raassina 1995, 

32 – 33.) 

Tarkasteltaessa sairaanhoitajien vuorovaikutustilanteita tuntuukin perustellulta 

määritellä puheviestintä melko laajasti. Myös hoitotieteellisessä kirjallisuudessa puhe-

viestintään on lähes aina sisällytetty nonverbaalinen kommunikaatio joko laajemmin tai 

suppeammin käsitettynä; niin ikään hoitoalan työntekijöille ja heidän kouluttajilleen 

suunnattu kirjallisuus kiinnittää melko paljon huomiota sanattomaan viestintään. Tässä 

tutkimuksessa puheviestintä on määritelty seuraavasti: 

Puheviestinnällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön välistä vuorovaikutusta, 

joka koostuu sekä sanallisista että eri aistein havaittavissa olevista sanattomista vies-

teistä, joita osanottajat lähettävät toisilleen toimien yleensä koko ajan samanaikaisesti 

sekä lähettäjinä että vastaanottajina. 

Sanattoman viestinnän aistimuksia ei siis ole rajattu kuulo- ja näköhavaintoihin, 

niin kuin usein sanatonta viestintää määriteltäessä tehdään (esim. Tiittula 1992, 43). Ne 
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ovat tietysti viestien vastaanotossa keskeiset, mutta hoitotyössä myös esimerkiksi tunto-

aisti on tärkeä viestien välittämisen kanava. Viestien lähettämisen ja vastaanottamisen 

samanaikaisuus korostaa nonverbaalisen viestinnän merkitystä. Määritelmä sisältää 

myös puhelinpuheen, joka on sairaanhoitajan työn normaalia arkea, eikä sulje ulkopuo-

lelleen muutakaan välitettyä puheviestintää. Näin määriteltynä puheviestintä lähenee 

esimerkiksi hoitotieteellisessä kirjallisuudessa paljon käytettyä vuorovaikutuksen 

käsitettä, jota kuitenkin voidaan pitää vielä laajempana ja lähtökohdiltaan enemmänkin 

psykologisena. Esimerkiksi Mattila (2001, 23 – 28) näkee puheviestinnän lähinnä 

vuorovaikutuksen yhtenä ilmenemismuotona.  

2.2    Puheviestinnän tutkimus 

Vaikka puheviestintätiede (speech communication, Sprechwissenschaft) itsenäisenä 

tieteenalana on hyvin nuori, tutkimuksen kohteena puheviestintä on tieteenhistorian 

vanhimpia, olihan retoriikka antiikin ja keskiajan tärkeimpiä oppiaineita. Puhetaidon 

opetuksessa klassinen retoriikka on säilyttänyt asemansa meidän päiviimme saakka. 

Tutkimuksessa sen sijaan puheviestinnällä on yhä enemmän alettu viitata välittömään 

vuorovaikutukseen perustuvaan viestintään, ei niinkään puheiden pitämiseen ja julki-

seen esiintymiseen. (Wiio 1998, 157.) 

Puheviestintä sisältää suurehkon määrän kilpailevia ja luonteeltaan erilaisia 

teorioita. Niitä on kuitenkin kritisoitu muun muassa siitä, että ne eivät ole oikeastaan 

puheviestinnän teorioita, vaan lainaa muilta tieteenaloilta, sekä siitä, ettei mikään niistä 

selitä puheviestintätapahtumaa kokonaan. (Puro 1996, 106 – 110.) Puheviestinnän mal-

lintamisessa on yleisesti käytetty esimerkiksi Shannonin systeemiteoreettiseen prosessi-

malliin perustuvaan kaaviota. Sen mukaisesti kommunikaatiota on kuvattu prosessina, 

joka sisältää yksinkertaisimmalla tasollaan lähettäjän ja vastaanottajan, viestin, kana-

van, häiriöt, palautteen ja kontekstin (esim. Dickson ym. 1991, 8 - 10; Hargie, Saunders 

& Dickson 1994, 11 – 13). Käsitystä puheviestinnästä lineaarisena sanomien lähettämi-

senä ja vastaanottamisena on kuitenkin pidetty liian mekaanisena. Esimerkiksi Sallinen 

(1994d, 9) toteaa, että näiden alkuaan signaalien teknistä siirtämistä varten kehiteltyjen 

mallien soveltaminen on kahlinnut ajattelua kaventaessaan moniulotteisen inhimillisen 

kommunikaation yhdeksi tiedottamisen ja vaikuttamisen muodoksi. Nykyään koros-

tetaan enemmän puheviestintätapahtuman vuorovaikutuksellisuutta: viestin vastaan-

ottaminen on aina tulkintaa, kuuntelijalla on puheviestinnässä aktiivisen osallistujan 
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rooli. Hakkarainen ja Hyvärinen (1999, 9) luonnehtivatkin vuorovaikutustapahtumaa 

“neuvotteluksi, jossa puhuja ja kuuntelija pyrkivät yhdessä löytämään merkityksen 

käymälleen keskustelulle”. Sekä puhuja että kuuntelija osallistuvat koko ajan aktiivi-

sesti viestien rakentamiseen ja purkamiseen. Viestien välittyminen on kuitenkin 

epämääräistä, koska ne ovat monikerroksisia ja täynnä erilaisia merkityksiä, ja puhu-

jalta siirtyy kuuntelijalle niin aiottuja kuin aikomattomiakin viestien osasia. (Dickson 

ym. 1991, 8 – 13; Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 9.) 

Mallinnettavaksi puheviestintä onkin monimutkainen prosessi. Osanottajien 

lisäksi siihen vaikuttavat monenlaiset tilanteeseen ja kulttuuriin vaikuttavat seikat. Se 

on myös dynaamista, se etenee ajassa, muuntuu ja kehittyy. Siksi puheviestintä on 

ennustamatonta, aina vaihtuvaa ja yllätyksellistä. Sille on ominaista myös jatkuvuus, 

sillä viestintätilanteen alkua ja loppua on mahdotonta määritellä. Viestintätapahtuma on 

myös ainutkertainen ja tämän vuoksi tietyssä mielessä peruuttamaton: kerran tapahtu-

nutta ei voi myöhemmin korvata uudella tilanteella. Yksi viestinnän erikoinen piirre on 

sen väistämättömyys. Aina kun kaksi ihmistä kohtaa, he eivät voi olla kommunikoimat-

ta: sekä teot että tekemättömyys, puhe että hiljaisuus ovat viestejä. Viestejä lähetetään 

ja vastaanotetaan kaiken aikaa. (Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994, 11 – 13; Dickson 

ym. 1991, 12.) 

Humanististen ja yhteiskunnallisten tieteiden yleislinjasta poiketen puheviestintä 

on kuitenkin tavallista käytäntöpainotteisempi tieteenala, jolla selittämisen, ymmärtä-

misen, tulkitsemisen ja kuvailemisen sijasta on kiinnitetty erityistä huomiota käytännön 

sovellusten kehittämiseen. Puheviestinnän teorioita sovelletaan käytäntöön lähinnä 

kahdella tavalla. Toisaalta ne ovat osa empiiristä tutkimusta, ja niitä testataan, jotta 

niistä pystyttäisiin kehittämään entistä parempia. Toisaalta teorioita sovelletaan opetus-

käyttöön: puheviestinnän teoriat kertovat siitä, mikä on viestinnässä olennaista. Ne 

auttavat siis ymmärtämään puheviestintätilanteiden lainalaisuuksia ja säännönmukai-

suuksia. (Puro 1996, 10, 110; Wiio 1998, 101 – 103.) 

Lehtonen (1994a, 46) kommentoi syytöksiä puheviestintätieteen epäitsenäisyy-

destä huomauttamalla, että puheviestinnän – samoin kuin esimerkiksi kemian, psyko-

logian tai kielitieteen - tutkimusalan määrittely on mahdotonta niin, että määritelmä 

kattaisi kaikki tutkimusaspektit ja koulukunnat eikä mikään määritelmän kattama 

tutkimusala toisaalta kuuluisi myös jonkin muun tieteen mielenkiinnon kohteisiin. Hän 

määrittelee puheviestintätieteen väljästi ”metodiltaan ja teorianmuodostukseltaan 
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eklektiseksi tutkimukseksi, jonka kohteena on ihmisten välinen vuorovaikutus erityi-

sesti siihen sisältyvän, siinä vaikuttavan ja sitä säätelevän kommunikaation kannalta”. 

Soveltavan puheviestintätutkimuksen tavoitteena on muun muassa kehittää puhe- ja 

viestintäkasvatuksen tarpeisiin sellaisia opetussisältöjä ja menetelmiä, jotka perustuvat 

oikeiksi todennettuihin teorioihin ja tieteelliseen tietoon.  

Puheviestinnän tutkimus on viime vuosikymmeninä metodisesti monipuolistunut 

ja lohkoutunut. Puhuttua kieltä on lähestytty esimerkiksi dialektologian, sosiolingvisti-

sen variaatioanalyysin, kielisosiologian, diskurssianalyysin, keskustelunanalyysin ja 

pragmatiikan näkökulmasta. Opetuksen kannalta kiinnostavaa on varsinkin 1980-luvulta 

lähtien harjoitettu keskustelunanalyysi, jolle on luonteenomaista vuorovaikutuksen 

yksityiskohtainen analyysi. Yksittäinen tuotos, esimerkiksi lausuma tai puheenvuoro, 

saa merkityksensä kontekstissaan. Tutkimuksen kohteena ovat olleet sekä arki-

keskustelut että institutionaaliset keskustelut. (Nuolijärvi 1996, 24 - 25.) Puheviestin-

tään liittyviä ilmiöitä tutkitaan myös eri tieteenaloilla. Esimerkiksi viestintätilanteiden 

pelkäämisen ja jännittämisen tutkimus on yksi voimakkaimmista puheviestintätieteen 

tutkimusperinteistä, mutta suurin piirtein samaa ilmiötä – viestintäarkuutta, esiintymis-

pelkoa, esiintymisjännitystä, ujoutta, haluttomuutta viestiä, sosiaalisten taitojen puutetta 

– ovat puheviestinnän tutkijoiden lisäksi selvittäneet muun muassa psykiatrian, 

psykologian, sosiologian, sosiaalipsykologian ja kasvatustieteiden edustajat. 

Monitieteisyys on omiaan valottamaan ilmiöitä eri suunnista, mutta aiheuttaa 

esimerkiksi käsitteiden käytössä epäyhtenäisyyttä, joka vaikeuttaa tutkimustulosten 

vertailua. (Almonkari 2000, 34; Valkonen 1995, 139 - 140.)  

Sosiologiassa on viime aikoina tutkittu yhä enemmän puheen ja keskustelun 

sosiaalista rakennetta. Sosiolingvistinen tutkimus on ollut kiinnostunut kieliyhteisön 

heterogeenisuudesta ja tuonut esiin sellaisia kielimuotoja ja eroja, jotka aikaisemmin 

olivat jääneet aineiston rajauksen vuoksi peittoon, kuten esimerkiksi naistutkimuksen. 

Kielisosiologian tehtävistä mainittakoon kaksi- ja monikielisyyden tutkimus; heterogee-

nistuva kieliyhteisö vaatii yhä enemmän kieliyhteisön käsitteen pohdintaa ja erilaisten 

tilanteiden analyysiä. (Heath 1997, 183; Nuolijärvi 1996, 24 – 25.)  
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2.3    Puheviestinnän opetus ja oppiminen 
 

Puheviestinnän opetuksen teoria ja käytäntö perustuvat pitkälti puhutun kielen tutki-

mukseen. Puheviestinnän kehitys tieteenalana lienee osaltaan vaikuttanut esimerkiksi 

siihen, että normatiivinen ote opetuksessa on heikentynyt ja arviointikriteereitä haetaan 

viestinnän teorioista, muun muassa sanoman perillemenon tutkimuksista, eikä enää 

niinkään luoteta opettajan tai puheoppaan tekijän mieltymyksiin. Nykyään painotetaan 

esiintyjän ja yleisön välistä vuorovaikutusta, sanoman välittymistä puhujalta kuulijalle 

parhaalla mahdollisella tavalla sekä tilanteen huomioon ottamista. Myös puhujan sisäis-

ten tekijöiden kuten asenteiden ja käsitysten vaikutukseen on kiinnitetty huomiota. Uutta 

on myös yleisön roolin ja kriittisen kuuntelun merkityksen korostaminen. Kaikkiaan 

puhekasvatuksen kehityslinjat osoittavat siirtymistä esteettis-ekspressiivisistä tavoitteista 

utilististisiin ja pragmaattisiin, puhujakeskeisyydestä vuorovaikutuksen korostamiseen ja 

esittämisestä viestintään. Opetuksen tueksi kaivattaisiin kuitenkin edelleen tutkimus-

tietoa muun muassa puheviestintätaitojen kehittymisestä, opetussisältöjen kognitiivisesta 

hierarkiasta, viestinnän vaikeuksien voittamisesta ja puhekäyttäytymisen arvioinnista. 

(Almonkari 2000, 24; Sallinen 1994c, 30 – 31.) Myös puheviestinnän opettamista, siis 

konkreettisia opetus- ja oppimistilanteita – opetusmenetelmiä, oppimistyylejä, opettajan 

toimia, palautteenantoa – on tutkittu varsin vähän (Valo 1995a, 101). Toisaalta tutkimus 

ja opetuksen käytäntö eivät aina kohtaa: vaikka esimerkiksi esiintymisjännitystä on 

puheviestinnässä tutkittu runsaasti, ongelmien diagnosointiin tai poistamiseen tähtääviä 

menetelmiä opetuksen tarpeisiin ei ole juurikaan kehitetty (Valkonen 1995, 140 – 141). 

Puheviestintää opetetaan Suomessa lähes kaikilla kouluasteilla ja kaikissa koulu-

muodoissa, useimmiten äidinkielen (suomen kielen, viestinnän) opetuksen osa-alueena 

ja taitoaineeksi määriteltynä. Alalla on myös runsaasti erillistä kaupallista koulutustar-

jontaa: kursseja, seminaareja ja opetusmateriaaleja. Vaikka varsinkin ammatillisissa 

opinnoissa ja työelämän koulutuksessa opetukseen usein liitetään jonkin verran alan 

mukaisia painotuksia, yleiset tavoitteet ja sisällöt ovat kuitenkin melko yhdenmukaisia. 

Tavoitteena on yleensä kehittyä varmemmaksi, vakuuttavammaksi, sujuvasti ja kiinnos-

tavasti itseään ilmaisevaksi puhujaksi sekä motivoitua osallistumaan erilaisiin vuorovai-

kutustilanteisiin. Myös oppisisältöjen hahmottelu puheviestinnän opetuksessa ainakin 

alan oppaiden ja oppikirjojen mukaan on varsin yhtenäistä. Tyypillisesti sisältö 

jaotellaan seuraaviin teemoihin: puhe-esityksen valmisteluprosessin vaiheet, verbaalisen 

ja nonverbaalisen viestinnän perusteet (esim. luokituksia, suosituksia), esiintymisessä 
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tärkeät puheviestintätaidot (esim. viestin kohdentaminen, katsekontakti, havainnollista-

minen), erityyppiset yleisöpuhelajit (esim. tiedottava puheenvuoro, alustus, esitelmä), 

esiintymisjännityksen hallinta sekä vaikuttamisen keinot (esim. suostuttelun ja peruste-

lemisen lajeja). Opetus sisältää yleensä sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. 

(Almonkari 2000, 14, 15; Valkonen 1997, 10.) Isotalus (1995, 94 – 95) on kiinnittänyt 

huomiota siihen, että koulutusperinteemme on varsin esiintymispainotteinen: 

esiintymistaidon nimellä kulkevia kursseja pidetään runsaasti, jolloin ne sisällöstään 

riippumatta korostavat esiintymisen merkitystä. Lisäksi opetuksessa palaute keskittyy 

helposti esiintymisen piirteisiin jopa sisällön kustannuksella. 

Puheviestinnän opettamisen pääperiaatteita on perinteisesti ollut tekemällä 

oppimisen periaate. Keskeistä opettamisessa on ollut järjestää tilanteita, joissa erilaista 

viestintää on päästy harjoittelemaan. Tehokkaimmin oppimisen on ajateltu tapahtuvan 

harjoituksissa, jotka muistuttavat ”todellisen elämän” puhetilanteita. On siis opiskeltu 

puheenvuoroja, selostuksia, haastatteluja, kokouksia. Tilannelähtöiseen opetukseen 

ohjaavat myös sekä opetussuunnitelmat että oppikirjat, joissa puhumisen oppiaines usein 

ilmaistaan suurelta osin puhetilanteina. (Almonkari 2000, 26; Valo 1994, 33, 35.)  

Tilanneharjoittelu tuntuu luontevalta tavalta harjoitella puhumista, mutta sitä on 

myös kritisoitu monestakin syystä. Kun opetuksessa on lähdetty liikkeelle muodosta, 

esiintyminen on saanut ylimääräisiä formaalisia korostuksia: harjoituksesta on tullut 

puhumista puhumisen vuoksi, jonkinlaista erityispuhumista, jossa muodolliset seikat ja 

esiintyjän ulkoiset ominaisuudet ovat painottuneet. Arvostelua on herättänyt myös tilan-

nelähtöisen opetuksen tavoitteettomuus: oppijalla ja usein myös opettajalla saattaa olla 

hämärä käsitys siitä, mihin harjoituksella oikeastaan pyritään. Samojen puheharjoitus-

tilanteiden toistuminen luokka- ja kouluasteelta toiselle saattaa olla opiskelijoille 

hämmentävää ja turhauttavaa. Mikäli harjoituksen sisältö ja tavoitteet ovat epäselvät, 

siihen on myös vaikea valmentaa – usein tilannelähtöisessä opetuksessa oppiminen 

tapahtuukin yrityksen ja erehdyksen kautta. Opetustapaa on kritisoitu myös sen aiheutta-

mista suorituspaineista, peloista ja kielteisistä oppimiskokemuksista. Tilanteet koetaan 

usein enemmänkin testaustilanteiksi kuin harjoituksiksi. (Almonkari 2000, 27 – 29; 

Sallinen 1994c, 28.) Myös arviointi on ongelmallista: miten voidaan arvioida tavoit-

teiden saavuttamista, ellei niitä ole täsmällisesti ilmaistu? 
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1980-luvun puolivälistä saakka puheviestinnän opetusta on alettu jäsentää myös 

puheviestintätaitojen avulla, ja nykyään taitonäkökulma on vähitellen syrjäyttämässä 

tilannekeskeisen ajattelutavan. Taitoharjoittelussa tilanne antaa harjoittelulle kehykset: 

tietyssä tilanteessa voidaan harjoitella useita puheviestintätaitoja, ja vastaavasti samaa-

kin taitoa voidaan harjoitella erityyppisisissä tilanteissa. Nykynäkemyksen mukaan 

taidon käsite on puheviestinnän opetuksessa sikäli hyödyllinen, että se auttaa sekä jäsen-

tämään opetusta ja tutkimusta että hahmottamaan, mihin harjoittelussa pyritään, mitkä 

ovat opetuksen ja oppimisen tavoitteet.  Kehittämisen kohteita ovat siis puheviestinnän 

taidot: tavoitteena on saavuttaa monenlaisia taitoja ja oppia käyttämään niitä tarkoituk-

senmukaisesti viestintätilanteissa. Tärkeää on omaksua taitorepertuaaria, josta voi 

tarpeen mukaan valita tilanteeseen sopivan menettelytavan. (Hargie 1997b, 55; Valo 

1995b, 67, 70.) Tietysti myös tilanteiden harjoittelua tarvitaan. Gerlander (1995, 58) on 

huomauttanut, että ei ole järkevää käsitellä puheviestinnän taitoharjoittelun tavoitteita 

täysin irrallaan ja erillisinä tavoitteista, joita vuorovaikutuksesta yleensä tarkastellaan. 

Taitojen harjoitteluhan koskee juuri niitä viestinnän ilmiöitä ja asioita, joita jokapäiväi-

sessä elämässä tarvitaan ja toteutetaan, ja taitokategoriat saavat oikeutuksensa käytännön 

vuorovaikutustilanteista. 

Puheviestintätaitojen opettaminen ja arviointi luonnollisesti edellyttää, että 

niiden tulee olla jollakin tavoin havaittavissa viestintäkäyttäytymisestä. Ne voivat ilmetä 

joko piirretyyppisinä, jatkuvasti käyttäytymistä läpäisevinä tai segmentaalisina, ohime-

nevinä, tilanteeseen sidoksissa olevina toimintoina. On kuitenkin olemassa myös kogni-

tiivisia taitoja, joita ei voi suoraan päätellä viestijän toiminnoista, vaan joiden tasoa 

joudutaan arvioimaan esimerkiksi sen perusteella, millaisia ratkaisuja ja valintoja viesti-

jä tilanteessa tekee. Tällaisia ovat esimerkiksi viestintätavoitteiden asettamisen, viestin-

nän havainnoimisen ja sanomien arvioimisen taidot. (Valo 1995b, 69.) Yksi viestintä-

taitojen opetusta koskeva kysymys onkin se, pidetäänkö tehokkaampana yrittää vaikut-

taa suoraan näkyvään viestintäkäyttäytymiseen vai otetaanko opetuksen tavoitteeksi 

oppijan kognitiivisten prosessien muuttuminen (Gerlander 1995, 53). 

Puheviestinnän taito-opetus, CST (Communication Skills Training) on saanut 

vaikutteita motoristen taitojen, esimerkiksi konekirjoituksen ja urheilusuoritusten, 

valmennuksesta. Se perustuu näkemykseen, että kokonaissuoritusta voidaan millä 

tahansa taitoalueella opetella tehokkaasti jakamalla se pienempiin osiin ja harjoittele-

malla sitten osataitoja yhtä kerrallaan. Jokaiseen suorituksesta eriteltyyn osataitoon 
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perehdytään ja keskitytään erikseen. Puheviestinnän alueella CST:n ensimmäisiä sovel-

luksia oli Yhdysvalloissa opettajankoulutuksessa kehitetty microtraining-menetelmä, 

jossa opettajan työ eriteltiin osataitoihin, joita sitten harjoiteltiin erillisinä yksinkertaiste-

tuissa tilanteissa. Nykyään taito-opetus on laajalti käytetty menetelmä kaikenlaisten 

viestinnän taitojen opetuksessa. Tutkimuksissa se on todettu hyvin tehokkaaksi: sen 

etuja ovat muun muassa nopeat oppimistulokset, myönteiset oppimisasenteet ja -koke-

mukset, laajat sovellusmahdollisuudet, edullisuus, nopeus sekä käytännönläheisyys. 

(Hargie 1997a, 7 – 9; 1997c, 473 – 475, 480 – 481.) Suomessa osataitoharjoittelu on 

kuitenkin omaksuttu hitaasti puheviestinnän opetukseen, vaikka esimerkiksi äidinkielen 

opetuksessa kirjoittamista on jo pitkään opiskeltu jakamalla prosessi osiin, joita 

harjoitellaan kutakin erikseen (Almonkari 2000, 31 – 32). 

Puheviestinnän taito-opetusta on myös kritisoitu. Arvostelijat ovat muistuttaneet, 

että puhesuoritus ei ole tyhjentävästi paloiteltavissa taidoiksi eikä kuvattavissa pelkäs-

tään taitoina, sillä kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa, mitä CST:ssä ei 

oteta riittävästi huomioon. Toisaalta menetelmän puolustajat ovat todenneet, että koko-

naisuus kulkee aina mukana sekä osataitojen opetuksessa että tutkimuksessa, koska osat 

ovat sidoksissa kokonaisuuteen ja saavat siitä merkityksensä. Menetelmän heikkoutena 

on pidetty myös keinotekoisuutta ja mekaanisuutta: aitous, spontaanius ja luonnollisuus 

kärsivät, kun esimerkiksi tilannepuhetta ei harjoitella kokonaisena, vaan esimerkiksi 

aloitusta ja havainnollistamista käsitellään erikseen. CST:n kannattajien mielestä taas 

menetelmä tarjoaa luovuudelle ja aitoudelle mitä parhaat puitteet, koska hankkimalla 

osataitoharjoittelun kautta erilaisia toimintamalleja puhuja saa valmiuksia reagoida 

mihin tahansa eteen tulevaan puhehaasteeseen. (Hargie 1997c, 475 – 480.) Taito-ope-

tuksen vaikuttavuutta on tutkittu hyvin vähän (Valkonen 1997, 45), eikä tutkimustietoa 

juurikaan ole esimerkiksi siitä, kuinka esiintymistaitojen oppiminen yhdessä tilanteessa 

siirtyy muihin tilanteisiin (Isotalus 1995, 94). 

Sallinen (1994c, 24 - 26) näkee puheviestinnän opetuksen uhkana atomistisuu-

den. Kun viestintäkasvatuksen alue on nopeasti laajentunut ja puhumisen ja kuuntelemi-

sen harjoitusmuotoja ja -tilanteita on opettajalle runsaasti tarjolla, voi käydä niin, että 

suunnittelu käynnistetäänkin sisällön valinnasta ja tavoitteiden nimeäminen jää taka-

alalle. Vaara on suuri varsinkin silloin, jos opettajalla ei ole riittävää teoriatietoa tausta-

naan. Tavoitteellinen puheviestinnän opetus edellyttää kuitenkin sitä, että opettaja pys-

tyy perustelemaan jokaisen harjoituksen, kertomaan miksi se tehdään, siis minkä taidon 

 18 



  

saavuttamiseen sillä tähdätään. Oppisisällön hajanaisuus ja teoriataustan niukkuus voi 

johtaa myös liialliseen normittamiseen, joka usein vielä kohdistuu lähinnä ulkoiseen 

esiintymiseen. Opettajan tulisi kuitenkin kyetä osoittamaan myös vaihtoehtoisia toimin-

tatapoja, mitä Sallinen pitää puhekasvatuksen tavoitteellisuuden kannalta ensiarvoisen 

tärkeänä. Vasta potentiaalisten toimintamallien tunteminen auttaa puhujaa suunnittele-

maan tehokkaita viestintästrategioita ja toimimaan tilanteenmukaisesti. Näin ollen 

puheviestinnän opetuksessa aikaa tulisikin aina jäädä analyysiin ja arviointiin sekä 

vaihtoehtoisten menettelytapojen ideointiin ja evaluointiin. 

Puheviestintätaitojen kehittyminen edellyttääkin harjoitusten ohella ohjaavaa 

palautetta, jonka perusteella puhuja pystyy korjaamaan omaa kommunikointikäyttäyty-

mistään. Palautteen puuttuessa aikaisemmat toimintamallit vahvistuvat urauttaen vies-

tintäkäyttäytymistä ja vaikeuttaen poisoppimista. Tätä pystytään välttämään siten, että 

opiskelijoille annetaan ennen harjoittelua tarpeelliset tiedot puhekäyttäytymisestä ja 

harjoittelua ohjataan ja siitä annetaan palautetta. (Sallinen 1994c, 26.) Palautteen tulisi 

olla rakentavaa ja sen pitäisi kohdistua niihin puheviestintätaitoihin tai –piirteisiin, jotka 

ovat harjoittelun kohteina. Palautteen ajankohdalla on taitojen oppimisessa suuri 

merkitys: välitön palaute on yleensä tehokkaampaa kuin viivästeinen, ja hyviä tuloksia 

on saatu myös samanaikaispalautteesta. (Valo 1995a, 100, 104 - 105.) Aikaisemman 

tutkimuksen valossa näyttää kuitenkin siltä, että puheviestinnän palautteen annossa olisi 

runsaasti kehittämistä. Kouluissa annettu palaute puhe-esityksistä on usein vaikutelma-

tasoista tai kokonaisvaltaista, tai sitä ei anneta lainkaan. Tällöin oppijat eivät saa täsmäl-

listä tietoa taidoistaan ja niiden kehittämistarpeista eivätkä myöskään kokemusta palaut-

teen vastaanottamisesta. Syynä palautteen niukkuuteen saattaa resurssien puutteen ja 

puheviestintätaitojen opettamisen vähäisen arvostuksen lisäksi olla käsitys puheviestin-

tätaitojen ja persoonallisuuden kiinteästä yhteydestä: kritiikin esittäminen puheviestintä-

taidoista koetaan toisen persoonallisuuteen puuttumiseksi. (Almonkari 2000, 162; 

Suomalainen 1999, 107.) 

Puheviestintätaitoja on arvioitu monenlaisissa konteksteissa ja monenlaisilla 

mittareilla. Arviointitavat voivat olla epäsuoria, jolloin menetelminä käytetään esi-

merkiksi haastatteluja tai introspektioon perustuvia lomakkeita, tai suoria, jolloin 

viestintää observoidaan joko todellisissa tai järjestetyissä tilanteissa. Tällöin arviointi 

tapahtuu joko viestintätilanteessa tai välittömästi sen jälkeen, ja apuna käytetään usein 

ääni- tai kuvanauhatallenteita. Puheviestinnän opetuksessa arviointimenetelmien 
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luotettavuutta on tutkittu hyvin vähän. Ilmeistä kuitenkin on, että arviointi on altis 

monenlaisille sekä arvioitavasta, arvioijasta että tilanteesta johtuville virhelähteille. 

(Valkonen 1997, 53, 57 - 58.) 

Keskeinen ongelma puheviestinnän arvioinnissa on se, että monet yleisesti 

käytössä olevat arviointiperusteet ovat epätäsmällisiä. Ei ole yksiselitteistä, tarkoitetaan-

ko esimerkiksi puheen selvyydellä ja selkeydellä ääntämisessä, kieliasussa, sisällössä vai 

jäsentelyssä ilmenevää piirrettä. Toinen opetussuunnitelmien suosima kriteeri on luonte-

vuus, mutta epäselvää on esimerkiksi se, mihin arvio suhteutetaan. Ilmeikkyyden vaati-

mus taas on osittain ristiriidassa viestinnän tilannekohtaisuusnäkemyksen kanssa: ilmei-

käs esittämistapa tuo aina esiin puhujaa, mutta esimerkiksi tiedottavissa puhetilanteissa 

kuulijan huomio pitäisi saada suunnatuksi sisältöön. Edelleen kriteereiksi tarjotaan sel-

laisia seikkoja kuin asiallisuus, aitous ja miellyttävyys. Puheviestintaitojen arviointipe-

rusteita leimaa siis konnotatiivisuus: arvioidaan kuulijan arvomaailmaan pohjautuvia 

vaikutelmia, mikä luonnollisesti laskee arvioinnin luotettavuutta. (Sallinen 1994c, 28 – 

30.) Varsinkin Yhdysvalloissa on kehitelty myös erilaisia standardoituja puheviestintä-

taitotestejä, mutta opetuskäytössä niiden anti on osoittautunut vähäiseksi: ne mittaavat 

luotettavasti tärkeimpiä puheviestinnän perustaitoja, kuten äänen kuuluvuutta tai 

katsekontaktia, mutta eivät anna oppijalle analyyttistä taitojen kehittämiseen tähtäävää 

informaatiota (Valkonen 1997, 54 - 56). 

Isotalus (1995, 92 - 93) on arvostellut epämääräisiä esiintymistaitoa luonnehtivia 

käsitteitä siitä, että ne eivät sovellu opettamiseen, koska ne näkevät osan viestinnän piir-

teistä persoonallisuuden ominaisuuksina, joihin ei voida opettamisen avulla vaikuttaa. 

Esimerkiksi luontevuuden toteaminen ei auta puhujaa kehittämään taitojaan – mielek-

käämpää olisikin puhua vaikkapa siitä, kuinka esiintyjän puhetavasta kuului, että hän oli 

opetellut puheenvuoronsa ulkoa. Epämääräiset käsitteet aiheutuvat varmasti osittain sii-

tä, että esiintymistaito näyttää edellyttävän myös holistista arviointia. Pelkkä osataitojen 

tarkastelu ei välttämättä anna kokonaiskuvaa esiintymisestä, vaan on arvioitava myös 

kokonaisuutta ja esiintyjästä syntyviä vaikutelmia. Näiden kuvailuun on käytettävä 

vaikutelmiin liittyvää sanastoa, mutta vaikutelmat pitää myös pystyä perustelemaan: 

osoittamaan ne yksittäiset tekijät, jotka luovat vaikutelman esimerkiksi innostuneisuu-

desta, luotettavuudesta tai hermostuneisuudesta. Isotaluksen mukaan esiintymistaitoa 

tulisikin arvioida sekä analyyttisesti että holistisesti, ja epäilemättä sama periaate on 

käyttökelpoinen puheviestinnän opetuksessa ja arvioinnissa yleensäkin. 
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Puheviestintätaitojen opettamiseen liittyy tietysti myös käsitys niiden 

oppimisesta: miten niiden oppimista voidaan parhaiten edistää. 

Oppimisessa on tapana erottaa kolme pääelementtiä: taustatekijät, oppimis-

prosessi ja tulokset. Taustatekijöillä tarkoitetaan sekä oppijan henkilökohtaisia tekijöitä, 

kuten aikaisempia tietoja ja taitoja, kykyjä ja persoonallisuutta, että oppimisympäristöä, 

johon kuuluvat oppiaine, opetussuunnitelma, opettaja sekä opetus- ja arviointimenetel-

mät. Oppimisprosessista voidaan tarkastella esimerkiksi aikaisemman tiedon, motiivi-

en, orientaatioiden tai prosessointitapojen vaikutuksia. Oppimistuloksella tarkoitetaan 

tavoitteiden saavuttamista, ymmärtämyksen tai taitojen kehittymistä tai myös oppimis-

tehtävien tuotoksia ja arvosanoja. (Tynjälä 1999, 16 - 17.)  

Tietyt filosofiset suuntaukset, tieto- ja oppimisteoriat sekä pedagogiset näkemyk-

set ilmenevät erilaisina oppimiskäsityksinä eli oletuksina siitä, mitä oppiminen perus-

luonteeltaan on ja miten sitä voidaan parhaiten edistää (Tynjälä 1999, 28). Vaikka 

puheviestinnän opetuksella Suomessa on omiakin perinteitä, pääpiirteissään se on 

noudattanut kouluopetuksessa ja kasvatuksessa yleisemminkin liikkuneita valtavirtoja. 

Huomionarvoista on, että joskin vielä 1980-luvulla vallalla ollut behavioristinen 

ajattelutapa on väistymässä konstruktivistisen oppimisnäkemyksen tieltä, puheviestin-

nän opetuksessa on yhä havaittavissa behavioristisia elementtejä. Esimerkiksi taito-

harjoittelun (CST yms.) perusidea on osittain behavioristinen: taito jaetaan osakompo-

nentteihin, joita harjoitetaan keskittyen yhteen kerrallaan. Opetus etenee vaihe vaiheelta 

kohti oppimistavoitetta, ja taitojen hallinta määritellään ulkoisen käyttäytymisen perus-

teella. (Almonkari 2000, 17 - 19; Valo 1995b, 76.) Nykyaikaisessa puheviestinnän ope-

tuksessa näkyy kuitenkin yhä enemmän konstruktivistinen oppimiskäsitys, joka painot-

taa oppimisen osatekijöistä oppijaa ja oppimisprosessia. Opiskelija on aktiivinen 

toimija, joka valikoi, tulkitsee ja muokkaa tietoa aikaisempien tietojensa, taitojensa ja 

asenteidensa pohjalta, jopa itseohjautuvasti, ja näin ollen kunkin oppimisprosessi on 

yksilöllinen. Kun oppimista ei enää hahmoteta tiedon siirtämisenä opettajalta oppijalle, 

myös opettajan rooli on muuttunut: hänestä on tullut yhä enemmän oppimisprosessin 

ohjaaja, ja työtavat ovat muuttuneet yhä oppijakeskeisemmiksi. (Almonkari 2000, 19 – 

20; Ruohotie 1993, 10 – 12; Tynjälä 1999, 37 - 38.) Oppimisprosessin tutkimuksessa 

taas on siirrytty yhä enemmän tarkastelemaan ulkoisten tekijöiden lisäksi yksilön omien 

sisäisten prosessien, käsitysten ja rakenteiden merkitystä oppimisessa (Ruohotie & 

Nieminen 2000, 134). 
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Puheviestinnän opetuksessa on aina korostettu kokemuksellisuuden merkitystä. 

Uutta voi oppia vain kokemusten kautta, kokemukset muokkaavat vanhaa tietoa ja 

luovat uutta. Olennaista kokemuksessa on sen odotuksenmukaisuus tai odotuksen-

vastaisuus: vain uudet, odotuksia rikkovat kokemukset voivat muodostua oppimiskoke-

muksiksi. Oppimisprosessin aikaisia kokemuksia ei kuitenkaan ole juuri lainkaan 

tutkittu puheviestinnän alueella, osittain ehkä siksi, että niitä ei ole helppoa tutkimusme-

netelmällisesti tavoittaa. Nämä kokemukset ja niiden tulkinta ovat aina yksilöllisiä: ne 

koostuvat oppijan havainnoista, tulkinnoista ja päätelmistä ja syntyvät vaihtuvissa 

työmuodoissa ja harjoituksissa, keskusteluissa ja kotitehtävien parissa. Näin ollen 

esimerkiksi samasta harjoituksesta syntyy toiselle oppijalle uusi oivallus, kun taas toinen 

ei opi siitä mitään. (Almonkari 2000, 20 – 21, 85.) 

Puheviestintätaitojen oppiminen edellyttää myös reflektointia, koetun 

läpikäymistä ja arviointia sekä uuden tiedon luomista tältä pohjalta (Almonkari 2000, 

22). Takala (1995, 29, 41 - 42 ) on kiinnittänyt huomiota reflektioon liittyvän tiedosta-

misen problematiikkaan. Kysehän on siitä, että ihminen ikään kuin asettuu itsensä ulko-

puolelle tarkkailemaan ja erittelemään toimintaansa. Oppimisprosessin oletetaan 

kulkevan niin, että ensin pitää tulla tietoiseksi oman viestintänsä vahvuuksista ja sitten 

havaita ne alueet, joissa pitäisi kehittyä. Realistinen viestijäkuva on siis taito-opetuksen 

sekä tavoite että lähtökohta, ja tietoisella viestijällä tarkoitetaan myös toimintaansa 

kontrolloivaa viestijää. On kuitenkin vaikea sanoa, milloin ja missä määrin puhe-

viestintäsuoritus on tietoinen. Ihminen voi puhua ja kuunnella, mutta ajatella saman-

aikaisesti jotakin muuta. Viestintäkäyttäytyminen tapahtuu paljolti ilman toimintaan 

kohdistuvaa tietoista tarkkaavuutta. Myös se, mistä olemme tietoisia, on useammin 

deklaratiivista kuin proseduraalista – tiedämme paremmin mitä teemme kuin miten 

teemme. 

Monissa toiminnoissa tiedostamisen alhaisuus liittyy taitavan suorituksen piirtei-

siin: mitä taidokkaampi suoritus on, sitä vähemmän tietoista tarkkaavuutta vaaditaan sen 

ohjaukseen, eikä toimintaan liittyvä tieto ole ainakaan helposti sanallisesti purettavissa. 

Viestintätaidoissa on kyseessä usein niin monimutkaisten toimintojen joukko yhtä aikaa, 

ettei sitä mitenkään olisi mahdollista ohjata välittömästi tietoisena. Vaikka osa toimin-

nasta on ainakin jonkinasteisen tietoisen ohjauksen piirissä, suurin osa tapahtumista 

ohjautuu ei-tietoisen prosessoinnin avulla. Ainakin ajatuksellisesti ristiriitaista siis on se, 

että tietoiseksi tulemista, automaatistuneen toiminnan purkamista, vaaditaan tietyssä 
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vaiheessa oppimista, kun taas taitavan suorituksen luonteeseen liittyy automaattisuus. 

Lisäksi varsinkaan aloittelijoilla oman toiminnan kriittinen arviointi ei välttämättä 

heijastu myönteisesti toiminnan lopputulokseen. Päinvastoin, ylikorostuneina tietoisuus 

ja tavoitteellisuus näyttävät yleensäkin johtavan suoritustason laskuun (Peltonen & 

Ruohotie 1992, 25 – 26), ja ne saattavat itse asiassa ehkäistä tehokasta viestintää, jos ne 

ohjaavat liikaa monitoroimaan omaa toimintaa vuorovaikutuksen aikana. Tällöin 

energiaa ei enää riitä sanomien evaluointiin, vuorovaikutukseen, tilanneadaptoitumiseen 

eikä luoviin kognitiivisiin ratkaisuihin. Vasta toimintojen siirtyminen rutiini- tai auto-

maatiotasolle mahdollistaa interaktiotilanteen hallinnan ja henkisen kapasiteetin irrotta-

misen luovaan käyttöön. (Gerlander 1995, 60; Sallinen 1994c, 24; Takala 1995, 41 – 

43.) Puheviestintätaitojen opiskelua tiedostamisprosessin kautta vaikeuttaa Takalan 

(1995, 42) mukaan myös se, että monet viestintään liittyvät piirteet ja ilmiöt ovat hyvin 

lähellä ihmisen kokonaispersoonallisuutta. Oman viestintäkäyttäytymisen havainnoimi-

nen ja siitä tietoiseksi tuleminen ei ole helppoa, eikä yksilön minäkäsityksen kannalta 

merkitykselliseksi koettuja asioita useinkaan haluta muuttaa.  

Viestintätaitojen tiedostaminen voidaan nähdä portaittain etenevänä. Taidon 

oppimisprosessin ensimmäisessä vaiheessa ei ole vielä taitoa, mutta ei myöskään 

tietoisuutta sen puuttumisesta (unconscious incompetence). Seuraavassa vaiheessa 

tullaan usein jonkin ulkopuolisen tahon avulla tietoiseksi siitä, ettei taitoa ole (conscious 

incompetence). Tämän jälkeen yleensä käynnistyy harjoitteluvaihe, jonka aikana 

toiminta alkaa sujua mutta vaikuttaa vielä kovin kontrolloidulta ja joustamattomalta. 

Kun taito alkaa olla sisäistetty, kontrolli siirtyy vähitellen itsestä ympäristön havainnoin-

tiin (unconscious competence). Lopuksi sitten seuraa vaihe, jossa taito on hyvin omak-

suttu ja sen toteutusta leimaa energisyys ja optimismi (unconscious supercompetence). 

Näihin voisi vielä lisätä refelektiivisen taitavuuden vaiheen, jossa taidokasta, muotoutu-

nutta ja hioutunutta toimintaa pitäisi edelleen pystyä tarkastelemaan tarvittaessa kriitti-

sesti, joskaan ei välttämättä toiminnan aikana. (Takala 1995, 43 – 44.) 
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2.4   Puheviestintätaidot 

2.4.1 Kommunikatiivinen kompetenssi 

 
Puheviestinnän opetuksen tavoitteena on hyvä viestintätaito, kommunikatiivinen 

kompetenssi, mutta ei ole itsestään selvää, mitä tällä tarkoitetaan ja mistä osista se koos-

tuu. Lehtonen (1994a, 46) pohdiskelee kysymystä seuraavasti: 

Onko viestintätaito ominaisuus, joka vaikuttaa tilanteesta toiseen vai 
muodostuuko se opituista tilannekäyttäytymisen taidoista? Onko vies-
tintätaito taitoa toimia tavoitteellisesti eri tilanteissa, joissa kommunikoija 
ei ole selvillä toimintansa tavoitteesta? Ja viimein, onko viestintätaito 
yksilön taito vai ympäristön henkilöstä muodostama arvio? Jos näin on, 
mitkä ovat ne ominaisuudet tai käyttäytymiset, joita ympäristö palkitsee 
arvioimalla ne hyvään viestintätaitoon tai hyvään viestintävalmiuteen 
kuuluviksi? 
 

Lehtonen päätyy määrittelemään kommunikatiivisen kompetenssin kyvyksi 

valita tilanteeseen soveltuva kielellinen ilmaus. Kommunikatiivisesti kompetentti 

henkilö pystyy tehokkaaseen vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa, kykenee ratkaise-

maan vastaantulevat ongelmat ja kommunikaatiollaan maksimoimaan myönteiset ja 

minimoimaan kielteiset tulokset sekä sovittamaan tavoitteensa ja käyttäytymisensä 

ympäristön vaatimuksiin. (Mt., 49.) Luonnollisesti kriteerit toteutuvat viestintätilanteissa 

eri tavoin eli tehokasta ja tarkoituksenmukaista on se, mitä vuorovaikutustilanteessa 

mukanaolijat sellaisena pitävät. 

Puheviestinnän tutkijat ovat olleet varsin yksimielisiä siitä, että kommunikatiivi-

nen kompetenssi muodostuu kolmesta elementistä: viestintää koskevista tiedoista 

(knowledge), taidoista (skills) sekä motivaatiosta – kognitiivisten tekijöiden ja taitavan 

käyttäytymisen lisäksi siis myös tahtominen, ryhtyminen ja rohkeneminen ovat välttä-

mättömiä osatekijöitä. Kompetentin viestintäkäyttäytymisen tuntomerkkeinä voidaan 

pitää lisäksi vuorovaikutuksen hallitsemista, sosiaalista levollisuutta, ekspressiivisyyttä 

ja altersentrisyyttä minäkeskeisyyden vastakohtana. (Seppälä 1995, 208; Valkonen 

1997, 37.)  

Puheviestintätaidot ei ole mikään tietty taitoluettelo eikä myöskään ole olemassa 

vakiintunutta luokittelua (Isotalus 1995, 95), vaan erilaisia osin keskenään ristiriitaisia-

kin ryhmittelyjä. Yksi näkökulma on jakaa puheviestintätaidot synnynnäisiin (abilities) 

ja opittaviin (skills). Normaaleissa olosuhteissahan ihmiselle kehittyy luonnostaan 
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esimerkiksi kielitaito ja taito havainnoida ympäristöään, kun taas esimerkiksi vaikutta-

misen taitoja voidaan opiskella hyvinkin yksityiskohtaisesti. Taitoja on myös pyritty 

asettamaan abstraktio- ja tarkkuustasonsa mukaan hierarkiaan siten, että voidaan erottaa 

toisistaan alemman ja ylemmän tason taitoja. Perustasolle sijoittuvat esimerkiksi elei-

siin ja ilmeisiin tai puhumisen ajoitukseen liittyvät helposti havaittavissa olevat taidot. 

Korkein taitotaso sisältää sellaisia kognitiivisia prosesseja, jotka suoritetaan alempien 

taitojen varassa, kuten puhekulttuuriin liittyvien sääntöjen ymmärtäminen tai valintojen 

seurausten ennakoiminen. Taitohierarkiat ovat kuitenkin jääneet varsin teoreettisiksi, ja 

niille on ominaista taitojen kasautuminen keskitasolle, jota on vaikea jaotella alaryh-

miin. (Valo 1995b, 71 – 72.) 

Vanhastaan puheviestintätaidot on totuttu jakamaan puhumisen (tuottamisen, 

lähettämisen) ja kuuntelemisen tai havainnoinnin (vastaanottamisen) taitoihin. Erottelua 

voidaan kuitenkin pitää keinotekoisena sen vuoksi, että puhuminen ja viestinnän 

havainnointi ovat vuorovaikutuksessa useimmiten samanaikaisia prosesseja. Puhe-

viestinnän oppikirjoissa tavallinen on myös tilannetyypin mukainen jako yleisölle 

esiintymisen ja ryhmäviestinnän taitoihin. Raja on kuitenkin epäselvä, koska pitkähkö 

puheenvuoro ryhmätilanteessa voi tuntua esiintymiseltä ja ryhmäkin voi esiintyä ylei-

sölle. Käytettyjen koodien mukaan puheviestintätaidot on jaettu myös verbaalisiin ja 

nonverbaalisiin taitoihin. Tämän jaon keinotekoisuutta – interaktiossahan koodit eivät 

esiinny erillisinä – ovat arvostelleet varsinkin funktionaalisen tutkimussuunnan edus-

tajat. Heidän mukaansa puheviestintätaitoja pitäisi ryhmitellä paremminkin viestinnän 

tavoitteiden mukaan. Näitä ovat esimerkiksi esittäytymisen tavoitteet kuten itsestä 

kertominen, relationaaliset tavoitteet kuten suhteiden rakentaminen tai instrumentaaliset 

tavoitteet kuten konfliktien hallinta. (Valo 1995b, 72 – 75.) Toisaalta tavoitteiden ja 

viestintäkäyttäytymisen suhde on kompleksinen. Sama tavoite (esim. kiinnostuksen 

ilmaiseminen toista kohtaan) voi saada viestinnässä erilaisia ilmenemismuotoja, ja 

saman viestinnällisen toteutuksen taustalla (esim. päällepuhuminen) voi olla erilaisia 

tavoitteita. Tavoite kognitiivisena konstruktiona ei myöskään ole havaittavissa, vain 

vuorovaikutusta sosiaalisena ilmiönä voidaan observoida. (Gerlander 1995, 54.) 

Lehtonen (1994a, 47 ) hahmottaa kommunikatiivisen kompetenssin koostuvaksi 

neljästä taitokomponentista: verbaaliset ja nonverbaaliset taidot, strategiataidot, 

funktionaaliset taidot sekä vastaanotto- ja evaluointitaidot. Verbaaliset taidot sisältävät 

sekä foneettiset taidot kuten selkeän äänenkäytön että varsinaiset kielelliset taidot kuten 
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sanaston hallinnan. Strategiataidot ovat tilanteen vaatimuksista selviytymisen taitoja: 

esimerkiksi taito osallistua keskusteluun, muotoilla mielipiteensä, havainnollistaa ja 

perustella. Viestinnällä on aina päämäärä, ja siihen pääsemiseksi tarvitaan funktionaa-

lisia taitoja kuten kykyä antaa ja vastaanottaa informaatiota sekä taitoa vaikuttaa. 

Vastaanotto- ja arviointitaitoihin sisältyy esimerkiksi taito havaita toisen näkökulma ja 

sanoman tarkoitus, samoin kuin taito arvioida ja valita sanomia sekä antaa tarkoituksen-

mukaista palautetta.  

Tässä tutkimuksessa Lehtosen luokittelua on sovellettu siten, että strategiataidot, 

funktionaaliset taidot sekä vastaanotto- ja arviointitaidot on yhdistetty keskustelutaidot-

nimikeen alle. Puheviestintätaidot on siis jaettu kolmeen pääryhmään: verbaalisiin, non-

verbaalisiin ja keskustelutaitoihin.  

2.4.2 Verbaaliset  taidot 

Vaikka ihminen viestii koko olemuksellaan, ääni on monissa puhetilanteissa tärkeä 

tekijä. Vaikkei ääntä voikaan irrottaa erilliseksi toiminnaksi, se on erillinen puhevies-

tinnän osatekijä, jolla voidaan edistää esimerkiksi vakuuttavuutta ja uskottavuutta; 

äänenkäyttö sisältää sekä vaistomaista toimintaa että tietoista ohjailua. Luonnollisesti 

äänenkäytön merkitys korostuu tilanteissa, joissa viestin vastaanottaja ei näe puhujaa, 

kuten puhelinpuheessa.  

Foneettisisista taidoista tärkeimpänä voidaan pitää selkeyttä, sehän on jo viestin 

perillemenon kannalta välttämätöntä. Ääntämisen ei tarvitse olla virheetöntä, mutta 

kaikki äänteet tulisi ääntää riittävän huolellisesti. Erityisesti selkeyttä vaaditaan silloin, 

kun kuulijan vastaanottokyvyssä on puutteita. Kuulovammaisen tai afaatikon voi olla 

vaikea saada selvää tavanomaisesta ääntämyksestä, järkyttyneen tai pelokkaan ihmisen 

mielentila heikentää kuullun ymmärtämistä, tai kuulijan äidinkieli voi olla muu kuin 

suomi. Toisinaan viestin asiasisältö edellyttää huomion kiinnittämistä ääntämisen 

selkeyteen, näin esimerkiksi sairauksien ja lääkkeiden nimistä puhuttaessa.  

Selkeyden lisäksi äänen tulisi olla eloisa ja herättää kiinnostusta esitettävään 

asiaan. Puhutaan äänen tehokkuudesta, joka ilmenee äänellisten tehokeinojen käyttönä. 

Nämä on tapana jakaa älyllisiin eli tietoisiin tehokeinoihin ja tunnetehotukseen. Lähinnä 

taiteellisen ilmaisun tarpeisiin perustuvaa jaottelua voidaan tosin pitää keinotekoisena: 

kyse on puheen ominaispiirteistä, äänen eri ominaisuuksista, joiden käyttö arkipuheessa 
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on tavallisesti tiedostamatonta (Sallinen 1994b, 27 – 28). Tietoisiin tehokeinoihin 

kuuluvat äänen voimakkuus, painotus, tauotus, korkeus ja tempo. Niihin puhuja voi itse 

vaikuttaa, lähinnä sisällön analysoinnin avulla. Tunnetehotukseen kuuluvat äänensävy, 

äänenväri, puherytmi ja melodia. Nämä syntyvät yleensä intuitiivisesti, tiedostamatta, 

eläytymisen kautta. 

Äänen voimakkuus riippuu tilasta ja tilannetekijöistä: suuri tila, etäisyys kuuli-

jasta ja taustahäly vaativat äänen korottamista. Toisaalta voimakas ääni  saattaa luoda 

mielikuvan dominoivuudesta tai jopa vihamielisyydestä. Elävöittävänä tehokeinona 

toimivat  sekä äänen voimistaminen että sen hiljentäminen. Hoitotilanteissa äänen 

voimakkuuden vähentämistä voi käyttää myös esimerkiksi keinona säädellä potilaan 

yksityisyyttä niin, etteivät ulkopuoliset  kuule tämän henkilökohtaisia asioita. Myös 

painotus saadaan aikaan äänen voimakkuuden vaihtelulla, mutta  painotuksen kohdalla 

puhevauhti myös yleensä hidastuu ja äänen korkeus nousee tai laskee. Painotus vaikut-

taa myös viestin merkitykseen; se on tehokas keino korostaa yksittäistä sanaa tai 

kokonaista ajatusta. Painotuksen puuttuminen taas antaa vaikutelman innottomuudesta 

tai epävarmuudesta. (Kansanen 2000, 47.) 

Tauotus tarkoittaa puheen jaksottamista hiljaisuuden avulla. Se on tietoisista 

tehokeinoista vaikuttavin. Esitauko virittää kuulijan odottamaan, että seuraa tärkeä asia, 

jälkitauko antaa kuulijalle mahdollisuuden miettiä edeltäneen asian merkitystä. Tauko ei 

ole katko tai pysähdys, vaan se paremminkin liittää puheen osat toisiinsa. Tauot myös 

edistävät vuorovaikutusta antamalla puhujalle mahdollisuuden arvioida sanoman peril-

lemenoa ja kuulijalle ajatteluaikaa ja tilaisuuden antaa palautetta. Mielikuva puhujan 

ominaisuuksista ja tunnetilasta syntyy helposti äänen korkeuden perusteella. Korkea 

ääni yhdistetään nuoruuteen ja heikkouteen, mutta se voidaan tulkita myös jännityksen, 

kiihtymyksen tai suuttumuksen aiheuttamaksi. Matala ääni antaa vaikutelman asiantun-

temuksesta, varmuudesta ja voimasta, mutta se voi kuulostaa myös rauhalliselta tai 

alakuloiselta. Puhenopeuden vaihteluita voi käyttää sisällön korostamiseen ja samalla 

myös äänen elävöittämiseen. Tärkeät, uudet, monimutkaiset asiat esitetään hitaammin, 

vähemmän tärkeät nopeammin. Yleensä kuulijan iäkkyys tai vaikeudet puheen vastaan-

ottokyvyssä edellyttävät puhenopeuden hidastamista. Myös tila ja etäisyys vaikuttavat 

siihen, mikä on sopiva vauhditus. Nopeuteen vaikuttavat usein myös tilanne ja viestin 

asiasisältö: hitaus korostaa tilanteen juhlallisuutta ja arvokkuutta, samoin asian 
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vakavuutta esimerkiksi vaikeista sairauksista tai kuolemasta puhuttaessa. (Kansanen 

2000, 47 – 48; Tiittula 1992, 22 - 23.) 

Äänensävy kertoo puhujan tunteista, ja kuulija rekisteröi eri sävyjä hyvin 

herkästi. Äänensävyä on vaikea kontrolloida, ja toisinaan äänensävy voi paljastaa 

sellaistakin, mitä puhuja ei haluaisi. Äänenväri, sointiväri, on osa persoonallisuutta, 

äänensävyä pysyvämpi ominaisuus. Puhutaan esimerkiksi tummasta, valoisasta, kovasta 

tai pehmeästä äänenväristä. Puherytmiä voi luonnehtia tavaksi, jolla puhuja käyttää 

kaikkia muita puheen tehokeinoja. Vaihteleva, luonteva puherytmi perustuu luontevaan 

puhekieleen. Rytmi on osa persoonallisuutta, siihen vaikuttavat myös puhujan hengitys-

tapa ja temperamentti. Jokaisella kielellä ja murteella on myös oma sävelkulkunsa. Se 

osoittaa usein lausuman funktiota, esimerkiksi erottaa kysymyksen väitteestä, ja lisäksi 

sillä ilmaistaan muun muassa puhunnoksen jatkuvuutta ja päättymistä, kohteliaisuutta 

sekä puhujan suhtautumista sanomaansa. Koska intonaation merkitys eri kielissä 

vaihtelee, se on myös kulttuurienvälisen viestinnän ongelma-alueita, jolla väärin-

ymmärryksen vaara on suuri. (Kansanen 2000, 48 – 49; Tiittula 1992, 22 – 24.) 

Foneettisten taitojen lisäksi verbaalisia taitoja ovat sanaston ja sanontatapojen 

hallinta sekä siihen läheisesti liittyvä taito mukauttaa ilmaisua eri viestintäkumppa-

neiden ja tilanteiden mukaan.  

Puheviestintätilanteessa kielen asema on keskeinen, koska puheen sisältö välittyy 

suuressa määrin sanojen välityksellä. Puhuttu kieli eroaa kirjoitetusta erityisesti siksi, 

että puhe on prosessi, jossa kieli syntyy samalla kun asiaa muotoillaan, kanssakäymi-

sessä kuulijan kanssa. Vaikka puhekieli onkin vapaampaa kuin kirjoitettu, myös siltä 

vaaditaan ennen kaikkea selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Yleisiä selkeyttä lisääviä lause-

rakenteellisia tekijöitä ovat ensinnäkin lyhyet, rakenteeltaan yksinkertaiset lauseet ja 

virkkeet, joiden yhteydessä käytetään yhteyksiä ja viittaussuhteita selventäviä konjunk-

tioita. Ymmärrettävyyttä lisäävät myös selkeät ajatuskokonaisuudet, joita ei katkota 

välikommenteilla, ja taukojen jättäminen ajatuskokonaisuuksien välille. Ilmaisujen 

tulisi olla väljempiä kuin kirjakielessä. Sanatasolla ymmärrettävyyttä lisäävät lyhyet, 

kuulijalle tutut, konkreettiset sanat ja ilmaukset. (Kansanen 2000, 86 – 88; Wiio 1998, 

123 – 130.) Lisäksi keskinäistä ymmärtämistä arkistenkin sanojen kohdalla saattavat 

haitata ihmisten niihin sisällyttämät konnotaatiomerkitykset, jotka riippuvat esimerkiksi 

aikaisemmista kokemuksista. 
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Opiskellessaan ammattiin sairaanhoitaja joutuu omaksumaan oman alansa am-

mattikielen, jonka ytimen muodostaa alan ulkopuolisille enemmän tai vähemmän outo 

erikoissanasto. Ammattikieltä ei kuitenkaan ole mahdollista rajata tarkasti: sama sana 

voi olla käytössä monella erikoisalalla – ehkä hiukan erilaisissa merkityksissä – ja moni 

ammattitermi kuuluu myös yleiskieleen. Esimerkiksi hoitotyöllä, lääketieteellä ja sosi-

aalialalla on paljon yhteistä sanastoa, ja muun muassa ihmisruumiiseen ja sen toimin-

toihin liittyvä perussanasto on paljolti yleiskielistä. (Haarala & Wilskman 1998, 9.)  

Ammattikielen tehtävänä on palvella alan sisäistä, asiantuntijoiden välistä 

viestintää. Sen käyttö on paikallaan, jos sitä osaavat ymmärtävät toisiaan. Verbaalisten 

taitojen puutteesta on kyse silloin, kun ammattikieltä käytetään osakulttuurien väliseen 

viestintään eli puhutaan yleisölle, joka ei sitä ymmärrä. Hoitotyö sisältää usein tilan-

teita, joissa työskennellään ryhmässä. Jäseninä voivat olla potilas, hänen omaisensa 

sekä joukko muiden ammattiryhmien edustajia, jotka käyttävät kukin omien tieteen-

alojensa käsitteitä. Toiminnan päämäärien rakentaminen ja keinojen suunnittelu 

perustuvat osaltaan keskustelijoiden kykyyn ilmaista itseään sanallisesti. Sanat ovat 

kuitenkin ongelmallinen ymmärtämisen perusta, sillä jokainen ymmärtää ne hiukan eri 

tavalla, ja jotkut erityistermit saattavat olla osalle kuulijoista täysin käsittämättömiä. 

Oman ongelmansa muodostavat ammattislangin ilmaukset; vakavien ilmiöiden 

humoristiset nimitykset voivat olla epäesteettisiä ja suorastaan potilaita loukkaavia. 

(Juvakka 1998, 19; Wilskman 1999, 49 – 50.) 

Myös puhekieltä koskevat monet tyylivaatimukset niin kuin kirjoitettuakin kiel-

tä. Tyylin valintaan vaikuttavat tilanne, asiasisältö ja kuuntelija. Asiakastilanteissa 

sairaanhoitajan voi odottaa puhuvan huolitellummin kuin jutellessaan työtovereiden 

kesken. Yleensä asiallinen tyyli ei ärsytä ketään ja asia menee parhaiten perille. Mur-

rekin voi toisinaan olla paikallaan, kunhan se ei vaikeuta ymmärtämistä eikä vie huomi-

ota pois itse asiasta. Murteisiin liittyy voimakkaita tunteita, ja varsinkin vanhemmalle 

ikäpolvelle ne ovat tärkeitä. Murteen käyttö edellyttääkin aina vastaanottajan 

kielenkäytön huomioon ottamista. (Kansanen 2000, 88 – 89.) 

Yksittäisistä sananvalinnoista ongelmia tuottaa usein teitittely varsinkin asiakas-

suhteissa. Nykyaikaiseen sinuttelukulttuuriin tottuneen korvissa teitittely saattaa kuu-

lostaa muodolliselta ja etäännyttävältä. On kuitenkin syytä muistaa, että perinteisessä 

teitittelykulttuurissa sinuttelu osoitti toisen vähempiarvoisuutta, joskus sillä ilmaistiin 

jopa halveksuntaa. Toisaalta kunnioitusta, kohteliaisuutta ja sosiaalista huomaavai-
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suutta voidaan ilmaista puhuttelusanasta riippumatta monilla tavoilla kuten pehmentä-

mällä kehotuksia, kysymyksiä ja pyyntöjä kohteliaalla kielellä sekä muistamalla kiitok-

set ja anteeksipyynnöt. (Kansanen 2000, 90 – 91.) Esimerkiksi Rosqvistin (2003, 73) 

tutkimuksen mukaan potilaista valtaosa ei pidä hoitotyöntekijän teitittelyä lainkaan 

merkityksellisenä, mutta sen sijaan sellainen kohteliaisuuden osoitus kuin esittäyty-

minen koetaan tärkeäksi. 

Sairaanhoitajan ammattitaitoa on se, että hän osaa kiinnittää huomiota kielen-

käyttöönsä ja mukauttaa sitä tilanteen mukaan. Hän tarvitsee kykyä sekä ymmärtää ja 

käyttää ammattikieltä että taitoa muunnella sitä erilaisten tilanteiden vaatimalla tavalla. 

Wilskmanin (1999, 49 – 50) mukaan potilaiden kanssa kommunikoitaessa on vaarana, 

että sairaanhoitajat käyttävät kieltä, jota potilaat eivät ymmärrä tai että kieli on liian 

yksinkertaistettua ja ilmaisultaan niukkaa. Syitä ammattikielen käytölle väärässä tilan-

teessa, esimerkiksi potilaalle puhuttaessa, voivat olla muun muassa ajan puute, 

henkilökohtainen viestintätapa sekä halu säilyttää etäisyys potilaaseen, mutta myös 

välinpitämättömyys. Ammattitermejä voidaan käyttää myös puolustautumiskeinona 

(Blondis & Jackson 1988, 50). Juvakka (1998, 23) muistuttaa, että sanojen käyttö 

sisältää mahdollisuuden vallan käyttöön:  

Siten kaikki ne tilanteet, joissa ollaan tekemisissä jollakin tasolla toisen 
ihmisen elämään vaikuttavien ratkaisujen kanssa, edellyttävät auttavilta 
ihmisiltä kykyä ja rohkeutta pohtia käsitteiden valintaa, merkitystä ja 
vaikutuksia. Sanoilla on mahtinsa, ja ihmisellä valinnan mahdollisuus. 
 

2.4.3 Nonverbaaliset taidot 
 

Nonverbaalisina taitoina voidaan pitää erilaisten sanattomien viestien tilanteenmukaista 

käyttöä sekä kykyä havaita ja tulkita niitä. Nonverbaalisella viestinnällä taas tarkoite-

taan kaikkea viestintää, joka välittyy muun kuin sanojen välityksellä. Sitä ovat siis 

kaikki ei-kielelliset ilmiöt, jotka esiintyvät ja vaikuttavat inhimillisessä vuorovaikutuk-

sessa. Sanaton viestintä onkin niin kiinteä osa ihmisen kokonaisviestintää, että sitä on 

vaikea tarkastella itsenäisenä alueenaan. Ihminen viestii koko ajan nonverbaalisesti – 

halusi tai ei. Sanaton viestintä on vain osittain tahdonalaista, joten useinkaan ei voi 

tietää, onko jokin ilme tai ele tahaton reaktio vai tietoinen viesti. Koska sanallista 

viestintää on helpompi tietoisesti kontrolloida, viestin vastaanottaja pitää vaistomaisesti 

sanatonta rehellisempänä. Jos esimerkiksi hoitajan ja asiakkaan suhde on epävarma ja 
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uusi, on todennäköistä, että se, joka epäilee sanallisia viestejä, keskittyy erikoisen vah-

vasti rekisteröimään sanatonta viestintää. Toisaalta koska sanattomat viestit ovat usein 

monimerkityksisiä, väärinymmärrysten mahdollisuus on suuri. Yksittäisten piirteiden 

perusteella ei voikaan tehdä pitäviä tulkintoja toisista viestijöistä ja heidän aikeistaan. 

Hymy, joka yleensä tulkitaan iloisuuden ja ystävällisyyden osoitukseksi, voi yhtä hyvin 

olla keino peittää harmistumista tai epävarmuutta. Yksittäisen eleen tai ilmeen tulkitse-

misen sijasta viestintätilannetta pitäisikin tarkastella aina kokonaisuutena. (Dickson ym. 

1991, 72 – 73; Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 27 - 29.) 

Vaikka sanattomat viestit käytännön vuorovaikutustilanteissa nivoutuvat yhteen 

toistensa ja sanallisten viestien kanssa, niitä on selvyyden vuoksi tapana tarkastella 

erikseen. Seuraavassa sanaton viestintä on Hakkaraista ja Hyväristä (1999, 29 – 35) 

mukaillen luokiteltu osa-alueisiin sen mukaan, onko kysymys liikkumisesta, tilankäy-

töstä, koskettamisesta, aikakäsityksestä vai äänen piirteistä. 

Ihmisen kineettiseen käyttäytymiseen kuuluvat ilmeet, eleet, liikkeet ja kehon 

asento. Ilmeiden tärkein tehtävä on viestiä tunnetiloja. Usein ilmeisiin liittyy myös 

tahdosta riippumattomia reaktioita: punastumista, silmäterien laajenemista tai supistu-

mista. Tärkeä osa kasvojen ilmettä on katse, jonka avulla voidaan viestiä esimerkiksi 

vuorovaikutushalukkuutta. Katsekontaktin sovelias pituus vaihtelee tilanteen ja kulttuu-

rin mukaan. Liian pitkään jatkunut katsekontakti tulkitaan helposti uhkaavaksi tai 

tunkeilevaksi, katseen välttely taas hämmennykseksi, kiinnostuksen puutteeksi tai 

vilpillisyydeksi. Hoitotyössä edellytetään ilmeiden hallitsemista; esimerkiksi inhon-

tunnettaan ei tulisi ilmeellä osoittaa. (Dickson ym. 1991, 77; Hakkarainen & Hyvärinen 

1999, 29.) 

Elekieli on sekä perinnöllistä että opittua; eräät muodot ovat yleisinhimillisiä, 

toiset kulttuurisidonnaisia. Eleillä tarkoitetaan pääasiassa käsien liikkeitä, mutta 

ihminen viestii myös muiden ruumiinosiensa liikkeillä. Pään pitämistä kallellaan 

pidetään tarkkaavaisen kuuntelun merkkinä, nyökkäykset lienevät yleisin tapa antaa 

sanatonta palautetta. Olkapäiden kohautuksella ilmaistaan tietämättömyyttä tai välin-

pitämättömyyttä. Jalkojen liikkeet keskustelun aikana ovat yleensä tahattomia ja 

tiedostamattomia; usein ne osoittavatkin viestijän jännittyneisyyttä tai epävarmuutta. 

(Dickson ym. 1991, 76; Wiio 1998, 105 – 106.) 
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Viestinnässä käytettäviä eleitä on tapana (esim. Blondis & Jackson 1988, 18 – 

19; Trenholm & Jensen 1996, 72 - 73) luokitella niiden käyttötarkoituksen mukaan: 

Vertauskuvat ovat eleitä, jotka korvaavat kielellistä viestiä ja jotka näin ollen voidaan 

määritellä sanoin. Tällaisia ovat esimerkiksi pään pudistaminen kiellon osoitukseksi tai 

kädellä huiskuttaminen hyvästiksi. Kuvittajiksi nimitetään eleitä, joita käyttämällä 

kuvitetaan, elävöitetään tai korostetaan puhetta. Kädellä voidaan esimerkiksi kuvata 

liikkeen suuntaa tai piirtää esineen muoto ilmaan. Vahvistavat viestit liittyvät aina 

puheeseen korostaen sanojen merkitystä. Tunnetilojen osoittajat kertovat viestijän 

kokemista tunteista, kuten hymy ilon ilmaisijana. Säätelijät säätelevät keskustelun 

kulkua: äänessä olijaa saatetaan ohjata esimerkiksi nyökkäämällä jatkamaan puheen-

vuoroaan. Sopeuttajat ovat yleensä tiedostamattomia eleitä, jotka auttavat viestijää 

sopeutumaan viestintätilanteeseen tai toisiin viestijöihin. Esimerkiksi ryhmän jäsenet 

saattavat viestiä yhteenkuuluvuuttaan samanlaisin elein.  

Asennot ilmaisevat viestijän asennetta ja tunnetilaa niin asiaa, omaa itseä kuin 

toisia viestijöitäkin kohtaan. Halukkuuttaan vuorovaikutukseen voi osoittaa nojautu-

malla eteenpäin, kääntymällä keskustelukumppania kohti tai sijoittumalla tämän kanssa 

samalle korkeudelle niin istuessa kuin seistessäkin; korkeammalla oleva koetaan domi-

noivaksi. Suljettu asento, jossa kädet tai jalat on ristitty, viestii puolustautumista tai 

varautuneisuutta, kun taas avoimet asennot tulkitaan yleensä merkiksi välittämisestä ja 

halukkuudesta osallistua. Kun kaksi ihmistä tulee hyvin toimeen keskenään, he usein 

omaksuvat samanlaisen asennon. Hoitaja voi käyttää tätä tietyissä tapauksissa tietoisesti 

vakuuttaakseen potilaalle, että on “hänen puolellaan”. (Dickson ym. 1991, 75 – 76; 

Hargie ym. 1994, 46 - 47.) 

Proksemiikalla viitataan siihen, miten ihminen jäsentää ja käyttää ympärillään 

olevaa tilaa ja miten lähelle muita hän menee tai miten lähelle itseään hän sallii muiden 

tulla. Ihmisen vaatima tila  vaihtelee tilanteen mukaan. Se ei myöskään ole kaikilla 

ihmisillä sama, vaan siihen vaikuttavat muun muassa ikä, sukupuoli – naisviestijät näyt-

tävät tarvitsevan vähemmän tilaa kuin miehet – , viestijöiden suhde ja erilaiset tilanne-

tekijät. Käsitys tilan tarpeesta vaihtelee suuresti myös eri kulttuureissa. (Burgoon & 

Guerrero 1994, 124 - 129; Dickson ym. 1991, 74.) 

Henkilökohtainen etäisyys voidaan amerikkalaisen viestinnäntutkijan Edward 

Hallin mukaan jakaa neljään vyöhykkeeseen eli reviiriin. Intiimillä etäisyydellä (alle 50 

cm) ollaan yleensä läheisten, hyvin tuttujen ihmisten kanssa. Vieraan tai vastenmielisen 
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henkilön astuminen tälle reviirialueelle tuntuu epämiellyttävältä. Henkilökohtaisella 

etäisyydellä (50 cm – 120 cm) tapahtuvat ihmisten arkipäivän tapaamiset. Mitä vie-

raampia ihmiset ovat toisilleen, sitä etäämpänä toisistaan he ovat keskustellessaan. So-

siaalisella etäisyydellä (120 cm – 2 m) kosketus ei enää ole mahdollista, eikä ihmisten 

ole välttämätöntä keskustella keskenään. Yleensä tätä etäisyyttä käytetään työelämässä 

esimerkiksi asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Julkinen etäisyys on yli kaksi metriä, ja 

se liittyy esimerkiksi julkisiin puhetilanteisiin. (Esim. Hargie ym. 1994, 53 - 55.) 

Toisen ihmisen reviirin kunnioittaminen on osa ihmisten välisen vuorovaiku-

tuksen onnistumista. Oman tilan rajojen säilyttäminen mahdollistaa arvokkuuden ja 

riippumattomuuden säilyttämisen.  Sairaanhoitaja joutuu työssään usein tilanteisiin, 

joissa toisen ihmisen reviiri on uhattuna. Monet hoitototoimenpiteet vaativat tunkeutu-

mista potilaan intiimivyöhykkeelle. Läheistä fyysistä kontaktia vaativissa tilanteissa 

hoitajan tulisikin toimia mahdollisimman hienotunteisesti ja huolehtia esimerkiksi siitä, 

ettei potilaan kehoa paljasteta tarpeettomasti. (Blondis & Jackson 1988, 26 – 27; Hak-

karainen & Hyvärinen 1999, 32.) Sairaalassa myös ahdas, vieras tila ja omista henkilö-

kohtaisista esineistä luopuminen loukkaa potilaan reviiriä ja horjuttaa hänen identiteet-

tiään. Varsinkin pitkäaikaispotilaiden ja vanhusten tulisikin antaa pitää ulottuvillaan 

joitakin henkilökohtaisia tavaroitaan. Tutut esineet antavat turvallisuuden ja yksityi-

syyden tunnetta helpottaen sopeutumista muutokseen ja orientoitumista outoon ja usein 

pelottavaankin ympäristöön. (Blondis & Jackson 1988, 24; Dickson ym. 1991, 74.) 

Merkitystä on myös sillä, miten ihminen sijoittuu suhteessa muihin: vastakkain 

asettuminen saattaa ilmentää muodollista suhdetta, mahdollisesti kilpailua, vierekkäi-

syys taas viestittää yhteistoimintaa. Proksemiikkaa voidaankin hyödyntää vuorovai-

kutustilanteissa tietoisesti: esimerkiksi harkittu istumajärjestys edistää omalta osaltaan 

toimivan keskusteluyhteyden syntymistä. (Dickson ym. 1991, 75; Hakkarainen & 

Hyvärinen 1999, 32.)  

Kosketuskäyttäytymisen eli haptiikan välityksellä voidaan viestiä monia asioita, 

sekä myönteisiä että kielteisiä: hyväilystä, hoivaamisesta ja lohduttamisesta aina vihan 

ja raivon ilmaisuihin. Kosketus voi olla myös leikkisä kuten kutittaminen tai rituaalinen 

kuten kättely. Kosketuksen kestolla, intensiteetillä ja toistumisella on oma merkityk-

sensä, samoin kuin sillä, mihin kohtaan toista ihmistä kosketetaan. (Burgoon & 

Guerrero 1994, 131 – 132.) Sairaanhoitajan työ sisältää paljon potilaan koskettelua ja 

käsittelyä, minkä vuoksi kosketustapaan tulee kiinnittää huomiota. Tärkeää on, että 
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koskettaminen lisää turvallisuudentunnetta. Kosketuksen tulee myös välittää potilaalle 

tunne siitä, että hänestä pidetään ja häntä arvostetaan. Erityisen tärkeä viestintäkeino 

koskettaminen on sellaisille potilaille, joilla muut aistit, varsinkin näkö ja kuulo, eivät 

toimi kunnolla. Erittäin huonokuntoisten potilaiden hoidossa kosketus voi olla ainoa 

kommunikaatiomuoto. Se voi tällöin saada ainutlaatuisen merkityksen. Ikä- tai kieliero-

jen esteet voidaan myös ylittää kosketuksella, sillä tunteiden ilmaisu on helpompaa 

kosketuksen kuin sanojen avulla. (Blondis & Jackson 1988, 30 - 32.)  

Dickson ym. (1991, 73 – 74) erottavat toisistaan funktionaalisen kosketuksen, 

jolla ammattilainen koskettaa potilasta suorittaakseen tietyn tehtävän, esimerkiksi 

verenpaineen mittauksen tai injektion antamisen, ja terapeuttisen kosketuksen, jolloin 

hoitaja käyttää kosketusta rauhoittaakseen, lohduttaakseen tai rohkaistakseen potilasta. 

Terapeuttisesta kosketuksesta on  todettu olevan hyöytyä varsinkin naisille, miehet taas 

saattavat kokea sen herkemmin dominoivana.  Sairaanhoitajan täytyykin pystyä arvioi-

maan, ketä hän voi koskettaa, milloin ja mihin. Neutraalein paikka koskettaa on käsi-

varsi. Myös hoitajan sukupuolella on merkitystä hoitosuhteessa. Naiset kokevat vastak-

kaisen sukupuolen kosketuksen epämiellyttävämpänä kuin miehet, mikä erityisesti 

miessairaahoitajien tulisi tiedostaa työssään. (Blondis & Jackson 1988, 32 – 33.) 

Kronemiikalla tarkoitetaan ihmisen aikakäsitystä ja ajankäyttöä. Aika on osa 

viestintää, kaikki viestintä tapahtuu ajassa. Aika myös tekee jokaisesta viestintä-

tilanteesta erilaisen: se mitä tässä hetkessä tapahtuu ei koskaan täysin samanlaisena 

toistu. Käsitykset ajasta ovat usein kulttuurisidonnaisia. Länsimaissa aika käsitetään 

hyödykkeenä, jota voi käyttää, ansaita, säästää tai tuhlata. Aika myös jaetaan täsmälli-

siin osiin, joilla on oma merkityksensä; ajan kulusta ollaan toisinaan tietoisia sekunnin 

tarkkuudella. Näin ollen tehokasta ajankäyttöä arvostetaan ja myöhästelyä tai viivytte-

lyä pidetään sopimattomana. Monissa muissa kulttuureissa ajalla ei ole samanlaista 

merkitystä. Asiat tapahtuvat, kun niiden aika tulee;  aika saattaa olla vain epämääräinen 

tunne nykyhetkestä. Luonnollisesti tällaiset kulttuurierot aiheuttavat kommunikointi-

ongelmia: esimerkiksi sellainen epätäsmällisyys, jota toinen pitää loukkauksena, saattaa 

toiselle olla normaali käytäntö. (Burgoon & Guerrero 1994, 133 – 134; Hakkarainen & 

Hyvärinen 1999, 33 – 34.) 
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Burgoon ja Guerrero (1994, 135 – 137) erottavat ajankäytössä sellaisia viestin-

nällisiä elementtejä kuin kiireellisyys, kesto, odotusaika ja täsmällisyys. Aikaa voidaan 

myös käyttää monokronistisesti, keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan, tai polykronisti-

sesti, osallistumalla moneen tehtävään samanaikaisesti. Edelleen toiminnan ajoitus ja 

jaksottaminen sisältävät omat viestinnälliset mahdollisuutensa: ei ole samantekevää, 

milloin ja missä järjestyksessä asiat tapahtuvat. Useinhan esimerkiksi komiikka perus-

tuu juuri oikeaan ajoitukseen. Tällaisten elementtien määrittely on kuitenkin vaikeaa, 

koska merkitys riippuu sekä yksilön tavasta kokea ja toimia että tilanteesta. Se, että 

kroneemiset piirteet vaikuttavat viestintään salakavalasti mutta hyvin voimakkaasti, 

selittyy ilmeisesti juuri sillä, että niitä ei yleensä avoimesti identifioida eikä niihin 

liittyvistä säännöistä tai merkityksistä ole tapana keskustella.  

Sairaanhoitaja voi viestiä ajankäytöllä potilaalle monenlaisia asioita. Vaikka 

aikaa on vähän, potilaastaan välittävä hoitaja pyrkii käyttämään aikansa niin, että hän 

voi tyydyttää tämän tarpeet. Olemalla kokonaisvaltaisesti ja rauhallisesti läsnä lyhyem-

mänkin aikaa voi ilmaista arvostavansa toista. Kun hoitaja viettää vapaaehtoisesti aikaa 

potilaiden kanssa, hän viestittää välittävänsä heistä. Varsinkin aika, jonka hoitaja viettää 

potilaan kanssa suorittamatta mitään toimenpidettä, kertoo kiinnostuksesta ja 

huolenpidosta. (Blondis & Jackson 1988, 29.)  

Useimmiten sanattomaksi viestinnäksi lasketaan myös parakieli, jolla tarkoite-

taan niitä äänen ja puheen piirteitä, jotka eivät ole kieltä ja jotka eivät välitä verbaalista 

viestiä. Äänen piirteitä on käsitelty foneettisten taitojen yhteydessä; näiden lisäksi para-

kieleen lasketaan kuuluviksi sellaiset sanattoman käyttäytymisen ilmaukset kuin 

huokaukset, huudahdukset, nyyhkytykset, voihkaisut sekä tauot ja hiljaisuus. 

Puheviestintätaitoihin kuuluu myös taito vaieta oikealla hetkellä ja oikeissa 

tilanteissa. Vaikeaksi hiljaisuuden käytön viestinnässä tekee sen moninaisuus: hiljai-

suudella voidaan viestiä empatiasta, mutta myös mielipahasta, pettymyksestä ja vihasta; 

hiljaisuus toimii jopa rangaistuskeinona. Hiljaisuuden tulkinta saattaakin olla ongelmal-

lista. Viestintäkumppanin voi olla vaikea päästä perille vaikenevan ihmisen todellisesta 

minästä, hänen asenteistaan, mielipiteistään ja muista ominaisuuksistaan. Vastoin 

vaikenijan tarkoitusta hiljaisuus voidaan helposti tulkita epäystävällisyyden, ylimielisyy-

den tai kiinnostumattomuuden merkiksi. Toisaalta päättämättömyydestä tai tiedon 

puutteesta johtuvaa vaitioloa saatetaan pitää myönteisenä harkintakyvyn ja viisauden 

osoituksena. (Blondis & Jackson 1988, 27; Lehtonen 1994a, 50 - 51.) Blondis ja Jackson 
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(mt., 27 – 29) korostavat hiljaisuuden merkitystä hoitotyössä ja näkevät sen keinona 

vahvistaa suhdetta potilaaseen. Hoitajan tulee osata olla tarvittaessa hiljaa. Aktiivinen, 

tarkkaavainen kuuntelu vaatii hiljaisuutta, ja vaikenemalla hoitaja voi rohkaista potilasta 

vastaamaan ja antaa hänelle tilaisuuden kysymysten tekemiseen.  

2.4.4 Keskustelutaidot 

Sanallisen ja sanattoman viestinnän taitoja tarvitaan luonnollisesti kaikessa puheviestin-

nässä, mutta erikseen voidaan vielä erottaa joukko taitoja, joita tarvitaan erityisesti 

keskustelunomaisessa vuorovaikutuksessa: strategiataidot, funktionaaliset taidot sekä 

vastaanotto- ja evaluointitaidot. 

Strategiataidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden avulla selvitään puheviestintätilan-

teiden vaatimuksista. Näitä ovat esimerkiksi taito osallistua keskusteluun, mikä sisältää 

taidon ottaa vastaan, pitää ja luovuttaa puheenvuoro. Keskustelua jäsentää vuorottelun 

periaate, jota yksinkertaisimmillaan määrää kolme sääntöä: koko ajan joku on äänessä, 

kerrallaan äänessä on vain yksi ja puhujat vaihtuvat. Päällekkäisyydet ja tauot pyritään 

minimoimaan. Osanottajien on siis pystyttävä ratkaisemaan, milloin puhuja voi vaihtua 

ja kuka puhuu seuraavaksi. Useimmiten vuorovaikutustilanteita säädellään nonverbaa-

listen viestien avulla: puheen keskeyttäminen tai puheenvuoron luovuttaminen tapahtuu 

katsekontaktin tai asennon muuttamisen avulla, palautetta taas annetaan ilmein ja nyök-

käyksin. Vuorottelu riippuu myös tilanteesta; institutionaalisissa keskusteluissa kuten 

kokouksissa tai haastatteluissa vuorot saattavat noudattaa tiettyjä sääntöjä tai olla 

ennalta määrättyjä. Myös kulttuurierot vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten taukoihin 

tai päällekkäispuhumiseen suhtaudutaan. (Goodwin 1984, 228; Hakulinen 1998, 32 – 

35; Lehtonen 1994b, 95 – 98; Sacks 1992, 44.) Välikoski ja Raassina (1995, 33) koros-

tavat, että tärkeä varsinkin sairaanhoitajan työssä on taito luovuttaa puheenvuoro, saada 

toinen osapuoli tarvittaessa puhumaan ja kysymään. Vain näin hoitaja saa tietää, mitä 

potilas todella ajattelee ja tuntee eikä hoitotyö perustu oletuksiin ja tulkintoihin. 

Strategisia taitoja ovat myös taito jäsentää sanomansa ja muotoilla mielipiteensä 

tilanteen vaatimalla tavalla. Näihin liittyvät läheisesti taito havainnollistaa ja perustella 

sanottavansa sekä saada vastaanottaja vakuuttuneeksi. Tilanteista selviytymistä auttaa 

myös taito hallita ristiriitatilanteita viestinnän avulla. (Lehtonen 1994a, 47.) 
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Havainnollistamalla autetaan kuulijaa ymmärtämään sanoma. Foneettisia 

havainnollistamiskeinoja ovat tauot ja painotukset sekä puheen nopeuden ja voimak-

kuuden vaihtelut. Sanatasolla puhekielen tekee havainnolliseksi runsas verbien käyttö, 

puhuttelut sekä havainnolliset, konkreettiset sanat ja ilmaisut. Lisäksi puhetta voi 

tehostaa sellaisilla kielellisillä keinoilla kuin kysymyksillä, toistoilla, esimerkeillä ja 

vertauksilla. Havainnollistaa voi myös sanattoman viestinnän keinoin, ilmeillä, eleillä ja 

liikkeillä: hoitaja esimerkiksi näyttää, miten vastasyntynyttä käsitellään. Usein on perus-

teltua käyttää erilaisia teknisiä apuvälineitä tai havainnollistaa asiaa kuvalla, esineellä tai 

esitteellä. Esimerkiksi potilaan neuvontatilanteessa on usein paikallaan, että ohjeet 

annetaan myös kirjallisina. Yleensäkin ymmärtämistä ja mieleenpainamista edistää se, 

että käytetään useampaa aistikanavaa. Jos jokin vastaanottajan aisteista toimii heikosti, 

joutuu tietysti etsimään ne kanavat, joiden kautta viesti parhaiten välittyy. (Hakkarainen 

& Hyvärinen 1999, 56 – 58; Kansanen 2000, 91 - 97.) 

Pelkosen (1998, 11) mukaan perusteleminen on välttämätön osa sairaanhoitajan 

ammattitaitoa, asiantuntijuutta sekä itsenäistä, vastuullista ja eettistä toimintaa. Hän 

nimeääkin perustelemisen sairaanhoitajan avaintaidoksi, jota tarvitaan hoitotyön 

kaikissa tehtävissä ja kaikilla tasoilla. Erityisen suuri merkitys perusteluilla on silloin, 

kun potilaille annetaan tietoja tai heitä opetetaan. Perustelemaan kykenevää sairaan-

hoitajaa pidetään asiantuntevana ja hän herättää luottamusta, mikä taas lisää potilaiden 

turvallisuudentunnetta ja tukee heidän toipumistaan. Perustelemista sairaanhoitajan 

työssä ei ole tiettävästi sellaisenaan tutkittu, mutta aihetta sivuavien tutkimusten 

tulosten perusteella Pelkonen uskoo, että käytännössä on puutteita ja epäkohtia. Hän 

ehdottaakin, että perustelemista tulisi kehittää muun muassa hyväksymällä perustele-

misen tarpeellisuus ja pyrkimällä harjaantumaan perustelujen esittämisessä, mikä 

luonnollisesti liittyy asiantuntemuksen kasvattamiseen. Sairaanhoitajalla on myös 

oikeus kysyä muiden perusteluja, ja hän tarvitsee valmiuksia analysoida ja kyseen-

alaistaa niitä. Lisäksi perustelemisen kehittäminen edellyttää sekä perustelemista rajoit-

tavien – esimerkiksi kiireen – että edistävien tekijöiden tunnistamista. (Mt., 10 – 12.) 

Hyvä viestijä asettaa itselleen tavoitteita ja säätelee viestintäkäyttäytymistään 

hallitusti päästäkseen päämääriinsä. Tähän tarvittavia funktionaalisia taitoja ovat 

esimerkiksi taito antaa ja vastaanottaa tietoa. Sairaanhoitaja käyttää tiedottavia 

puheenvuoroja muun muassa  silloin, kun hän kertoo potilaan sairaudesta ja hoidosta, 

selittää toimenpiteitä tai menettelytapoja ja antaa ohjeita. Useimmiten oletetaan, että 
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kuulija kykenee kertakuulemansa perusteella ottamaan tiedon vastaan ja toimimaan 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Tietoa välittävää puhetta suunniteltaessa tulisi kuitenkin 

analysoida kuuntelijan vastaanottokyky, odotukset ja ennakkokäsitykset. Lisäksi tulisi 

selvittää omat tavoitteet, siis se mihin esityksellään pyrkii. Tältä pohjalta tulisi valita ja 

jäsennellä puheenvuoron sisältö ja suunnitella sen havainnollistaminen. Tiedon 

vastaanottamistaitoja sairaanhoitaja tarvitsee jatkuvasti. Esimerkiksi potilasta haastatel-

taessa viestintätilanteen keskeinen päämäärä on tiettyjen tietojen hankkiminen. Tämän 

onnistuminen edellyttää tilanteen analysoimista ja suunnittelemista. Tiedon hankinnassa 

auttavat esimerkiksi ydinasioita erotteleva kuunteleminen ja tarkoituksenmukaiset kysy-

mykset. Johdattelevia kysymyksiä tulisi varoa, samoin sanallisia tai sanattomia reak-

tioita, jotka ovat tulkittavissa arvosteluksi ja saattavat siten heikentää haastateltavan 

viestintähalukkuutta tai vähentää hänen avoimuuttaan. (Dickson ym. 1991, 136 - 140; 

Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 65 – 67.) 

Funktionaalisia taitoja ovat myös taito vaikuttaa toisen ihmisen mielipiteisiin 

sekä taito havaita muiden vaikuttamisyritykset ja taito reagoida niihin oikealla tavalla. 

Tällöin tulisi osata valita puheen sisältö ja näkökulma vaikuttamisen tavoitteeseen sopi-

viksi, perustella monipuolisesti, riittävästi ja uskottavasti sekä arvioida toisten viestijöi-

den perusteluja ja vastaperusteluja. Taitava viestijä osaa myös ennakoida viestintäkäyt-

täytymisensä vaikutuksia. Jos miettii etukäteen, miten toinen osapuoli suhtautuu esi-

merkiksi esitettävään asiaan, osaa valita tavoitteisiin pääsyn kannalta toimivimmat 

keinot. (Burgoon ym. 1994, 236 – 239; Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 12 - 13.) 

Sairaanhoitajan työ sisältää runsaasti tilanteita, joissa tavoitteena on vaikuttaa 

toisen ihmisen ajatuksiin, asenteisiin tai käyttäytymiseen. Dickson ym. (1991, 129) 

toteavat, että vaikuttamisen strategioita on tutkittu paljon psykologiassa, ja suosittelevat 

niiden käyttämistä myös terveydenhuollossa. Sosiaalisen vallan käyttöä edustavat 

asiantuntijuus, jota ilmentävät ammattinimikkeet, työasu ja työhön liittyvät välineet 

sekä tiedot ja asema. Myös ihmisen luontaista ryhmään kuulumisen ja hyväksytyksi-

tulemisen tarvetta voi hyödyntää; kohteliaisuus ja kiitokset on havaittu tehokkaiksi 

taivuttelukeinoiksi. Loogiset argumentit tehoavat useimpiin, joten viestien tulisi sisältää 

selkeitä syy-seuraussuhteita ja johtopäätöksiä. Liike-elämästä tuttuja taktiikoita ovat 

myös asian esittäminen vähitellen ja myönnytysten saavuttaminen asteittain tai toisaalta 

aloittaminen kohtuuttomalla vaatimuksella, jolloin lievempi on helpompi saada 

hyväksytyksi. (Mt., 129 – 136.) 
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Viestinnän päämäärään pääsemiseksi tarvitaan myös taitoa havaita sosiaaliset 

normit ja tottumukset ja toimia niiden edellyttämällä tavalla. Niin virallisilla kuin 

epävirallisillakin ryhmillä on omat norminsa, jotka ohjaavat ihmisten kanssakäymistä. 

Hyvään viestintätaitoon kuuluu kyky tunnistaa näitä pelisääntöjä ja sopeuttaa toimin-

tansa niiden mukaisesti. (Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 13.)  

Keskustelutaitoihin kuuluvat myös vastaanotto- ja evaluointitaidot. Jotta pystyy 

mukauttamaan omaa toimintaansa tilanne- ja tavoitekohtaisesti, tulee kyetä tekemään 

havaintoja ja arvioimaan sekä omaa että toisten viestintäkäyttäytymistä.Tämä edellyttää 

taitoa seurata keskustelua, kuunnella aktiivisesti ja eritellä muiden näkemyksiä käsitel-

tävästä asiasta.  

Kuunteleminen on syytä erottaa kuulemisesta, jolla tarkoitetaan lähinnä erilaisten 

signaalien vastaanottamista. Kuunteleminen taas on kognitiivinen prosessi, jossa kuulija 

antaa merkityksen eri signaaleille ja arvioi niitä. Usein siihen liittyy myös tiedon 

vastaanottamista ja muistamista. Kriittinen kuunteleminen edellyttää aktiivista sanoman 

analysointia ja arviota puhujan aikeista ja luotettavuudesta. Terapeuttinen kuuntele-

minen taas vaatii toisen ihmisen näkökulman ja tunteiden ymmärtämistä. (Fritz, Russell, 

Wilcox & Shirk 1984, 107 – 110.) Useimmiten kuuntelutaitoja ryhmitelläänkin juuri 

kuuntelun funktion mukaan: esimerkiksi tiedon hankinta, arvostus, arviointi, lohdutta-

minen, viihdyttäminen. Valo (1995b, 72 – 73) on huomauttanut, ettei tällainen jaottelu 

kovinkaan hyvin vastaa todellisuutta, koska kuuntelemisella on harvoin vain yhtä tavoi-

tetta. Hänen mukaansa kuuntelutaidot tulisikin ymmärtää syvällisiksi sanoman käsittele-

misen –  esimerkiksi erittelyn, vertailun, ennakoimisen, tulkitsemisen, arvioimisen – 

taidoiksi ja puhua paremminkin havainnoinnin taidoista. Laajimmillaan kuunteleminen 

sisältääkin kaikkien aistikanavien hyödyntämisen ja niiden kautta saatavan informaation 

vastaanottamisen, tulkitsemisen ja ymmärtämisen (Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 37).  

Kuuntelemisen taitoihin sisältyy myös se, että on tietoinen kuuntelemiseen 

vaikuttavista tekijöistä. On esimerkiksi syytä muistaa, että ihminen suhtautuu havaitse-

maansa valikoivasti: yleensä hän reagoi vain viesteihin, jotka ovat hänelle merkityksel-

lisiä, uusia, selviä ja riittävän hyvin havaittavissa. Tehokas kuuntelu edellyttää 

keskittymistä, johon taas vaikuttaa suuresti se, miten motivoitunut kuuntelija on. 

Aktiivisen kuuntelijan tulee olla tietoinen myös omista reaktioistaan kuuntelutilanteessa. 

(Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 37;  Trenholm & Jensen 1996, 176 – 178.)  
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Viesteihin sisältyvien sanallisten ja sanattomien vihjeiden havaitsemisen lisäksi 

vastaanottotaitoihin kuuluu taito havaita toisen näkökulma ja sanoman tarkoitus. Jotta 

puhuja pystyisi tarkastelemaan asioita viestin vastaanottajan näkökulmasta, hänellä on 

oltava tietoa tästä: mitä persoonallisia ominaisuuksia on otettava huomioon (ikä, koulu-

tus, sukupuoli, luonteenpiirteet, asenteet, jne.), millaiset sosiaaliset tekijät vaikuttavat 

sanoman vastaanottamiseen (viiteryhmät, vaikuttajayksilöt, erilaisuus, samankaltaisuus 

jne.) sekä millaisia kulttuurieroja mahdollisesti on olemassa. Käytännössä kuulija-ana-

lyysi perustuu useimmiten kokemuksen mukanaan tuomaan rutiiniin. Liian pitkälle 

meneviä tulkintoja tulisi kuitenkin varoa ja säilyttää herkkyys analysoda tilannetta jat-

kuvasti. Jokainen tilanne on ainutlaatuinen, ja vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikut-

tavat myös ympäristöolosuhteet ja aikaan liittyvät seikat, ja päämääränähän on oman 

käyttäytymisen mukauttaminen vastaanottajan mukaan. (Kansanen 2000, 59 - 60.) 

Lehtonen (1994a, 47) mainitsee puheviestinnän vastaanotto- ja evaluointitaitoina 

myös taidon antaa sanoman vastaanottajana lähettäjälle tarkoituksenmukaista palau-

tetta, taidon havaita propagandistiset viestit, taidon itsenäisesti muodostaa mielipiteen-

sä sekä taidon valita ympäristöstä tulvivia sanomia ja arvioida niitä kriittisesti. Arvi-

ointitaitoihin liittyy myös kyky analysoida ja arvioida omaa toimintaansa ja sen tulok-

sellisuutta sekä tietoisesti hyödyntää kokemuksiaan erilaisista vuorovaikutustilanteista. 

Taitava viestijä osaa ottaa opikseen myös epäonnistumisista; hän uskoo itseensä ja 

mahdollisuuksiinsa kehittyä.  
 

2.5   Puheviestinnän häiriöt 

Puheviestintätapahtuman monimuotoisuus tekee sen alttiiksi epäonnistumiselle. Häiri-

öitä voi ilmetä niin puhujassa, sanomassa, kuulijassa kuin tilanteessakin.  

Viestinnän epäonnistuminen voi johtua ensinnäkin puhujan taitamattomuudesta 

tai väärästä asennoitumisesta. Tehoton ilmaisutapa tai epäselvä puhe  saattavat haitata 

viestin perillemenoa. Puhujan mieliala voi olla huono, hän on ärtynyt tai hermostuu 

johonkin tilannetekijään. Usein arkiset rutiinit tekevät viestijän välinpitämättömäksi 

vastaanottajan asemasta. Puhuja voi olettaa vastaanottajan ilman muuta ymmärtävän 

sanomansa; esimerkiksi hoitaja voi luulla potilaan tietävän jonkin sanonnan tai termin 

merkityksen ja jättää asian tarkistamatta. Myös kuuntelijalta tulevan palautteen 

huomiotta jättäminen saattaa johtaa viestinnän epäonnistumiseen. Toisinaan taas 
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motivaatio kärsii liian helpon tai liian vaikean viestintätehtävän vuoksi. Esittäjällä voi 

myös olla ennakkoluuloja esittämäänsä asiaa tai kuulijaansa kohtaan. Monikulttuuri-

sessa toimintaympäristössä esteenä voi olla puhujan joustamattomuus tai omien 

tottumusten tiukka noudattaminen. (Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 10; Kansanen 

2000, 26.) 

Yleinen puhujasta johtuva viestintää häiritsevä tekijä on esiintymisjännitys. Sillä 

tarkoitetaan johonkin tiettyyn tilanteeseen liittyvää puhujan henkilökohtaista reaktiota, 

johon voi yhdistyä pelon ja ahdistuksen tunteita. Jännitykseen liittyy usein käyttäyty-

misen muutoksia kuten hermostunutta liikehtimistä tai tahattomia ilmeitä sekä ns. 

vireytymistä eli elimistössä tapahtuvia fysiologisia reaktioita kuten sydämen lyönti-

tiheyden nopeutumista. Esiintymisjännitys on yhteydessä viestintäarkuuteen, jolla 

tarkoitetaan puhumistilanteen tai sen ennakoinnin synnyttämää pelon tai ahdistuksen 

tunnetta, joka estää tai häiritsee puheviestintää. Viestintäarkuus voi olla suhteellisen 

pysyvä kielteinen suhtautumistapa viestintää kohtaan yleensä tai johonkin tiettyyn 

tilanteeseen liittyvä reaktio. Sitä voi esiintyä jo kahdenkeskisissä viestintätilanteissa. 

Viestintäaroilla puhujilla on taipumus tarkkailla vireytymistään ja suhtautua siihen 

kielteisesti. (Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 42 – 45;  Pörhölä 1995a, 123 – 124; 

1995b, 18 – 20.)  

Sallisen (1994b, 73, 78) mukaan viestintäarkuus liittyy kommunikoijakuvaan, 

jolla viitataan sekä puhujan käsitykseen omista viestintätaidoistaan että kuulijoiden 

muodostamaan vaikutelmaan puhujasta tämän viestintätyylin perusteella. Hänen 

tutkimuksensa (Sallinen-Kuparinen 1986, 84) mukaan suomalaisten käsitys itsestään 

puhujina vaikuttaa heikolta: lähes neljä viidestä nuoresta aikuisesta piti viestintä-

taitojaan keskinkertaisina tai sitä huonompina. Heikkoon kommunikoijakuvaan kuuluu 

myös epäluottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Taitojaan heikkoina pitävät 

arvioivat käytettävissään olevien viestintästrategioiden määrän niukaksi. He eivät pidä 

puheviestintää palkitsevana, eivät arvosta sitä eivätkä näin ollen hakeudu puhetilan-

teisiin. Lisäksi heillä on taipumusta ennakoida viestinnästä kielteisiä seurauksia, mikä 

helposti muokkaa viestintäkäyttäytymistä ja johtaa itseään toteuttaviin ennusteisiin. 

Voimakkaasta esiintymispelosta kärsivät puhujat helposti vetäytyvät viestintätilanteista, 

tyytyvät tavallista lyhyempiin puhe-esityksiin, valmistautuvat heikosti, esittävät asiansa 

epäsujuvasti ja suhtautuvat suorituksiinsa hyvin kriittisesti. (Hakkarainen & Hyvärinen 

1999, 42; Sallinen 1994b, 73, 79.) Toisaalta Pörhölä (1995a, 125 – 127) toteaa, että 
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esiintymisjännitys voi eri yksilöiden käyttäytymisessä ilmetä hyvinkin eri tavalla, ja 

taustalla saattavat vaikuttaa luonteeltaan erilaiset subjektiiviset kokemukset.  

Häiriöitä voi aiheuttaa myös viestin sisältö. Sanoma voi olla aihepiiriltään 

viestintätilanteeseen sopimaton. Vastaanottamista vaikeuttaa myös se, jos viesti on 

epälooginen ja rakenteeltaan hankalasti seurattava. Viestin kieli saattaa olla monimerki-

tyksistä tai vaikeaa ymmärtää esimerkiksi ammattitermien vuoksi. Vakuuttamaan 

pyrkivä esitys saattaa rakentua virheellisille perustelutavoille. Myös tunteen ja järjen 

ristiriita voi olla sanoman vastaanottamisen esteenä. (Hyvärinen & Hakkarainen 1999, 

10; Kansanen 2000, 26.) 

Lisäksi viestintää voi häiritä sanattomien viestien tulkinnan vaikeus: ne ovat 

usein nopeita ja monimerkityksisiä, ja siksi väärinymmärrysten mahdollisuus on suuri. 

Väärinkäsityksiä saattaa aiheuttaa myös sanattoman viestinnän kulttuurisidonnaisuus. 

Yksi kommunikaation perusperiaatteita on, että sanattoman ja sanallisen viestin tulisi 

olla yhdenmukaisia. Silloin, kun ne tukevat toisiaan, ymmärtämisen mahdollisuus on 

suurimmillaan. Jos puheen sanat ja muu viestintä ovat ristiriidassa keskenään, menee 

sanaton sanallisen edelle: vastaanottaja menettää luottamuksensa puheeseen. 

Toisinaan häiriötekijät liittyvä kuulijaan. Muun muassa fyysiset tekijät voivat 

vaikeuttaa viestin vastaanottamista. Hoitotilanteissa potilaalla esteenä ovat usein väsy-

mys, kivut, jännitys ja pelokkuus. Myös mahdollinen huonokuuloisuus tai muut puutteet 

kyvyssä tehdä havaintoja puhujan sanallisesta ja sanattomasta viestinnästä tulisi ottaa 

huomioon. Heikko omaksumis- ja oppimiskyky saattaa estää ohjeiden vastaanottamisen. 

Motivaation puute voi haitata esimerkiksi terveysvalistuksen perillemenoa. Lisäksi 

erilaiset uskomukset, asenteet ja ennakko-odotukset ovat omiaan vääristämään viestiä. 

Usein kuulija on tottunut arvostamaan tietynlaista esitystapaa, ja tästä poikkeava tapa 

saattaa hämmentää häntä. Viestin vastaanottamista voi häiritä myös jokin puhujan piirre, 

esimerkiksi sukupuoli, rotu tai ammatti. (Hakkarainen & Hyvärinen 1999, 10; Kansanen 

2000, 26; Wiio 1998, 218 – 219.) 

Toisinaan kuulija pyrkii torjumaan viestin, esimerkiksi terveyttään koskevan ikä-

vän tiedon. Sanomien torjuntaa on selitetty muun muassa ihmisen pyrkimyksellä säilyt-

tää yhtenäinen, tasapainoinen ja loogisesti ymmärrettävissä oleva kokonaiskuva häntä 

ympäröivästä maailmasta välttämällä aikaisempien tietojen, asenteiden ja mielipiteiden 

kanssa ristiriidassa olevia viestejä. Dissonanssiteorian mukaan ihminen vastaanottaa 
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mieluiten sellaisia tietoja, jotka ovat hänelle mieluisia ja joista on hänelle hyötyä; 

vastaavasti hän karttaa itselleen epämieluisia tai hyödyttömiä tietoja. Kongruenssiteoria 

taas korostaa ihmisen riippuvuutta uskostaan lähteen luotettavuuteen: olemme taipu-

vaisia uskomaan, että luotettava lähde ei voi lähettää epäluotettavaa tietoa eikä epäluo-

tettava luotettavaa. (Burgoon ym. 1994, 215 – 216; Wiio 1998, 225 – 228.) 

Viestintä voi epäonnistua myös ulkoisten häiriötekijöiden vuoksi. Taustahäly, 

muiden virikkeiden runsaus, kuumuus, kylmyys, huono ilmanvaihto tai väärä ajankohta 

voivat häiritä keskittymistä viestintätilanteeseen. Koko viestintätilanne, aika ja paikka 

vaikuttavat monin tavoin viestinnän onnistumiseen. Esimerkiksi kiire saattaa hoitotyössä 

tehdä tilanteen rutiininomaiseksi, jolloin aitoa kontaktia asiakkaaseen ei synny.  

 

2.6 Puheviestintä sairaanhoitajan työssä ja koulutuksessa 

2.6.1 Institutionaalista vuorovaikutusta 
 

Sairaanhoitajan työ sisältää monenlaisia puheviestintätilanteita. Osa niistä on järjestet-

tyjä ja joskus hyvinkin tiukasti tietyn kaavan mukaan eteneviä kuten esimerkiksi 

kokoukset, osa taas syntyy spontaanisti; osa on kahdenkeskisiä, osa taas ryhmäviestintä-

tilanteita tai esiintymistä yleisön edessä; kasvokkaispuhunnan lisäksi työ sisältää usein 

puhelimessa puhumista. Toisena osapuolena voi olla hyvinkin erilaisia ihmisiä, potilaita 

ja asiakkaita, heidän omaisiaan ja läheisiään, työtovereita, esimiehiä, alaisia, opiskeli-

joita ja yhteistyökumppaneita.  

Myös puheen tarkoitus ja tavoitteet vaihtelevat. Välikoski ja Raassina (1995, 31) 

ovat luokitelleet puheen funktioita sairaanhoitajan työssä seuraavasti:  

- informaation välittäminen kollegoille 
- informaation, joskus raskaankin tiedon, välittäminen ja sen seurausten 

kohtaaminen potilaan tai potilaan omaisten kanssa 
- tukeminen ja motivointi, esimerkiksi potilaalle, joka on saanut ohjeita 

tai tietoa tarpeesta muuttaa elämäntapojaan tai terveyskäyttäyty-
mistään 

- viihdyttäminen ja turvallisuuden vaikutelman aikaansaaminen, esi-
merkiksi lapsipotilaalle, joka on yksin sairaalassa 

- vaikuttamaan pyrkiminen hallinnollisissa yhteyksissä 
- uskottavan ja tehokkaan vaikutelman aikaansaaminen omasta työyk-

siköstä tai osastosta. 
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Suurinta osaa sairaanhoitajan puheviestintätilanteista voidaan luonnehtia 

institutionaalisiksi. Keskustelunanalyysissä institutionaalisella keskustelulla tarkoitetaan 

sellaista puhetta, jonka avulla puhujat suorittavat erityisiä institutionaalisia tehtäviä. 

Instituutioilla viitataan lähinnä tiettyihin yhteiskunnan virallisiin, lainsäädäntöön 

nojaaviin järjestelyihin, kuten oikeuslaitokseen tai terveydenhuoltoon. Eri instituutioiden 

asiakkaiden ja ammattilaisten väliset keskustelut ovat tyypillisesti institutionaalisia, 

mutta useimmiten mukaan luetaan myös  ammattilaisten keskinäiset puheet. (Peräkylä 

1998, 177 – 179.) Institutionaalisuus ei ole paikkasidonnaista, vaan esimerkiksi tervey-

denhuoltohenkilökunnan kotikäynneillä käymät keskustelut voidaan luokitella institutio-

naalisiksi – kriteerinä voidaan pitää lähinnä sitä, miten osanottajien institutionaalinen tai 

ammatillinen identiteetti tilanteessa ilmenee (Sarangi & Roberts 1999, 5). Institutionaa-

lisessa vuorovaikutuksessa ainakin yhdellä osallistujista on selkeä päämäärä, tehtävä tai 

identiteetti, joka liittyy kyseiseen instituutioon. Esimerkiksi hoitotilanteessa hoitajan 

päämääränä on saavuttaa paras mahdollinen potilaan hoito. (Pihlajaharju 1998, 34.)  

Monessa suhteessa institutionaaliset keskustelut organisoituvat samalla tavoin 

kuin arkikeskustelutkin: esimerkiksi vuorottelu tai korjauskäytänteet ovat yhteisiä kai-

kelle vuorovaikutukselle. Monissa institutionaalisissa vuorovaikutustilanteissa on kui-

tenkin havaittavissa esimerkiksi säännönmukainen keskustelun kokonaisrakenne. Kes-

kustelut ovat jäsentyneet tiettyjen toistuvien toimintojen tai vaiheiden jatkumoiksi, jois-

sa sekä aloitus, lopetus että käsiteltävät asiat ja niiden järjestys on vakiintunut, ja osan-

ottajat myös orientoituvat niiden mukaisesti. Esimerkiksi lääkärin vastaanotolla uuden 

vaivan kertominen ”väärässä” kohdassa, tutkimuksen tai hoito-ohjeiden antamisen aika-

na, saattaa johtaa sen käsittelemättä jättämiseen. Toisaalta ennaltamäärätty kokonaisra-

kenne mahdollistaa asioiden tehokkaan käsittelyn, toisaalta rajoittaa käsittelyn jousta-

vuutta. (Peräkylä 1998, 180, 197 – 202.) Hakulinen (1998, 54) on kiinnittänyt huomiota 

siihen, että institutionaalisissa keskusteluissa vuorot ovat usein moniosaisia. Esimerkiksi 

haastattelussa kysymystä voi edeltää useita muita lausumia. Vastaaja ei kuitenkaan 

reagoi edeltävään vuoroon ennen kuin on kuullut kysymyksen, ja toisaalta hän tietää, 

ettei hänen tarvitse lopettaa omaa vuoroaan ennen kuin hän on vastannut kysymykseen. 

Tyypillistä insititutionaaliselle keskustelulle on epäsymmetrisyys: ammattilaiset 

usein kontrolloivat vuorovaikutuksen kulkua ja asettuvat ”tietävän” osapuolen asemaan 

(Peräkylä 1998, 181 – 182). Monet institutionaaliset keskustelut eroavatkin arkikeskus-

telusta juuri vuorottelun säätelyn suhteen. Esimerkiksi erilaisissa haastattelutilanteissa 
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osallistujat ovat orientoituneet siihen epäsymmetriseen tilanteeseen, että yksi osapuoli 

asettaa kysymyksiä, toinen vastaa niihin. (Hakulinen 1998, 33.) Usein instituution 

edustajalla on sekä asiantuntijavaltaa että instituution suomaa valtaa. 

Hoitokeskusteluja käsittelevässä tutkimuksessaan Pihlajaharju (1998, 114) on 

todennut, että sairaanhoitajat puhuvat keskustelun aikana lähes puolet enemmän kuin 

potilaat ja käyttävät myös pitempiä puheenvuoroja. Useimmiten hoitaja valitsee puheen-

aiheen ja tekee paljon kysymyksiä, ja potilas vastaa kysymyksiin odotuksenmukaisesti. 

Hoitotieteelliseltä kannalta ihanteena pidettävä potilaan omatoimisuus ja -aloitteisuus 

ilmenee lähinnä hoitajan toiminnan tukemisena ja halukkuutena kertoa hoidon aikana 

tehdyistä tutkimuksista ja tutkimustuloksista. Toisaalta asiantuntijan ja maallikon väli-

sen keskustelun yksi ongelma on asiakkaan sosiaalisten kasvojen säilyttäminen. 

Esimerkiksi hoitokeskustelussa potilaan johdattelemista tulisi välttää, mutta jos potilas 

omaksuu aktiivisen roolin, keskustelu saattaa edetä hänen väärinkäsitystensä ja vir-

heidensä korjaamisena. (Leiwo, Timonen & Toivanen 1990, 23 – 24, 29 – 30.)  

Keskustelu on usein epäsymmetristä myös käytetyn sanaston puolesta: institutio-

naalisuus ilmenee siinä, miten osapuolet valitsevat sanansa ja kuvauksensa. Valinnoil-

laan puhuja voi osoittaa tai korostaa rooliaan esimerkiksi asiantuntijana tai tietyn 

instituution edustajana ja saada muut osapuolet suhtautumaan itseensä tehtävän kannalta 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Sanojen ja kuvausten valinta voi myös suoremmin edis-

tää tietyn institutionaalisen tehtävän suorittamista. Yhden sananvalinnan merkitystä 

valaisee esimerkiksi terveyskasvatuksessa vakiintunut tapa viitata potilaiden ruokailu-

tottumuksiin termillä ”ruokavalio”, joka ei kohtele syömistä sattumanvaraisena ja itses-

täänselvänä asiana, vaan tekee siitä terveyteen liittyvien valintojen kohteen, selostetta-

van, ehkä potentiaalisesti normatiivisesti arvioitavan asian. (Peräkylä 1998, 182 – 185.)  

Vuorovaikutuksen institutionaalisuus voi näkyä myös responsiivisen toiminnan 

valinnassa. Yleensä vastaajalla on eri vaihtoehtoja reagoida edeltävään puheenvuoroon, 

mutta esimerkiksi lääkärin vastaanotolla potilaat valitsevat toiminnakseen spesifistä vai-

vasta kertomisen heti, kun lääkäri siirtää puheenvuoron heille, vaikka tämän edeltävän 

puheenvuoron muoto ei sitä näyttäisikään edellyttävän. Sairaanhoitajan institutionaalista 

orientaatiota taas ilmentää esimerkiksi se, että hän ei osoita asiakkaan väitteitä tai 

kuvauksia kohtaan hämmästystä tai empatiaa, joka arkikeskustelussa olisi odotuksen-

mukaista. (Peräkylä 1998, 187 – 191; Pihlajaharju 1998, 34.) 
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2.6.2 Työelämälähtöistä opetusta  
 

Kuten muukin ammatillinen koulutus, sairaanhoitajien koulutus toteutuu yhteistyössä 

työelämän kanssa. Työelämä on varsin tärkeä määrittelijä sille, minkälaisia tuotoksia ja 

miten paljon koulutukselta odotetaan, kuten esimerkiksi Leino-Kilpi ja Hupli (1995, 5) 

toteavat Opetushallituksen julkaiseman terveydenhuollon koulutuksen tuloksellisuutta ja 

laatua käsittelevän artikkelikokoelman alkusanoissa. Koulutuksen ja työelämän yhteys 

on kirjattu keskeiseksi tavoitteeksi myös ammatillista koulutusta ohjaavaan lainsäädän-

töön. Ammattikorkeakoulujen tehtävistä on säädetty seuraavasti: 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämi-
sen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustu-
vaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea 
yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta 
palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeino-
rakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.  

    (Ammattikorkeakoululaki 2003.) 

Ammattikorkeakoulut velvoitetaan myös olemaan erityisesti omalla alueellaan yhteis-

työssä elinkeino- ja muun työelämän kanssa (mt.). 

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen perustuu primaaristi työelämän tarpei-

siin ja vaatimuksiin. Nämä vaikuttavat esimerkiksi koulutuksen rakenteisiin, tavoitteisiin 

ja sisältöihin. Koulutuksen odotetaan vastaavan myös yhteiskunnassa tapahtuviin 

muutoksiin: ihanteellisimmillaan rakenteet ja tavoitteet kuvaavat työn futurologiaa 

esimerkiksi kvalifikaatiovaatimusten muodossa. Tarpeet ja vaatimukset kanavoituvat 

myös koulutusprosessiin ja sen kykyyn tuottaa sellaista osaamista, jota työelämä 

tarvitsee toimiakseen, kehittyäkseen ja tuottaakseen laadukkaita ja edullisia palveluita. 

(Räisänen 1995, 29 – 30.) Työelämässä tarvittavan osaamisen odotetaan painottuvan 

myös arvioinnissa (Räisänen 1998, 18). 

Kuten monien muidenkin ammattien kohdalla, sairaanhoitajien opetuksessa 

tavoitteita määrittää myös se, että koulutuksen on vastattava sille asetettuihin laatu-

vaatimuksiin ja tuotettava ammatillisesti päteviä, ammattitaitoisia työntekijöitä. Hoito-

työssä laatua on yleisimmin tarkasteltu yksilötasolla, asiakkaan ja sairaanhoitajien 

vuorovaikutuksen tasolla. Palvelujen käyttäjien näkökulmasta laatu on määritelty 

asiakkaan kokemaksi laaduksi, johon vaikuttavat ratkaisevasti hänen odotuksensa ja 

palvelun kyky vastata niihin. Näin ymmärrettynä laatu on asiakkaan odotusten ja 

palvelun vastaavuuden aste. Yleensä terveyspalvelujen käyttäjien arvostama hoidon 
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laatu on ollut yhteydessä koettuun hoidon tarpeeseen, vuorovaikutuksen tasoon, 

kokemukseen välitetyksi tulemisesta, henkilöstön kohteliaisuuteen, oireiden 

lievittymisen asteeseen ja toiminnallisen suorituskyvyn parantumiseen. (Perälä 1998, 92 

- 94.)  

Sairaanhoitajille asetettuja vaatimuksia on varsinkin 1990-luvulta lähtien tutkittu 

melko paljon. Puheviestintään liittyvistä ominaispiirteistä tutkimuksissa painottuvat 

yleensä lähinnä yhteistyö- sekä opetus- ja ohjaustaidot (Hildén 1999, 30 - 38). Pelttarin 

(1997, 234) eri kohderyhmien käsityksiä sairaanhoitajan kvalifikaatiovaatimuksista 

kartoittavan tutkimuksen mukaan tärkeiksi osoittautuivat sekä nyt että tulevaisuudessa 

”ihminen ihmiselle” -vaatimukset, joiden voi katsoa liittyvän läheisesti puheviestintään. 

Tätä nykyä tarpeellisiksi arvioitiin muun muassa vuorovaikutusvalmiudet, empaattisuus, 

ystävällisyys, huolenpito, monikulttuuriset valmiudet sekä kyky toimia potilaan/asiak-

kaan asianajajana. Tulevaisuudessa katsottiin vaadittavan entistä enemmän moniamma-

tillisia yhteistyövalmiuksia, johtamisvalmiuksia sekä kykyä tuoda esiin ja markkinoida 

omaa asiantuntijuuttaan ja vaikuttaa yhteiskunnan eri tasoilla. Hildénin sairaanhoitajien 

ammatillista pätevyyttä käsittelevän tutkimuksen (1999, 156, 173) mukaan terveyden-

huollossa viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat tuoneet sairaanhoitajan työhön 

esimerkiksi seuraavanlaisia uusia haasteita: ohjauksen määrän eneneminen lisää ohjaus-

taitojen tarvetta, moniammatillisuuden ja yhteistyön lisääntyminen edellyttää uudenlai-

sia yhteistyötaitoja, ja potilaskeskeisyys asettaa lisävaatimuksia auttamistaidoille. Laatu 

ja pätevyys näyttävät siis edellyttävän sairaanhoitajalta yhä enemmän ja kehittyneempiä 

puheviestintätaitoja. 

Ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien ammatillinen ydin-

osaaminen, vähimmäisopintoviikkomäärät ja opintojen keskeiset sisällöt on opetus-

ministeriön toimesta valtakunnallisesti määritelty (Ammattikorkeakoulusta terveyden-

huoltoon 2001, 2). Myös sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut suosituksen sairaan-

hoitajan osaamisvaatimuskuvausten laatimiseksi (Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja 

kätilön osaamisvaatimukset terveydenhuollossa 2000, 14 - 15). Ammattikorkeakoulut 

päättävät kuitenkin opetussuunnitelmistaan melko itsenäisesti omien tutkintosääntöjensa 

määräysten mukaisesti, minkä vuoksi niiden sisällöt ja tavoitteet vaihtelevat melko 

paljon. 
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Kuten muutkin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavat 

opinnot sairaanhoitajien koulutus koostuu kaikissa maamme ammattikorkeakouluissa 

asetuksen 352/2003  mukaisesti seuraavista osista: 

- perusopinnot, joiden tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen 

yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteis-

kunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija tehtävä-

alueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle 

asetuksen mukainen kielitaito 

- ammattiopinnot, joiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomai-

sen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja so-

vellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että hän kykenee it-

senäisesti toimimaan asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä 

- vapaasti valittavat opinnot, joiden avulla opiskelija voi syventää amma-

tillista osaamistaan joko opiskelemallaan koulutusalalla tai laajentaa sitä 

muille aloille 

- harjoittelu, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelija ohjatusti 

erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin 

sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä; harjoittelu toteutetaan 

pääasiassa aidoissa työelämän ympäristöissä 

- opinnäytetyö (10 ov), jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan 

valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä 

käytännön asiantuntijatehtävässä  

(Ammattikorkeakoulusta... 2001, 9 – 10; Valtioneuvoston asetus... 2003). 
 

Sairaanhoitajan koulutuksen laajuus on valtakunnallisesti määrätty 140 opinto-

viikoksi, jotka jakaantuvat seuraavasti: hoitotyön ammattiopinnot 100 ov, luonnon- ja 

lääketieteelliset aineet 10 ov, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteelliset aineet 4 ov, opin-

näytetyö 10 ov ja vapaasti valittavat opinnot 10 ov. Ohjattua harjoittelua on 50 ov, ja se 

sisältyy perus- ja ammattiopintoihin. (Ammattikorkeakoulusta... 2001, 64 – 65.) 

Opetusministeriön ohjeistuksen mukaan valmistuvilta edellytetään sekä yhteis-

kunnan ammattikorkeakoulutukselle asettamien yleisten ammatillisten valmiuksien hal-

lintaa että oman alansa ammattitoiminnan asiantuntijaosaamista. Ammattikorkeakoulu-

tuksen yhteisen osaamisen kuvauksessa ei viestintää eikä varsinkaan puheviestintää 
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mainita erikseen. Tavallaan viittauksen puheviestinnän tiettyihin osa-alueisiin sisältävät 

kuitenkin maininnat  johtamisosaamisessa tarvittavista ihmissuhde- ja yhteistyötaidoista 

sekä kansainvälistymisen edellyttämistä hyvästä kielitaidosta ja eri kulttuurien tuntemi-

sesta. Terveysalan yhteisen osaamisen kuvaus sen sijaan sisältää useita puheviestintätai-

toja koskevia kohtia. Potilasturvallisuuden ja saumattomien palvelu- ja hoitoketjujen 

katsotaan edellyttävän muun muassa monipuolisia viestintätaitoja. Terveysalan asiakas-

lähtöisessä ja -keskeisessä työssä erityisesti vaadittavina taitoina mainitaan kommuni-

kaatio- ja kuuntelemisen taito sekä erilaisuuden huomioiminen ja kunnioittaminen. 

Erikseen mainitaan, että terveydenhuollon moniammatillisissa työyhteisöissä korostuvat 

muun muassa yhteistyö-, vuorovaikutus- ja konsultaatiotaidot. (Mt., 11 – 12.) 

Terveydenhuollon ammatinharjoittajien tutkintokohtaisessa osaamisen kuvauk-

sessa sairaanhoitajien ammatillinen osaaminen on jaettu seuraaviin osiin: eettinen ja 

arvo-osaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, teoreettinen osaaminen, kliininen 

osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen, yhteistyöosaaminen, johtamisosaaminen, moni-

kulttuurisen hoitotyön osaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen. (Mt., 60 – 64.) 

Vaikka tavallaan lähes kaikki osa-alueet edellyttävät puheviestitätaitoja, suoria 

viittauksia niihin on melko vähän. Terveyden edistämisen osaamisen kuvaus sisältää sen, 

että sairaanhoitaja osaa tukea ja aktivoida yksilöä, perhettä ja yhteisöä terveyden, 

voimavarojen ja toimintakyvyn edistämisessä, minkä voisi olettaa tapahtuvan lähinnä 

puheviestintää käyttäen. Sairaanhoitajan tulee myös osata toimia hoitotyön asian-

tuntijana kestävää kehitystä ja ympäristön terveyttä edistävässä työssä, mikä niin ikään 

edellyttää puhumista. Kliinisen osaamisen kohdalla mainitaan erikseen ja ensimmäisenä, 

että sairaanhoitaja osaa hoitosuhteessa asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen vuoro-

vaikutuksen potilaan, perheen ja yhteisön kanssa. Myös osion sisällön yhtenä 

painopistealueena on vuorovaikutus ja viestintä hoitotyössä. Opetus- ja ohjaus-

osaaminen liittyy luonnollisesti läheisesti puheviestintään: kuvauksen mukaan 

sairaanhoitaja osaa opettaa ja ohjata erilaisia potilaita/asiakkaita, heidän omaisiaan ja 

läheisiään, asiakasyhteisöjen jäseniä, opiskelijoita ja henkilöstöä; lisäksi hän osaa ohjata 

ja tukea potilasta/asiakasta itsehoidossa. Keskeiset sisällöt ovat hoitotyön pedagogiikka 

ja henkilöstökoulutus. (Mt., 60 – 63.) 

Yhteistyöosaaminen sisältää muun muassa toimimisen hoitotyön asiantuntijana 

moniammatillisessa tiimityössä sekä sen, että hoitaja osaa sekä konsultoida että toimia 

konsultoitavana. Keskeisinä sisältöinä mainitaan tiimi-, projekti- ja verkostotyö sekä 
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esiintymis- ja neuvottelutaidot. Tiimityöskentely tulee esiin myös johtamisosaamisessa: 

sairaanhoitajan tulee osata johtaa hoitotyön tiimiä. Vaatimus puheviestintätaidoista 

sisältyy niin ikään monikulttuurisen hoitotyön osaamiseen, jonka kuvauksen mukaan 

sairaanhoitaja osaa työskennellä erilaisia kulttuureja edustavien yksilöiden, perheiden ja 

yhteisöjen kanssa sekä toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä. Sisällön painopiste-

alueista puheviestintään liittyvät selkeimmin kulttuurisuus hoitotyössä ja säädösten ja 

ammatin vaatima kielitaito. Yhteiskunnallista osaamista kuvataan siten, että sairaan-

hoitaja osaa vaikuttaa hoitotyön asiantuntijana yksilön ja yhteisön terveyttä edistävään 

yhteiskunnalliseen kehittämiseen sekä osaa markkinoida omaa osaamistaan ja asian-

tuntijuuttaan työllistyäkseen sairaanhoitajana. Keskeisinä sisältöinä mainitaan muun 

muassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja markkinoinnin periaatteet. (Mt., 63 – 64.) 
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3 TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista puheviestinnän opetusta sairaan-

hoitajat ovat ammattikorkeakoulussa saaneet ja miten opetus on vastannut työssä 

vaadittavia taitoja. Tarkoituksena oli saada tietoa myös siitä, mistä muualta kuin 

varsinaisesta viestinnän puitteissa annetusta opetuksesta ammatissa tarvittavia 

puheviestinnän taitoja on saatu, sekä kartoittaa sairaanhoitajien erityisen vaikeiksi 

kokemia puheviestintätilanteita ja koulutuksen mahdollisuuksia auttaa niissä selviy-

tymisessä.  

Tutkimuksella pyrittiin tuottamaan sellaista empiiristä tietoa, jonka pohjalta 

sairaanhoitajien koulutusta voitaisiin sekä didaktisella että opetussuunnitelmatasolla 

kehittää mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Tarkoitus oli, että tutkimuksen 

tulokset auttaisivat kohdentamaan opetusta työelämän vaatimusten kannalta olennaisiin 

asioihin, karsimaan mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä kehittämään opetusmenetelmiä 

mahdollisimman tehokkaiksi. Tuloksista saatua tietoa voitaisiin hyödyntää myös kehi-

tettäessä yhteistyötä opiskelijoiden, opettajien ja käytännön hoitotyöntekijöiden kesken, 

ja niistä olisi niin ikään apua kehitettäessä hoitajan ja potilaan välistä vuorovaikutus-

suhdetta. 

Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaista puheviestinnän opetusta sairaanhoitajat ovat ammattikorkeakoulussa 

saaneet? 

2. Millaista puheviestinnän oppimista on tapahtunut työkokemuksen kautta? 

3. Miten ammattikorkeakoulun puheviestinnän opetus vastaa työssä vaadittavia 

taitoja?  
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4 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tutkimusstrategiaa valittaessa päädyttiin laadulliseen tutkimustapaan, koska se sopi 

parhaiten tutkimustehtävän luonteeseen. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtanahan on 

ihminen sekä maailma, jossa hän elää; keskeinen merkitys on tulkinnalla ja ilmiöiden 

merkityksen oivaltamisella. Tutkimusotetta pidetään käyttökelpoisena silloin, kun pyrki-

myksenä on tarkastella ilmiötä sisältäpäin. Koska tässä tutkimuksessa oli tarkoitus 

selvittää sairaanhoitajien puheviestinnän opetuksen tarpeellisuutta ja tehokkuutta heidän 

omien kokemustensa kautta, tuntui tarkoituksenmukaiselta lähestyä kysymystä juuri 

kvalitatiivisen tutkimusotteen avulla. Laadullista metodia suositellaan myös silloin, kun 

alueelta on vain vähän aikaisempaa tutkimusta (esim. Nieminen 1997, 220) tai tutki-

muksen avulla halutaan katkaista rutiini tai luoda uusia käsityksiä ja näkökulmia, mihin 

tässä tutkimuksessa nimenomaan pyrittiin. Tutkimusaineiston valintaa suunniteltaessa 

otettiin huomioon, että laadullisessa tutkimuksessa ilmiön kuvaamiseen soveltuu parhai-

ten melko pieni kohdejoukko. Yleensähän katsotaan, että laadullinen tutkimus mahdol-

listaa valikoitujen kohteiden syvällisen ja yksityiskohtaisen tutkimisen, kun määrällinen 

taas tuottaa pinnallisempaa, mutta paremmin yleistettävissä olevaa tietoa suuremmista 

aineistoista (Alasuutari 1994, 22 – 23; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 155; Patton 

1990 13 – 14; Savolainen 1991, 451). 

Laadulliseen tutkimusstrategiaan kytkeytyvä fenomenologinen lähestymistapa 

näkyy tässä tutkimuksessa siinä, että sairaanhoitajien käsityksiä heidän saamansa puhe-

viestinnän opetuksen tarkoituksenmukaisuudesta pyrittiin tavoittamaan kokemuksen 

välityksellä (vrt. Grönfors 1985, 21 - 22). Hermeneuttista otetta kuvastaa tutkijan arki-

kokemukseen perustuvan esiymmärryksen lisäksi tutkimustehtääviin sisältyvä sairaan-

hoitajien omakohtainen pohdinta. Hermeneuttisessa tutkimuksessa painotetaan tutkijan 

ja tutkittavan läheistä suhdetta, koska on perusteltua olettaa, että se takaa oikean tulkin-

nan sekä huomion kiinnittämisen keskeisiin seikkoihin. Tämä taas vaikutti tutkimuksen 

tiedonkeruumenetelmän valintaan. 

Pattonin (1990, 32) mukaan laadullista tietoa kerättäessä tulee noudattaa seuraa-

via tutkimuksen ihmiskeskeisyyttä korostavia periaatteita. Ensinnäkin tutkijan tulee 

päästä riittävän lähelle tutkittavia ihmisiä ja tilanteita ymmärtääkseen henkilökohtaisesti 

ja syvällisesti tapahtumien yksityiskohdat. Toiseksi tutkijan tulee pyrkiä tavoittamaan 
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se, mitä todella tapahtuu ja mitä ihmiset todella sanovat. Kolmanneksi kvalitatiivisen 

aineiston tulee sisältää runsaasti henkilöiden, toimintojen, vuorovaikutuksen ja ympä-

ristön puhdasta kuvausta. Neljänneksi laadullisen aineiston tulee sisältää suoria 

lainauksia ihmisten sekä puheista että kirjoituksista.  

Aineiston keruumenetelmien tulee luonnollisesti olla sellaisia, että aineiston 

avulla saadaan vastaus tutkimuksen ongelmaan. Koska suunnitteilla oli pienen kohde-

joukon laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa henkilökohtaisia koke-

muksia, parhaiten tietoa antavia menetelmiä näyttivät olevan lähinnä kyselytutkimus tai 

haastattelu (vrt. Hirsjärvi ym. 2000, 172). 

Kyselytutkimuksen etuna voidaan pitää sitä, että tutkimus on helpompi ja 

nopeampi suorittaa kuin haastatteluina. Haittoina voi olla, että vastaajalla on mah-

dollisuus antaa ulkopuolisten vaikuttaa vastauksiinsa, eikä kyselyihin aina jakseta 

vastata ainakaan kovin perusteellisesti. Haastattelun etuna on sen joustavuus: aineiston 

keruuta voidaan säädellä tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Vastaa-

mista seurataan, ja sekä haastattelija että haastateltava voivat esittää täydentäviä 

kysymyksiä. Haastattelujen avulla hankitun aineiston luotettavuutta saattaa kuitenkin 

heikentää sen konteksti- ja tilannesidonnaisuus: tutkittavat saattavat puhua haastattelu-

tilanteessa toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. Tulosten yleistämisessä tulisikin olla 

varovainen. Riskitekijöitä haastattelussa voivat olla myös haastattelijan tekemät virheet, 

esimerkiksi vastausten tulkitsemisessa tai kirjaamisessa. (Cohen & Manion 1997, 272; 

Hirsjärvi ym. 2000, 192 - 194; Hirsjärvi & Hurme 2000, 34 – 37.) 

Erityisen hyvin haastattelun on katsottu soveltuvan silloin, kun tutkittavana on 

vähän kartoitettu, tuntematon alue. Haastateltava voi silloin kertoa aiheesta laajemmin 

tai tuoda esiin asioita, joita tutkija ei ole pystynyt ennakoimaan. (Hirsjärvi ym. 2000, 

192.) Sairaanhoitajien puheviestinnän opetuksen tarkoituksenmukaisuutta koskevassa 

tutkimuksessa tuntuikin perustellulta käyttää haastattelua, koska aiheesta ei ole tiettä-

västi aikaisempaa tutkimusta, ja tutkittavat asiat ovat käytännönläheisyydestään huoli-

matta melko vaikeasti hahmottuvia. Muun muassa oli syytä pyrkiä varmistamaan, että 

haastattelija ja haastateltava antavat käytettäville käsitteille mahdollisimman pitkälle 

samoja merkityssisältöjä. Käsiteltävä alue oli myös varsin henkilökohtainen ja siihen 

saattoi liittyä hyvinkin voimakkaita tunteita. 
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Aineiston keruumenetelmässä päädyttiinkin teemahaastatteluun eli ns. puoli-

strukturoituun haastatteluun (general interview guide approach). Sitä on pidetty 

sopivana tiedonkeruumenetelmänä erityisesti silloin, kun tarkoituksena on tutkia 

inhimillisiä kokemuksia, käsityksiä ja toimintaa. Teemahaastattelu on avointa haastatte-

lua suunnitellumpi ja ohjatumpi menetelmä, mutta siitä puuttuu strukturoidulle 

haastattelulle ominainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Nimensä mukaisesti se 

kohdennetaan tiettyihin teemoihin, ja haastattelija etenee etukäteen valmistelemiensa 

tarkentavien kysymysten avulla. Tällä varmistetaan, että kaikki tutkimuksen tarkoituk-

sen ja tutkimustehtävien kannalta relevantit aiheet tulevat esiin. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 47 – 48; Patton 1990, 280, 283 – 284; Tuomi & Sarajärvi 2002, 77.)  

Tesch (1995, 59 – 73) on luokitellut kvalitatiivisen tutkimuksen neljään pää-

tyyppiin tutkimuksen kohteen tai tavoitteen mukaan. Näitä ovat kielen eri ominaisuudet, 

säännönmukaisuuksien etsiminen, tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtäminen ja 

reflektio. Kieltä voidaan edelleen tarkastella joko kulttuurina tai kommunikaationa; 

jälkimmäisessä tapauksessa kiinnostuksen kohteena on joko kieli prosessina tai sen 

sisältö, jolloin menetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Tämä näytti olevan se polku, 

jota myöten kysymystä sairaanhoitajien puheviestinnän opetuksen tarkoituksenmukai-

suudesta oli mielekästä lähestyä. Käytettyä laadullista sisällönanalyysiä tarkastellaan 

kappaleessa 5.3. 
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

5.1   Kohdejoukon kuvaus 

 

Haastateltaviksi valittiin Jorvin sairaalassa työskentelevät ammattikorkeakoulusta 

valmistuneet muilla kuin psykiatrisilla osastoilla työskentelevät sairaanhoitajat. Ryhmän 

rajaaminen perustui ensinnäkin siihen, että sairaanhoitajien koulutus on siirtynyt 

ammattikorkeakouluihin, joten se on koulutusmuoto, jota on syytä tutkia ja kehittää. 

Toiseksi psykiatrisilla osastoilla työskentelevät rajattiin kohderyhmän ulkopuolelle sen 

vuoksi, että varsinaisten psykiatristen asiakkaiden kanssa kommunikointi muodostaa 

oman, selvästi muista asiakas- ja potilassuhteista poikkeavan erityisalueensa.  

Lopullisen haastateltavien joukon muodostivat myönnetyn tutkimusluvan 

rajaamilla osastoilla työskentelevät ammattikorkeakoulusta valmistuneet 15 sairaan-

hoitajaa. He työskentelivät seitsemällä eri osastolla, jotka edustivat operatiivista 

(päiväkirurgia, kirurgian poliklinikka, leikkaus) ja medisiinistä (päivystys, sisätaudit) 

sekä lastentautien yksikköä. Naisia haastateltavista oli 13, miehiä 2, ja he olivat 

enimmäkseen nuoria: 24 – 26-vuotiaita oli 8, ja  keskimääräinen ikä oli noin 30 vuotta. 

Haastateltavat olivat valmistuneet vuosina 1996 - 2000 viidestä eri ammattikorkeakou-

lusta, ja sairaanhoitajina he olivat työskennelleet keskimäärin kaksi ja puoli vuotta; lyhin 

työkokemus oli 4 kuukautta ja pisin – täydennysopiskelijalla – 10 vuotta. 

5.2   Aineiston kerääminen 

Haastattelun teemat (liite 1) perustuvat tutkimuskysymyksiin. Teemojen ja niihin 

liittyvien tarkentavien kysymysten laadinnassa käytettiin aihetta käsittelevän kirjal-

lisuuden lisäksi apuna kirjoitelmia, jotka Laurean Lohja-instituutin sosiaali- ja 

terveysalan ensimmäisen vuosikurssin 24 sairaanhoitajaopiskelijaa laativat ensimmäisen 

kliinisen jaksonsa jälkeen tammikuussa 2000. Käytännön harjoittelua oli edeltänyt 

puolen opintoviikon pituinen suullisen ja kirjallisen viestinnän opintojakso, jolla 

käsiteltiin hoitoviestintää: viestinnän funktioita sairaanhoitajan työssä, viestinnän 

onnistumisen edellytyksiä hoitotyössä, eläytyvää kuuntelua, aktiivista kyselyä, non-

verbaalista viestintää ja semanttisia kysymyksiä. Opintojakson sisältö painottui 

puheviestintään; teorian havainnollistamiseksi esiteltiin ja analysoitiin nimenomaan 

erilaisia vuorovaikutustilanteita potilaiden ja asiakkaiden kanssa. 
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Opiskelijoille annetun tehtävän näkökulma oli sikäli hiukan toinen kuin 

tutkimuksen teemahaastattelun, että siinä pyrittiin saamaan opiskelijat analysoimaan 

omia puheviestintätaitojaan. Kirjoitelman ohjeissa kehotettiin muun muassa kuvaile-

maan kokemuksia työpaikan puheviestintätilanteista, miettimään mistä puheviestintä-

taitoja oli omaksuttu sekä arvioimaan, miten hyvin koulutuksessa saatu opetus vastasi 

työssä vaadittavia taitoja. Tekstien hyöty haastattelukysymysten laadinnalle oli lähinnä 

siinä, että ne auttoivat täsmentämään joitakin suunniteltuja kysymyksiä. Suurin osa esi-

merkiksi mainitsi oppineensa puheviestintätaitoja myös työssä, mutta ei kertonut tar-

kemmin, minkälaisista taidoista oli kyse eikä myöskään pohtinut, olisiko niitä voinut tai 

pitänyt oppia jo teoriajakson aikana. Opiskelijoiden tekstit heijastivat melko voimak-

kaasti sitä, että he olivat mieltäneet opetuksen normittavana: monet vertasivat toimin-

taansa siihen, mitä varsinkin viestinnän kurssilla oli opittu ja arvioivat kokemuksiaan 

suhteessa jonkinlaiseen ihannemenettelyyn: “…koko ajan pelkäsin että sanon jotain 

väärää.”  Luonnollisesti orientaatioon vaikutti se, että kirjoitelmien teettäjänä toimi 

kyseisen opintojakson opettaja.  

Ennen varsinaisia haastatteluja kysymykset testattiin suorittamalla koehaastat-

telut kahdella Lohjan terveydenhuolto-oppilaitoksen viimeisen lukukauden sairaanhoi-

tajaopiskelijalla. Tutkimuksen kohderyhmään valittiin kuitenkin jo työhön sijoittuneita 

valmiita sairaanhoitajia, koska heidän kokemuksiaan työelämästä ja sen vaatimuksista 

voidaan pitää aidompina ja monipuolisempina kuin lähinnä harjoittelumielessä työsken-

nelleiden opiskelijoiden. Koehaastattelujen pohjalta kysymyksiä ei muutettu joitakin 

vähäisiä tarkennuksia lukuun ottamatta. 

Haastattelut suoritettiin Jorvin sairaalassa huhti- ja toukokuussa 2000. Haasta-

teltava ja haastattelija olivat haastattelutilanteessa aina kahden. Kaikki keskustelut 

nauhoitettiin haastateltavan suostumuksella. Tilaisuus aloitettiin kysymällä taustatietoja: 

ikää, koulutukseen liittyviä asioita ja työssäoloaikaa. Tämän jälkeen teemoja käytiin 

keskustelunomaisesti läpi. Haastatteluihin kului aikaa keskimäärin 45 minuuttia; lyhin 

kesti vain 25 minuuttia, pisin 70 minuuttia. 

Haastattelun teemat pyrittiin pitämään melko väljinä, jotta sairaanhoitajien omat 

käsitykset ja kokemukset saataisiin esille. Keskustelu aloitettiin helpoimmasta aiheesta, 

konkreettisesta puheviestinnän opintojen sisällön muistelemisesta. Puheviestinnän 

opetukseksi pyrittiin tarkentavien kysymysten avulla rajaamaan ne tilanteet, joissa 

tutkimuksessa käytetyn määritelmän mukaiseen puheviestintään liittyviä asioita oli 
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käsitelty joko teoriassa, harjoituksissa tai esimerkiksi hoitotilanteesta annetun palautteen 

yhteydessä. Huomioon otettiin myös ns. mallioppiminen, jota oli tapahtunut esimerkiksi 

ohjaavien opettajien ja muiden hoitajien toimintaa tarkkailemalla. 

Aineiston käsittely aloitettiin aina haastattelupäivän iltana kuuntelemalla nau-

hoitukset. Sekä haastateltavan että haastattelijan puheenvuorot litteroitiin lähes sana-

tarkasti. 

Tutkimuksen eettisyys pyrittiin turvaamaan siten, että haastateltaville sairaan-

hoitajille kerrottiin haastattelun alussa tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja siitä, keitä 

tutkimus koski. Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta korostettiin, samoin kuin 

sitä, että haastattelussa esille tulleet asiat käsitellään luottamuksellisesti. Sairaanhoitajat 

tiesivät, että tutkimusaineisto tulee olemaan vain tutkijan käytössä. Haastateltavia myös 

muistutettiin mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa.  

5.3  Aineiston analyysi 

Kyngäs ja Vanhanen (1999, 4) määrittelevät Berelsoniin (1952) nojaten sisällönana-

lyysin tieteellisenä menetelmänä ”kommunikaation ilmisisällön objektiivista, systemaat-

tista ja määrällistä kuvailua varten soveltuvaksi tutkimustekniikaksi”. Kommunikaation 

ilmisisältö (manifest content) tarkoittaa dokumenttien sisältöä sellaisenaan, siis sitä mikä 

on selvästi ilmaistu dokumenteissa – lisäksihän niihin sisältyy myös piilossa olevia 

viestejä (latent content). Analysoitavia dokumentteja ovat inhimillisen toiminnan ja 

käyttäytymisen tuotteet, joissa esitetään erilaisia kommunikaatioprosesseja, kuten esi-

merkiksi kirjeet, artikkelit, puheet tai dialogit. Sisällönanalyysi on on tapa järjestää, 

kuvailla ja kvantifioida tutkimuksen kohdetta. Tavoitteena on rakentaa sellaisia malleja, 

jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö 

voidaan käsitteellistää. (Mt., 3 – 5; Polit & Hungler 1999, 209.) 

Samoin kuin tiedon keruu voi sisällönanalyysikin olla kvalitatiivista tai kvantita-

tiivista. Pienten aineistojen kohdalla kvantifiointi saattaa kuitenkin johtaa virhetulkintoi-

hin, minkä vuoksi tähän tutkimukseen valittiin pääasiallisesti kvalitatiivinen analysointi-

tapa, joskin jonkin verran aineistoa myös kvantifioitiin laskemalla lausumien esiintymiä. 

Laskentaperusteena käytettiin sitä, kuinka moni tutkittavista oli asian ilmaissut, ei siis 

mainintojen määrää koko aineistossa. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 172) puoltavat 

laskemisen (counting) käyttöä kvalitatiivisessa analyysissä numeroiden ilmaisuvoimalla 
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sekä toteamalla, että myös ominaisuuksien arviointi sisältää laskemista: teeman tai sään-

nönmukaisuuden tunnistaminen perustuu juuri sen laskemiseen, että jokin seikka 

ilmenee toistuvasti.  

Philip Weberin mukaan “A central idea in content analysis is that the many 

words of the text are classified into much fewer content categories” (Tesch 1995, 79). 

Keskeistä sisällönanalyysissä onkin konstruoida tutkimuksen tarkoituksen kannalta 

relevantteja kategorioita ja lajitella sitten niihin kaikki olennainen tutkimusmateriaalista 

saatava tieto. Tutkimuksen ongelmasta riippuu, mitä tietoja kerätään, mistä ja missä 

muodossa, sekä miten niitä järjestellään ja käsitellään vastausten saamiseksi. (Mt., 79.) 

Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on määrittää analyysiyksikkö, jona voi 

toimia esimerkiksi yksittäinen sana tai sanayhdistelmä, lause, lausuma tai ajatuskoko-

naisuus (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Koska tavoitteena oli litteroitujen haastattelujen 

perusteella tutkia sairaanhoitajien käsityksiä tietyistä asioista, yksiköksi valittiin 

lausuma, jota esimerkiksi kielitieteellisessä keskusteluntutkimuksessa yleisesti pidetään 

puheen perusyksikkönä. Se ei ole samanlainen kielen rakenteen perusyksikkö kuin lause, 

jossa pitää olla finiittiverbi ja joka voidaan analysoida lauseenjäseniinsä – puhuttu kieli 

harvoin muodostuu lauseista. Paremminkin lausuma on samantapainen yksikkö kuin 

virke kirjoitetun tekstin jaottelussa: se voi olla yhden lauseen mittainen, mutta myös 

yksisanainen huudahdus tai monesta sisäkkäisestä tai perättäisestä lauseesta koostuva 

ketju. Usein lausumat ovat myös prosodisia kokonaisuuksia, intonaatioyksikköjä. 

(Hakulinen 1998, 37.)  

Analyysisssä voidaan edetä joko induktiivisesti tai deduktiivisesti. Koska sai-

raanhoitajien puheviestinnän opetusta koskevalle tutkimukselle ei ollut valmista 

teoreettista viitekehystä, päädyttiin aineistolähtöiseen analysointiin lukuun ottamatta 

sitä deduktiivista piirrettä, että ensimmäisenä jäsentelyrunkona käytettiin haastattelun 

teemoja. Menettelytapaa voisi luonnehtia myös abduktiiviseksi (vrt. Toivonen 1999, 47), 

koska kuten esimerkiksi Grönfors (1985, 36 - 37, 146 - 148) on huomauttanut, puhdas 

induktiivinen tutkimus tuskin on mahdollista. Sekä deduktio että induktio ovat jossakin 

muodossa aina osa kvalitatiivisen aineiston analyysiä ja koko tutkimusprosessia. Ellei 

tutkijalla olisi mitään ennakkokäsityksiä ja olettamuksia tutkittavista ilmiöistä ja niiden 

yhteyksistä, hän päätyisi vain havaintojen kuvaamiseen, eikä sekään liene mahdollista 

ilman valikoivia prosesseja tiettyjen ennakko-olettamusten pohjalta. Analyysin 

tekemiseksi ei ole yksityiskohtaisia sääntöjä, mutta esimerkiksi Kyngäs ja Vanhanen 
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(1999, 5 – 7) ovat esittäneet induktiivisen analyysiprosessin suorittamisesta ohjeet, 

joiden mukaan tässä tutkimuksessa edettiin: aineisto pelkistettiin, ryhmiteltiin ja 

abstrahoitiin. Esimerkki analyysiprosessista on esitetty liitteessä 2. 

Tavallaan aineiston sisällön analysointi käynnistyi jo aineiston keruuvaiheessa; 

laadullisissa tutkimuksissa aineiston keräämistä ja analyysia ei voi erottaa tarkasti 

toisistaan, koska tärkeiden teemojen ja käsitteiden etsintä alkaa samalla hetkellä kuin 

aineiston kerääminenkin ja käsitteellistä ja teoreettista analysointia tapahtuu koko 

tutkimuksen keston ajan (Grönfors 1985, 145 - 146; Polit & Hungler 1999, 573). Kun 

nauhoitettu aineisto oli koossa ja lähes sanatarkasti litteroitu, se luettiin niin moneen 

kertaan, että siitä muodostui tarvittava kokonaiskuva. Redusointi tapahtui siten, että 

lausumiksi jaotellusta aineistosta koodattiin ilmaisuja, jotka liittyivät tutkimustehtävään. 

Nämä merkittiin sarakkeeseen alkuperäisilmaisujen viereen mahdollisimman tarkasti 

samoilla termeillä kuin teksti oli aineistossa. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaisut koottiin 

haastattelun teemojen mukaisesti ryhmitellen aineiston ”tarkistuslistoiksi”. Pelkistämi-

nen tehtiin tietokoneella: käsitellyt ilmaisut leikattiin pois alkuperäisaineistosta ja 

liitettiin pelkistystaulukon ”Alkuperäisilmauksia haastattelusta” -sarakkeeseen, millä 

varmistettiin, ettei mikään osa haastattelumateriaalista jäänyt vaille huomiota. Pois 

aineistosta jätettiin vain selkeästi kirjallista viestintää koskevat tai muuten täysin 

tutkimuksen ongelmien kannalta irrelevantit lausumat. 

Klusteroinnissa etsittiin pelkistettyjen ilmaisujen erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 

Samaa tarkoittavat  ilmaisut yhdistettiin samaan kategoriaan ja tälle annettiin sisältöä 

kuvaava nimi. Luotettavuuden kannalta tämä vaihe on kriittinen, koska ryhmittely edel-

lyttää aina tulkintaa: mitkä asiat voidaan yhdistää samaan kategoriaan ja mitä ei voida 

yhdistää. Alakategorioita muodostui yhteensä 109. 

Aineistoa abstrahoitiin yhdistämällä samansisältöiset kategoriat toisiinsa, jolloin 

syntyi 44 yläkategoriaa, joille edelleen annettiin kunkin alakategorioita kuvaava nimi. 

Abstrahointia jatkettiin yhdistämällä yläkategoriat yhteensä 14 yhdistävän kategorian 

alle; näiden yhdistäminen ei enää vaikuttanut mielekkäältä. Kategorioiden nimeämisessä 

käytetään usein deduktiivista päättelyä (Kyngäs & Vanhanen 1999, 7). Niinpä tässäkin 

tutkimuksessa nimeämisen apuna käytettiin työn teoreettisista lähtökohdista saatuja 

käsitteitä kuten esimerkiksi samoja, joita oli käytetty puheviestintätaitojen luokittelussa. 

Kategoriat määräytyivät lausumien sisällön perusteella, joten sama termi voi esiintyä eri 

yhteyksissä luokittelun eri kohdissa. Esimerkiksi sairaanhoitajien ammattikorkeakou-
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lussa saamaa puheviestintää luonnehdittaessa oli tarkoituksenmukaista käyttää opetus-

menetelmiä yhdistävänä kategoriana (kuvio 1), opetusta arvioitaessa taas yläkategoriana 

(kuvio 5); tällöin yhdistäviä kategorioita olivat sellaiset yläkäsitteet kuin opetuksen 

hyödyllisyys tai tarpeettomuus. 

Lopuksi aineisto luettiin vielä useaan kertaan läpi ja tarkistettiin, että kukin alku-

peräisilmaisu oli luokiteltu oikeaan ala- ja yläkategoriaan. Luokittelua jatkettiin ja siihen 

tehtiin muutoksia, kunnes luokkien päällekkäisyydet oli poistettu ja luokitus oli arvioitu 

asianmukaiseksi.  
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6 TULOKSET 

 

6.1 Puheviestinnän opetus ammattikorkeakoulussa  

     ”Äidinkielen opettaja sit niinku ohjas et mitä puhutaan ja miten puhutaan...” 

Kun selvitettiin, missä yhteydessä, kuinka paljon, millä tavoin ja minkä sisältöistä 

puheviestinnän opetusta sairaanhoitajat olivat koulutuksessaan saaneet, tulokseksi 

saatiin kuviossa 1 esitetyt kategoriat.  

 

Yhdistävä kategoria    Yläkategoria   Alakategoria 

Perusopinnot 
Ammattiopinnot 

 

 

 

 

 

 
 

 

Opetuksen 
sijainti 

Opetuksen 
määrä 

Opetuksen 
sisältö 

Opetus-
menetelmät 

Kuvio 1. Sairaanhoitajie

 

Teoreettiset opinnot

Opinnäytetyö 
Vapaasti valittavat opinnot 
Harjoittelu
Paljon 
Vähän a
Yleinen luonnehdint
Opintoviikkoja 
Kurssi 
Tunteja 

Taito käyttää hyväkseen viest. edistäviä piirteitä 
Taito saada kontakti 
Taito ilmaista itseään eri tavoin 

 
Foneettiset taidot 
Sanaston hallinta 

Yksilöity määrä 

Yleiset 
vuorovaikutustaidot 

t
Verbaaliset taido
Kineettiset taidot 
Prokseemiset taidot 
Haptiset taidot 
Nonverbaaliset taidot

Kroneemiset taidot 

Strategiataidot 
Funktionaaliset taidot 
Keskustelutaidot

Vastaanotto- ja evaluointitaidot 

Hoitotilanteet 
Opetus ja ohjaaminen 
Ryhmäviestintätilanteet 
Toimiminen erilaisissa 
puheviestintätilanteiss
Julkinen esiintyminen 
Tilannepuheet 

 
 
Luennot
Yksilötyöt 
Keskustelut
 Parityöt 
Ryhmätyöt 

 
Harjoitukset

Opettajien palaute 
Ohjaajien palaute 
Opiskelutovereiden palaute 
Palaute
 
n ammattikorkeakoulussa saama puheviestinnän opetus 
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Opetuksen sijainti ja määrä 
 

Selvitettäessä puheviestinnän opetuksen sijaintia opinnoissa kävi ilmi, että kaikki haas-

tateltavat olivat saaneet puheviestintäkoulutusta teoreettisissa opinnoissaan. Näistä 

mainittiin perusopinnot opintojen alussa ja erikseen vielä kieliopinnot ja viestintä (suo-

men kieli, äidinkieli), jonka yhteydessä puheviestintää oli ollut lähes kaikilla haastatelta-

vista. Ammattiopinnoissa niin ikään melkein kaikki kertoivat saaneensa ohjausta myös 

puheviestinnässä. Jotkut muistivat erikseen hoitotyön teoriatunnit ja etiikan. Lisäksi 

mainittiin hallinnon kurssi, työyhteisöt ja niiden kehittäminen, luova ilmaisu sekä vuo-

rovaikutus. Joidenkin mielestä puheviestintää oli liittynyt kaikkiin ammattiopintoihin: 

...oli meillä tietenki integroituna lähes joka alueeseen, kaikki ammatti-
aineet ja tämmöset, pitää tietenki käydä nämä asiat läpi myöskin... 
 

Jos harjoiteltiin jotain hoitotoimenpidettä, niin se tuli siinä, että kuinka sä 
selität potilaalle ensin tämän tilanteen ja kuinka sä sitten valmistat poti-
lasta ja tota kyl se niinku jokaisessa... 

Puheviestintätaitoja oli opiskeltu myös opinnäytetyön yhteydessä sekä vapaasti valitta-

vissa opinnoissa, joista mainittiin yrittäjyys, seksuaalisuus hoitotyössä sekä puheviestin-

nän kurssi. 

Myös harjoittelussa (kliinisillä jaksoilla) useimmat haastateltavat arvioivat saa-

neensa puheviestinnän opetusta: 

...kun osastoillakin oli töissä niin kyllä niinku oma ohjaaja siellä niin 
kyllä se kiinnitti huomiota että miten sä ohjaat potilasta, miten sä ilmaiset 
itseäs niille potilaille, kyllä ne käytiin läpi. 
 

...tärkeimmät tavoitteet oli ensimmäisessä harjoittelujaksossa just nää 
puheviestintään liittyvät kaikki, et miten huomioidaan se et miten sä itse 
puhut ja miten toinen puhuu ja sit nää eleiden ja näitten tulkitseminen... 

Toisaalta oli myös niitä, joiden kenttäjaksoilla puheviestintään ei ollut kiinnitetty juuri 

mitään huomiota: 

...ei puheviestintää sillä lailla... tietysti siinä (kliinisellä jaksolla) oli sitä 
vuorovaikutustaitoa potilaiden kanssa, mutta ei sitä sitä sillä lailla ollut et 
siihen erityisesti olisi kiinnitetty huomiota. Opetuksessa sitä ei ollut. 
 

Jotkut tähdensivätkin sitä, että harjoittelujaksoilla oppiminen riippuu paljon omasta 

aktiivisuudesta, pitää tehdä havaintoja ja uskaltaa myös kysyä: 

Mut kaiken kaikkiaan... jos sä oot aktiivinen harjoittelukentillä ni kyl sä 
sen saat... ittestähän se on kiinni.  
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Luonnollisesti haastateltavien oli toisinaan vaikea muistaa ja hahmottaa, mihin 

kaikkiin opintoihin puheviestintäkoulutusta oli liittynyt: 

Aineitten nimiä ei muista... niitä opiskeltiin niin sekasin ja monella tun-
nilla... sitä saattaa muistaa, et minkälaisella tunnilla käsiteltiin, mutta ei 
muista sitte taas nimeä, sen kurssin nimeä. 
 

Saadun puheviestintäkasvatuksen määrän selvittäminen haastattelujen avulla 

osoittautui vaikeaksi. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta haastateltavien oli vaikea 

muistaa, oliko esimerkiksi viestinnän yhteydessä kyse joistakin tunneista vai kokonai-

sesta opintoviikosta. Integroidun opetuksen kohdalla arviot opetuksen määrästä olivat 

luonnollisesti vielä epämääräisempiä. 

Suurin osa määrää koskevista maininnoista oli yleisiä luonnehdintoja. Jotkut 

haastateltavista kertoivat saaneensa puheviestinnän opetusta paljon, mitkä arviot vielä 

täsmentyivät maininnoilla, että sitä oli ollut ”hirveästi” teoriaopinnoissa integroituna tai 

paljon kliinisillä jaksoilla. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että puheviestintää oli 

käsitelty vähän: 

...se oli aika pieni... osa kokonaisuutta, että se oli enemmänkin tämmöstä 
tukevaa. 
 

Vähäiseksi arvioidun puheviestintäkoulutuksen täsmennykset koskivat sekä teoria-

opintoja että varsinkin harjoittelujaksoja, joilta puheviestinnän opastus oli toisinaan 

puuttunut lähes kokonaan.  

Yksilöityinä määrinä ilmaistuiksi on luokiteltu maininnat opintoviikoista, 

kursseista ja tunneista. Opintoviikkoja koskevat arviot vaihtelivat puolesta opinto-

viikosta kahteen. Esimerkiksi eräs vastaajista muisteli opetuksen määrää seuraavasti:  

...meil oli sit tavallaan äidinkieli ja siin olis pitäny käydä vielä jotain 
kieliopillisiiki seikkoja sit samaan syssyyn niinku läpi ja ei siinä oikeen 
se jako onnistunut. Olisko meil ollu sit silleen et puheviestintää puol 
opintoviikkoo ja sit puol muuta. 
 

Puheviestinnän opintojen määränä mainittiin myös kurssi, mutta haastateltavan oli 

vaikea muistaa tarkemmin, miten pitkästä kurssista oli kyse. Jotkut arvioivat saaneensa 

koulutusta joitakin tunteja. 
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Opetuksen sisältö 
 

Ammattikorkeakoulussa saadun puheviestinnän opetuksen sisältöä haastateltavat luon-

nehtivat sekä taitoina että tilanteina. Yleisistä vuorovaikutustaidoista erottui taito 

käyttää hyväkseen erilaisia viestintää edistäviä piirteitä. Tällaisiksi luokiteltiin esimer-

kiksi sekä verbaalisiin että strategiataitoihin liittyvä kyky ilmaista itseään selkeästi. 

Koulutuksesta oli jäänyt mieleen myös sellaisia toivottavia ominaisuuksia kuin kohte-

liaisuus, asiallisuus ja luontevuus, erikseen mainittiin lisäksi rauhoittavuus ja kiinnos-

tavuus. Koulutuksessa oli kiinnitetty huomiota myös taitoon saada kontakti toiseen 

osapuoleen puheviestintätilanteessa. Suurin osa näistä ominaisuuksista oli tullut esiin 

käsiteltäessä potilassuhteessa tarvittavia taitoja. Opetuksessa oli ohjattu myös oman 

ilmaisun kehittämiseen, varsinkin taitoon ilmaista itseään eri tavoin. 

Verbaalisista taidoista oli koulutuksessa käsitelty sekä foneettisia taitoja – 

äänenkäyttöä, äänensävyä, painotuksia ja puhenopeutta – että sanaston hallintaa. Sanan-

valinnoista ja sanojen merkityksestä oli keskusteltu, ja esimerkiksi iäkkään ihmisen ja 

etnisen ryhmän nimittäminen oli noussut esille:  

Sitä me tosi paljon pohdittiin... meil oli tosi paljon kaikkii eri vaihtoeh-
toja et miksi voidaan kutsua että onko eläkeläinen oikea vai...  No joo, oli 
seki sanotaanko mustalainen vai romani. 
 

Nonverbaaliset taidot olivat sisältyneet useimpien haastateltavien koulutukseen. 

Kineettisistä piirteistä oli käsitelty varsinkin eleiden merkitystä, ja erikseen oli vielä 

tähdennetty puheen ja eleiden yhdenmukaisuuden tärkeyttä: 

...et miten tärkeetä on se, että tulkitsee puheella ja eleillä samoja asioita, 
ettei irvistä ja yritä sanoo että ei tässä mitään ole huonosti. 
 

Myös asentoihin oli kiinnitetty huomiota, samoin kuin ilmeisiin ja varsinkin katseen 

merkitykseen:  

...katseet, eleet, ihan tämmönen että miten sä keskustelet, mikä sun asen-
tos on, onks se ylhäältä vai alhaalta, miten sä teet sen. 

...meidän ryhmä sai esimerkiks palautetta siitä et me istuttiin kaikki... 

Lisäksi esillä olivat olleet prokseeminen ja haptinen käyttäytyminen: 

Ja alussa tietysti oli hirveen paljon sitä kaikkee, että... kosketatko sinä 
potilasta, miten lähellä olet potilasta. 
 

Kronemiikasta mainittiin opastus antaa aikaa potilaalle.  
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Keskustelutaitoihin luokiteltavia asioita näytti käsitellyn melko vähän. Strate-

giataidoista mainittiin keskustelussa eteneminen, funktionaalisista taidoista muun 

muassa taito antaa tietoa ja selittää asioita ymmärrettävästi sekä käyttää vaikuttamaan 

pyrkivää puhetyyliä. Vastaanotto- ja evaluointitaidoista korostui potilaan näkökulman 

huomioonottamisen ja kuuntelemisen merkitys: 

Ja omat tiedot ja yleensäkin se lähtötilanne potilaan kanssa, kuinka pal-
jon hän tietää, et lähtee sitä kautta. 

Mun mielestä eniten siinä painotettiin avoimuutta ja kuuntelemista ja sitä, 
että potilas todella tuntee tulleensa kuulluksi. 
 

Kaikki haastateltavat kuvasivat saamaansa puheviestintäkoulutusta myös puhe-

viestintätilanteina, joita oli opiskeltu enimmäkseen erilaisten harjoitusten avulla. Suurin 

osa haastateltavista mainitsi hoitotilanteet, joita oli harjoiteltu muun muassa draama-

harjoituksina, joissa sitten oli kiinnitetty huomiota vuorovaikutus- ja puheviestintä-

taitoihin: 

...elikkä joku pieni hoitotoimenpide piti tehdä potilaalle ja joku (opiske-
lutoveri) oli potilas, niin siinä joutu käymään vuorovaikutuksen läpi, mitä 
mietti kyllä, kun se sitten myös arvioitiin. 

 

Myös opetus ja ohjaaminen olivat olleet esillä, potilassuhteen lisäksi oli käsitelty opis-

kelijoiden ja toisen työntekijän sekä lapsipotilaan vanhemman ohjaamista.  

Koulutuksessa oli perehdytty niin ikään ryhmäviestintätilanteisiin. Joidenkin 

kohdalla ryhmässä työskentelyä oli käsitelty yleisesti; esimerkiksi eräs haastateltavista 

kuvasi opiskeluaan seuraavasti:  

...meil oli ryhmät ni meil oli joku aihe mistä piti väitellä, ja sit me kes-
kusteltiin siit aiheesta ja jokaisella oli omii kantoja. Ja sit me katottiin 
seki taas videolta jälkikäteen, että kuka on ottanu minkäkilaisen eri 
roolin, siin että onks ottanu jonku sellasen roolin, että on niinku yrittäny 
kehittää keskustelua eteenpäin tai onko joku riitapukarin roolissa ja 
väittää vaan vastaan tai myötäilijä tai semmonen. 

 

Toisaalta oli harjoiteltu myös erilaisia tilanteita kuten paneelikeskusteluja, seminaareja, 

neuvotteluja, väittelyitä ja kokouksia. 

Julkisen esiintymisen harjoituksena esitelmä lienee perinteisin, ja sitä oli käytetty 

myös haastateltavien opetuksessa. Muita yleisön edessä esiintymisen harjoituksia olivat 

olleet luennointi, runojen esittäminen, puheiden pitäminen, ryhmä-, opinnäyte- ja mui-

den töiden esittelyt luokan edessä sekä suulliset raportit ja referaatit: 

 65



   

...saatiin joku lappu käteen ja piti pitää puhe... ja sitte oli joku alustus, 
joku esitelmä tai joku, ja siin oli mun mielestä mukana arvioimassa myös 
niinku sitte semmonen viestinnän opettaja.  
 

Et kun oli jotain ryhmätöitä ni ne sitte aina esiteltiin luokan edessä. 
 

On kuitenkin syytä huomata, ettei julkisen esiintymisen tilanteiden nimeäminen 

enempää kuin puheviestinnän opetuksen rajaaminenkaan ollut aivan ongelmatonta:  

...me tehtiin jonkinnäkönen harjoitustehtävä, luokan edessä jokainen jou-
tui jotakin esittämään tai referoimaan jonkun työn taikka mikä se aihe 
olikaan niin pohjalta esityksen, mikä sitten arvioitiin... kaikkihan ne teh-
tävät, vaikka se ei ollut varsinaisesti puheviestinnän otsakkeen alla, niin 
kaikki mitä oli hoitotyönkin puolelta tehty ja pidetty niitä omia esityksiä, 
niin tavallaan se on harjoitusta siihen puheviestintään, itseilmaisuun. 

 

Tilannepuheita oli harjoitellut vain yksi vastaajista, kyseessä olivat tällöin olleet 

tervetuliaispuheet ja ihmisten esitteleminen toisilleen. 

 

Opetusmenetelmät 
 

Opetusmenetelmistä mainittiin luennot, keskustelut sekä erilaiset harjoitukset yksilö-, 

pari- ja ryhmätöinä. Harjoituksia oli myös videoitu ja niitä oli analysoitu yhdessä. Haas-

tateltavat kuvasivat käytettyjä menetelmiä muun muassa seuraavasti: 

Siinä oli sitä teorialuentoa siitä ilmaisusta ja sitten me tehtiin jonkunnä-
köinen harjoitustehtävä, luokan edessä jokainen joutui jotakin esittä-
mään... 
 

...niin sitte niinku yhdessä keskusteltiin että kun sanoi nyt näin ja näin ni 
oli vähän hassu... 
 

Palautetta oli saatu opettajilta ja ohjaajilta sekä jonkin verran myös opiskelu-

tovereilta: 

Opettaja teki omat muistiinpanonsa kun kuunteli ja antoi... sitten sai 
kirjallisen palautteen itselleen. 
 

...kaikki muut arvioi sit sitä meiän niit juttuja et tuliks niis kaikki asiat 
esille mistä oli... 
 

Lisäksi jotkut haastateltavista kertoivat oppineensa asioita tarkkailemalla koke-

neempia hoitajia harjoittelujaksojen aikana: 

...ohjaaja toimii mallina tavallaan ja millä tavalla hän käyttäytyy poti-
laiden kanssa ja ihan sen myötä... 
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Yhteenveto: puheviestinnän opetus ammattikorkeakoulussa 
 

Tarkasteltaessa puheviestinnän opetuksen sijaintia sairaanhoitajien opinnoissa voidaan 

todeta, että opetusta oli annettu sekä teoreettisissa opinnoissa että harjoittelujaksoilla. 

Puheviestintäkysymykset olivat olleet esillä varsinkin perusopinnoissa viestinnän tun-

neilla. Jonkin verran puheviestintää oli opiskeltu myös ammattiopinnoissa ja opinnäy-

tetyön yhteydessä sekä vapaasti valittavissa opinnoissa. Kliinisillä jaksoilla kommuni-

kointiin liittyviä asioita oli opetettu vaihtelevasti, ja jotkut haastateltavista toivatkin 

esiin, että oppiminen riippuu myös omasta aktiivisuudesta. Oudolta kuitenkin vaikuttaa, 

että joidenkin haastateltavien mielestä puheviestintään ei ollut kiinnitetty lähes lainkaan 

huomiota käytännön harjoittelussa – juuri siellähän olisi mahdollisuus harjoitella myös 

puheviestintätaitoja todellisissa työelämän tilanteissa, minkä tehokkuus on aikaisemmin 

todettu mm. Turusen (1997) hoidollisen vuorovaikutuksen oppimista koskevassa tutki-

muksessa. Puheviestinnän opetuksen määrän hahmottaminen tuotti haastateltaville 

vaikeuksia; arviot vaihtelivat joistakin tunneista aina kahteen opintoviikkoon. 

Saamansa puheviestintäkoulutuksen sisällöstä haastateltavat mainitsivat sellaisia 

yleisiä vuorovaikutustaitoja kuin kyvyn ilmaista itseään selkeästi ja ymmärrettävästi 

sekä saada kontakti viestintäkumppaniin. Verbaalisista taidoista olivat olleet esillä sekä 

puheen foneettisten piirteiden että sanaston hallinta. Nonverbaalisia taitoja oli käsitelty  

ilmeisen runsaasti ja kattavasti; varsinkin eleiden, ilmeiden ja asennon merkitystä oli 

tähdennetty. Vain parakieleen ja hiljaisuuden merkitykseen viestinnässä ei ollut kiinni-

tetty huomiota. Keskustelutaidot näyttivät jääneen melko vähälle huomiolle. 

Haastateltavat luonnehtivat puheviestintäkoulutuksensa sisältöä taitojen lisäksi 

myös puhetilanteina. Tämä on ymmärrettävää – ilmaistaanhan puhumisen oppiaines 

usein jopa opetussuunnitelmissa tilannenimikkeinä. Ongelmallista kuitenkin on, jos 

kontekstia ei ole ymmärretty taitojen hankkimisen kehykseksi, vaan opiskelijat ovat 

uskoneet harjoittelevansa esimerkiksi vain neuvottelua tai tilannepuhetta. Tällöin opetus 

on vaarassa jäädä irrallisten tilanteiden kokeilemiseksi, jossa taitojen tavoitteellinen 

kehittäminen ei toteudu. Käytännön puhekasvatuksen kannaltahan on hyödytöntä määri-

tellä puheviestintätaito valmiudeksi toimia erilaisissa puhetilanteissa – lähtökohtana ovat 

tavoiteltavat taidot, ja puhetilannetta on pidettävä vain niiden harjoitusmuotona. Useita 

taitoja voi harjaannuttaa monissa eri tilannetyypeissä, esimerkiksi kuuntelemisen taitoja 

opetellaan kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Toisaalta sama tilanne voi sisältää 
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useampien puheviestintätaitojen käyttämistä. (Valo 1994, 33 – 35.) Hoitotilanteita oli 

harjoiteltu runsaasti, ja epäilemättä ne antavatkin tilaisuuden harjoitella sairaanhoitajan 

työn kannalta keskeisiä puheviestintätaitoja, samoin kuin opetus- ja ohjaamistilanteetkin, 

jotka myös mainittiin. Edelleen erilaiset ryhmäviestintätilanteet kuten keskustelut, 

neuvottelut ja kokoukset olivat olleet esillä. Julkista esiintymistä oli harjoiteltu muun 

muassa käyttämällä erilaisia puheenvuoroja sekä pitämällä esitelmiä ja puheita.  

Käytetyt opetusmenetelmät olivat olleet tavanomaisia: luentoja, keskusteluja ja harjoi-

tuksia, joita oli myös videoitu. Palautetta oli saatu opettajilta, ohjaajilta ja opiskelutove-

reilta. 

 

6.2   Puheviestintätaitojen oppiminen työssä 

           ”Käden taitoihin kun tulee rutiini, niin sit rupee...” 
 

Kuviossa 2 on esitetty kategoriat, jotka kuvaavat haastateltujen sairaanhoitajien työelä-

mässä hankkimia puheviestintätaitoja: missä määrin ja millaisia taitoja oli opittu ja millä 

tavoin oppiminen oli tapahtunut. 
 

Yhdistävä kategoria    Yläkategoria   Alakategoria 
 

Paljon 
Enemmän kuin opinnoissa 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Oppimisen 
määrä 

Oppimisen 
sisältö 

Oppimisen  
tapa 

Kuvio 2. Puheviestintätai
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Oppimisen määrä 
 

Selvitettäessä työelämässä opittujen puheviestintätaitojen määrää saatiin vastaukseksi 

ensinnäkin yleisiä luonnehdintoja: useimmat haastateltavista olivat sitä mieltä, että 

puheviestintätaitoja oli opittu paljon: 

Se on hyvin pitkälle sitä kommunikoimista ihmisten kanssa, että kyllä tää 
käytäntö opettaa paljon. 

Työssä oppimisen määrää verrattiin myös opintojen antiin, ja työssä arvioitiin opitun 

enemmän kuin opinnoissa: 

Kyl se on tullu enemmän työn kautta, kun sulla on potilas siinä edessä 
niin se on niin paljon luontevampaa mennä sen työn kautta... 

Luonnollisesti käytännön työssä oli opittu hyödyntämään koulutusta, siis käyttämään ja 

soveltamaan opiskelun yhteydessä esillä olleita puheviestintätaitoja: 

...tietysti se on pohjana se koulutus, se jää jonnekin itämään, et pystyy 
jollain lailla tuottamaan (asianmukaista puhetta), ei sitä tiedostakaan aina. 
Ja sit huomaa et tietty ajatus on opetettu jossain. 

...kyl siinä tietyst jotain teoriaa on siinä taustalla, mut mun mielest se 
tulee kyllä enemmän käytännössä. Et se harjaantuu täällä. 

Kaikki eivät kuitenkaan olleet oppineet puheviestintää työelämässä juuri lainkaan: 

En mä tiedä, oonko mä täällä niinku varsinaisesti oppinut 
(puheviestinnästä) mitään suunnilleen. 

 

Määrää ilmaistiin myös aikayksikköön – päivään – sidottuina yksilöityinä 

määrinä ja oppimista arvioitiin tapahtuvan päivittäin: 

En mä ainakaan pysty jaottelemaan että mistä on mitäkin saanu... 
jokapäiväistä kuitenkin... 

Päivittäin. Jos vähänkin itteensä analysoi kun tuolla tilanteissa on, niin 
kyl sitä huomaa... 

 

Oppimisen sisältö 
 

Opitun sisältöä selvitettäessä kävi ilmi, että työssä olivat harjaantuneet ensinnäkin ylei-

set vuorovaikutustaidot kuten taito käyttää hyväkseen viestintää edistäviä piirteitä. 

Työkokemuksen kautta kehittyneistä ominaisuuksista mainittiin esimerkiksi kyky toimia 

viestintätilanteissa luontevasti, rauhallisesti, varmasti ja rohkeasti. Lisäksi tuotiin esiin 

 69



   

kyky asettua potilaan asemaan ja tasa-arvoinen suhtautuminen. Haastateltavat luonneh-

tivat opittuja asioita muun muassa seuraavasti: 

Kyl siin huomaa sen tietyn eron et kun tulee ihan sanotaan opiskelija tai 
muu, niin ne tilanteet, ne ei oo sellasii luonnollisii potilaan kans, on sel-
laista pakonomaista et pitää toimia näin. 

...työkokemus antaa siihen (puheviestintään) sitä hyvin pitkälti sitä var-
muutta ja sitä sellaista rohkeutta... 

Usein on niin, et jos on nuori, ihan vastavalmistunut sairaanhoitaja, taval-
laan nostaa itsensä ylemmäs kuin potilas, ja sillon viestintä katkee just 
siihen. 

Myös taitoa saada kontakti viestintäkumppaniin oli opittu työn kautta: 

Kyl se perusluonne vaikuttaa siihen tietysti, kuinka avoin nyt ylipäätään 
on ja miten ottaa kontaktia ihmisiin ylipäänsä, mut se taito tulee siitä kun 
harjoittelee, kun on paljon ihmisten kanssa... 
 

Verbaalisista taidoista haastateltavat olivat oppineet ensinnäkin foneettisia tai-

toja, lähinnä tarkoituksenmukaisen äänensävyn käyttöä: 

No kyllä sitä ilmaisua ja äänesävyä ehkä niitä semmosia niinku viestin-
nän semmosia eri vivahteita että kun sä tapaat sen potilaan... 

Työelämässä oli opittu myös sanaston hallintaa, jossa varsinkin asiallisuuteen, ymmär-

rettävyyteen ja kohteliaisuuteen oli kiinnitetty huomiota: 

...niin kun on samanlainen tilanne, niin sitte se on niinku helpompi muis-
taa, et ai niin silloinhan mä sanoin näin ja näin, ja se tuntu selventävän 
hyvin asiaa. 

 (Kokematon hoitaja) ...sinuttelee, töksäyttelee, puhuu omalla murteel-
laan, jota ei välttämättä vanhus ymmärrä. 
 

Erityisesti korostui taito mukauttaa ilmaisua viestintäkumppanin mukaan. Kun 

kokemuksen myötä työtehtävät eivät enää vaatineet niin paljon huomiota, haastateltavat 

olivat pystyneet keskittymään viestinnän tarkkailuun. Varsinkin potilassuhteissa oli opit-

tu ottamaan huomioon viestin vastaanottajan yksilöllisyys:  

Kyl mä olen sitä mieltä, et se tulee tavallaan sitten kokemuksen kautta, se 
että kertoo saman asian hyvin eri lailla eri potilaille...  

...kyllä siinä niinku tulee kokemusta ku ne asiat tulee itselle niinku tu-
tuiksi, se aina helpottaa sitä eteenpäin välittämistä. Sit jää helpommin 
aikaa sille et pystyy aistimaan et minkälainen potilas on...  Sanon että 
semmonen silmä potilaisiin, potilaiden näkeminen silleen se kehittyy, se 
vaikuttaa sit tähän viestintään. 
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Erikseen mainittiin taito kohdata eri-ikäisiä ihmisiä; varsinkin vanhusten ja lasten kanssa 

kommunikointia arvioitiin opitun työelämässä: 

...siinä huomaa eron, saattaa olla et (aloitteleva sairaanhoitaja) ei osaa 
ajatella et kun on eri ikäkaudet, niin ajattelee asioista eri tavalla... Kun on 
vanhempi ihminen kysymyksessä, niin ihan nuori ei osaa käsitellä... 

Ja lapsilla tietysti ikä vaikuttaa hirveen paljon, et minkä ikäinen... pitää 
niinku tavallaan seurata ja miettiä, et millä lailla asiat esittää.  

Myös taito kohdata erilaisissa mielentiloissa olevia ihmisiä oli karttunut työkokemusten 

kautta. Haastateltavat olivat oppineet kiinnittämään huomiota esimerkiksi potilaiden tai 

näiden omaisten jännittyneisyyteen, ahdistuneisuuteen ja aggressiivisuuteen. Potilaiden 

yksilöllisyyden huomioonottaminen oli myös ohjannut varmistamaan, että viesti on 

ymmärretty: 

...jos mä huomaan että potilas pikkusen jännittää tai mä olen epävarma 
että meneekö tää perille, niin mä saatan kysyä siinä että onko tää kohta 
selvä tai voiko hän kertoa, mitä pitää tehdä tai millon pitää tulla seuraa-
van kerran tänne. 

Mä saatan tehdä jonkun kysymyksen, kun mä olen just selittänyt. Tai mä 
teen sen ennen sitä et mä tiedän mistä tasosta mä alotan. Ettei hyppää 
suoraan johonkin c-kohtaan, olettaa et toinen varmaan ymmärtää. 
 

Verbaalisista taidoista oli työelämässä opittu myös taitoa mukauttaa kielellistä 

ilmaisua eri tilanteiden vaatimuksiin. Haastateltavat arvioivat omaksuneensa työtilan-

teisiin sopivan ammatillisen puhetyylin. Lisäksi he olivat oppineet ottamaan huomioon 

sen, että potilaan kannalta terveydenhuoltotilanne on usein erikoinen. Kontekstisidon-

naisuuden oppimista kuvailtiin muun muassa seuraavasti: 

Kyl se puheviestintä ja yleensäkin viestintä on hoitotyössä aika pitkälti 
sellanen tilannesidonnainenkin asia. Se tulee taas kokemuksen kautta et 
millä lailla sen tilanteen sitte ja toivottavasti aina parhaalla mahdollisella 
tavalla vie eteenpäin sen potilaan kannalta. 

...senkin välillä vaistoaa potilaasta että he niinkun... on tietty kunnioitus 
kuitenkin terveydenhuoltoa kohtaan, että ajattelee et noi niin  kun osaa...  
mutta en mä kehtaa kysyä tai osaa kysyä tai kysymys voi tuntua typerältä. 

Työ oli opettanut myös kommunikoimaan kiireessä ja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa:  

...potilaat meillä paljon vaihtuu ja nopeesti vaihtuvat tilanteet että valitet-
tavan usein ettei oo kauheesti aikaa... nopeesti ja ytimekkäästi ne asiat 
yritetään hoitaa, koska se on valitettavasti tänä päivänä kiire. 
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Erikseen mainittiin tiettyjä tilanteita, joiden vaatima kielellinen ilmaisu oli harjaantunut 

työkokemuksen myötä. Tällaisia olivat esimerkiksi erilaiset ohjaustilanteet, suullisen 

raportin esittäminen, puhelimessa asioiminen sekä kuoleman kohtaaminen: 

Selkeä ja hyvä raportointi, sehän on sellanen minkä varmaan oppii ajan 
kanssa huomaamaan ne olennaiset asiat, mitkä pitää käydä läpi ja kannat-
taa ottaa ylös täällä. 

...että miten puhelimessa esität asian silleen ammatillisesti ja ammattilai-
sen äänellä, että ei siitä kuulijasta tunnu, että siellä on joku maallikko 
joka höpöttää jotakin... 

 

Nonverbaalisista taidoista  työelämässä olivat harjaantuneet lähinnä kineettiset 

ja haptiset taidot: eleitä ja ilmeitä oli opittu käyttämään tarkoituksenmukaisesti ja kos-

kettamiseen oli tullut luontevuutta. Myös kroneemiset taidot mainittiin, samoin kuin 

taito viestiä hiljaisuudella. Sanattoman viestinnän oppimisesta kertoivat muun muassa 

seuraavat lausumat: 

Lasten kanssa tietysti oppii sen että lapsille kaikki kosketukset ja kaikki 
ilmeet ja kaikki niin nehän on hirmu tärkeitä... 

...ylipäätään semmonen ajan ja huomion antaminen, että on siinä vie-
rellä... 

...meil on niin luonnollista täällä ollaan kuitenki, että sä voit...  olla myös 
ihan hiljaa... täällä (työelämässä) sen huomaa. 

 

Työssä opituista keskustelutaidoista mainittiin vain vastaanotto- ja evaluointi-

taidot: potilaita oli opittu kuuntelemaan enemmän, ja varsinkin taito havaita viesteihin 

sisältyviä sanattomia vihjeitä oli kehittynyt työkokemuksen myötä: 

No sitä tulee niinku herkemmäks niille potilaan viesteille ja niit ymmär-
tää niinku mitä ne sanattomasti viestittää... siitä käyttäytymisestä ja niistä 
eleistä ja semmosesta, niin oppii paremmin tulkitsemaan mitä enemmän 
on ollu töissä. 

...mut tietysti tää sanaton viestintä ni sehän kans niinku työkokemuksen 
kautta karttuu... niinku näkee metsän puilta, että oppii muuhunkin ku et ei 
oo niin tehtäväkeskeinen se suorittaminen, huomaa muutakin. 
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Oppimisen tapa 
 

Työelämässä oppimisen tapaa selvitettäessä kävi ilmi, että puheviestintätaitoja oli opittu 

lähinnä saadun palautteen kautta. Potilaat ja muut asiakkaat olivat antaneet suoraa 

sanallista palautetta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja myös heidän monenlaiset 

sanattomat viestinsä olivat ohjanneet nuoria sairaanhoitajia kehittämään viestintätaito-

jaan. Aina asiakkaiden palaute ei ollut tullut välittömästi, vaan esimerkiksi esimiehen 

kautta. Sekä myönteinen että kielteinen palaute oli koettu opettavaisena. Asiakkaiden 

antamaa palautetta kuvailtiin muun muassa seuraavasti: 

...kun joutuu potilaille asioita selvittämään ja käy heidän kanssaan läpi, 
niin kyllä he hirveen helposti kysyvät, että nyt en ymmärtänyt sitä taikka 
en ymmärtänyt tuota, taikka tulee positiivinen palaute, että oli hyvin sel-
vitetty, että en oo koskaan ennen näin seikkaperäisesti saanukkaan 
asioista selvitystä. 

Sit jotkut saattaa joskus sanoo vaikka jotenkin silleen et sen nyt kuulee et 
herttanen tai jotain näin, et sen tulkitsee et varmaan se herttanen liittyy 
tähän et miten esiintyy tai hymyilee tai muuta. 

...useampi eri hoitaja hoitaa, niin kyl sielt tulee se palaute, kyl sä kuulet 
sieltä, ne (potilaat) saattaa sanoa et joku sanoi tällä tavalla, näin ja näin ja 
se on voinu ymmärtää sen asian, niin et sitä kauttaki mä olen oppinut, 
siitki tavallaan näkee sit sitä et millä tavalla ne reagoi niihin sanomisiin. 
 

Myös työtoverit olivat antaneet palautetta, joka oli sekä kannustanut haastatelta-

via jatkamaan hyväksi todettua viestintäkäyttäytymistään että ohjannut heitä korjaamaan 

virheelliseksi tai puutteelliseksi arvioitua menettelyään. Molempia pidettiin hyödylli-

sinä, joskin todettiin, että toisen hoitajan neuvominen edellyttää luottamuksellista ilma-

piiriä ja hyviä keskinäisiä suhteita. Erityisesti kielteisten kommenttien esittäminen vaatii 

taitoa, ja erikseen mainittiin, että ne onkin tapana sanoa kahden kesken. Yleensä palaute 

oli liittynyt tiettyihin tilanteisiin: 

...raporttien pitämisessä saattaa (toinen hoitaja) joskus mainita esimerkiks 
et olipa näpäkkä raportti tai sillä lailla, et kyl tällasii tulee. 

On tossa joskus käyny niin, että joku on noutanut lääkkeet ja joku on pis-
tänyt ne kauniisti pussiin ja työntänyt ne potilaalle, niin sanotaan, et hei, 
se käydään läpi se ohje potilaan kanssa. 

Työtoverin arviota oli joskus jopa erikseen pyydetty: 

...voi vielä kysyä, jos siinä on joku toinen hoitaja läsnä, että kysyy sitte et 
miten se sun mielest meni, et meniks se nyt ihan hassusti tai sillain, et voi 
kysyy sitä palautetta sitte omasta... 
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Palautteen saantia pohdittaessa kävi myös ilmi, että muun henkilökunnan läsnäolo saat-

taa vaikuttaa siihen, millä tavoin nuori sairaanhoitaja itse käyttäytyy: 

...ehkä siihen tulee semmosta pientä jännitystä, et voinks mä sanoo näin, 
varsinki jos siin on joku semmonen vanhempi ihminen tai kokeneempi 
ehkä... se vaikuttaa siihen, et sitä sanoo varovaisemmin sen asian. 

...jos siinä on joku, siinä jää se luonnollisuus monta kertaa pois. Ihan et 
jos mä menisin jonkun potilaan luo, et päivää, mitä kuuluu, menisin esi-
merkiks ja ottasin kiinni, ehkä siin on tämmönen et meenkö vai enkö, 
näytänkö et meen lähelle potilasta. 

 

Työssä oppimista oli varsinkin työuran alkuvaiheessa tapahtunut myös malli-

oppimisen kautta, lähinnä tarkkailtaessa miten muut hoitajat kommunikoivat asiakkai-

den ja potilaiden kanssa. Huomiota oli kiinnitetty muun muassa kiireessä toimimiseen. 

Mieleen oli jäänyt enimmäkseen myönteisiä malleja, mutta myös varoittavia esimerk-

kejä. Haastateltavat korostivatkin kriittisen suhtautumisen merkitystä. Mallioppimisesta 

kertovat esimerkiksi seuraavat lausumat: 

Mä oon saanu ensiks seurata miten joku toinen antaa (ohjeita)... sit saa 
seurata joitain toistaki, näkee vähän et ihmiset tekee ihan eri tavalla tätä 
työtä... Siihen pitää tietyst oppii suhtautuun kriittisesti, ettei suinkaan 
plagioi miten joku toinen tekee, tehdäkseen samat virheet itse... pystyis 
omaksuun ne parhaat tavat, se olis oppimist siit tilanteest. 

Kun katsoo sellaista sairaanhoitajaa... niin se rauhallisuus, se semmonen 
huokuu siit ihmisestä, potilas varmaan jää kuuntelemaan, siin ei koskaan 
oo kiirettä, vaik olis kuin kiire. Kyllä niit ihaillen kattoo, et mä pystyisin 
tuohon. 
 

Haastateltavat olivat oppineet puheviestintätaitoja myös reflektoimalla itsenäi-

sesti erilaisia tilanteita ja käyttäytymistään niissä:  

Kylhän sitä niinku miettii hirveesti että jos joku tilanne on ollu et miten 
sä oot sen hoitanut, minkälainen kuva asiakkaalle jäi tästä, kylhän sitä 
niinku miettii, et miten vois parantaa seuraavaan kertaan... 
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Yhteenveto: puheviestintätaitojen oppiminen työssä 
 

Kun tarkastellaan puheviestintätaitojen oppimista työkokemuksen kautta kokonaisuutena 

voidaan todeta, että lähes kaikki haastateltavat arvioivat oppimisensa määrän suureksi –

vain yksi oli sitä mieltä, ettei ollut oppinut töissä juuri mitään. Monet olivatkin sitä 

mieltä, että puheviestintää oli oppinut työelämässä enemmän kuin opiskeluaikoina.  
 

Luonnollisesti viestintään oli työkokemuksen myötä tullut varmuutta ja luonte-

vuutta, ja entistä enemmän huomiota oli opittu kiinnittämään asiallisuuteen, ymmär-

rettävyyteen ja kohteliaisuuteen. Erityisesti työssä oli kuitenkin opittu verbaalisia taitoja, 

varsinkin kykyä ottaa huomioon viestintäkumppanin – lähinnä asiakkaan tai potilaan – 

yksilöllisyys. Vuorovaikutus erilaisten potilaiden kanssa oli myös opettanut varmis-

tamaan viestin perillemenon, mitä voidaan pitää hyvin tärkeänä terveydenhuollossa. Kun 

kokemuksen karttuessa työtehtävät ja oman puheen asiasisältö vaativat aikaisempaa 

vähemmän huomiota, sitä riitti enemmän sekä oman että toisen viestinnän tarkkailuun. 

Työssä oli opittu mukauttamaan kielellistä ilmaisua myös erilaisten tilanteiden vaati-

muksiin. Mielenkiintoista oli, että viestintää oli opittu ajattelemaan potilaan kannalta: 

tälle tilanne on usein outo ja pelottavakin, ja kunnioitus terveydenhuoltoa kohtaan 

saattaa esimerkiksi estää esittämästä kysymyksiä, mikä hoitajan tulisi ottaa huomioon 

omassa viestinnässään. Työkokemuksen myötä omaksuttuja taitoja olivat myös kyky 

kommunikoida kiireessä ja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa sekä toimiminen asianmu-

kaisesti tietyissä usein toistuvissa tilanteissa kuten suullista raporttia esitettäessä ja 

puhelimessa puhuttaessa.  

Nonverbaalisia taitoja haastateltavat näyttivät oppineen työelämässä vähemmän 

kuin verbaalisia. Huomionarvoista kuitenkin on, että näistä mainittiin taito viestiä 

hiljaisuudella, joka taas opetuksessa ei ollut tullut lainkaan esille. Keskustelutaidoista 

mainittiin vain vastaanotto- ja evaluointitaidot: varsinkin asiakkaiden ja potilaiden 

sanattomia viestejä oli opittu havaitsemaan ja tulkitsemaan. 

Selvitettäessä tapoja, joilla puheviestintätaitoja työelämässä oli opittu, kävi ilmi, 

että tärkeintä oli ollut eri tilanteissa saatu palaute, jota olivat antaneet sekä asiakkaat että 

työtoverit. Tässä yhteydessä tuli puheeksi myös se, millä tavoin muun henkilökunnan 

läsnäolo vaikutti haastateltavien puheviestintään. Ainakin jossain määrin he ilmeisesti 

pyrkivät tällöin käyttäytymään odotustenmukaisesti ja näin mahdollisesti jopa 

välttämään kielteistä palautetta. On tietysti hyvä, että nuori hoitaja kiinnittää huomiota 
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viestintäänsä, mutta toisaalta liiallinen mukautuminen ja varovaisuus saattaa myös olla 

ohjaavan palautteen saamisen esteenä, varsinkin jos viestintä on kovin erilaista riippuen 

siitä, onko muuta henkilökuntaa paikalla vai ei. Toinen huomiota herättävä seikka oli, 

että vaikka sanattomin viestein annettu palaute tuli esiin melko korostuneesti, se mainit-

tiin vain asiakkaiden ja potilaiden kohdalla. Tämä selittynee sillä, että hoitajan päähuo-

mio kiinnittyy  yleensä hoidettavaan, ja muiden läsnäolijoiden viestit havaitaan vasta 

kuultuina. Lisäksi työtoverilta voi odottaakin selkeyttä ja yksiselitteisyyttä, kun taas 

potilaan viestintä saattaa vaatia hyvinkin paljon tarkkaavaisuutta ja tulkintaa. 

Puheviestintätaitoja oli opittu myös mallioppimisen kautta, muiden hoitajien 

kommunikointia tarkkailemalla. Yllättävää oli melko kriittinen suhtautuminen: katsot-

tiin, että toisten menettelytapoja on syytä omaksua hyvin valikoiden ja monista puhe-

viestintätilanteista mainittiinkin varoittavia esimerkkejä. Ilmeisesti nuoret hoitajat eivät 

kuitenkaan rohkene huomauttaa vanhemmille ja kokeneemmille edes virheelliseksi 

arvioimastaan puhekäyttäytymisestä. Puheviestintätaitojen oppiminen palautteen kautta 

koskeekin siis vain osaa hoitajista. 

Haastateltavat mainitsivat erikseen myös kokemustensa reflektoinnin merki-

tyksen oppimisessa. Itse asiassa reflektoinnin voidaan katsoa kuuluvan kaikkeen koke-

muksesta oppimiseen. Kokemus tuo oppimisen ja kehittymisen raaka-aineita ja antaa 

mahdollisuuksia oppia ja kehittyä, mutta kokeminen ei ole oppimista, kuten Ruohotie 

(2000, 11) on huomauttanut. Kokemuksesta oppiminen edellyttää tulkintaa – opimme 

siis siitä merkityksestä, jonka kokemuksellemme annamme. Reflektion avulla määrit-

telemme, mitä kokemuksessa tapahtuu, mitä se tarkoittaa ja miten siihen tulee reagoida. 

Reaaliaikaisena reflektio voi myös vaikuttaa kokemukseen ja ohjata sitä. (Vrt. myös 

Ruohotie 1998a, 55; 1998b, 77 – 79.) Selvittämättä jäi, miten syvälliseen ja tavoitteel-

liseen pohdiskeluun opiskelijat lausumillaan viittasivat. 
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6.3 Opetuksen ja työssä vaadittavien taitojen vastaavuus 
 

6.3.1 Keskeiset puheviestintätaidot sairaanhoitajan työssä 

          ”...se on se väline millä me tehdään työtä...” 

Kartoitettaessa sairaanhoitajien työssään tärkeinä pitämiä puheviestintätaitoja saatiin 

tulokseksi kuviossa 3 esitetyt kategoriat.  

 

Yhdistävä kategoria   Yläkategoria   Alakategoria 

 
 
Taito käyttää hyväkseen viest. edistäviä piirteitä 

 
Foneettiset taidot 
Sanaston hallinta 
Taito mukauttaa ilmaisua viest.kumpp. mukaan 
Taito mukauttaa ilmaisua tilanteen vaatimuksiin  

Kineettiset taidot 
Prokseemiset taidot 

Yleiset 
vuorovaikutustaidot 

t

 
Tärkeät 
puheviestin-
tätaidot 
 

 
 
Kuvio 3. Keskeiset puhe

 
Haastateltavat po

doista sekä omalta kanna

kiinnittävät huomiota, et

lisimman hyvältä saira

tuotiin esiin taito käyttä

haastateltavista tuli en

ilmeisesti viitattiin ilma

strategiset taidot:  

...pystyy 
Selkeys o

Kyl mun 

 

Verbaaliset taido
Haptiset taidot 
Nonverbaaliset taidot

Kroneemiset taidot 
Taito viestiä hiljaisuudella 

Strategiataidot 
Funktionaaliset taidot 
Keskustelutaidot

Vastaanotto- ja evaluointitaidot 

viestintätaidot sairaanhoitajan työssä 

htivat kysymystä sairaanhoitajan keskeisistä puheviestintätai-

ltaan, siis kertomalla mihin piirteisiin he omassa viestinnässään 

tä yleisemmin kuvailemalla mitä taitoja ammatillisesti mahdol-

anhoitajalta edellytettäisiin. Yleisistä vuorovaikutustaidoista 

ä hyväkseen erilaisia viestintää edistäviä piirteitä. Useimmille 

simmäisenä mieleen kyky ilmaista itseään selkeästi, millä 

isun kokonaisuuteen, jossa korostuvat lähinnä verbaaliset ja 

selkeesti selittämään asiat potilaalle niin että se ymmärtää ne... 
n varmasti yks sellanen tärkee asia. 

mielestä pitäis olla aika semmonen niinku selvä puhetyyli... 
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Kohteliaisuus ja ystävällisyys potilaita kohtaan mainittiin kanssakäymisen peruspiir-

teinä, jotka tulisi kyetä säilyttämään tilanteesta ja omasta mielialasta riippumatta. Tär-

keänä pidettiin myös kykyä toimia kommunikointitilanteissa luontevasti ja rauhallisesti. 

Korostunut rauhallisuus mainittiin myös hyväksi koettuna keinona salata omaa epävar-

muutta potilaalta. Toisaalta haastateltavat toivat esiin myös vaatimuksen rohkeudesta, 

joka sairaanhoitajan työssä ilmenee muun muassa asennoitumisena potilaisiin avoimesti 

ja rehellisesti sekä siinä, että uskaltaa puhua vaikeistakin asioista. Sairaanhoitajan pitää 

uskaltaa olla oma itsensä ja tarvittaessa myöntää myös oma tietämättömyytensä:  

...siinäkin on oma itsensä sitte... pitää uskaltaa panna itsensä likoon. 

Mut se on suuri virhe, ettei uskalla myöntää, etten tiedä. 

Viestintää edistävänä piirteenä mainittiin myös huumori: 

...totta kai huumorii pitää olla työssä mukana mun mielestäni, mutta se ei 
saa mennä niin että se loukkaa potilasta. 

...et vähän semmosta pientä huumoria niinku tilanteeseen sopivaa huu-
moria ja semmosta käyttää vähän siinä apuna. 
 

Myös tasa-arvoista asennoitumista potilaaseen ja potilaan itsemääräämisoikeu-

den kunnioittamista pidettiin tärkeinä. Sairaanhoitaja ei saisi määräillä, vaan hänen tulisi 

pyrkiä esimerkiksi esittämään erilaisia vaihtoehtoja, joista potilas voi valita itselleen 

sopivan. Haastavaksi viestinnässä koettiin se, että myös potilas saadaan ymmärtämään 

oikeutensa osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Kommunikointi potilaan 

kanssa vaatii myös joustavuutta ja hienotunteisuutta, esimerkiksi tämän aikaisemmat 

tottumukset ja mieltymykset tulisi ottaa huomioon. Pyrkimystä potilaan itsemääräämis-

oikeuden kunnioittamiseen ilmaistiin muun muassa seuraavasti: 

...ettei mee siihen päälle sillä tavalla päsmäämään, että yrittää siit sivusta 
tukee... ei sano että no nyt tehdään näin ja näin ja näin, vaan yrittää vähän 
niinku sitä omaa... 

...miten sä osaat niinku hoitaa niin että sä et ole se joka annat vaan ohjeita 
ja määräyksiä vaan... myös tavallaan viestittää sillä tavalla sitä et ne myös 
itse ymmärtää et sä et halua olla se määräävä osapuoli. 

 

Sairaanhoitajan työssä tärkeinä pidettiin myös verbaalisia taitoja. Foneettisista 

taidoista mainittiin selkeä ääntäminen ja tärkeiden asioiden painottaminen, joka auttaa 

potilasta muistamaan olennaiset asiat. Myös puhenopeuteen tulisi kiinnittää huomiota 

lähinnä siten, että selittää asiat riittävän hitaasti. Äänen voimakkuus mainittiin pohdit-

taessa potilaan yksityisyyden turvaamista: 
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...koittaa olla kuitenki huutamatta suureen ääneen niin kun potilaan lääki-
tyksiä ja vaivoja ja sairauksia... 
 

Sanaston hallinnassa haastateltavien mielestä oli olennaista se, että sairaan-

hoitaja ei käytä ammattikieltä puhuessaan asiakkaiden ja potilaiden kanssa tai ainakin 

selittää käyttämänsä vierasperäisen sanan: 

...et normaaleja suomen kielen sanoja käyttää ja osaa sanoa ne asiat 
ymmärrettävällä tavalla. 

...sen jälkeen kun mä olen sanonut jonkin vieraskielisen sanan... niin sit-
ten mä ehkä huomaan, se kuulostaa omissa korvissa et ai niin tää tarkot-
taa... niin suomennetaan sen jälkeen kun on sanonut sen. 

Sen sijaan henkilökunnan kesken pidettiin sopivana puhua slangia ja ammattikieltä: 

...me puhutaan slangia ja... ihan niinkun, vähän semmost kieltä mitä ei oo 
tarkotettu potilaiden kuultavaks. 

Työkavereille voi sit taas puhua enemmän sillai ammattitermeillä ja ei 
tarvii niin miettiä, et kuin nyt hyvin selittää... 

Taitoa valita sopivat sanat sairaanhoitajat pitivät tärkeänä erityisesti silloin, kun he 

katsoivat tehtäväkseen tulkita lääkärin ammattikielellä esittämiä ilmaisuja. Jotkut 

haastateltavista kertoivat, että heillä oli tapana kuunnella lääkärin ja potilaan tai omaisen 

välistä keskustelua tarkasti nimenomaan voidakseen varmistaa, että asia on tullut 

ymmärretyksi ja tarvittaessa selventää viestiä: 

...mä yleensä jään sen lääkärinkierron jälkeen sinne huoneeseen, kun 
lääkäri on lähtenyt ja mä niinku tavallaan joskus suomennan... 

...et ne (lääkärit) on kauheen selvästi puhunu ja sit jos ne ei puhu niin sit 
mä aina puutun kyl siihen ja kysyn et mitä sä niinku tol tarkotat. Sen takii 
mä vähä siin kuuntelenki... 
 

Yksittäisistä sananvalinnoista haastateltavat olivat kiinnittäneet huomiota sinut-

teluun ja teitittelyyn. Teitittelyä pidettiin varsinkin uusissa potilassuhteissa suositelta-

vana. Tosin yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että sinuttelusta syntyy ikään kuin 

välittävämpi ilmapiiri  –  toisaalta hänkin arveli, että jotkut potilaat voivat myös kokea 

sinuttelun tökerönä palveluna. Yleensä oltiin sitä mieltä, että sinuttelun tulisi lähteä 

potilaan tai omaisen aloitteesta, joskin monet haastateltavista kertoivat, että viestintä-

kumppanin ikä, olemus ja puhetapa vaikuttavat puhuttelumuodon valintaan: 

...en mä vanhoi rouvii ensimmäiseks ala sinutteleen, mutta sit taas muuten 
jos tuntuu et mä huomaan et on suunnilleen samanikänen... 
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...tietenki potilaan ikä vaikuttaa ja tilanteet... kyl sen näkee et jos potilas 
puhuu kirjakieltä tai slangia vääntäen vai miten että... mutta ennemmin 
teitittelyy kuin sinutteluu... 

 

Verbaalisista taidoista korostui erityisesti taito mukauttaa ilmaisua viestintä-

kumppanin mukaan. Sairaanhoitajan työn katsottiin edellyttävän ihmistuntemusta ja 

ennen kaikkea sopeutumiskykyä erilaisiin potilaisiin. 
 

Tärkeänä potilaan yksilöllisyyden huomioonottamista pidettiin varsinkin opetus- 

ja ohjaustilanteissa: esimerkiksi terveysalaa tuntevalle puhutaan eri tavalla kuin alaa 

tuntemattomalle. Toisille on selitettävä perusteellisemmin ja yksikertaisemmin kuin 

toisille. Tiedollisen tason lisäksi on syytä kiinnittää huomiota potilaan asenteeseen: 

...miten ihminen oppii, onko hän tämmönen joka haluaa huolehtia omasta 
itsestään ja haluaako hoitajien ja lääkärien mukaan olla vai onko vastus-
tava vai onko hälläväliä, kyllä sillälailla sitä seuraa et kuinka sellasen 
kanssa rupeaa toimimaan. 
 

Taitoa kohdata eri-ikäisiä ihmisiä pidettiin olennaisena; etenkin vanhusten 

kanssa kommunikoitaessa tulisi ottaa huomioon mahdolliset vaikeudet kuulemisessa tai 

kuullun ymmärtämisessä. Myös eri-ikäisille lapsille ja nuorille puhumisen katsottiin 

vaativan huomion kiinnittämistä puhetapaan ja sananvalintoihin. Toisinaan mukautu-

misen pitäisi tapahtua hyvinkin nopeasti: 

...sä saatat olla ensin jonkun semmosen pienen vauvan luona tai lapsen 
luona ja sit sä oot yhtäkkii semmosen kuustoistavuotiaan luona, ni et sä 
sille sitte sillä tavalla lässytä tai lepertele, et ne ei välttämättä tykkää. 

Iän lisäksi haastateltavat mainitsivat mielentilan seikkana, jonka perusteella viestintää 

tulisi mukauttaa: esimerkiksi asiakkaan jännitys ja pelko saattavat vaikeuttaa viestien 

vastaanottoa. Haastateltavien mukaan sairaanhoitajan puheviestintätaidot näkyvät siinä, 

että hän osaa rentouttaa pelokasta potilasta, mutta toisaalta potilaan huolestuneisuuteen 

tulee suhtautua vakavasti. Mielentilan huomioonottamista kuvaavat muun muassa 

seuraavat lausumat: 

...minkälainen mieliala potilaalla on, miten häneen pitää suhtautua... et ei 
voi kauheesti heittää vitsiä siihen tai mitään muutakaan... et niinku aistii 
sitä potilaan tunnelmaa, miten siitä niinku edetään... 

...onko tää niin pelokas esimerkiks tää ihminen ettei se pysty ottaan 
mitään vastaan, et on turha ruveta niinku selittään sille mitään... mitään 
tommosii monimutkasia juttuja. 
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Kielellisen ilmaisun mukauttaminen viestintäkumppanin mukaan ilmenee myös 

viestin ymmärretyksi tulemisen varmistamisena: 

Tää just on viestinnässä tärkeetä se tarkistaminen, ettet sä ole vaan jank-
kaamassa vaan tarkistat et meniks se perille. 

...katson ensinnäkin kenen kanssa mä keskustelen, et ymmärtääkö hän sen 
mitä mä tarkoitan ja jos mä luulen hänen ymmärtäneen, selvä, hyvä, mut 
jos mä luulen et hän ei ymmärrä, niin kyl mä niinku lisäkysymyksillä 
kartotan et menikö oppiminen tai ohjaus perille. 
 

Keskeisenä pidettiin myös taitoa mukauttaa ilmaisua tilanteen vaatimuksiin. 

Sairaanhoitajan tulisi hallita esimerkiksi tilanne, jossa potilaan yksityisyys on vaarassa: 

... haastattelee seisten tossa keskel heräämöö, että niinku välttää tämmösii 
tilanteita. Ei se oo mukavaa. On mielenkiintosii potilaita, on gyneko-
logisii potilaita aika paljon, sit on taas vastaavasti miespotilaita. 
 

Nonverbaaliset taidot olivat haastateltavien mielestä tärkeitä muun muassa sen 

vuoksi, että sairaanhoitajan tulisi heidän mielestään kyetä kontrolloimaan itsensä niin, 

ettei tahattomin sanattomin viestein ilmaise esimerkiksi pahantuulisuuttaan tai vasten-

mielisyyttään tai sitä, että kokee jonkin asian vaikeaksi. Sairaanhoitajalla tulisi olla 

iloinen olemus, nyrpeyttä pidettiin epäasiallisena. Oheisviestinnän merkitystä koros-

tettiin myös siksi, että luottamuksellisen suhteen arvioitiin syntyvän sen kautta. Kineetti-

sistä taidoista mainittiin tarkoituksenmukainen eleiden ja ilmeiden käyttö: näiden avulla 

sairaanhoitaja erään haastateltavan mukaan viestii jopa sen, kuinka hyvää hoito on. 

Erikseen mainittiin katsekontaktin merkitys: 

...se että jos niinku katsekontaktia ei synny, paperiin vaan kattoo ja kysyy 
ja kirjottaa, niin kyllähän se potilaasta rupee... kyllä sillä jotakin tunteita 
herää siinä. 
 

Sairaanhoitajan prokseemisessa osaamisessa olennaisena pidettiin sitä, ettei 

kommunikoi liian etäällä potilaasta. Haptisia taitoja arvostettiin mutta pidettiin myös 

vaativina: sairaanhoitajan tulisi uskaltaa koskettaa toista ihmistä, ja hänen pitäisi myös 

pystyä arvioimaan, milloin koskettaminen on paikallaan. Ammatillisesti huonoina 

pidettiin sairaanhoitajia, jotka eivät pysty luontevasti koskettamaan potilaitaan. Erikseen 

tuotiin esiin koskettamisen merkitys silloin, kun sitä seuraa jokin mahdollisesti epä-

miellyttävä toimenpide: 
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...menee niinku tavallaan nätisti koskettamaan sitä lasta ettet sä ensim-
mäisenä mee tekemään sitä toimenpidettä vaikka päähän, vaan sä ensin 
kosketat lasta jotenkin muuten... 
 

Nonverbaalisia taitoja pohdittaessa korostettiin erityisesti kroneemisten taitojen 

merkitystä. Kiirettä pidettiin yhtenä sairaanhoitajan työn suurimmista ongelmista ja 

stressin aiheuttajista. Potilaita on paljon, ja jokaiselle pitäisi pystyä antamaan aikaa, 

mutta se ei onnistu. Haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että kysymys on myös 

järjestely- ja asennekysymyksestä. Kiireiseen sairaalarytmiin on tavallaan helppo mennä 

mukaan, mutta  sairaanhoitajan ammattitaitoa osoittaa se, että hän osaa hallita kiirettä 

esimerkiksi keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan. Tärkeänä pidettiin varsinkin sitä, että 

ajan puutetta ei saisi näyttää potilaille: 

...sä teet itte sen kiireen, tai sen kiireen tunnun. Vaikka sul olis kuin kiire 
sä voit silti antaa potilaalle sen kuvan et sul on aikaa. 

...kyl mä ainaki ite oon pyrkiny ja haluan, et vaikka kuinka on sähellys ja 
hähellys, niin silloin kun mennään huoneeseen, et tavallaan pystys jättä-
mään ne osaston muut asiat... et vaikka sä tiedät että sun päässäs lyö tuhat 
ja sata asiaa ja sun täytys olla jo monessa muussakin paikassa... 

Ajan sallimista potilaalle pidettiin hyvin tärkeänä, ja sen osoittamiseksi esitettiin esimer-

kiksi muista asioista kuin sairaudesta ja sen hoidosta puhumista: 

Ja tää on must ehkä se kaikkein tärkein, pysähtyä. Et mikä se viesti on, 
jos mä vain käyn siellä huoneessa... voisin pysähtyä siihen potilaan vuo-
teen vierelle ja siinä vois ruveta keskusteleen pikkasen et mitäs muuta 
kuuluu, vaikka ihan säästä, ihan jostain muusta asiasta ku siitä...  johon-
kin sellaiseen mikä on pois siitä sairaudesta. 

Kiireeseen vedoten voidaan myös vältellä potilaan kohtaamista ja nopealla toiminnalla 

voi peitellä omaa epävarmuuttaan: 

Et kyl sen kiireen ja sen ajan taakse piiloudutaankin... niin kuin sitä poti-
laan kohtaamista ja sitä viestittämistä... 

...oma epävarmuus tekee, että äkkiä pitää pois ettei se ehdi kysymään... 
Potilas ajattelee et sul on hirvee kiire, et häipyy tavallaan nopeesti pois 
tilanteesta. 
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Esille tuli myös taito viestiä hiljaisuudella läsnäoloa, sitä että on potilaan käytet-

tävissä, vaikka ei puhukaan mitään. Myös potilaalle annetaan näin mahdollisuus vaieta 

rauhassa. Ammattitaidon puutteena pidettiin sitä, ettei osaa rauhoittua ja hiljentyä 

potilaan läsnäollessa: 

Jokuhan voi olla ettei osaa olla hiljaa että säheltää sitte siinä, kokee että 
mä en voi tässä olla, mun täytyy jotain saada käännellä paperinpalasta tai 
jotain... 

...ei sun tartte niinku täällä puhua koko aika että vaan viestität sillä hiljel-
lä olemisella... sitä et mä olen läsnä, että multa voitte kysyä mutta ei tartte 
puhua koko aika, ja te voitte niinku olla... 
 

Keskeisinä keskustelutaitoina mainittiin sellaiset strategiataidot kuin kyky esit-

tää asiansa ymmärrettävästi, loogisesti ja ytimekkäästi. Sanottava tulisi osata jäsennellä 

niin, että vastaanottaja pystyy hahmottamaan sen kokonaisuuden ja ymmärtämään 

keskeisen sisällön. Usein sairaanhoitajalta edellytetään taitoa muotoilla vaikeatajuinen 

asia yksinkertaisesti. Tämän todettiin edellyttävän sitä, että miettii etukäteen mitä ja 

miten tulee puhumaan. Olennaisena strategisena taitona pidettiin myös sitä, että osaa 

esittää asiansa vakuuttavasti ja uskottavasti. 

Funktionaalisista taidoista tärkeäksi sairaanhoitajat arvioivat taidon antaa infor-

maatiota, mitä he katsoivat tarvittavan lähinnä potilaan ohjauksessa ja opettamisessa. 

Näiden yhteydessä tarpeellisena pidettiin myös taitoa vaikuttaa toisen mielipiteisiin: 

potilasta joutuu toisinaan suostuttelemaan toimimaan toivotulla tavalla. Varsinkin lapsi-

potilaiden kohdalla tämä oli ollut tarpeen: 

Ja mun mielestä just tässä lastenhoitotyössäki tarvitaan puhelahjaa... kos-
ka lapsiahan pitää houkutella ja niinku maanitella ja kaikkee muuta et saa 
niinku jotain asioita tehtyyn niiden kanssa... 

Taitoa vaikuttaa toisen asenteisiin ilmensivät maininnat kyvystä rauhoittaa potilasta, 

herättää hänen luottamuksensa ja saada hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi: 

...et sä pystyt niinku rauhottamaan sen ihmisen omalla persoonallas et se 
tietää mitä me tehään eikä vaan lisätä sitä paniikkia... 
 

Vastaanotto- ja evaluointitaidoista keskeisenä haastateltavat pitivät kykyä kuun-

nella. Pahoitellen mainittiin, että potilas on ajan puutteen vuoksi joskus pakko keskeyt-

tää, jotta olennaiset asiat saadaan käsiteltyä. Kuuntelemisen merkitystä pohdittiin muun 

muassa seuraavasti: 
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...todellakin pitää ymmärtää myös kuunnella, ei riitä et mä puhun paapa-
tan, jos mä en ollenkaan kuuntele, mitä se potilas haluaa, mitä se toivoo. 
Mun mielestä se kuunteleminen, se on ihan ensimmäinen. 

Myös potilaan kysymyksiin on pyrittävä vastaamaan: 

Jos potilaal on kovasti kysyttävää... ni toki sillon täytyy yrittää resurssien 
mukaan vastailla... ettei jätä potilasta niinku hoomoilasena seisoon ja 
ihmetteleen et mitä sille tehdään. 
 

Taitoa havaita ja tulkita sanattomia viestejä pidettiin tärkeänä esimerkiksi silloin, 

kun potilaan viestintäkyky on jollain tavoin rajoittunut; voi olla ahdistavaa, ellei tule 

ymmärretyksi. Esimerkiksi pienten lasten kohdalla sanaton kieli saattaa olla ainoa mah-

dollinen. Sanattomien viestien havainnointi on tärkeää myös varmistettaessa, onko 

sanoma ymmärretty: 

...jos toinen on sen näkönen, kun on asian selittänyt, että silmät ymmyr-
käisenä, niin pitää kysyy, että ymmärsitkö mitä mä sanoin vai käydäänkö 
uudestaan läpitte. 
 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että sanattoman käyttäytymisen perusteella tai-

tava sairaanhoitaja pystyy myös arvioimaan, milloin toista ihmistä voi koskettaa: 

Kyllähän sä tunnet, minkä tyyppistä ihmistä pystyy koskettamaan, se on 
kyllä semmonen, että ei kaikkia pysty. 

...toiset on niin sellaisia et näkee selvästi että vaatii oman rajan ja oman 
reviirin et on parempi kun siihen ei niinsanottu vieras tule. Toiset taas on 
ihan tyytyväisiä et menee lähelle ja on siinä... 
 

Erikseen mainittiin lisäksi kipujen tarkkaileminen: ei riitä, että katsoo, onko 

potilas saanut ohjeenmukaisesti kipulääkettä, vaan pitää osata nähdä tämän olemuksesta 

ja käyttäytymisestä, onko lääkitys riittävä.  
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6.3.2 Erityisen vaativat puheviestintätilanteet  

ja niissä selviytymiseen vaikuttaminen koulutuksen keinoin 

”En osannut sanoa mitään ja lähdin pois.” 

Kuviossa 4 on esitetty kategoriat, jotka saatiin kartoitettaessa haastateltujen sairaanhoi-

tajien puheviestinnän kannalta erityisen vaativiksi kokemia tilanteita sekä näkemyksiä 

siitä, millä tavoin niissä selviytymiseen voitaisiin koulutuksen avulla vaikuttaa.  

 

Yhdistävä kategoria    Yläkategoria   Alakategoria 

 
Vakavat sairaudet 
Keskeytyneet raskaudet 

 
 

Vieraskieliset ja –kulttuuriset potilaat 
Afaatikot ja dementikot 
Humalaiset 
Aggressiiviset potilaat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vaativiksi 
koetut 
puheviestintä-
tilanteet 

Potilaalle vaikeat 
tilanteet 

 

Koulutuksen 
vaikutusmah-
dollisuudet 

 
 
 
Kuvio 4.  Erityisen vaati

mahdollisuudet vaikuttaa

 

 

Puutteellisesti 
kommunikoivan
potilaan kanssa 
keskusteleminen
Potilaan ohjaaminen
Potilaan kuolemasta ilmoittaminen 
Lapsen sairaudesta kertominen 
Vaativien omaisten kanssa keskusteleminen 

Omaisen kanssa 
kommunikointi 
Puhelinkeskustelut
Esitelmä 
Suullinen raportointi 

Työtoverille 
huomauttaminen 
Julkinen esiintyminen
Aggressiivisen potilaan kohtaaminen 
Omaisen kohtaaminen 
Opetuksen sisältö
 Erityisryhmien viestintä 
Puhelinkeskustelut 

 
Tilanneharjoitukset 
Opetusmenetelmät
 Esimerkkitapausten analysointi 
Osallistuminen vaativiin tilanteisiin  

harjoittelujaksolla 

vat puheviestintätilanteet sairaanhoitajan työssä ja koulutuksen 

 niissä selviytymiseen 
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Vaativiksi koetut puheviestintätilanteet 

Puheviestinnän kannalta ongelmallisina haastateltavat pitivät ensinnäkin eräitä potilaalle 

vaikeita tilanteita, kuten vakavia sairauksia ja kuoleman läheisyyttä sekä niistä 

keskustelemista varsinkin silloin, kun tilanteesta on vasta saatu tietää. Yleensä lääkäri 

ilmoittaa varsinaisen diagnoosin, mutta sairaanhoitajan tehtäväksi jää vastata kysymyk-

siin ja selvittää tilannetta tarkemmin käytännön tasolla, mahdollisesti myös tukea ja 

lohduttaa potilasta. Haastateltavat kertoivat kokemuksistaan muun muassa seuraavasti: 

...ku meillä oli sellanen potilas, jolla oli kyllä leikattu kasvain, mutta että 
sitte tuli vähän esiin käynnillä että ei siinä varmaan ollu mitään tehtävis-
sä... jotenkin tuli vähän sellanen olo, et mites mä tässä nyt sit suhtaudun 
ja näin. 

...sellaset on aika vaikeita sillä tavalla et miten löytää niit oikeita sanoja 
ja sitä sellast niinku tukea muuten... 

 

Myös keskeytyneet raskaudet, sekä keskenmenot että abortit, olivat aiheuttaneet 

haastatelluille vaativiksi koettuja viestintätilanteita: 

...keskenmenot ja tämmöset on aika vaikeita... niis ei aina oikeen tiedä 
mitä sanois... joku saattaa kaivata hirveestikin tukea ja joku sit taas... että 
pitäskö siihen mennä ku toinen haluu selkeesti että on yksin tai onko 
hyvä antaa olla yksin... helposti se on paha jos ei osaa tulkita... 

...paljon tapahtuu sellasii menetyksii, sikiö kuolee kohtuun ja noin, et 
miten sen aina selittää sen asian... 

 

Haastavina pidettiin myös vuorovaikutustilanteita hoitajan kannalta puutteelli-

sesti kommunikoivien potilaiden kanssa.  Vieraskielisten ja -kulttuuristen potilaiden 

kanssa kommunikoitaessa väärikäsitysten vaara on tietysti olemassa. Useimmissa 

tapauksissa jokin yhteinen kieli oli löytynyt, mutta haastateltavilla oli kokemuksia myös 

täysin tulkin välityksellä ja sanattomin viestein käydyistä keskusteluista. Niin ikään 

kulttuurierot olivat vaikeuttaneet viestintää. Kokemuksia kuvailtiin muun muassa näin: 

...jos tänne tulee vieraast kulttuurist potilas, joka puhuu hirveen huonos-
ti... ni senkin vaikee niinkun viestiä sitä, että ymmärtääks hän vai ei ilman 
sanoja. Ne sanat on kuitenkin jees jees kyl mä ymmärrän, mut sit 
tavallaan koko muu olemus puhuu sitä vastaan. 

Meillä oli yks perhe joka ei puhunu sanaaka suomee eikä englantia eikä 
ruotsia eikä mitään tavallaan että venäjä oli se heidän kieli... Kukaan ei 
ollu meiän porukasta ketä osais venäjää, ja piti tulkin kans tietenki sitte, 
pyydettiin tulkkia mut eihän tulkki voi meil ainakaa neljää tuntia olla et 
otettiin vaan eleet ja muut... 
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Et ei tiedä mitä keinoa käyttää, koska ei oo sitä puhetta, sitä yhteistä 
kieltä jolla toimisi... siin ei oikeen kyllä pysty välttämättä tulkitsemaan 
muuta kuin että näkee sitten sen, että toimiiko sen mukaan kun on puhut-
tu tai pyydetty, että onko sillä lailla niinku ymmärtänyt sen. 
 

Erikseen mainittiin afaatikot ja dementikot, joiden kanssa kommunikointi vaatii 

erityistä taitoa. Varsinkin dementiaa sairastaviin kontaktin saaminen oli tuottanut vaike-

uksia, ja erästä haastateltavaa oli jälkeenpäin jäänyt vaivaamaan epäilys siitä, oliko hän 

osannut puhua potilaalleen ymmärrettävästi. Myös humalaiset potilaat oli koettu vaati-

viksi keskustelukumppaneiksi. Päihtynyttä ihmistä pidettiin arvaamattomana, jopa 

pelottavana, ja tilannetta hankaloitti se, ettei voinut tietää, missä määrin tämä pystyi 

keskittymään käsiteltävään asiaan ja esimerkiksi pitämään mielessään annetut ohjeet: 

humalaiset... et niille ei mee se viesti samalla lailla perille. 

Puutteellisesti kommunikoiviksi potilaiksi on luokiteltu myös aggressiiviset potilaat, 

koska kiihtyneen mielentilan voidaan katsoa aiheuttavan kommunikatiivisia ongelmia, 

varsinkin vaikeuksia ottaa viestejä vastaan. Vihamielinen asenne saattoi heikentää myös 

sairaanhoitajan viestintätaitoja: 

...koska usein tämmösen hyökkäävän ihmisen kanssa keskusteleminen 
on... siis siitähän ei tuu mitään, koska sä meet itse kuoreen. 

 

Tavanomaisista hoitotilanteista potilaan ohjaaminen oli koettu vaativaksi. Eräs 

haastateltavista kuvaili ohjaamisen vaikeuksia seuraavasti: 

Sun pitää osata lukea sitä potilasta, et vaikka sä osaisit kuin hyvin ohjata, 
ni sun pitää jotenkin päästä selville et onks se tietonen... ja miten sä sen 
testaat, ja sit on eri ikäisiä ihmisiä, sun pitää löytää keinot siihen et miten 
sä viet sen asian perille saakka. Se on aina semmonen vähän haaste. 
 

Omaisen kanssa kommunikointi oli tuottanut ongelmia suurimmalle osalle 

haastateltavista. Omaisille ei aina voinut kertoa kaikkea potilaan sairauteen liittyvää, ja 

tämä taas saattoi herättää näissä ärtymystä tai epäilyjä siitä, ettei nuori hoitaja tiedä riit-

tävästi. Huolestuneisuus ja tietojen puute voivat ilmetä myös hoitohenkilökuntaan koh-

distuvana arvosteluna. Omaisiin ei useinkaan ollut ehditty tutustua, ja toisinaan tapaa-

miset tapahtuivat hyvinkin dramaattisissa olosuhteissa. Kaikkein vaikeimmaksi oli koet-

tu potilaan kuolemasta ilmoittaminen. Erityisen raskasta asiasta kertominen oli silloin, 

kun kuollut oli lapsi. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, millä tavoin asiasta kerrotaan 

senkin vuoksi, että toisaalta tilanne saattaa jäädä omaisten mieleen hyvinkin tarkasti, 
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toisaalta taas järkytys saattaa estää ymmärtämästä yksityiskohtia ja jopa muistamasta 

kerrottuja asioita jälkeenpäin. Ongelmaksi koettiin myös se, missä määrin hoitaja voi 

näyttää omia tunteitaan. Tilanteista kerrottiin muun muassa seuraavasti: 

...ollaan sen perheen kanssa josta lapsi on kuollu ja lääkäri käy ilmoitta-
massa ja lähtee pois ja sairaanhoitaja jää sitte yksin. Sitte käydään läpi se 
ammatillinen puoli, mitä on tapahtunut ja ottaa vastaan ne kysymykset 
ja... niihin on hirveen vaikee valmistautua. 

...ilmoittamaan lääkärin kanssa että potilas, sen omainen, on kuollut, et 
miten sen saa vietyä kunnialla läpi... se varmaan on kaikista raskainta. 
 

Myös lapsen sairaudesta kertomista vanhemmille pidettiin vaativana, varsinkin 

jos kyseessä oli äkillinen sairastuminen, vakava sairaus tai hyvin pieni lapsi: 

Vaikeitahan on aina ku... lapsella on joku vamma tai vakavampi sairaus... 
nimenomaan aika vaikeita sillain miettiä että sanonko mitään vai olenko 
hiljaa... 

Se on katastrofinen tilanne vanhemmille... joudut miettiin tarkkaan niitä 
sanoja ja sitä ajatusta, miten sä esität sen ajatuksen, mitä tapahtuu. 

Eräs haastateltavista kuvaili tilannetta seuraavasti: 

...ku tulee yhtäkkiä tuolta ylhäältä synnyttäneiden osastolta joku vauva 
tänne ja äiti itkusena tuomaan et apua sil on nyt jotain, ni täytyy kuitenki 
jotenki koittaa lohduttaa että... koitetaan hoitaa, mut ei voi sit taas silleen 
sanoo et kyl tää tästä selviää, ku ei sitä voi ikinä luvata, et mitä siit sit 
loppujen lopuks löytyy. Et se on ehkä kans aika hankala et täytyy aina 
koittaa valita ne sanansa sillain, ettei tavallaan lupaa liikoja tai loukkaa 
ketään tai jotain.  
 

Yhtenä ongelmallisten puheviestintätilanteiden aiheuttajina mainittiin eri tavoin 

vaativat omaiset. Tällaisiksi koettiin muun muassa hoitoalalla työskentelevät omaiset 

kuten hoitajat ja lääkärit, joiden arvostelua pelättiin. Usein omaiset ovat myös väsyneitä 

tai poissa tolaltaan: 

...kun isä tuo pientä lasta paniikissa ja on henkisesti ihan rikki ja huutaa 
vaan että äkkiä hoitoon ja äkkiä hoitoon ja ei oo mihinkään tyytyväinen ja 
huutaa vaan ja ei niinku pysty mihinkään muuhun, se että miten hoita-
jana rupee purkamaan sitä tilannetta, että pystyt hoitamaan sitä lasta ja 
samanaikaisesti rauhotteleen sitä isää siinä. 
 

Haastaviksi oli koettu myös varsinkin asiakkaiden kanssa käydyt puhelinkeskus-

telut. Potilaiden kanssa keskusteltaessa ongelmia oli aiheuttanut esimerkiksi puheen 

epäselvyys, omaisten kanssa taas enemmänkin puheen sisältö: 
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...kun sä et nää sitä ihmistä, minust sillon kans tulee se, et miten mä sanon 
sille. Tuntee et nyt tää ei menny kyllä yhtään oikeen, kun sä oot pannut 
puhelimen kiinni. Monta kertaa omaisille jää varmaan semmonen tunne, 
et mitähän toi tarkotti. Vointi samanlainen, esimerkiksi. Se on helppo 
sanoo, mut miten toinen tulkitsee sen. Ai se on ykköses, se kuolee 
kuitenkin, esimerkiks näin. 

 

Työtoverille huomauttamista pidettiin vaikeana, ja tilanteiden aiheuttamat eet-

tiset ristiriidat ja valintatilanteet oli koettu ongelmallisina. Esimerkiksi muusta henkilö-

kunnasta seläntakanapuhumista paheksuttiin, mutta siihen oli vaikea olla menemättä 

mukaan ja panettelijoiden ojentaminen koettiin hankalaksi. Myöskään toisen hoitajan 

kommunikointia asiakkaan kanssa ei pidetty sopivana arvostella: 

Ja kylhän sitä kiinnittää huomiota myös siihen, miten täällä muut, 
työkaverit, miten ne kommunikoi muiden kanssa, mut et eihän niihin voi 
tietysti koskaan puuttuu...  

...tällainen et ahaa sä arvostelet sitä sen ammattitaitoa et miten se asiansa 
esittää... ei sellainen, en mä ainakaan pysty... 

 

Puheviestinnän kannalta vaativana tilanteena mainittiin myös julkinen esiinty-

minen. Erään haastateltavan mukaan sairaanhoitajat joutuvat oman alansa asiantunti-

joina yhä enemmän pitämään esitelmiä erilaisille yleisöille. Esitelmän pitämistä luon-

nehdittiinkin oikein viestinnän koetentiksi, kun siinä pitää mahdollisimman hyvin osata 

ilmaista itseään ja ottaa palautetta vastaan. Julkiseksi esiintymiseksi on luokiteltu myös 

raportin esittäminen, koska silloinhan yleisönä ovat yleensä osaston kaikki muut hoitajat 

ja asetelmaltaan tilanne muistuttaa mitä tahansa julkista puhe-esitystä. Raportin 

pitämisestä kerrottaessa tuotiin erityisesti esiin jännittämisen aiheuttama hankaluus:  

Sitä jännittää ehkä enemmän ihan työkavereilleen semmosta suullista 
pitämistä sillon aluks, kun taas tuolla potilashuoneissa se ei niin jännittä-
nyt mitä sä... jotenkin tuntuu et ne kollegat arvostelee vastavalmistunutta. 

...se oli kyllä hyvin hämmentävä tilanne, että ah mitä mun tässä pitikään 
raportoida, poimii itelleni ylös ja näin... se oli niin älyttömän hirveää sil-
loin vielä... 

 

Koulutuksen vaikutusmahdollisuudet 

Missä määrin ja millä tavoin vaativissa tilanteissa selviytymistä sitten voisi edesauttaa 

opetuksen avulla? Jotkut haastateltavista arvioivat koulutuksen vaikutusmahdollisuudet 

melko vähäisiksi: yleistä tietoa ja ohjeita voi antaa, mutta tilanteet ovat yksilöllisiä ja 
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usein yllättäviäkin, ja vasta kokemuksen kautta oppii toimimaan oikein. Vaikeiden tilan-

teiden katsottiin myös usein edellyttävän kykyä tuntea ja osoittaa empatiaa, jota ei 

oikein voi opettaa. Kysymystä pohdittiin muun muassa seuraavasti: 

Niin, kyllä siihen vaaditaan aikamoisia lahjoja, joka niitä pystyy  opetta-
maan, kyllä mä luulen että se on loppujen lopuksi jokaisen omaksuttava 
se tapa, millä sanoo sen asian, että jokaisella on oma ihannetyylinsä... 

Kyl se (kriisiteoria) auttaa ymmärtämään sitä tiettyä vaihetta, mut et 
jotenki... ei se sitä oikeen sen paremmaks tee miten sä osaat itte sanoo. 
 

Enimmäkseen haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että sairaanhoitajan 

koulutus voisi antaa nykyistä enemmän valmiuksia toimia vaativiksi koetuissa puhevies-

tintätilanteissa. Ehdotukset koskivat  sekä opetuksen sisältöä että opetusmenetelmiä. 

Opetuksen sisältöä koskevista kommenteista kävi ilmi, että varsinkin perusteellisempaa 

opastusta aggressiivisen potilaan kohtaamisessa pidettiin tarpeellisena. Käytännön toi-

mintaohjeiden lisäksi kaivattiin tietoa siitä, miten hoitaja itse pystyy käsittelemään koke-

muksiaan. Sairaanhoitajat esittivät muun muassa seuraavanlaisia näkemyksiä: 

Pitäis olla enemmän kursseja... miten sun kannattaa käyttäytyy ja mihin 
kannattaa kattoo... ettei provosoi omilla sanomisillaan, et kuuntelee 
tarkasti... 

Miten mä kohtelen semmosta ihmistä, joka on heti hyökkäävä... et miten 
nää tilanteet puretaan, sitä mä haluaisin ittekin jostain saaha, et millä 
lailla. 

...miten se sinuun itseen vaikuttaa, miten sinä otat sen ihmisen viestit 
vastaan ja miten sinä reagoit niihin, siinä on varmasti hirveesti niinku 
semmosta opeteltavaa... täällä on hirveesti semmosta aggressiivisuutta... 
ne (potilaat) sanoo kauheita asioita, et miten esimerkiks siitä selviää... 
 

Haastateltavat toivat esiin, että myös omaisen kohtaamiseen tulisi koulutuksen 

aikana paneutua nykyistä perusteellisemmin. Huomiota tulisi kiinnittää esimerkiksi 

siihen, että omaiset ovat usein herkässä mielentilassa. He ottavat sekä sanallisia että 

sanattomia viestejä vastaan erityisen tarkkaavaisesti ja pyrkivät tulkitsemaan niitä ja 

tekemään johtopäätöksiä vähäistenkin vihjeiden perusteella. He ovat myös taipuvaisia 

ymmärtämään asiat kielteisesti. Huolta kannettiin muun muassa siitä, missä määrin 

sairaanhoitaja eleillään ja ilmeillään välittää viestejä, joista ei itse ole tietoinen. Opastus-

ta olisi toivottu myös siinä, miten osoittaa osanottoa omaisille. Omaisten kanssa 

kommunikoinnin opetusta kommentoitiin muun muassa seuraavasti: 
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Mä tiedän miten kun on siinä mielentilassa, miten herkästi ja helposti sä 
(omainen) otat jostain ihan pienestä jutusta, sä jäät miettimään jotain, 
huolimattomasti sanottua jotain sanaa, joka jää sinne kummitteleen. Voi 
olla et tällaisella voi tehdä kauheita paineita, jos tämmösiä rupee jollekin 
koulussa puhuun, niin uskaltaaks kukaan sanoo mitään... 

...toisen suruun osallistumisen osoittaminen ja muu, että kaikilla on niin 
erilaiset tavat niinku näitten asioiden käsittelyyn ja siihen meillä ei kyllä 
koulussa tullu mitään opetusta... ihan ehdottomasti olisi pitänyt olla. 

Myös erityisryhmien viestintään perehtymistä olisi pidetty hyödyllisenä: esimer-

kiksi afaatikon kanssa kommunikointia eräs haastateltavista oli joutunut opettelemaan 

työssä omin päin. Enemmän teoriaopetusta olisi kaivattu myös puhelinkeskusteluihin. 

Vaativien puheviestintätilanteiden varalta hyödyllistä opetusta kuvailtiin myös 

opetusmenetelminä. Erityisesti suositeltiin tilanneharjoituksia, joissa simuloitaisiin 

erilaisia vaikeita tilanteita:  

...harjaantus siihen, et ei sitten tarvii niinku ammatissa pelätä niitä tilan-
teita, sehän johtaa suoraan siihen, että sä yrität karttaa niitä tilanteita... 

...kuitenkin vaikka se olis näytelty tilanne... kyl se vähä enemmän valmis-
taa sua siihen tilanteeseen kuin et jos sä meet potilaan kanssa ilman että 
sä oot koskaan miettinyt et mitä sä sanoisit vastaavas tilantees. 

Myös erilaisten esimerkkitapausten analysoinnista opiskeluaikana uskottiin olevan hyö-

tyä työssä vastaantulevissa vaativissa tilanteissa. Ehdotettiin, että tapauksia voitaisiin 

käsitellä esimerkiksi keskusteluryhmissä, joissa pohdittaisiin yhdessä, miten missäkin 

tilanteessa tulisi toimia. Ryhmään voitaisiin myös kutsua alustajaksi joku sellainen, joka 

on työssään jatkuvasti tekemisissä vaikeiden tilanteiden kanssa. Eräs haastateltavista 

ehdotti, että opiskelijat tulisi ottaa jo harjoittelujaksoilla mukaan vaativiin tilanteisiin, 

esimerkiksi sellaiseen, jossa potilaalle kerrotaan vakavasta sairaudesta: 

...kyl se hyvä on että opiskelija on mukana, ettei hän työelämässä aina-
kaan karta sitä tilannetta. Koska silloin siihen ei tavallansa joudu yksin 
siihen tilanteeseen vaan siinä on ohjaaja mukana, niin on varmaan ihan 
hyvä että... saa tutustua. 
 

Yleensä haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaativia puheviestintätilanteita 

pitäisi koulutuksessa käsitellä enemmän, mitä kuvastaa esimerkiksi erään sairaan-

hoitajan toteamus: 

...tosiaan tällasii tosi vaikeita asioita ni niit ei kyl käyty koulus läpi. Sem-
most olis kyl kaivannu. 
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6.3.3  Ammattikorkeakoulun puheviestinnän opetuksen arviointi 

      ”Kyl mä koen et se anto ihan hyvän pohjan...” 

Kun selvitettiin, mitä mieltä sairaanhoitajat olivat saamansa puheviestinnän opetuksen 

tarkoituksenmukaisuudesta työelämän vaatimusten kannalta, saatiin tulokseksi kuviossa 

5 esitetyt kategoriat. Lausumat on siis luokiteltu sen mukaan, mikä haastateltavien mie-

lestä oli ollut opetuksessa hyödyllistä, mikä taas turhaa, ja mitä puutteita oli havaittu. 

Oman ryhmänsä muodostivat lausumat, joissa opetuksen kerrottiin olleen ristiriidassa 

käytännön kanssa. 

 

Yhdistävä kategoria    Yläkategoria   Alakategoria 

Ryhmäviestintätilanteet 
Suullinen raportointi 

 
Esiintymisharjoitukset luokan edessä 
Harjoitusten videointi 
Ryhmätyöt 
Ohjaajan palaute 
Harj.jakson jälkeiset pal.keskustelut op. kanssa 

 
Integrointi muihin aineisiin 
Tuntien tarkoituksenmukainen sijainti 

 
 

Vuorovaikutuksen teoria 
 

Yksisuuntaisen esiintymisen harjoittelu 
Tenttiminen 

 
 

Omaisen kanssa kommunikointi 
Erilaisten ihmisten ohjaus ja opettaminen 
Suullinen raportointi 
Hoitoon tulevan potilaan haastattelu 
Esiintymisjännityksen hallitseminen 

 
Harjoitustilanteiden vähyys ja keinotekoisuus 
Videointien vähyys 
Äänittämisten puuttuminen 
Ryhmätöiden esittäm. keskittyminen harvoille 
Palautteen keskittyminen virheisiin 
Vertaisarvioinnin vähyys 

 
Irrallisuus muista aineista 
Integrointi muihin aineisiin 
Tuntien hajanainen sijainti 
Opetuksen vähyys 

 
 

Esimerkkitilanteiden ihanteellisuus 
Kiireettömyys pot. kanssa kommunikoitaessa 

Hyödyllistä 

Tarpeetonta 

Puutteet 

Opetuksen sisältö 

 
K

a

 9
Ristiriidassa 
käytännön 
kanssa 
 

uvio 5. Sairaanhoitajie

rviointi 

2 
Opetuksen sisältö
Opetusmenetelmät
Opetusjärjestelyt
Opetusmenetelmät
Opetuksen sisältö
Opetusmenetelmät
Opetusjärjestelyt
Opetuksen sisältö
n ammattikorkeakoulussa saaman puheviestinnän opetuksen 



  

Enimmäkseen haastateltavat olivat tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Vaikka 

sairaanhoitajan työn edellyttämiä puheviestintätaitoja oli opittu paljon työelämässäkin, 

koulutus oli kuitenkin antanut tarvittavat perustiedot ja –taidot:  

...kyllä mä luulen että kun mä tänne töihin tulin niin kyllä nää (puhevies-
tintätaidot) oli sillai hallussa, että se oli ihan muuta mihin piti perehtyä... 

Ei se tietysti mitä on opetettu koskaan voi olla et se täysin vastais (todel-
lisuutta), mutta mä ainakin koen et aika silleen et niinku tukevaa on ollu. 

Toisaalta koulutuksen antiin suhtauduttiin myös melko kriittisesti, korostettiin työssä 

oppimisen merkitystä ja muistutettiin siitä, että opetuksen vaikutusta puheviestintätaito-

jen kehittymiseen on vaikea arvioida: 

...en mä voi sanoa että se olis mitenkään ollu semmonen mikään huono 
tekijä toi mun koulutus, mutta hyvin vaikee sanoo selkeesti että se olis 
tuonut mulle jotain enemmän kykyjä tulla niinkun paremmaksi puhevies-
tinnässä, en voi sanoa. 

Ei pysty niinku konkreettisesti nostamaan jotain, et oli tosi hyvä kun niitä 
runoja luettiin tai jotain, ei silleen, et ei pysty silleen. 

Hyödyllistä 

Opetuksen sisällössä  kiitosta sai erityisesti ryhmäviestintätilanteiden kuten keskus-

telujen, neuvottelujen ja kokousten käsittely, koska tällaisia tilanteita tulee usein työ-

elämässä eteen: 

...siinä opeteltiin neuvottelu ja keskustelu ja tällaisia, nehän on sellaisia 
yleishyödyllisiä, joita joutuu täälläkin... ollaan täälläkin jossain työryh-
mässä, jossa käydään neuvottelua ja näin, ne on kyllä ihan hyviä. 

Kyllä mun mielestä se on hirveen tärkeetä et nekin (kokoustilanteet) 
käydään läpi. Täälläkin, meilläkin pidetään osastotunteja, joissa on 
sihteeri, puheenjohtaja... pitäähän silloin osata niinku tehdä tällaista... 

Tarpeelliseksi oli koettu myös suullisen raportoinnin läpikäyminen. Vaikka raportin 

esittäminen jossain määrin vaihtelee eri työtehtävissä ja eri osastoilla, pidettiin aiheelli-

sena, että opiskeluaikana annetaan teoriapohja ja opetellaan hyvän raportoinnin perus-

asiat. 

Hyödyllisiksi koetuista opetusmenetelmistä mainittiin sellaiset harjoitukset, 

joissa opiskelijat olivat joutuneet esiintymään luokan edessä. Ne olivat opettaneet hal-

litsemaan esiintymisjännitystä, ja niiden katsottiin olevan hyvää harjoitusta sellaisia 

työelämän tilanteita varten, joissa pitää valmistella ja esittää jokin asia potilaalle: 
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...vaikka kaikki ei välttämättä pidä siitä, että joutuu esittämään niitä omia 
töitänsä ja olemaan luokan edessä, mutta työelämässähän sitä on taval-
lansa esillä kaiken aikaa... on hyvä että sitä harjoitellaan... 

Erityisen tyytyväisiä haastateltavat olivat siihen, että erilaisia esityksiä oli oppi-

tunneilla videoitu ja sen jälkeen katsottu ja analysoitu. Vaikka videointeja oli jännitetty, 

niitä luonnehdittiin myös vapauttaviksi kokemuksiksi, jotka olivat vähentäneet julkiseen 

esiintymiseen kohdistuvaa pelkoa ja antaneet esiintymisvarmuutta. Videoharjoitusten 

yhteydessä käsiteltyjen asioiden myös arveltiin jääneen hyvin mieleen, ja oman käyttäy-

tymisen näkemistä nauhalta pidettiin opettavaisena. Haastateltavat kuvailivat kokemuk-

siaan muun muassa seuraavasti: 

...nää kaikki videoharjoitukset mitä oli, varmaan niistä kaikista oli hyö-
tyä, vois kuvitella että ne niinku muistaa sitten pitemmän aikaa. 

Kyllä se oli aika terveellistä nähdä miten ite käyttäytyy, pystyy  todella 
kattomaan ulkopuolisena sitä... se on ihan hirveetä mutta että on se ehkä 
ihan terveellistä. 

Puheviestintätaitojen opiskelu ryhmätöinä sai kiitosta osakseen varsinkin sen 

vuoksi, että se vapautti ilmapiiriä ja vähensi esiintymiseen liittyvää jännistystä: 

...pienryhmissä tehtiin vuorovaikutustunteja, elikkä siinä näyteltiin, teh-
tiin kaikennäköistä sanatonta viestintäleikkiä... tutustui ihmisiin ja huo-
masi kyllä että heti oli helpompi siinä luokassa toimia, kun vähän tuntee 
ja tietää ihmisiä. Siis mä koin sen hirveen tarpeellisena. 

Ohjaajan palautetta pidettiin oppimisen kannalta hyvin arvokkaana. Opettajat 

eivät olleet kliinisillä jaksoilla ehtineet kovin usein käydä harjoittelupaikoissa, mutta 

ohjaajat olivat seuranneet opiskelijoiden toimintaa melko tiiviisti ja kommentoineet 

myös puheviestintään liittyviä asioita. Haastateltavat olivat tyytyväisiä myös siihen, että 

heillä oli ollut mahdollisuus keskustella eteen tulleista tilanteista. Erikseen myönteisenä 

kokemuksena mainittiin loppuarvio, joka oli käyty läpi jakson päätteeksi. Ohjaajan 

palautteen merkitystä kuvastavat esimerkiksi seuraavat kommentit: 

Aika tärkee oli sitten aikanaan se että opiskelijana saa ohjaajalta sitä 
palautetta...  se ohjaaja sanoi että miten menee, että tää on oikee suunta 
tai näin, niin sitä kautta ehkä vähän löysi sitä oikeeta tietä. 

Ohjaaja on kuitenki ollu siinä aina läsnä sillain, että hän on niinku sitte 
kommentoinu ja sanonu ja auttanu. 

Sen mä koen tärkeeks että käydään läpi noita tilanteita, et ne ei jää vaan 
itelleen, et saa vähän niinku palautetta...  
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Hyödyllisiksi arvioitiin myös harjoittelujakson jälkeiset palautekeskustelut, joissa opis-

kelijat saivat yhdessä opettajan kanssa pohtia kokemuksiaan:  

...mikä oli kyllä hyvä, että meillä oli aika paljon tällaisia palautekeskus-
teluja harjoittelun jälkeenkin... sai purkaa niitä tilanteita niinku mitkä 
liittyi tähän viestintäänkin, että minkälaisia tilanteita tuli... 

Haastateltavat ottivat kantaa myös opetusjärjestelyihin. Puheviestinnän opetuk-

sen integrointi muihin aineisiin oli koettu mielekkääksi, ja hyödyllisenä pidettiin niin 

ikään sitä, että suullista kommunikointia oli käsitelty silloin tällöin koko opintojen ajan 

ja myös kliinisillä jaksoilla: 

...sitä oli sopivasti ripoteltu sinne aina niihin. Ni mä luulen et se on just 
oikee tapa, että ei kerralla yhtäkkiä alkuopinnoissa opeteta jotain hirveet 
pakettia... 

...vaan sitte just aina jokaiseen kenttätehtävään liittyi ehkä vähän et min-
kälainen vuorovaikutus tällä kentällä on tai näin ja silleen, niin se 
varmaan on kaikkein järkevintä... 

Sijainniltaan tarkoituksenmukaisina mainittiin erikseen harjoittelujaksoja sekä 

opinnäytetyön esittämistä edeltänyt puheviestinnän opetus. Myös tuntien sijoittamista 

opintojen alkuun pidettiin hyvänä ratkaisuna, koska opiskelijat tutustuivat toisiinsa, 

mikä teki työskentelyn yhdessä jatkossakin helpommaksi ja sujuvammaksi. Tuntien 

onnistunutta sijoittelua kommentoitiin muun muassa seuraavasti: 

...yhdistettiin sitä harjoittelua mun mielestä hirveen hyvin, et ne oli aina 
ennen käytännön harjoittelua ja varsinkin ensimmäisiä... ja tärkeimmät 
tavoitteet oli ensimmäisessä harjoittelujaksossa just nää puheviestintään 
liittyvät kaikki... 

Meil oli se hyvä et meil oli (puheviestintää) ennen just tätä päättötyön 
esitystä... 

Tarpeetonta 

Enimmäkseen sairaanhoitajat pitivät saamaansa puheviestinnän opetusta tarpeellisena: 

En mä usko että siel nyt mitään semmosta kovasti turhaa on ollut. 

...että mä en kyllä ottais mitään pois... 

Tarpeettomaksi oli koettu opetuksen sisällössä vain vuorovaikutuksen teoria, 

jota oli käsitelty liiankin perusteellisesti. Teorian painottamista pidettiin turhana senkin 

vuoksi, että puheviestintää katsottiin opitun paremmin käytännön kautta, joko tunneilla 
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harjoittelemalla tai todellisissa tilanteissa. Vuorovaikutusopinnoista mainittiin muun 

muassa seuraavaa: 

...mun mielest meil oli jopa joskus liioitellusti sitä dynaamisen vuorovai-
kutuksen merkitystä... sit tuntu kyl et sitä korostettiin koko koulutuksen 
ajan. 

...ihan teoriaopinnoissaki et sitä vuorovaikutuksen rakennetta käytiin sitä 
mitä siin on tämmösiäki asioita... sillon tuntu ainaki et ihan koko ajan 
jotain... 

Opetusmenetelmistä turhana pidettiin yksisuuntaisen esiintymisen harjoittelua. 

Tätä perusteltiin sillä, että yksin esiintymistä oli harjoiteltu runsaasti jo peruskoulussa ja 

lukiossa. Sairaanhoitajan työssä kuitenkin vuorovaikutus potilaan kanssa on keskeistä ja 

myös vaativinta, ja näin ollen harjoittelun pitäisi kohdistua siihen:  

Potilaan kanssa vuorovaikutus on kaikkein vaikein... Julkista esiintymistä 
jauhetaan joka paikassa. 

Sit puheviestintää se mitä meil oli, ni se oli enemmän kuitenki niitä esi-
tyksiä siellä edessä... enemmän se sit kuitenki sitä keskustelua (on työs-
sä)... ei semmosta esiintymistä, että yksin puhuisi... 
 

Puheviestintään liittyvien asioiden tenttiminen arvioitiin oppimisen kannalta melko 

tehottomaksi; tenttiä varten opiskellut asiat oli omaksuttu heikosti, ne olivat unohtuneet 

nopeasti eikä näin hankittua tietoa välttämättä ollut osattu soveltaa käytäntöön: 

...se on niin pintapuolista kaikki... mä osaan ne hyvin tossa tenteissä, mut 
en mä muista niistä muutaman viikon päästä yhtään mitään. 

Kun luki tenttiin niin ymmärsi että aha toi tarkotti sitä ja toi tarkotti tätä, 
mut ei kuitenkaan et miten se käytännössä menee. 

Puutteet 

Puheviestinnän opetuksen puutteina mainittiin käytännönläheisyyden vähyys. Varsinkin 

lähihoitaja-/perushoitajapohjaiset sairaanhoitajat pitivät ammattikorkeakoulun antia liian 

teoreettisena – heidän aikaisemmissa ammattiopinnoissaan oli painotettu enemmän poti-

laan huomioon ottamista ja opetus oli kytketty tiiviimmin käytännön työhön. Opetuksen 

sisällössä liian vähälle käsittelylle oli jäänyt omaisen kanssa kommunikointi. Vaikka esi-

merkiksi perhetyön opetuksen puitteissa omaisiin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän 

huomiota, nimenomaan viestinnän opetusta ei ollut saatu riittävästi. Opastusta olisi 

kaivattu muun muassa omaisten opettamisessa osallistumaan potilaan hoitoon. Tätä 

perusteltiin sillä, että omaiset ovat tulleet yhä aktiivisemmiksi: enää ei vain soitella ja 

kysellä potilaan vointia vaan tullaan käymään ja halutaan tietoa sairauksista ja hoidoista: 
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...siihen just tarvittais varmaan todella viestinnän opetusta. Ei riitä et 
sanot et hyvin voi, samalla lailla kuin eilenkin, koska ootte viimeks näh-
ny. Nää ei enää riitä. 

 Nuoret sairaanhoitajat olivat myös  kokeneet omaiset usein pelottavina ja epäilivät, että 

nämä saattavat senkin vuoksi jäädä vaille haluamiaan ja tarvitsemiaan tietoja: 

...onko se niin et asiat on niin vaikeita mennä sanomaan omaisille ja... 
omaiset on mun mielestä sellainen asia, johon pitäisi (koulutuksessa) 
huomattavasti enemmän kiinnittää huomiota. 

...mut se just vaatii viestinnän taitoja, et miten me osataan ottaa se omai-
nen et se tuntee et se potilas hoidetaan, mut me ei ehkä osata tuoda sitä 
julki, et kuuntelee vaan sitä omaista, kun se on äkäinen... kyl siin var-
maan ihan koulutuksella on merkitystä. 

Erilaisten ihmisten ohjaukseen ja opettamiseen tulisi haastateltavien mielestä 

myös kiinnittää enemmän huomiota. Eri oppimistyylit oli kyllä käyty läpi, mutta niiden 

opiskelua moitittiin pintapuoliseksi. Vankemman teoreettisen pohjan lisäksi olisi toivot-

tu palautetta omasta toiminnasta erilaisten asiakkaiden kanssa harjoitustilanteissa. Poti-

laiden yksilöllisyyden ohella ohjaamisessa ja opettamisessa olisi syytä ottaa huomioon 

myös poikkeavan tilanteen vaikutus ihmisen vastaanottokykyyn, kuten erään haasta-

teltavan pohdinnoista käy ilmi: 

Mulla pitäis olla vahvempi tieto, et miten minä opetan ihmisille. Ja mitkä 
puutteet minun opetuksessani on, mihin minun pitäis kiinnittää huomi-
ota... et sitä oli minun mielestä liian vähän. Kun mä kuvittelen että aka-
teemisesti sivistynyt ihminen varmaan ymmärtää ihan eri tasolla, eikä se 
niin ookkaan, kun se kohdistuu suhun omaan itsees se sairaus... Se on 
minust tosi tärkee asia. Kyl mä voin puumerkin panna et oon ohjannu, 
mut onks se oikeeta ohjaamista, jos toinen ei oo omaksunu? 

Suullisessa raportoinnissa ei tulevia sairaanhoitajia ollut opastettu riittävästi. 

Monille raportin esittäminen oli aiheuttanut jännittämistä, hämmennystä ja osaamatto-

muuden tunnetta. Myös raportin vastaanottamiseen olisi pitänyt antaa valmiuksia jo 

koulutuksen aikana. Haastateltavat kertoivat näkemyksistään muun muassa seuraavasti: 

...millanen työ se on kun raportoidaan, se on semmonen mitä olis koulus-
sa kaivannu enemmän, oltais siihen puututtu puheviestinnän tunneilla... et 
ois enemmän raportoinnin ja siihen niinku sen selkeyteen pystytty 
jotenkin... 

...siis se olis ollu ehdottomasti että olis puhuttu raportoinneista ennen 
ensinnäkin vuodeosastoille menoa... koulussa mainitaan raportointi suurin 
piirtein vain että vastuu vaihtuu... 
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Toinen tilanne, johon oli kaivattu täsmällisempiä ohjeita, oli hoitoon tulevan potilaan 

haastatteleminen: 

...mun mielestä aika huonosti (koulutuksessa) loppujen lopuksi tulee... ei 
välttämättä tuu niin selkeesti, ytimekkäästi ne asiat mitä kysytään kun 
haastatellaan potilaita heidän tänne tullessaan. 

Monet nuoret sairaanhoitajat olivat kokeneet jännittämisen haittaavan puhevies-

tintäänsä sekä opiskeluaikana että työelämässä, ja niinpä pidettiin puutteena sitä, että 

esiintymisjännityksen hallitsemiseen ei ollut opetuksessa kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Asian tärkeyttä perusteltiin muun muassa seuraavasti:  

...meil oli suurimmalla osalla meiän luokalla semmonen julkisen puhu-
misenkin kammo toisaalta, et jo se oman luokan edessä esittäminen ja 
tämmönen niinku muu oli jo aika vaikeeta... Meil oli monii kenellä ihan 
ääni värisi siellä ja kädet tärisi ja oli ihan semmosta esiintymispelkoo 
suorastaan. Et sellasii keinoja siitä vähän niinku selvitä. 

Et sä uskaltaisit puhua julkisesti, ne virheet ja mitä vois kehittää. Se on 
must se kaikkein tärkein. Et sä pystyt esiintymään... todellakin varmasti 
ja vakuuttavasti. 

Opetusmenetelmien puutteita koskevista lausunnoista korostuivat harjoitustilan-

teiden vähyyttä ja keinotekoisuutta koskevat maininnat. Haastateltavat olivat yleisesti 

sitä mieltä, että harjoitusten avulla puheviestintään liittyviä asioita olisi oppinut parhai-

ten, joten niitä olisi opetuksessa pitänyt käyttää enemmän. Erikseen mainittiin muun 

muassa harjoitus, jossa oli pitänyt esittää asioita ilman sanoja: haastateltavan arvion 

mukaan tällaisesta pantomiimiharjoituksista olisi hyötyä varsinkin esiintymisrohkeuden 

kartuttajina, jos niihin käytettäisiin aikaa enemmän kuin ”pari tuntia”. Sen lisäksi, että 

harjoituksia kaivattiin enemmän, niiden toivottiin myös muistuttavan mahdollisimman 

paljon todellisia tilanteita. Todellista työelämää muistuttavana tilanteena voitaisiin 

harjoitella esimerkiksi asioiden esittämistä kiireessä: 

...jos harjoittelis tätä niinku kiireessä pitää, niin tärkeet asiat pitää saada 
viestitettyy, pitää pystyy priorisoimaan mitkä asiat on pakko käydä läpi ja 
mistä voidaan vähän tinkii. 

Useiden haastateltavien mielestä harjoitustilanteiden teennäisyys heikensi niiden 

tehoa opetusmenetelmänä. Esimerkiksi harjoitukset, joissa sairaanhoitajaopiskelijat 

olivat hoitaneet toisiaan potilaina, olivat helposti kääntyneet leikiksi ja hauskanpidoksi, 

jonka alle opiskeltavat asiat olivat uhanneet hukkua. Myös palautteen antaminen näytel-

lyistä tilanteista oli koettu vaikeana. Lisäksi huomautettiin, etteivät mitkään koulussa 
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opitut mallit ole suoraan sovellettavissa käytäntöön. Haastateltavat arvioivat tilanteita 

muun muassa seuraavasti: 

Se on ehkä aika vaikee tommosessa koulussa saada tehtyä siitä  jollain 
tavalla semmoinen että se tuntuis aidolta se tilanne. Jos harjoitellaan niin 
kuin toinen opiskelija esittää potilasta ja toinen on hoitaja, niin voi olla 
että se menee vähän huumorin puolelle kyllä nopeesti. 

...koska se ei oo sitä, sitä todellisuutta tai sillai et se on hankalampi miel-
tää, kun on luokkakavereita eikä ookkaan aidosti asiakas... 

Toisaalta uskottiin, että runsaampi harjoittelu ratkaisisi tilanteiden harjoittelun tehok-

kuutta uhanneen teennäisyyden ongelman: 

...pitäis harjoitella sen verran paljon et tulis se tavallaan rutiini... Niit pi-
täis olla enemmän, enemmän aikaa käyttää, et naureskellaan se eka kerta 
ja ehkä se tokaki kerta, mut sitte tulis semmonen suhtautuminen et okei 
ku kerta tätä nyt tehdään ni tehdään nyt sit kunnolla, siit saatais se hyöty. 

...jos olis resursseja toteuttaa niit tarpeeks usein tai tarpeeks monta ker-
taa, että siit tulis semmonen ei naureskelutilanne. 

Harjoitustilanteiden videointia olisi haastateltavien mukaan syytä lisätä, ja opet-

tavaista olisi myös, jos opiskelija näkisi itseään videoituna muissakin toimissaan:  

...et joku videois tossa mua ja mä näkisin itseni sen jälkeen... että ei 
mitään esitelmätilaisuutta vaan ihan semmost normaalii puheenpitämist 
tai keskusteluu... ehkä sitä toisaalta on vaikee kuulla mitään kommentteja 
mut sit ku sä näet ite ittes, ni sä varmaan ainaki uskot että... 

Ohjauksen opettamisen tehostamiseksi ehdotettiin opiskelijan ohjaustilanteen 

äänittämistä kliinisellä jaksolla:  

...äänitettäs se tilanne, kysyttäis potilaalta se lupa, ja sit sitä analysoitas et 
mikä meni hyvin ja mikä meni pieleen. Siinä todella oppis. 

Myös puhelimessa puhumista olisi voitu opiskella äänitetyn harjoituksen avulla: 

...olisko se yhtään huonompi idea tehdä siinä (puhelinkeskustelussa) 
samanlaisia harjoituksia kuin otetaan videolle... nauhottaa sitä pelkkää 
puhetta, jonkun keskustelun. Koska kuitenkin videolta sä katsot sitä 
itsees, mut et välttämättä kiinnitä huomiota siihen mitä puhutaan... 

Ongelmana pidettiin myös ryhmätöiden esittämisen keskittymistä harvoille, 

yleensä aina samoille opiskelijoille. Näin ollen esiintymisharjoitusta olivat saaneet ryh-

män jäsenistä rohkeimmat ja sujuvasanaisimmat, kun taas aremmat ja mahdollisesti 

esiintymisjännityksestä kärsivät olivat jääneet syrjään. Vastuun vinoutumasta katsottiin 

kuuluvan ennen muuta opettajalle, jonka siis tulisi valvoa, että ryhmätöitä purettaessa 

kaikki opiskelijat pääsisivät esiin. Kokemuksia kuvattiin muun muassa seuraavasti: 
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Kyllähän me ryhmässä esiinnyttiin, jos me tehtiin joku ryhmätyö, mutta 
siellä tulee tietenki semmoset jotka osaa sanoo, niin ne sanoo myös siellä 
eli siinäkin on vetäjän taito et hoksaa et hetkinen, aina puhuu nää samat. 

Tai sit on niin vahva se joka puhuu et se jättää muut varjoonsa. Sekään ei 
oo hyvä et on semmonen ihminen... ainahan ryhmäs on se yksi joka vetää 
tietenki, sehän on selvä, ne muodostuu... mut se et ne uskaltais muutkin... 

Tyytymättömiä haastatellut sairaanhoitajat olivat myös saamaansa virheisiin kes-

kittyvään palautteeseen. Se oli koettu loukkaavana ja masentavana, ja opettajia arvostel-

tiin myös vääränlaisen mallin antamisesta – eihän työelämässäkään varsinkaan vieraam-

mille työtovereille ole sopivaa huomauttaa virheistä aivan suorasukaisesti: 

...koulutuksessa keskitytään vaan siihen virheeseen, töksäytetään. Et sä 
töissä voi tehä sitä... ihmisil kaikil on tunteet. Ja töissä niinku se on ihan 
eri asia, opiskelijakaverin kanssa sä saatat olla hyvä kaveri kumminki. 

...opiskelijakin voi ottaa tosi henkilökohtaisesti ja sillä lailla et sä in-
hoot... kauheen trauman saada... et ei ota kritiikkinä ja kehityskeskuste-
luna vaan arvosteluna. 

Opettajan ja ohjaajan tulisi muotoilla palautteensa myönteisesti, pelkän virheiden osoit-

tamisen ja kieltojen sijasta opiskelijaa tulisi neuvoa toimimaan oikein ja antaa keinoja 

korjata toimintaansa:  

...vinkkiä voi antaa, että tee ens kerralla vähän tolleen ja tolleen, niin sit 
se kyllä paranee, et kyl toi muilta osin meni ihan hyvin. Et löytäis vähän 
sitä positiivistakin siihen rinnalle... 

Vertaisarvioinnin käyttämistä olisi pidetty tarpeellisena jo senkin vuoksi, että sitä 

ollaan tuomassa työpaikoille. Arviointia olisi siis hyvä harjoitella opiskeluaikana, ja jo 

silloin tulisi oppia, että lähtökohtana ei ole vikojen etsiminen vaan toisen tukeminen 

ammattitaitonsa kehittämisessä: 

Et nimenomaan se pitäs oppia jo koulussa näkemään hyvänä asiana... Se 
tavotehan siinä on toisen auttaminen ja... siinä tulee aika sokeeksi ittel-
lensä, hirveen vaikee itse arvioida. 

Opetusjärjestelyissä kritisoitiin sekä puheviestinnän sijoittamista opintoihin että 

opetuksen vähyyttä. Puutteena oli koettu ensinnäkin se, että puheviestintää oli opetettu 

irrallaan muista aineista. Tällöin opitun yhdistäminen käytännön työhön oli ollut vai-

keaa. Toivottiinkin, että puhumiseen liittyviä asioita käsiteltäisiin opintojen alusta 

alkaen muiden aineiden yhteydessä, esimerkiksi laboraatiotunneilla voitaisiin käydä läpi 

suullisen raportin pitämistä. Integroinnin puutetta kommentoitiin muun muassa 

seuraavasti: 
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Kyl vois olla muissa aineissa, vois olla sillai luontevampaa, sitä ei aina 
ajatella niin erillisenä. 

Opintojen alussa se jäi vähän irralliseksi. Must ne ei oo irrallisia asioita... 
Kyl mä ymmärrän et pitää käydä teoriassa läpi, mut et näkis miten se 
integroituu tähän työhön. 

Opetusjärjestelyjen kehittämiseksi ehdotettiinkin, että puheviestintää voitaisiin 

opettaa läpäisyperiaatteella hiukan samaan tapaan kuin lääkehoitoa, jota opetetaan 

teoriatuntien lisäksi integroituna kaikilla harjoittelujaksoilla. Jos puheviestintä olisi 

mainittu jo kliinisten jaksojen tavoitteissa, sekä opiskelija että ohjaaja osaisivat ottaa sen 

paremmin huomioon. Puheviestinnän yhdistäminen käytännön harjoitteluun toisi opis-

keluun monipuolisuutta ja käytännönläheisyyttä:  

...kuitenkin pitää eri lailla puhua ja ilmaista asioita ja erilaista kieltä käyt-
tää ja sillai niinkun tarvii erilaisia viestinnän taitoja ja sanattoman vies-
tinnän tulkitsemistaitoja, ku on erilainen potilas. Että se olis sillai luon-
teva ku se olis aina siellä jokaisella jaksolla huomioitu sen tilanteen 
mukaan... et se tulis sen työn kautta. 

Toisaalta myös puheviestinnän integrointia muihin aineisiin kritisoitiin, koska 

asia oli ikään kuin hukkunut muihin sisältöihin eikä ollut tullut riittävän selkeästi esille. 

Varsinkin opintojen alkuun olisi haluttu jonkinlainen selkeästi puheviestinnän perus-

asioita kuten äänenkäyttöä ja sanatonta viestintää käsittelevä opintokokonaisuus: 

Tommonen alkujuttu vois olla ihan hyvä et se niinku pohjustais ne ja sit 
vois tulla ripottain niitä muita juttuja. 

...voi olla et se olis parempi jos se (puheviestintä) olis omana erillisenä 
aineenaan. 

Edelliseen liittyi myös tyytymättömyys puheviestinnän tuntien sijainnin hajanaisuuteen:  

Ei sekään oo hyvä et on ripoteltu niitä opintoja sinne tänne. 

Puheviestinnän opetuksen sijoittamisesta opintoihin ja integroinnista muihin 

aineisiin esitettiin siis osin ristiriitaisiakin näkemyksiä. Ongelman taustaa kuvastaa erään 

haastateltavan toteamus: 

Se on sellanen tavallaan vaikee asia toi viestintä et miten sitä itse asiassa 
opettaa ja millä tavalla sitä sit siin vaiheessa osaa ottaa vastaan, jos ei 
hirveesti vielä oo tavallaan sellasta näkemystä, et mitä se on sitte työssä, 
käytännössä. 
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Myös opetuksen vähyys oli haastateltavien mielestä aiheuttanut sen, että kaikkia 

työssä tarvittavia valmiuksia ei ollut koulutuksessa saavutettu: 

...yleensä tota viestinnän osuutta vois kyllä lisätä tossa koulutuksessa. Et 
meillä sitä oli ihan hirveen vähän... 

Ristiriidassa käytännön kanssa 

Paikoin puheviestinnän opetuksen oli koettu olevan myös ristiriidassa käytännön kanssa. 

Opiskelijoiden ihmettelyä oli herättänyt se, että opettajatkin olivat näyttäneet toisinaan 

olevan tietoisia siitä, ettei opetettu tule käytännössä toimimaan: 

Et sit se oli monesti et periaatteessa mä opetan niinku pitäis, mutta käy-
tännössä tää ei onnistu. 

Kaikki maininnat koskivat opetuksen sisältöä. Sairaanhoitajat totesivat, että kou-

lutuksessa oli käyty läpi ihannetilanteita, joille ei ollut vastinetta todellisuudessa. Ihan-

teellisuus oli koettu rasitteeksi muun muassa sen vuoksi, että se oli aiheuttanut eettisiä 

ristiriitoja, kun töissä ei ollutkaan voinut toimia niin kuin koulussa oli opetettu. Koke-

muksia kuvaavat esimerkiksi seuraavat lausumat: 

...potilaan kohtaamisesta opetettiin että näin pitää ja näin kuuluu, mutta 
kun oli ensimmäinen kokemus täällä niin se oli aika sellainen töksähtävä 
tilanne, niin tietysti jäi aivan kauhuissansa... että tätäkö tämä onkin... 

...käydään läpi ihannetilanteita ja tää todellisuushan on jotain muuta... 

Toisaalta haastateltavat olivat valmiita ymmärtämään, ettei koulutuksessa asioita voida 

käsitellä täysin totuudenmukaisesti: 

Mut et täytyyhän se olla se opetus semmosta ihanteellista, idealisoitua, et 
minkälaista se olis jos kaikki menis hyvin, se täytyy jokaisen oppia hy-
väksymään, ettei se voi aina mennä suunnitelmien mukaan. 

Ihanteellisuuteen liittyi myös tyytymättömyys siihen, että koulutuksessa 

korostettuun kiireettömyyteen potilaan kanssa kommunikoitaessa ei työelämässä ollut 

mahdollisuuksia. Ajan puutteen lisäksi haastateltavat valittivat ulkoisia olosuhteita, 

joihin opetustilanteissa ei ollut kiinnitetty huomiota: myös esimerkiksi sivusta kuuluvat 

äänet häiritsivät keskittymistä vuorovaikutukseen potilaan kanssa ja aiheuttivat kiireen 

ja rauhattomuuden tuntua. Tältä osin opetusta arvioitiin muun muassa seuraavasti: 

...niin kuin ihanteellisesti otetaan se ajankäyttö siinä koulutuksessa, mutta 
täällä on menemistä ja tulemista ja häiriötekijöitä vaikka kuinka. 

...jos (koulutuksessa) puhutaan hiljaisuudesta ja ajan sallimisesta, ni täällä 
ei oo ikinä hiljaista eikä koskaan oo aikaa... 
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Yhteenveto: opetuksen ja työssä vaadittavien taitojen vastaavuus 

Ammattikorkeakoulussa saadun puheviestinnän opetuksen tarkoituksenmukaisuutta sel-

vitettäessä tarkasteltiin aluksi sitä, mitä puheviestintätaitoja sairaanhoitajat pitivät 

ammatissaan keskeisinä. Näitä olivat ensinnäkin sellaiset yleisiin vuorovaikutustaitoi-

hin luokiteltavat viestintää edistävät piirteet kuin selkeys, rauhallisuus ja ystävällisyys. 

Myös avoimuutta ja rehellisyyttä arvostettiin, sairaanhoitajan on uskallettava olla oma 

itsensä eikä hän saa kätkeytyä ammattiroolinsa taakse. Asiakkaisiin pitää suhtautua tasa-

arvoisesti, heidän itsemääräämisoikeuttaan tulee kunnioittaa, ja heidät olisi saatava 

ymmärtämään oikeutensa päättää itseään koskevista asioista. Myös huumorin käyttö 

mainittiin keinona edistää viestinnän sujumista.  

Verbaalisista taidoista painotettiin sanaston hallinnan merkitystä. Varsinkin am-

mattikielen välttämistä asiakkaille puhuttaessa pidettiin tärkeänä. Sama arvostus käy 

ilmi muun muassa Poskiparran (1994, 216) tutkimuksesta. Mielenkiintoista on, että 

sairaanhoitajat katsoivat tehtäväkseen toimia myös lääkäreiden tulkkeina, minkä tarpeel-

lisuutta tutkimustieto ei yllättäen juurikaan tue. Lääkärin ja potilaan välistä vuorovaiku-

tusta on tutkittu useilla tieteenaloilla ja eri näkökulmista, ja uusin keskustelunanalyyt-

tinen tutkimus on osoittanut, ettei lääkärin käyttämä erityiskieli ilmeisesti olekaan niin 

suuri ongelma kuin on oletettu. Lääkärit suomentavat termejä, ja usein potilaatkin hallit-

sevat lääketieteellistä terminologiaa. (Haakana & Raevaara 1999, 14.) Erityisesti koros-

tettiin sitä, että sairaanhoitajan tulee kyetä mukauttamaan kielellistä ilmaisuaan viestin-

täkumppanin mukaan. Varsinkin tämän iän ja mielentilan huomioon ottamista pidettiin 

tärkeänä, esimerkiksi vanhuksen tai hyvin pelokkaan potilaan kohdalla tulisi olla erityi-

sen huolellinen. 

Nonverbaalisia taitoja pidettiin keskeisinä sairaanhoitajan työssä. Ammattitai-

toon kuuluvana mainittiin muun muassa sanattoman viestinnän kontrollointi niin, ettei 

tahattomasti lähetä epätarkoituksenmukaisia viestejä. Ihanteena pidettiin iloista ja avoin-

ta olemusta, jota ilmentävät muun muassa katsekontakti ja se, että uskaltautuu riittävän 

lähelle keskustelukumppaniaan. Myös taito koskettaa toista ihmistä koettiin tärkeäksi – 

arvostelua saivat osakseen ne työtoverit, joille koskettaminen tuottaa vaikeuksia. Huo-

mionarvoista on, että tässä tutkimuksessa haastatellut sairaanhoitajat suhtautuivat 

kosketukseen pelkästään myönteisesti: koskettamisen välttelemistä pidettiin ammatti-

taidon puutteena. Toimenpiteisiin liittymätön koskettaminen onkin ilmeisen yleistä 

hoitotyössä. Routasalon (1997, 39 - 41) fyysistä kosketusta iäkkään potilaan auttami-
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sessa koskevan tutkimuksen mukaan hoitajat koskettivat, halasivat, silittivät ja taputtivat 

potilaita varsinkin vahvistaakseen sanallista viestiä silloin, kun potilaalla oli vaikeuksia 

kuulla tai hahmottaa hoitajan puhetta. Potilaat eivät torjuneet hoitajan kosketusta ja piti-

vät sitä lämpimänä, ystävällisenä ja rauhoittavana. Toisaalta Rosqvistin (1993, 65 – 66, 

75) tutkimuksen mukaan potilaat kokevat hoitotyöntekijän tarpeettoman ja ilman lupaa 

tapahtuvan kosketuksen usein epämiellyttäväksi ja yksityisyyttään loukkaavaksi. Erityi-

sesti mieshoitajan kosketusta karsastaa osa sekä miehistä että naisista. On siis mahdol-

lista, että hoitajien ja potilaiden näkemykset kosketuksesta poikkeavat toisistaan. 

Erityisen tärkeinä haastateltavat pitivät kroneemisia taitoja, lähinnä kykyä hallita 

kiirettä vuorovaikutustilanteissa. Osana sairaanhoitajan ammatillista osaamista pidettiin-

kin sitä, että pystyy antamaan aikaa potilaalle ja luomaan tälle mielikuvan kiireettömyy-

destä ja keskittymisestä. Myös taitoa viestiä hiljaisuudella arvostettiin. 

Keskustelutaitoihin kiinnitettiin melko vähän huomiota, mahdollisesti niiden 

katsottiin sisältyvän muihin osa-alueisiin. Olennaisina pidettiin sellaisia strategiataitoja 

kuin kykyä esittää asiansa johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi sekä saada kuulijansa 

vakuuttuneeksi. Funktionaalisista taidoista tuotiin esiin informaation antamisen lisäksi 

vaikuttaminen keskustelukumppanin mielipiteisiin ja asenteisiin. Vastaanottotaidoista 

sairaanhoitajan työssä  tärkeinä pidettiin reagointia sekä sanattomiin että sanallisiin vies-

teihin: taitoa kuunnella sekä kykyä havaita ja tulkita nonverbaalista käyttäytymistä. 

Sairaanhoitajien työssään keskeisinä pitämät puheviestintätaidot olivat siis pää-

piirteissään samoja, joita he katsoivat oppineensa joko opiskeluaikana tai työelämässä. 

Kysymystä opetuksen tarkoituksenmukaisuudesta pyrittiin lähestymään myös 

kartoittamalla, mitä työelämän tilanteita sairaanhoitajat pitivät puheviestinnän kannalta 

erityisen vaativina ja miten niissä selviämiseen voitaisiin heidän mielestään koulutuksen 

keinoin vaikuttaa. Vaativuutta ei etukäteen määritelty, ja haastateltavat kertoivatkin sekä 

myönteisesti haastavina kokemistaan tilanteista että sellaisista, joita pidettiin epämiellyt-

tävinä ja joita olisi mieluummin vältetty. Osa kuului lähes jokapäiväisiin rutiineihin 

kuten potilaan ohjaus tai suullinen raportointi, mutta enimmäkseen kyse oli melko harvi-

naisista ja odottamattomistakin tapahtumista. Vaativia tilanteita oli syntynyt kommuni-

koitaessa niin asiakkaiden, omaisten kuin työtovereidenkin kanssa. Ongelmalliseksi 

haastateltavat olivat kokeneet yleensä sen, että eivät oikein tienneet, mitä vaikeassa 

tilanteessa sanoisivat, ja pelkäsivät toimivansa väärin. Myös sanattomien viestien käy-
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tössä tunnettiin epävarmuutta: pitäisikö esimerkiksi olla hiljaa vai sanoa jotakin, onko 

sopivaa koskettaa vai ei. Haastateltavat olivat myös epätietoisia siitä, miten ja kuinka 

paljon hoitaja voi osoittaa omia tunteitaan. Koulutuksen mahdollisuuksia pohdittaessa 

esitettiin sekä opetuksen sisältöä että opetusmenetelmiä koskevia ehdotuksia.  

Erityisen raskaana haastateltavat pitivät keskustelemista vaikeassa tilanteessa 

olevan potilaan kanssa, kuten silloin kun on kyse vakavasta sairaudesta ja kuoleman 

läheisyydestä. Sama tilanne korostuu myös Wäreen (1996, 65 - 67) sairaanhoitajan ja 

potilaan välisessä vuorovaikutuksessa esiintyviä ongelmatilanteita kartoittavassa tutki-

muksessa; sairaanhoitajaopiskelijoiden havaintojen mukaan valmiit sairaanhoitajat jopa 

välttelivät syvällistä keskustelua vaikeasti sairaan tai kuolevan potilaan kanssa. Silf-

verin, Laurin ja Leino-Kilven (1993, 58 – 60) tutkimuksen mukaan noin puolet hoita-

jista kokee työskentelyn kuolevan potilaan parissa hankalaksi. Eräät aikaisemmat tutki-

mukset (esim. Kuuppelomäki 2002, 123; Mölsä 1993, 53) ovat antaneet viitteitä siitä, 

että sairaanhoitajat ja sairaanhoidon opiskelijat eivät ole kokeneet saavansa riittävästi 

valmiuksia kuolevan potilaan hoitamiseen. Todennäköisesti epätietoisuus käytännön 

toimenpiteistä aiheuttaa vaikeuksia myös kommunikoinnissa. Kuuppelomäen (2002, 

123, 127) mukaan sairaanhoitajien kuolevalle potilaalle tavallisesti keskustelun muodos-

sa antaman emotionaalisen tuen määrää kuitenkin lisäsi kuolevan potilaan hoidosta saatu 

lisäkoulutus sekä aihetta käsittelevän kirjallisuuden lukeminen. 

Keskeytyneen raskauden – sekä abortin että spontaanin keskenmenon – vuoksi 

hoidettavat muodostivat toisen vaikeassa tilanteessa olevien potilaiden ryhmän, joiden 

kanssa kommunikointi koettiin ongelmalliseksi. Myös aikaisempi tutkimus on tuonut 

esiin gynekologisten potilaiden ja erityisesti aborttipotilaiden kohtaamisen vaikeuden. 

Aina ei ole otettu riittävästi huomioon, että abortissa on kyse potilaalle usein monella 

tavalla raskaasta ja arkaluonteisestakin kokemuksesta, johon saattaa liittyä surua, ahdis-

tusta ja syyllisyydentunteita. Poikajärven (1998, 89 - 92) raskaudenkeskeytysasiakkai-

den kokemuksia koskeva tutkimus osoitti, että potilaat jäivät terveydenhuollossa yhä 

usein vaille riittävää tukea ja vaikean elämäntilanteen ymmärtämistä. Hoitohenkilöstöltä 

odotettiin varsinkin lisää kuuntelu- ja keskustelutaitoja, mutta myös neuvontataitoja. 

Kärkkäisen (1994, 118 - 120) tutkimuksen mukaan taas gynekologisella poliklinikalla 

käyneistä potilaista kolme neljäsosaa esitti henkilökunnan toimintaan kohdistuvaa 

kritiikkiä. Potilaiden tärkeinä pitämissä asioissa korostuivat useat vuorovaikutukseen 

liittyvät seikat kuten yksilöllinen, ystävällinen ja asiallinen kohtelu, turvallisuudentunne 
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sekä yksityisyyden suoja. Kärkkäisen mukaan potilaiden käsitys saamastaan hoidosta 

onkin olennaisesti riippuvainen siitä, kuinka hyvin henkilökunta on onnistunut vuorovai-

kutustilanteissa. Mahdollisesti hoitajat tarvitsisivat vuorovaikutustaitojen lisäksi myös 

enemmän tietoa. Tähän viittaa Nirkkonen-Mannilan ja Routasalon (1998) tutkimus, joka 

osoitti että ainakin terveydenhuollon opiskelijoiden tiedot seksuaalisuudesta ja seksu-

aalikasvatuksesta ovat puutteelliset. 

Vaativia puheviestintätilanteita aiheutti myös asiakkaan hoitajan kannalta puut-

teellinen kommunikointikyky, jonka syiksi luokiteltiin vieraskielisyys ja -kulttuurisuus, 

puheen tuottamiseen tai vastaanottamiseen vaikuttavat sairaudet kuten afasia ja dementia 

sekä päihtymys ja aggressio. 

Kieli- ja kulttuurierojen aiheuttamat ongelmat on aikaisemmin todettu Hirvosen 

ja Salanterän (2002, 66 - 69) tutkimuksessa, jonka mukaan ammattikorkeakoulusta val-

mistumassa olevista hoitotyön opiskelijoista noin puolella on heikot tiedot kulttuurien 

ominaispiirteistä ja saman verran arvioi kommunikoinnin vieraan kulttuurin edustajien 

kanssa olevan vaikeaa. Ilmeisesti suurin osa sairaanhoitajista osaa melko hyvin ruotsia ja 

englantia, monet myös saksaa, mutta ns. harvinaisempien kielten osaajista on pulaa. 

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että esimerkiksi vain venäjää puhuvalle perheelle oli jou-

duttu hankkimaan tulkki, koska koko osastolta ei ollut löytynyt yhtään venäjänkielentai-

toista. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992) tähdentää, että potilaalla tulee olla 

mahdollisuus kommunikoida omalla äidinkielellään, minkä tulkin käyttö tavallaan tur-

vaa, mutta toisaalta tulkki ei voi olla aina saatavilla eikä tulkkaus muutenkaan joka 

tilanteessa korvaa välitöntä puhekontaktia. Kieliongelmien lisäksi kulttuurierot olivat 

tuottaneet vaikeuksia esimerkiksi sen vuoksi, että joissakin kulttuureissa pidetään so-

pimattomana suorien kieltojen esittämistä tai jopa sen myöntämistä, ettei ymmärrä toi-

sen puhetta. Opetusministeriön terveydenhuollon ammattikorkeakouluopetusta koske-

vissa ohjeissa todetaankin, että kansainvälistyminen sekä maahanmuuttajien ja pakolais-

ten määrän kasvu edellyttävät uusia työtapoja, joissa ”otetaan huomioon eri kulttuureis-

ta, erilaisista elämän olosuhteista, elämäntavoista ja terveystottumuksista tulleiden maa-

han muuttaneiden tarpeet” (Ammattikorkeakoulusta... 2001, 7). Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön ohjeissa muistutetaan lisäksi, että myös työyhteisöjen lisääntyvä monikulttuuri-

suus edellyttää ammattihenkilöiltä muun muassa vieraiden kulttuurien tuntemusta, kieli-

taitoa ja myönteisiä asenteita ihmisten erilaisuuteen (Sairaanhoitajan... 2000, 6).  
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Aggressiivisesti käyttäytyvien potilaiden kohtaamista pidettiin vaikeana ja 

koulutukselta toivottiin keinoja tilanteista selviämiseen. Aihetta tähän näyttää antavan 

myös se, että työväkivallan on todettu lisääntyneen jatkuvasti viime vuosina, ja varsin-

kin naisiin kohdistuvan väkivallan ja sen uhan lisäys on ollut systemaattista ja jatkuvaa 

(Keckman-Koivuniemi 2000, 39 – 40). Euroopan unionin laajenemisen mukanaan tuo-

mat alkoholipoliittiset muutokset lisäävät todennäköisesti alkoholin kulutusta, ja myös 

huumeiden käyttö saattaa kasvaa (esim. Sosiaali- ja terveydenhuollon... 2003, 4), mikä 

heijastunee edelleen aggressiivisesti käyttäytyvien asiakkaiden määrän enenemisenä. 

Suomen sairaanhoitajaliiton vuonna 1999 teettämän jäsentutkimuksen mukaan noin 

puolet jäsenistä oli havainnut työyhteisössään, että potilaat tai asiakkaat olivat uhkailleet 

fyysisellä väkivallalla, ja noin kolmannes oli todennut heidän käyttäneen henkistä väki-

valtaa. Eniten uhkailua oli esiintynyt alle 35-vuotiaiden, aluesairaalassa ja terveyskes-

kuksessa työskentelevien sekä sairaanhoitajien ja erikoissairaanhoitajien työyhteisöissä. 

(Keckman-Koivuniemi 2000, 40.) Toisaalta Silfver ym. (1993, 89 – 92) ovat todenneet 

yli 35-vuotiaiden ja pitkään alalla olleiden hoitajien kokevan aggressiiviset potilaat vai-

keampina kuin nuorempien ja lyhyemmän aikaa työssä olleiden. Luonnollisesti väkival-

lan määrä riippuu työpaikasta ja –tehtävistä. Rasimuksen (2002, 118 - 120) tutkimuksen 

mukaan sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla yli puolet henkilökunnasta kohtasi väkival-

taisesti käyttäytyviä potilaita päivittäin tai viikoittain, ja niin ikään yli puolet oli kokenut 

fyysistä väkivaltaa. Sairaanhoitajista yli neljää viidestä oli uhkailtu sanallisesti. Henki-

lökunta koki yleisesti valmiutensa väkivaltaisesti käyttäytyvän potilaan kohtaamiseen 

heikoksi ja toivoi lisää koulutusta (mt., 157). Koulutuksen onkin todettu parantavan 

sairaanhoitajien kykyä reagoida asianmukaisesti uhkaavissa tai hyvin tunnevaltaisissa 

tilanteissa (Faulkner & Maguire 1999, 186 – 188).  

Vaativana puheviestintätilanteena mainittiin myös potilaan ohjaaminen. Ohjaus-

ta ja opetusta voidaan pitää sairaanhoitajan työn keskeisenä tapahtumana, ja sen oppimi-

nen on monivaiheinen ja vaativa prosessi. Esimerkiksi Aavarinteen (1993, 127 – 128) 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjauksellisten ja opetuksellisten valmiuksien kehittymistä 

koskeva tutkimus osoitti, että opiskelijat hallitsivat osaprosesseja, mutta potilaan ope-

tuksen ja ohjauksen kokonaisuuden hallitseminen sekä tiedon soveltaminen tuottivat 

vaikeuksia. Tämän tutkimuksen mukaan, siis puheviestinnän kannalta, epävarmuutta 

ohjaustilanteessa ei kuitenkaan aiheuttanut niinkään tunne tietojen puutteellisuudesta 

vaan kyvyttömyydestä sopeuttaa oma viestintä vastaamaan erilaisten potilaiden tarpeita. 
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Toisaalta Leino-Kilven (1993, 78 – 79) ja Sarajärven (2002, 95) tutkimustulosten 

mukaan hoitotyön opiskelijoiden kokemukset ohjauksesta olivat myönteisiä, ja he 

arvioivat selviävänsä potilasopetuksesta ja terveyskasvatuksesta hyvin.  Myös  Härkinin 

(2000, 56 – 57) mukaan valmistumisvaiheessa olevat sairaanhoitajat kokivat opetuksel-

liset ja ohjaukselliset valmiutensa hyviksi. 

Vaativia puheviestintätilanteita syntyi myös omaisten kanssa kommunikoitaessa. 

Vaikeimpia tilanteita olivat potilaan, varsinkin lapsipotilaan, kuolemasta ilmoittaminen 

ja omaisten reaktioihin vastaaminen. Tulos on yhdenmukainen esimerkiksi Kuuppelo-

mäen (2002, 123) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan kuolevaa hoitavat sairaanhoitajat 

kokivat suhtautumisen omaisiin vaikeana ja jopa pelottavana ja omaisten tukemisen tuo-

man kuormituksen raskaana. Mäkisen (1996, 53, 61) tutkimustulokset puolestaan osoit-

tivat, että hoitajat pitävät koulutustaan ja tietojaan kuolevan potilaan omaisten tukemi-

sesta riittämättöminä, ja ainakin tiedolliseen tukemiseen aiheesta annettu koulutus on 

vaikuttanut myönteisesti. Silfverin ym. (1993, 70 – 71) tutkimuksen mukaan hoitajat 

kokivat omaiset hankaliksi lähinnä silloin, kun nämä puuttuivat liikaa potilaan hoitoon. 

Tässä tutkimuksessa myös esimerkiksi väsyneet tai järkyttyneet omaiset oli koettu erityi-

sen vaativiksi viestintäkumppaneiksi. Koulutukselta toivottiinkin enemmän valmiuksia 

kanssakäymiseen omaisten kanssa; sairaanhoitajan tulisi muun muassa oppia ottamaan 

huomioon omaisen poikkeava mielentila sekä tiedostamaan ja kontrolloimaan omaa 

viestintäänsä niin, ettei sanallisilla tai sanattomilla vihjeillään aiheuta väärinkäsityksiä. 

Sairaanhoitajaliiton jäsentutkimuksen (Keckman-Koivuniemi 2000, 40) mukaan 

yli kolmannes sairaanhoitajista on havainnut, että omassa työyhteisössä on esiintynyt 

henkistä väkivaltaa työtovereiden taholta. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ilmennyt 

mitään tähän viittaavaa. Mikäli esimerkiksi kiusaamista esiintyy, sitä ei ilmeisesti koeta 

nimenomaan vaikeana puheviestintätilanteena. Työtovereiden kanssa kommunikoitaessa 

vaativana tilanteena mainittiin vain sellainen, jossa toiselle hoitajalle pitäisi huomauttaa 

jostakin. Työssä oppimista pohtiessaan haastateltavat kyllä kertoivat kokeneempien hoi-

tajien joskus antavan kielteistäkin palautetta, mutta se koettiin asiallisena ja siihen suh-

tauduttiin varsin myönteisesti. 

Keskeiseksi menetelmäksi, jolla vaativiin puheviestintätilanteisiin olisi mahdol-

lista koulutuksessa valmentaa, ehdotettiin erilaisten todellisten tai todellisuutta vastaa-

vien tilanteiden pohtimista. Esimerkkitapauksia voitaisiin analysoida ja niiden pohjalta 

esimerkiksi ryhmissä miettiä erilaisia menettelytapoja. Myös tilanneharjoituksia ja dra-
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matisointeja pidettiin tehokkaina: silloin vaikeisiin tilanteisiin ei työelämässä joutuisi 

aivan valmistautumattomana, mikä myös vähentäisi niihin kohdistuvaa pelkoa ja mah-

dollista välttelyä. Hoitoalan koulutuksessa hyväksi menetelmäksi onkin todettu  pedago-

ginen draama: sen avulla on mahdollista harjoitella muun muassa empatia- ja ongelman-

ratkaisutaitoja, joita vaikeissa tilanteissa usein erityisesti tarvitaan (Leiber 1995,  177 – 

180). Haastateltavien mielestä myös todellisiin onglematilanteisiin olisi hyvä tutustua 

kliinisillä jaksoilla ohjaajan mukana.  

Haastatellut sairaanhoitajat arvioivat myös ammattikorkeakoulussa saamansa 

puheviestinnän opetuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä sekä opetusjärjestelyjä. 

Opetuksen sisällössä hyödyllisinä pidettiin muun muassa ryhmäviestintätilantei-

den käsittelyä. Ilmeisesti sairaanhoitajan työ sisältääkin yhä enemmän erilaisia keskus-

telu-, neuvottelu- ja kokoustilanteita, joten niiden sisällyttäminen opintoihin on perustel-

tua. Perusasiat tosin kuuluvat yleensä jo peruskoulun ja toisen asteen opintoihin, mutta 

todennäköisesti sairaanhoitajien koulutuksessa tilanteita pystytään lähestymään nimen-

omaan tulevan ammatin kannalta ja ottamaan esiin työssä tarpeellisia erityistapauksia. 

Työn sisältämistä ryhmäviestintätilanteista vaativaksi oli osoittautunut varsinkin kom-

munikointi moniammatillisissa ryhmissä, ja sitä ehdotettiinkin otettavaksi mukaan 

opetukseen. 

Julkista esiintymistä pidetään tutkimusten (ks. esim. Pörhölä 1995b, 10) mukaan 

yleensä vaativana tilanteena siihen liittyvän esiintymisjännityksen vuoksi, ja ongelma 

nousi esiin myös tässä tutkimuksessa. Erityisesti suullisen raportin esittämisen monet 

haastateltavista olivat kokeneet jännittävänä ja vaikeana puheviestintätilanteena. Niinpä 

koulutuksessa nähtiin puutteena se, että raportin laatimista ja esittämistä oli jouduttu 

opettelemaan vasta harjoittelujaksoilla ja työelämässä. Kokemukset kuvastivat epävar-

muutta ja epäonnistumisen tunnetta. Vastaavasti ne, joiden opetukseen raportointi oli 

sisältynyt, ilmaisivat tyytyväisyytensä. Suullinen raportointi on keskeinen osa sairaan-

hoitajan työtä, joten tuntuu kummalliselta, ettei sitä aina ole koulutuksessa käsitelty – 

ehkäpä se on jäänyt vähälle huomiolle juuri arkipäiväisyytensä vuoksi.  

Koulutusta arvosteltiin yleensäkin siitä, että esiintymisjännityksen hallintaa ei 

ollut käsitelty ainakaan riittävästi. Esiintymisvarmuuden saavuttaminen kuuluu perintei-

sesti puheviestinnän kurssien perustavoitteisiin, mutta ilmeisesti asiaan ei ole 

sairaanhoitajien koulutuksessa kiinnitetty riittävästi huomiota. Aikaisemmissa tutkimuk-
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sissa on todettu jännittämiseen liittyvän esiintymisarkuuden yleisyys (Sallinen-Kupari-

nen 1986, 84) sekä se, että jännittäminen voi rajoittaa ihmisen elämää monella tavalla: 

viestinnän aiheuttaman ahdistuneisuuden on todettu liittyvän muun muassa työuran 

käynnistymisongelmiin ja työelämässä etenemisen vaikeutumiseen (Almonkari 2000, 4). 

Vaikka esiintymisen ongelmia on tutkittu paljon, tulosten soveltaminen käytännön 

opetustyöhön ja sovellusten tutkiminen on yleensäkin jäänyt vähäiseksi, eikä tieto ole 

päätynyt edes esiintymistaidon oppikirjoihin, joiden ohjeet perustuvat paremminkin 

yleistietämykseen (Almonkari 2000, 5) ja ovat enimmäkseen tehottomia ja epäkäytän-

nöllisiä (Pörhölä 1995a, 122). Useimpiin jännitystä aiheuttaviin tekijöihin pystytään 

kuitenkin opetuksen ja harjoitusten avulla merkittävästi vaikuttamaan (Almonkari 2000, 

166 – 167, 169; Pörhölä 1995a, 132 – 133; 1995b, 167 – 168).  Valkosen (1995, 149) 

mukaan arat ja ujot hyötyvät yleensä enemmän erityisesti heitä varten räätälöidyistä 

kursseista kuin muusta taitoharjoittelusta; heterogeenisessa ryhmässä toisten esiinty-

miset saattavat lisätä heidän ahdistuneisuuttaan.  

Keskeisenä puutteena opetuksen sisällössä haastateltavat pitivät sitä, että omais-

ten kanssa kommunikointiin oli kiinnitetty liian vähän huomiota – sehän oli myös yksi 

vaativimmiksi koetuista puheviestintätilanteista. Omaiset olivat herättäneet sairaanhoita-

jissa epävarmuutta ja jopa pelkoa, ja he olivat huolissaan siitä, etteivät osaa suhtautua 

näihin luontevasti eivätkä edes antaa tarpeellisia tietoja. Haastateltavat toivat myös esiin, 

että koska nykyään omaiset ovat yhä aktiivisempia, heitä voitaisiin myös opettaa 

osallistumaan potilaan hoitoon. Näin ollen omaisen opastamista hoidossa olisi syytä 

käsitellä jo koulutuksen aikana. Tätä näkemystä tukee myös Lehdon (2004, 95 – 97) 

tutkimus, jonka mukaan vanhempien osallistumisesta lapsen hoitamiseen sairaalassa on 

hyötyä koko perheelle. Hoitotyötä tulisi kehittää perhehoitotyön suuntaan, ja sairaanhoi-

tajia tulisi ohjata perheiden osallistumisen tukemiseen yhden perheenjäsenen ollessa 

sairaalassa. Vuorovaikutuksen ja viestimisen onnistuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä 

luottamuksen synnyssä omaisten ja sairaanhoitajan välisessä suhteessa. 

Myös tietoa erilaisten ihmisten ohjauksesta ja opettamisesta olisi kaivattu enem-

män. Oppimistyylit oli käyty läpi niin pintapuolisesti, ettei se ollut antanut riittäviä val-

miuksia käytännön työhön.  
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Tarpeettomaksi opetuksen sisällössä oli arvioitu lähinnä vuorovaikutuksen teoria. 

Yksiselitteisesti ei käynyt ilmi, johtuiko tyytymättömyys vain siitä, että asiaa oli 

käsitelty liian usein ja liian perusteellisesti tai samoja asioita toistaen vai myös opetuk-

sen riittämättömästä kytkemisestä käytäntöön. 

Jonkin verran opetuksen sisällön koettiin olleen myös ristiriidassa käytännön 

kanssa. Esimerkkeinä oli käytetty ihannetapauksia, joille ei löytynyt vastinetta todelli-

suudessa, eikä opittuja toimintamalleja ollutkaan voinut soveltaa työelämän tilanteisiin. 

Samansuuntaita kritiikkiä on tuonut esiin myös aikaisempi tutkimus (esim. Härkin 2000, 

65 – 66; Leino-Kilpi 1991, 93). Erityisesti alituinen kiire oli jäänyt koulutuksessa vaille 

huomiota, vaikka sen on todettu jatkuvasti lisääntyneen sairaanhoitajan työssä (Keck-

man-Koivuniemi 2000, 35) ja haittaavan potilaan ja hoitajan välistä vuorovaikutusta 

(Mattila 2001, 65, 78; Rosqvist 2003, 100; Turunen 1997). Opiskelijoita oli ohjattu 

siihen, että asiat pitää selittää rauhallisesti ja asiakkaalle pitää antaa aikaa ja häntä pitää 

kuunnella, mutta käytännössä siihen ei ollut mahdollisuutta. Toisaalta eräät tutkimukset 

antavat viitteitä siitä, etteivät hoitosuhteet ole työpaineista ja kiireestä huolimatta pinnal-

listuneet ja teknistyneet, kuten voisi odottaa. Esimerkiksi Kukkolan (1997, 128) mukaan 

sosioemotionaaliseen kommunikaatioon liittyvät odotukset kuten potilaan rohkaisu, 

kannustaminen ja ymmärtämys toteutuvat perusterveydenhuollossa paremmin kuin 

potilaat odottavat. Mielenkiintoinen on myös Rosqvistin (2003, 73 - 74) tutkimustulos, 

jonka mukaan yli kolmannes potilaista kokee hoitotyöntekijän vieressä olon ilman 

erityistä syytä epämiellyttäväksi – juuri tätähän suositeltiin osoitukseksi kiireettömästä 

läsnäolosta. 

Opetusmenetelmiä koskevissa arvioissa korostui erilaisten harjoitusten merkitys, 

kun taas esimerkiksi asioiden tenttimistä pidettiin oppimisen kannalta tehottomana. 

Muun ryhmän edessä esiintyminen oli antanut esiintymisvarmuutta. Toisaalta yksisuun-

taisen esiintymisen harjoittelua pidettiin myös turhana, mutta potilastilanteiden harjoit-

telun merkitystä ei kyseenalaistanut kukaan haastateltavista. Jonkin verran tosin kritisoi-

tiin harjoitustilanteiden teennäisyyttä ja sitä, etteivät näin opitut toimintatavat ole suo-

raan sovellettavissa käytäntöön. Haastatellut sairaanhoitajat tosin totesivat, että jos har-

joituksia olisi enemmän, niihin totuttaisiin ja opittaisiin suhtautumaan asiallisesti, ja 

luonnollisesti myös sovellettavuus paranisi, kun käytäisiin läpi useammanlaisia tilanteita 

ja toimintavaihtoehtoja. Harjoitusten suunnittelussa ja järjestelyissä voitaisiin myös 
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entistä enemmän simuloida todellisia tilanteita: voitaisiin esimerkiksi harjoitella kom-

munikointia erilaisten ihmisten kanssa sekä kiireen ja muiden häiriötekijöiden keskellä. 

Harjoitustilanteiden todenmukaisuuden korostamisessa vaarana on kuitenkin se, 

että taitojen harjoittelu jää taka-alalle. Valon (1994, 35 – 36) mukaan harjoittelukonteks-

tin samastaminen oppisisältöihin juontuu nimenomaan puhumisen opetukselle asetetusta 

todenmukaisuuden vaatimuksesta: keinotekoisuuden välttämiseksi on etsitty niitä puhe-

tilanteita, joihin oppijoiden oletetaan todellisessa elämässä joutuvan. Juuri tämä on joh-

tanut tilannekeskeiseen ajatteluun, jossa kontekstia ei ole ymmärretty taitojen hankkimi-

sen kehykseksi. Pyrkimys säilyttää kommunikointitilanne kokonaisena, ehyenä ja siten 

todellista tilannetta vastaavana on estänyt opettajaa näkemästä harjoiteltavia taitoja. 

Lisäksi se on johtanut siihen, että arviointi tapahtuu useimmiten vasta tilanteen jälkeen. 

Todellisia tilanteita simuloivien harjoitusten toteuttaminen edellyttääkin opettajalta 

selkeää näkemystä opetuksensa tavoitteista. 

Harjoituksia oli tehostanut niiden videointi ja videointien analysointi. Haasta-

teltavat toivatkin esiin, että videointeja olisi syytä lisätä. Videomenetelmä onkin todettu 

hyväksi vuorovaikutustaitojen opetuksessa ja erittelyssä (Poskiparta 1994, 212). Video-

palaute opettaa vastaanottajan näkökulmaa: itseään videolta katsoessaan opiskelija tar-

kastelee omaa esiintymistään ikään kuin ulkopuolisen silmin, eivätkä havainnot usein-

kaan vastaa sitä mitä hän odotti näkevänsä ja kuulevansa. Näin opiskelija saa uutta tietoa 

itsestään esiintyjänä ja pystyy suuntaamaan esiintymistaitojen oppimistaan tiettyihin 

kohteisiin. Videopalautteen on todettu muuttavan erityisesti ulkonäköön ja esiintymisen 

kineettisiin piirteisiin – liikumiseen, eleisiin, ilmeisiin – sekä äänen ja puheen ominai-

suuksiin liittyviä käsityksiä. Opiskelijoiden mielestä videolta saa hyvän kokonais-

käsityksen siitä, mikä esityksessä meni hyvin ja mikä vaatii kehittämistä. (Almonkari 

2000, 136, 139.) Toisaalta Valo (1994, 36) on arvostellut videointeja sen vuoksi, että ne 

pitävät herkästi yllä ajatusta siitä, että puhetilanteen on annettava sujua loppuun vailla 

opettajan keskeyttäviä ja ohjaavia kommentteja. Tällöin palaute viivästyy, ja nauhan 

katselun jälkeen ”mieleen jää se ainoa, parantamaton suoritus”. Valon (1995a, 103) 

mukaan vaatii myös tottumusta, että videolta itseään katsova siirtää huomionsa oman 

ulkonäkönsä sijasta puheen sisältöön, esityksen rakenteeseen tai perusteluihin. 

Haastatellut sairaanhoitajat ehdottivat, että myös pelkkää äänittämistä voitaisiin 

käyttää esimerkiksi harjoiteltaessa puhelimessa asioimista tai opiskeltaessa potilaan 

 112 



  

ohjausta harjoittelussa, jolloin päästäisiin analysoimaan aitoja ohjaustilanteita. Tällöin 

vältettäisiin myös visuaalisen puolen ylikorostuminen. 

Toisaalta kuten Suomalaisen (1999, 101) ammattikorkeakoulujen viestinnän 

opetusta koskeva tutkimus on osoittanut, opetukseen käytettävän ajan rajallisuus tuottaa 

ongelmia. Tunteja on vähän ja opiskelijoita paljon. Monet opettajat kokevatkin ristirii-

taisena sen, että puheviestinnän taitojen oppiminen – esimerkiksi juuri harjoitusten 

videointi, purkaminen ja palaute – vie paljon aikaa eikä oppimisen kannalta tarkoituk-

senmukaisten harjoitusten toteuttaminen ole nykyisillä resursseilla mahdollista. Lähi-

opetuksen määrähän on supistunut koko ammattikorkeakoulutuksen ajan, keskiasteen 

koulutukseen verrattuna jo kolmanneksen, minkä on todettu huolestuttavan niin opetta-

jia, opiskelijoita kuin terveydenhuollon edustajiakin (Perälä & Ponkala 1999, 41 - 42). 

Hyvänä työmuotona pidettiin myös ryhmätöitä. Niiden käyttöä kiitettiin varsin-

kin siitä, että ne olivat omiaan parantamaan ilmapiiriä ja vähentämään esiintymis-

arkuutta; ryhmätöiden arviointi hyödyllisiksi samoin perusteluin ilmenee myös Almon-

karin (2000, 130) yliopisto-opiskelijoiden esiintymistaidon kursseja koskevassa tutki-

muksessa. Ongelmaksi sairaanhoitajat olivat ryhmätöissä kokeneet sen, että niiden esit-

täminen keskittyi harvoille, yleensä aina samoille opiskelijoille. Opettajan odotettiinkin 

pitävän huolta siitä, että kaikki opiskelijat pääsisivät vuorollaan esiin. Tähän voi vaikut-

taa esimerkiksi säätelemällä ryhmien kokoonpanoa. Jos dominoivat sijoittaa työskente-

lemään yhdessä, ryhmään syntyy uusi viestintä- ja valtarakenne. Myös ryhmän koolla on 

merkitystä: mitä suurempi ryhmä, sitä vähemmän hiljaiset puhuvat. (Sallinen-Kuparinen 

1981, 31 – 32.) 

Palautteen saamista pidettiin hyödyllisenä. Erityisesti opiskelijat arvostivat har-

joittelujakson ohjaajan antamaa palautetta. Tulos on yhdensuuntainen sekä Koskisen ja 

Silén-Lipposen (2001, 127), Munnukan (1997, 34 – 36) että Veräjänkorvan (1996, 127) 

tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan yhteistyö ohjaajan kanssa on yleensäkin tärkeää 

sairaanhoitajaopiskelijalle, ja varsinkin ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut ja 

palaute edistävät oppimista. Niin ikään harjoittelukokemusten pohtiminen oman opetta-

jan kanssa oli ollut opettavaista. Toisaalta saatua palautetta kritisoitiin liiallisesta keskit-

tymisestä virheisiin. Opetuksen kehittämiseksi ehdotettiinkin, että tapaan antaa palautet-

ta tulisi kiinnittää enemmän huomiota: kielteisen lisäksi palautteen tulisi sisältää myös 

jotain myönteistä ja kannustavaa, kiellon lisäksi tulisi kertoa, miten olisi parempi 

menetellä. Ehdotus on yhdenmukainen Sallisen (1994c, 25) näkemyksen kanssa, jonka 
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mukaan potentiaalisten menettelytapojen opettaminen on puhekasvatuksen tavoitteelli-

suuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, sillä vasta tuntiessaan vaihtoehtoja puhuja pystyy 

suunnittelemaan tehokkaita viestintästrategioita ja toimimaan tilanteenmukaisesti. Myös 

vertaisarvioinnin antamista ja vastaanottamista esitettiin harjoiteltavaksi jo opiskelu-

aikana, koska sitä yhä enenevässä määrin harrastetaan myös työpaikoilla.  

Opetusjärjestelyjä koskevat kannanotot olivat jossain määrin ristiriitaisia. Siihen, 

olisiko puheviestintä tarkoituksenmukaisinta integroida muihin aineisiin vai opettaa eril-

lisenä, tämä tutkimus ei antanut yksiselitteistä vastausta. Muista aineista irrallaan opetta-

mista kritisoitiin sen vuoksi, että se vaikeutti opitun yhdistämistä käytännön työhön. Ne, 

joilla oli kokemusta integroinnista, pitivät useimmiten menettelyä mielekkäänä, joskin 

toisaalta jotkut valittivat, että puheviestintään liittyvät asiat eivät silloin olleet tulleet 

riittävän selkeästi esille. Varsinkin opintojen alkuun olisi toivottu jonkinlaista selkeästi 

puhumisen perusasioita käsittelevää opintokokonaisuutta. Myös puheviestinnän opetuk-

sen sijoittamisesta opintoihin esitettiin eriäviä näkemyksiä: toisaalta oltiin tyytyväisiä 

siihen, että puheviestintää oli pidetty esillä silloin tällöin koko opintojen ajan, toisaalta 

taas tyytymättömiä tällaisen käytännön hajanaisuuteen. Sijainniltaan erityisen onnistu-

neena mainittiin opinnäytetyön esittämistä sekä harjoittelujaksoja edeltänyt puheviestin-

nän opetus. Huomionarvoinen on myös ehdotus, jonka mukaan puheviestintää voitaisiin 

opettaa lääkehoidon tapaan läpäisyperiaatteella, siis sekä teoriajaksoilla erillisillä tun-

neilla että lisäksi integroituna kaikilla kliinisillä jaksoilla. Puheviestintä esitettiin liitet-

täväksi jokaisen harjoittelujakson tavoitteisiin omaksi kohdakseen, jolloin opiskelija 

tulisi kiinnittäneeksi siihen enemmän huomiota ja todennäköisesti myös ohjaajalta saisi 

enemmän palautetta. 

Arvostelua aiheutti myös puheviestinnän opetuksen vähyys. Vaikka opetukseen 

yleensä oltiin tyytyväisiä, jotkut haastateltavista katsoivat, etteivät olleet puheviestinnän 

opetuksen riittämättömyyden vuoksi saaneet kaikkia työelämässä tarvittavia valmiuksia. 
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7 PÄÄTELMÄT 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä seuraavaa: 

1. Puheviestintää opetetaan sairaanhoitajille ammattikorkeakoulussa monipuolisesti 

ja useissa yhteyksissä, mutta opetus näyttää olevan jonkin verran hajanaista ja 

sattumanvaraista: esimerkiksi joidenkin haastateltavien mielestä puheviestin-

tään ei ollut kiinnitetty juuri lainkaan huomiota kliinisillä jaksoilla. Ilmeistä on, 

että tällaisilta puutteilta vältyttäisiin, jos viestinnän ja muiden alojen opettajat 

suunnittelisivat puheviestinnän opetuksen yhdessä ohjaajien kanssa varmistaen, 

että puheviestintään liittyvät asiat ovat esillä myös harjoittelujaksojen aikana.  

2.  Siihen, miten puheviestinnän opetus olisi mielekästä sijoittaa suhteessa muihin 

opintoihin, tämä tutkimus ei antanut yksiselitteistä vastausta. Integroimista sekä 

kannatettiin että vastustettiin, samoin kuin puheviestinnän opettamista laajahkoi-

na kokonaisuuksina. Oppimisen kannalta näyttäisi kuitenkin olevan eduksi, jos 

puheviestinnän opetusta yhdistettäisiin ainakin kliinisiin jaksoihin ja opinnäyte-

työn esittämiseen siten, että tarvittavia taitoja käsiteltäisiin ensin teoriassa ja har-

joiteltaisiin sitten käytännössä. 

3. Tutkimus toi esiin tilannelähtöisen opetuksen ongelmat: jotkut haastateltavista 

ilmaisivat suurimman osan saamansa puheviestinnän opetuksen sisällöstä puheti-

lanteina, eikä mistään käynyt ilmi, olivatko he ymmärtäneet kontekstin vain tiet-

tyjen taitojen harjoittelumuodoksi. Mikäli opetustilanteissa harjoittelun kohteena 

olevat puheviestintätaidot määriteltäisiin käyttäen kriteerinä taidon arvioitavuut-

ta, varmistettaisiin se, että opiskelija voi tietoisesti pyrkiä  parantamaan viestin-

täkäyttäytymistään ja saada kehittymisestään palautetta. 

4. Työkokemuksen myötä opituissa puheviestintätaidoissa korostui taito mukauttaa 

viestintää vastaanottajan ja tilanteen vaatimuksiin. Myös suurin osa vaativiksi 

koetuista puheviestintätilanteista edellytti samoja taitoja. Jos henkilö- ja kon-

tekstisidonnaisuutta käsiteltäisiin enemmän jo opetuksessa, voitaisiin toden-

näköisesti vähentää niihin liittyvien taitojen jäämistä työssä ja mahdollisesti 

omien virheiden kautta opittaviksi, ja myös haastavien tilanteiden hallinta hel-

pottuisi näiltä osin. 
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5. Kiire mainittiin useita teemoja käsiteltäessä. Sairaanhoitajat pitivät kykyä hallita 

kiirettä vuorovaikutustilanteissa tärkeänä, mutta sitä oli opittu vasta työelämässä 

– koulutuksessa oli käsitelty lähinnä ihanteellisia tapauksia, joissa potilaalle oli 

annettavissa riittävästi aikaa. On ilmeistä, että jos kiireen hallintaan ohjattaisiin 

jo koulutuksessa, kiire aiheuttaisi työssä nykyistä vähemmän ongelmia. 

6. Esiintymisjännitykseen liittyvät ongelmat tuotiin esiin monissa yhteyksissä. Jos 

sairaanhoitajia opastettaisiin jo opiskeluaikana suhtautumaan jännitykseen asial-

lisesti ja hallitsemaan sitä, on luultavaa, että he selviäisivät työelämän jännittä-

vistäkin puheviestintätilanteista aikaisempaa paremmin. 

7. Puheviestinnän kannalta vaativina potilasryhminä tässä tutkimuksessa mainit-

tiin vaikeasti sairaat ja kuolevat, keskeytyneen raskauden kokeneet, maahan-

muuttajat, dementikot ja afaatikot sekä päihtyneet ja aggressiiviset potilaat. 

Mikäli sairaanhoitajaopiskelijat saisivat opiskeluaikanaan enemmän valmiuksia 

näiden ryhmien kohtaamiseen, ne todennäköisesti koettaisiin vähemmän ongel-

mallisina ja oletettavasti myös niihin kuuluvien potilaiden saaman hoidon taso 

nousisi.  

8. Tutkimus osoitti, että erilaisten ja erilaisissa tilanteissa olevien omaisten koh-

taaminen on yksi aloittelevan sairaanhoitajan suurimpia haasteita. Opetuksessa 

asiaa ei juuri ollut käsitelty, ja omaiset koettiin vaativina ja jopa pelottavina kes-

kustelukumppaneina, varsinkin vaikeissa tilanteissa kuten potilaan kuoltua. On 

syytä olettaa, että jos omaisten kanssa kommunikointiin kiinnitettäisiin enemmän 

huomiota sairaanhoitajien koulutuksessa, se edistäisi vuorovaikutusta heidän 

kanssaan ja auttaisi hoitajia hallitsemiaan erilaisia vaikeitakin viestintätilanteita. 

9. Potilaan opetus ja ohjaaminen on keskeinen osa sairaanhoitajan työtä, mutta sen 

oppiminen on todettu vaikeaksi, ja myös tässä tutkimuksessa ilmeni sairaanhoi-

tajien epävarmuus taidoistaan ohjata erilaisia potilaita. Jos opetusta ja ohjaamista 

käsiteltäisiin opetuksessa perusteellisemmin, sairaanhoitajat todennäköisesti 

selviäisivät tehtävästä paremmin ja tuntisivat itsensä varmemmiksi osaami-

sestaan. 

10. Suullisen raportin esittämistä pidettiin vaativana puheviestintätilanteena. 

Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että opiskelijat hyötyisivät siitä, 

että suullista raportointia sekä käsiteltäisiin teoriassa että harjoiteltaisiin tunneil-
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la ainakin ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa. Vaikkei opiskelija vielä joutui-

sikaan itse esittämään raporttia, hän osaisi arvioida toisten esityksiä ja kiinnittää 

huomiota keskeisiin seikkoihin. 

11. Opetusmenetelmistä sairaanhoitajat pitivät erilaisia harjoituksia kaikkein tehok-

kaimpina. He toivoivat, että esimerkiksi vaikeana pidettyjä tilanteita harjoiteltai-

siin jo opiskeluaikana, jotta niihin ei joutuisi yllättäen työelämässä. Myös harjoi-

tusten videointia ja äänittämistä kannatettiin. Onkin syytä olettaa, että oppimis-

tulokset paranisivat, jos harjoituksia analysoitavine taltiointeineen olisi enem-

män. Ilmeistä on, että harjoitusten lisääminen parantaisi myös niiden tehokkuut-

ta, koska niihin opittaisiin suhtautumaan luontevasti. 

12. Tutkimus osoitti, että palaute on opiskelijoille tärkeä. Haastateltavat kuitenkin 

korostivat, että palaute ei saisi olla vain kielteistä, vaan sen tulisi sisältää myös 

ehdotuksia siitä, miten toimintaa voisi parantaa. Jos palautteenantoa lisättäisiin ja 

kehitettäisiin ehdotettuun suuntaan, se todennäköisesti hyödyttäisi opiskelijoita 

aikaisempaa enemmän. 
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8 POHDINTA 

 

Tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia tietoa ammattikorkeakoulusta valmistu-

neiden sairaanhoitajien saamasta puheviestinnän opetuksesta ja sen tarkoituksenmukai-

suudesta, siis siitä miten se vastaa työn vaatimuksia. Tutkimusstrategia oli laadullinen. 

Aineisto kerättiin teemahaastatteluin ja analysoitiin käyttäen sisällönanalyysiä. Seuraa-

vassa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja keskeisiä tuloksia. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Laadullista lähestymistapaa on arvosteltu epäteoreettisuudesta ja subjektiivisesta kuvai-

lusta sekä siitä, että saatuja tuloksia ei voi yleistää (Ruohotie 1995, 222). Kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointi onkin ongelmallista. Tiedon luotettavuudesta 

puhuminen edellyttää luonnollisesti kriteereitä, joiden avulla luotettavuudesta voidaan 

vakuuttua. Perinteiset luotettavuuskäsitteet perustuvat yleensä oletukseen, jonka mukaan 

on vain yksi konkreettinen todellisuus, jota tutkimuksessa tavoitellaan, ja tiedon luotet-

tavuutta arvioidaan sen mukaan, miten hyvin se vastaa tätä todellisuutta. Kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa sen sijaan oletetaan, että todellisuuksia voi olla useita ja että kukin 

tutkimus tuottaa tietyn näkökulman ilmiöstä, ei objektiivista totuutta. (Mt., 223 – 224.) 

Monet tutkijat ovatkin sitä mieltä, että määrällisen tutkimuksen arviointia varten laaditut 

kriteerit eivät lainkaan sovellu laadulliseen tutkimukseen, koska epistemologiset perus-

teet ovat erilaiset. Joidenkin mielestä taas laadullisen ja määrällisen tutkimuksen arvi-

ointikriteerit eivät olennaisesti eroa toisistaan – kysymys on vain siitä, että ne tulee mää-

ritellä eri tavoin. (Nieminen 1997, 215; Tynjälä 1991, 387 – 389.) 

Yleisesti hyväksyttyjen arviointikriteerien puuttumisesta huolimatta voidaan esit-

tää joitakin perusteita, joiden avulla laadullista tutkimusta voidaan arvioida. Arviointi 

kohdistuu lähinnä aineiston keräämiseen ja analysointiin sekä tutkimuksen raportoin-

tiin. Koska jokainen tutkimus on ainutkertainen ja tilanteeseen sidottu, arviointi ei kui-

tenkaan voi noudattaa tarkkoja sääntöjä. Luotettavuutta tuleekin tarkastella tutkimus-, 

tilanne-, aineisto- ja tutkijakohtaisesti kriittisesti harkiten. (Krause & Kiikkala 1996, 129 

– 132; Nieminen 1997, 216.) Yksi yleinen luotettavuuden mittari on kuitenkin sisällön 

johdonmukaisuus. Tutkimusprosessin tulee olla niin selkeä ja looginen, että lukija 
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pystyy helposti seuraamaan tutkimuksen eri työvaiheita, etenemistä ja päättelyä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 135.) 

Laadullisen tutkimuksen aineiston luotettavuutta voidaan arvioida sen perusteel-

la, miten tarkoituksenmukaisesti se on valittu: tiedot tulee koota sieltä, missä tutkimuk-

sen kohteena oleva ilmiö esiintyy (Nieminen 1997, 216). Tämän tutkimuksen kohde-

joukkoa voidaan pitää tutkimuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisena. Haas-

tateltavat valittiin nimenomaan asetettuihin tutkimustehtäviin sisältyvien kriteereiden 

perusteella: tutkimuslupaa haettiin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden koulutustaan 

vastaavassa työssä olevien sairaanhoitajien haastattelemista varten. Kaikilta tutkimus-

luvan rajaamilta osastoilta ei kuitenkaan saatu kriteerit täyttäviä sairaanhoitajia, ja yksi 

kieltäytyi haastattelusta kiireisiinsä vedoten. Tutkittaviksi siis valikoituivat ne, jotka 

osallistuivat tutkimukseen mielellään ja pitivät tärkeänä sitä, että heidän näkemyksiään 

kartoitettiin. Oma kiinnostus takasi sen, että haastateltavat jaksoivat paneutua kysymyk-

siin ja pohtia niitä perusteellisesti. 

Haastattelun teemoja voidaan niin ikään pitää tutkimustehtävien kannalta rele-

vantteina ja sopivan laajuisina, koska keskustelut toivat esiin haastateltavien näkemyk-

set keskeisistä kysymyksistä ja toisaalta tutkimusaineistoa jäi varsin vähän raportin 

ulkopuolelle.  

Haastattelujen avulla hankitun aineiston luotettavuutta saattaa heikentää sen 

tilannesidonnaisuus. Tutkittavat voivat esimerkiksi jännittää haastattelua ja puhua toisin 

kuin jossakin toisessa tilanteessa. Lisäksi haastattelussa ihmisillä on taipumus antaa 

sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2000, 193 - 194.) Tässä tutkimuksessa 

kaikki haastateltavat suhtautuivat tutkimukseen hyvin myönteisesti ja ilmapiiri oli yleen-

sä varsin vapautunut. Vastaukset osoittavat, että haastateltavat uskalsivat puhua myös 

arkaluontoisista asioista kuten henkilökunnan välisistä erimielisyyksistä ja tilanteista, 

joissa he eivät omasta mielestään olleet osanneet toimia oikein.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuus liittyy läheisesti siihen, missä mää-

rin sattumanvaraiset tekijät ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiin. Tässä tutkimuksessa 

sattumanvaraisuutta pyrittiin vähentämään varaamalla haastatteluihin riittävästi aikaa. 

Huomiota kiinnitettiin myös haastateltavalle mahdollisimman sopivan haastatteluajan-

kohdan valintaan. Tästä huolimatta luotettavuutta saattaa heikentää se, että ilmeisesti 

kolmen haastattelun kohdalla kiire ja osastolta annettu tiukka aikarajoitus hiukan 
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häiritsivät asioihin syventymistä. Yksi haastatteluista keskeytyi hetkeksi paikanvaihdok-

sen vuoksi. Nauhurin käyttö ei näyttänyt häiritsevän haastateltavia, joskin nauhan kään-

täminen aiheutti vähäisiä katkoksia keskusteluihin. 

Kvantitatiivisen suuntauksen mukaan tutkimuksen kohde on tutkijasta riippuma-

ton, kun taas kvalitatiivinen strategia perustuu sille käsitykselle, että kohde ja tutkija 

ovat vuorovaikutuksessa. Tutkijan on tällöin hyväksyttävä ja toisaalta tiedostettava vali-

diteetin riskitekijänä myös se, että hänen omat tunteensa ja reaktionsa vaikuttavat 

havaintoihin ja niiden tulkintaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 23; Patton 1990, 85.) Tässä 

tutkimuksessa tutkija pyrki tietoisesti toimimaan mahdollisimman neutraalisti ja ole-

maan vaikuttamatta haastateltavien mielipiteisiin.  

Ruohotie (1995, 228) muistuttaa, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston tul-

kinta on perusteiltaan sosiaalisten merkitysten tulkintaa. Aineiston kerääminen tapahtuu 

yleensä kielen välityksellä, samoin tulosten tulkinta ja raportointi. Kaikkosen (1999, 

432) mukaan kyse on monin tavoin siitä, millaiseksi kieli ymmärretään, mitä rajoituksia 

siinä ja sen käytössä nähdään sekä millaista kieltä tutkija itse käyttää. Tutkijan on tie-

dostettava, että tutkittavilla on vaikeuksia ilmaista käsityksiään ja ajatuksiaan kielelli-

sesti tarkoittamallaan tavalla, samoin kuin tutkijan on vaikea ymmärtää oikein tutkitta-

vien ilmaisuja. Tulkinnoissa piilee aina virheiden mahdollisuus, koska tutkija voi 

ymmärtää ja tulkita saamaansa informaatiota ja siihen sisältyviä merkityksiä tarkoite-

tusta poikkeavalla tavalla.  

Näin ollen tutkijan tulee ottaa kantaa myös siihen, millaiset edellytykset hänellä 

on ollut päästä sisälle tutkittavaan todellisuuteen (Ruohotie 1995, 223). Tutkittavien 

ilmaisemien merkitysten ymmärtämiseksi on välttämätöntä, että tutkija ymmärtää tutki-

mukseen osallistuvien elämismaailman ja puhetyylin. Tässä suhteessa luotettavuutta 

lisäsi sen, että tutkimuksen tekijä on toiminut sairaanhoitajien äidinkielen ja viestinnän 

opettajana viisi vuotta, ja hänellä on myös omakohtaista kokemusta hoitotyöstä ja sai-

raalasta työympäristönä. Tutkimuksen kannalta keskeisen käsitteen ”puheviestintä” 

määritelmästä keskusteltiin kunkin haastattelun alussa, muiden käsitteiden kohdalla 

haastateltavien ja haastattelijan yhteinen kokemusmaailma riitti hyvin todennäköisesti 

takaamaan keskinäisen ymmärryksen. Tutkijan arvion mukaan saadun aineiston totuu-

denmukaisuutta ei ole syytä epäillä.  
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Osaltaan tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkija aineistoa kerätessään ja 

tietoa tallentaessaan on nopea ja huolellinen: muistiinpanojen on oltava tarkkoja ja yksi-

tyiskohtaisia (Cohen & Manion 1997, 112). Tässä tutkimuksessa kaikki haastattelut 

nauhoitettiin, mikä luonnollisesti lisäsi luotettavuutta, koska kaikki sanallinen tieto 

saatiin näin talteen ja kyettiin analysoimaan. Peräkylän (1997, 206 – 207) mukaan 

induktiivisesti etenevässä tutkimuksessa aineiston tallettaminen mahdollisimman laajas-

ti on paikallaan, koska tutkimuksen alussa ei yleensä vielä tarkasti tiedetä, mihin 

ilmiöihin jatkossa keskitytään. Edelleen hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että tutki-

muksen luotettavuuteen vaikuttavat myös nauhoitusten tekninen taso sekä translitte-

roinnin riittävä täsmällisyys. Tässä tutkimuksessa äänitykset onnistuivat moitteettomasti. 

Varmuuden vuoksi nauhat kuunneltiin aina haastattelupäivän iltana, ja samassa 

yhteydessä tutkija teki muistiinpanoja havainnoistaan. Myöhemmin äänitykset translit-

teroitiin analysointia varten lähes sanatarkasti.  

Haastateltavien määrä oli alun perin suunniteltu melko pieneksi, noin kymme-

neksi, jotta tulosten tarkka analysointi olisi mahdollista. Tutkijan arvion mukaan 15 

tutkittavan joukko täytti myös laadullista tutkimusta koskevan redundanssikriteerin, jota 

muun muassa Lincoln ja Guba (1990, 202) pitävät ensisijaisena kohdejoukon kokoa 

pohdittaessa. Haastattelujen loppuvaiheessa saturaatio olikin keskeisten kysymysten 

kohdalla selvästi havaittavissa, eikä ollut syytä olettaa, että lisähaastattelut olisivat 

tuoneet uutta tietoa. 

Ajatukseen, että on olemassa tietty määrä aineistoa, joka tuo esiin teoreettisesti 

merkittävän tuloksen, liittyy kuitenkin ongelmia, joista esimerkiksi Hirsjärvi ym. (2000, 

169) ovat huomauttaneet. Riippuu tutkijasta, miten paljon hän aineistoa kerätessään voi 

löytää tai huomata jatkuvasti uusia näkökulmia. Tavallaan saturaatioajattelu on myös 

ristiriidassa sen kvalitatiiviseen tutkimukseen yleensä liitetyn ajatuksen kanssa, että 

kaikki tapaukset ovat ainutlaatuisia. Ei ole kahta samanlaista haastateltavaa, ja myös 

haastattelija muuttuu jo tutkimuksensakin myötä. Milloin tutkija voi olla varma, että 

kohde ei missään tapauksessa tuota enää uutta informaatiota? Rajatessaan aineistoaan 

tutkija aina samalla kaventaa mahdollisuuksiaan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä syvim-

mällä mahdollisella tavalla, kuten Kaikkonen (1999, 432) on huomauttanut. Saturaatio-

ajatteluun perustuva menettely on kuitenkin laadullisissa tutkimuksissa yleisesti käytös-

sä, ja se näyttää osoittautuneen käytännössä koetelluksi keinoksi jotenkin määritellä 

kerättävän aineiston määrää. 
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Aineiston keräämisen lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuus riippuu siitä, 

miten aineiston analysoinnissa on onnistuttu. Patton (1990, 371 – 372) muistuttaa, että 

koska jokainen kvalitatiivinen tutkimus on ainutlaatuinen, myös käytetty analyysimene-

telmä on ainutkertainen. Asioiden merkitystä ei voi määritellä millään kaavoilla eikä tut-

kijan analyyttisiä ajatusprosesseja voida koskaan jäljittää täydellisesti. Inhimillinen 

tekijä on kvalitatiivisen tutkimuksen ja analyysin sekä vahvuus että heikkous: tulokset 

riippuvat tutkijan tiedoista ja taidoista, harjaantuneisuudesta, käsityksistä ja älystä. Ana-

lyysimenetelmästä riippumatta tutkijan velvollisuus onkin valvoa ja raportoida menette-

lytapansa ja prosessinsa niin täydellisesti ja totuudenmukaisesti kuin mahdollista. 

Sisällönanalyysin haasteellisuutena pidetään sitä, miten tutkija onnistuu pelkistä-

mään aineiston ja muodostamaan siitä kategoriat niin, että ne kuvaavat mahdollisimman 

luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. Tuloksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutki-

ja pystyy osoittamaan yhteyden tuloksen ja aineiston välillä. Kategorioiden muodostami-

seen liittyy sekä empiirisyyden että käsitteellistämisen haaste: niillä pitää olla yhteys 

aineistoon ja niiden tulee liittyä järkevästi luotuun käsitejärjestelmään. (Kyngäs & Van-

hanen 1999, 10.) 

Tässä tutkimuksessa on noudatettu menetelmäkirjallisuudessa määriteltyjä, ylei-

sesti käytössä olevia sisällönanalyysin periaatteita. Analyysi pohjautuu konkreettiseen 

translitteroiduista haastatteluista koostuvaan aineistoon, josta on systemaattisesti ja 

kurinalaisesti edetty alaluokitusten kautta yhä käsitteellisemmälle tasolle. Tutkimuksen 

luotettavuutta on pyritty lisäämään kuvaamalla tutkimuksen kulkua mahdollisimman 

tarkasti. Luokkien nimiä muodostettaessa on kuvattu luokkien sisältöä ja käytetty ylei-

sesti tunnettuja käsitteitä ja kieltä tukeutuen koko ajan haastateltavien tuottamaan 

aineistoon ja käsitteistöön. Analyysin tueksi on esitetty alkuperäisaineistosta suoria 

lainauksia, jotka mahdollistavat sen, että lukija voi muodostaa oman käsityksensä 

tehdyistä ratkaisuista.  

Luotettavutta lisää myös se, että aineistosta on pyritty analysoimaan vain ilmi-

sisältö eikä siis yritetty tulkita piilossa olevia viestejä. Toisaalta tulkintoja on laadulli-

sessa sisällönanalyysissä mahdoton välttää – edustaahan jo ilmaisujen pelkistäminen 

alkuperäisaineistosta jonkinasteista tulkintaa, kuten Kyngäs ja Vanhanen (1999, 11) ovat 

huomauttaneet. 
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Laadullisen tutkimuksen raportoinnista ei voida antaa yhtä selviä ohjeita kuin 

määrällisen, jonka raportti etenee tutkimuksesta toiseen vakiintuneiden periaatteiden 

mukaisesti. Tutkimuksen luotettavuuden toteamiseksi raportilta voidaan edellyttää arvi-

oitavuutta ja toistettavuutta; jälkimmäisellä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että toinen 

tutkija tulisi samaa aineistoa käsitellessään samaan lopputulokseen. (Nieminen 1997, 

220.) Tässä tutkimuksessa arvioitavuus toteutuu siten, että raportti on pyritty laatimaan 

niin selkeästi ja yksityiskohtaisesti, että lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä 

ja arvioida sitä. Toistettavuus ilmenee siinä, että lukijan voidaan olettaa vakuuttuvan 

tehtyjen ratkaisujen oikeutuksesta, muodostettujen luokkien perusteluista ja tutkimuksen 

kulun luotettavuudesta. Tutkimustulokset on pyritty raportoimaan huolellisesti siten, että 

ne vastaavat tutkimustehtäviä, ja pohdinta pohjaa tutkimuksen tuloksiin. 

Melko pieneltä kohdejoukolta haastatteluin saatuun aineistoon perustuvat tutkimus-

tulokset ovat luonnollisesti aina kontekstisidonnaisia, ja niiden yleistämisessä tulisi olla 

varovainen. Tulokset ovatkin lähinnä suuntaa antavia. Suurempi aineisto olisi antanut 

laajemman ja monipuolisemman kuvan, mutta silloin ehkä olisi menetetty jotakin tutki-

muksen tarkkuudesta – ottaen huomioon, että resurssien rajallisuuden vuoksi oli kuiten-

kin pakko selvittää joko vähän paljosta tai paljon vähästä. 

8.2 Keskeisten tutkimustulosten tarkastelu 

Tämä tutkimus tuotti tietoa sairaanhoitajien ammattikorkeakoulussa saaman puhevies-

tinnän opetuksen tarkoituksenmukaisuudesta työelämän kannalta ja antoi siten viitteitä 

opetuksen kehittämiseksi. Puheviestinnän tutkimuksen kentässä poikkitieteellinen, 

kasvatustieteeseen ja hoitotieteeseen tukeutuva tutkimus edustaa näin ollen soveltavaa 

puheviestintätutkimusta. 

Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajille oli opetettu puheviestintää monissa yhte-

yksissä: sekä omina kokonaisuuksinaan lähinnä viestinnässä että integroituna muuhun 

koulutukseen. Opetus vaikutti kuitenkin jonkin verran hajanaiselta ja satunnaiselta. Var-

sinkin ammattiopintojen kohdalla tämä johtunee ainakin osittain siitä, että kun kommu-

nikointia oli käsitelty muun opetuksen yhteydessä, sitä oli myös vaikeampi muistaa ja 

hahmottaa erillisenä. Eniten puutteita näytti ilmenevän harjoittelujaksoilla, joilla jotkut 

haastatelluista olivat jääneet kokonaan vaille puheviestintään liittyvää opastusta. Opetus 

oli painottunut verbaalisiin ja nonverbaalisiin taitoihin, kuten ilmaisun selkeyteen ja 
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ymmärrettävyyteen sekä asianmukaiseen sanattomien viestien käyttöön. Keskustelutai-

toihin oli kiinnitetty vähemmän huomiota, mahdollisesti niiden oli mielletty sisältyvän 

muihin osa-alueisiin. Työn kannalta opetuksen sisältö vaikutti sikäli tarkoituksenmukai-

selta, että käsitellyt taidot olivat enimmäkseen samoja, joita sairaanhoitajat pitivät työs-

sään keskeisinä ja jotka on todettu tärkeiksi myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Poski-

parta 1994; Routasalo 1997). Huomionarvoista on, että useat haastateltavista kuvasivat 

saamansa puheviestinnän opetuksen sisältöjä puhetilanteina, mikä saattaa viitata siihen, 

ettei taitojen opetukseen ole kiinnitetty riittävästi huomiota (vrt. Valo 1994, 1995b). 

Varsinaista puheviestinnän taito-opetusta (CST) ei ollut ilmeisesti sovellettu lainkaan.  

Puheviestinnän opetuksen määrää koskevat arviot vaihtelivat huomattavasti, 

joistakin tunneista aina kahteen opintoviikkoon. Tutkimuksen keskeisen tavoitteen kan-

nalta määrillä ei kuitenkaan ole merkitystä niinkään tässä yhteydessä kuin saadun ope-

tuksen tarkoituksenmukaisuutta pohdittaessa – olennaistahan on se, oliko opetusta haas-

tateltavien mielestä saatu riittävästi vai ei. Huomattavaa kuitenkin on, että yli puolet 

vastaajista oli sitä mieltä, että puheviestintää oli käsitelty vähän, mikä viittaa siihen, että 

suurempi määrä olisi odotuksenmukainen, ellei peräti toivottava. 

Myös työssä sairaanhoitajat olivat oppineet runsaasti puheviestintätaitoja – mo-

net mielestään jopa enemmän kuin opinnoissa. Tosin koulutuksessa ja työssä opitun 

vertailu on vaikeaa jo senkin vuoksi, että työssä oppimisessa on usein kyse koulutukses-

sa käsitellyn tiedon soveltamisesta käytäntöön. Kokemuksesta oppimisessa välttämättö-

män reflektoinnin (Ruohotie 1998a, 1998b, 2000) osuus jäi tässä selvittämättä. Työ-

kokemuksen kautta omaksuttuja puheviestintätaitoja kuvattiin myös niukemmin ja 

ylimalkaisemmin kuin koulutuksessa opittuja. Syynä tähän lienee se, että kyse on koke-

muksellisesta tiedosta, joka on omakohtaisuutensa vuoksi vaikeammin kommunikoi-

tavissa kuin opetuksessa käsitteiden avulla välittynyt tieto, kuten esimerkiksi Eteläpelto 

(1992, 27) on todennut. Työkokemuksen kautta oli opittu varsinkin mukauttamaan omaa 

ilmaisua viestintäkumppanin ja tilanteen mukaan. Luonnollisesti aikaa myöten koke-

muksen tuoma varmuus ja samantyyppisten tilanteiden toistuminen auttavat selviyty-

mään myös vaativista tilanteista yhä paremmin, kuten jotkut haastateltavista totesivat-

kin. Työssä opittujen taitojen kohdalla on kuitenkin syytä miettiä, olisiko niitä voitu 

opettaa jo aikaisemmin. Toivottavaahan on, että valmiuksia saataisiin mahdollisimman 

paljon jo opintojen aikana eikä todellisia potilaita ja omaisia jouduttaisi käyttämään 

harjoittelumateriaalina.  
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Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat olivat enimmäkseen tyytyväisiä ammatti-

korkeakoulussa saamaansa puheviestinnän opetukseen ja uskoivat, että koulutus oli 

antanut heille hyvät perusvalmiudet selvitä työn vaatimuksista. Tulos on yhdenmukai-

nen aikaisempien tutkimusten kanssa: sairaanhoidon opiskelijat ovat yleensäkin kuvan-

neet koulutuksessa saamansa esiintymis- ja vuorovaikutustaidot hyviksi ja riittäviksi 

(Hildén 1999; Härkin 2000; Kankainen 1994; Kuokkanen & Leino-Kilpi 1995; Leino-

Kilpi 1991, 1993 ; Länsmans 1997; Manninen, Maunu & Pyykkönen 1995). Yleisestä 

linjasta poikkeaa vain Solanten (1997) tutkimustulos, jonka mukaan puutteita oli nimen-

omaan valmiuksissa kohdata potilas. Toisaalta vaikka myös Räisäsen (2002) tutkimuk-

sen mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuvat sairaanhoitajat arvioivat hallitsevansa 

vuorovaikutukseen liittyviä asioita varsin hyvin, he kokivat taitonsa kuitenkin heikom-

miksi kuin opistoasteelta valmistuvat. Varsinkin ohjaus- ja opetustoimintojen kohdalla 

erot olivat merkitseviä. Niin ikään eräät asiakkaiden kokemuksia kartoittavat tutkimuk-

set antavat viitteitä siitä, että terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksessa pitäisi 

aikaisempaa enemmän kiinnittää huomiota vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen. 

Esimerkiksi Kukkola (1997) havaitsi merkittäviä eroja potilaiden terveyskeskuksen 

vastaanotolla haluaman ja saaman kommunikaation välillä, joskin potilaat olivat pääosin 

tyytyväisiä varsinkin sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien viestintään. Myös potilaiden 

ja hoidonantajien käsitykset toteutuneesta kommunikaatiosta poikkesivat jonkin verran 

toisistaan.  

Tutkimus toi esiin myös työelämän puheviestintätilanteissa ilmenneitä vaikeuk-

sia ja opetukseen kohdistuvaa kritiikkiä. Ongelmakohtia koskeva tieto tuki pääosin ai-

kaisempia tutkimustuloksia, joita on saatu selvitettäessä sairaanhoitajan työtä yleisem-

mällä tasolla. Keskeiseksi ongelmaksi, jonka ratkaisemiseen myös koulutuksen toivot-

tiin antavan valmiuksia, tutkimuksessa osoittautui sairaanhoitajan työn alituinen kiire, 

jonka jo aiemmin on todettu lisääntyneen (Keckman-Koivuniemi 2000) sekä haittaavan 

potilaan ja hoitajan välistä vuorovaikutusta (Mattila 2001; Rosqvist 2003; Turunen 

1997). Tässä yhteydessä kritisoitiin myös opetuksen lähinnä riittävänä ajankäyttönä 

ilmenevää ihanteellisuutta. Samansuuntaisia tuloksia on esittänyt Leino-Kilpi (1991). 

Toisaalta kiireen vaikutuksista on myös lähes päinvastaisia tutkimustuloksia (Kukkola 

1997; Rosqvist 2003), joten kysymys kaipaisi vielä perusteellisempaa selvittämistä. 

Toinen eri yhteyksissä usein mainittu ongelma koski esiintymiseen liittyvää jännit-

tämistä. Hoitoalan tutkimuksessa se ei tiettävästi ole aikaisemmin tullut esiin, joskin 
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puheviestinnän yhteydessä ilmiötä on tutkittu runsaasti (esim. Almonkari 2000; Pörhölä 

1995b; Sallinen-Kuparinen 1986). Opetukseen kohdistuva kritiikki osoitti, ettei tutki-

musta kuitenkaan kyetä hyödyntämään käytännön opetustyössä, kuten myös Valkonen 

(1995) on aikaisemmin todennut. 

Huomattava osa sairaanhoitajien erityisen haastaviksi kokemista puheviestintäti-

lanteista koski potilassuhteita. Huomionarvoista on, että haastatellut näyttivät sisäistä-

neen vuorovaikutuksen institutionaalisuuden itsestäänselvänä: lähtökohtana oli, että am-

mattilainen pyrkii tiettyyn tavoitteeseen ja hallitsee tilanteen. Erityisen vaikeana pidet-

tiin vakavasti sairaan ja kuolemaa lähestyvän potilaan kohtaamista, mikä tulos on yh-

denmukainen aikaisemman tutkimuksen kanssa (Kuuppelomäki 2002; Mölsä 1993; 

Wäre 1996). Toisen kommunikatiivisesti ongelmallisen potilaiden ryhmän muodostivat 

keskeytyneen raskauden kokeneet. Gynekologisen ja varsinkin aborttipotilaan hoitosuh-

teen vaikeuden ovat aikaisemmin osoittaneet asiakkaan kannalta muun muassa Kärkkäi-

nen (1994) ja Poikajärvi (1998). Ongelmia tuotti myös asiakkaan poikkeava kommuni-

kointi, jota tämän tutkimuksen luokittelun mukaan aiheuttivat vieraskielisyys ja -kult-

tuurisuus, tietyt sairaudet sekä päihtymys ja aggressiivisuus. Pääpiirteissään samojen 

tekijöiden on todettu hankaloittavan vuorovaikutusta myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

(Hirvonen & Salanterä 2002; Härkin 2000; Rasimus 2002; Silfver ym. 1993; Wäre 

1996). Myös omaisten kanssa kommunikointi koettiin vaativaksi, mikä tieto niin ikään 

tukee aikaisempia tutkimustuloksia (Kuuppelomäki 2002; Lehto 2004; Mäkinen 1996; 

Silfver ym. 1993). Jonkin verran ristiriidassa aikaisemman tutkimuksen (Keckman-

Koivuniemi 2000) kanssa näyttäisi olevan se tutkimustulos, ettei työyhteisön keskuudes-

sa havaittu ongelmia, jotka ilmenisivät puheviestinnässä tai vaikuttaisivat siihen. Vaati-

vaksi puheviestintätilanteeksi koettiin myös potilaan opetus ja ohjaaminen, joiden 

ongelmat ja omaksumisen vaikeus on osoitettu aikaisemminkin (Aavarinne 1993; Räisä-

nen 2002), joskin myös päinvastaisia tutkimustuloksia on saatu (Härkin 2000; Leino-

Kilpi 1993; Sarajärvi 2002). Hiukan yllättäen vaikeana pidettiin niinkin tavanomaista 

puheviestintätilannetta kuin suullisen raportin esittämistä. 

Erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelua ja harjoitusten taltiointia pidettiin 

tehokkaimpana tapana opiskella puheviestintätaitoja sekä yleensä että vaativiksi koettuja 

tilanteita ennakoiden; samansuuntaisia arvioita ovat esittäneet mm. Leiber (1995) ja 

Poskiparta (1994). Palautteen saamista pidettiin tärkeänä ja varsinkin harjoittelujakson 

ohjaajan antama palaute oli ollut hyödyllistä, mitä tietoa myös aikaisempi tutkimus 
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tukee (Koskinen & Silen-Lipponen 2001; Munnukka 1997; Veräjänkorva 1996). Usein 

palaute oli kuitenkin ollut niukkaa eikä ollut tukenut opiskelijan itsearviointia eikä taito-

jen kehittämistä, mikä on ennenkin todettu puheviestinnän opetuksen yleiseksi puutteek-

si (Almonkari 2000; Sallinen 1994c; Suomalainen 1999). Arviointia ei mainittu lainkaan 

erikseen – ilmeisesti sen on ymmärretty sisältyvän palautteeseen. 

Opetusjärjestelyjen tarkoituksenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin tämä tutki-

mus ei antanut yksiselitteistä vastausta. Integroimista muihin aineisiin sekä kannatettiin 

että vastustettiin, samoin kuin puheviestinnän opettamista laajahkoina kokonaisuuksina. 

Jonkin verran arvosteltiin myös puheviestinnän opetuksen vähyyttä, jonka vuoksi osa 

työelämässä tarvittavista valmiuksista oli jäänyt saavuttamatta. 

Puheviestintätaitojen oppimiseen vaikuttavina tekijöinä mainittiin opetuksen 

sisältö, määrä ja opetusmenetelmät sekä opetusjärjestelyt, samoin kuin opettajan ja 

ohjaajan sekä opiskelutovereiden ja asiakkaiden/potilaiden toiminta. Omaa osuuttaan 

oppimisessaan opiskelijat tarkastelivat kuitenkin melko vähän, mikä voi viitata oppimis-

käsitykseen, jossa opiskelijat eivät oikein miellä itseään vastuullisina oppijoina ja tiedon 

konstruoijina. 

Kaikkiaan tutkimuksen voidaan katsoa vastanneen melko kattavasti asetettuihin 

kysymyksiin ja tuottaneen uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää sairaanhoitajien puhe-

viestinnän opetuksen kehittämisessä sekä didaktisella että opetussuunnitelmatasolla. 

Niin ikään tuloksista on hyötyä rakennettaessa yhteistyötä opiskelijoiden, opettajien ja 

työelämän edustajien kanssa opiskelijoiden ohjaamiseksi ja tukemiseksi, sekä edelleen 

kehitettäessä hoitajan ja potilaan välistä vuorovaikutussuhdetta. 

Uutta tutkimuksessa on se, että sairaanhoitajien puheviestintää ja sen opetusta on 

tarkasteltu viestinnän näkökulmasta. Aikaisemminhan puheviestinnän ja hoitotyön näke-

mysten yhdistäminen on ollut puutteellista, koska sairaanhoitajien puheviestintää on tar-

kasteltu lähes yksinomaan hoitotieteen lähtökohdista.  
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9    KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Tutkimuksen tuloksista ovat johdettavissa seuraavat sairaanhoitajien puheviestinnän 

opetusta koskevat kehittämisehdotukset: 

Puheviestinnän opetuksen suunnittelua tulisi tehostaa ja se olisi syytä toteuttaa 

eri alojen opettajien yhteistyönä. Myös harjoittelujaksojen ohjaajien tulisi osallistua 

suunnittelutyöhön. Luontevalta tuntuisi, että päävastuu olisi viestinnän (suomen kielen, 

äidinkielen) opettajalla, joka koordinoisi opetuksen niin, että se muodostaisi mielekkään 

kokonaisuuden: kaikki tarpeelliset puheviestinnän osa-alueet tulisivat käsitellyiksi par-

haalla mahdollisella tavalla ja päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Yhteistyö olisi omiaan 

parantamaan myös opettajien ja ohjaajien valmiuksia, kun he perehtyisivät toistensa työ-

hön ja koulutuksen kokonaisuuteen. Niin ikään se edistäisi realistista tavoitteidenasette-

lua ja sellaisten opetusmenetelmien kehittämistä, jotka tukisivat teorian ja käytännön 

integrointia, mikä on tärkeää muun muassa lähiopetuksen määrän vähenemisen vuoksi. 

Puheviestinnän  sijoittamiseen suhteessa muihin opintoihin tulisi kiinnittää eri-

tyisesti huomiota. Ilmeisesti puheviestintää olisi tarkoituksenmukaista opettaa sekä 

omana opintojaksonaan lähinnä opintojen alussa että myöhemmin integroituna muihin 

opintojaksoihin ja harjoitteluun. Ennen kliinisiä jaksoja olisi syytä käsitellä kyseisen 

jakson puheviestintään liittyviä erityiskysymyksiä, ennen opinnäytetyön esittämistä taas 

valmentaa esimerkiksi tutkimuksen esittelemiseen ja siitä keskustelemiseen. Toisaalta 

harjoitteluun liittyvää teoriaa voitaisiin opiskella myös sekä käytännön jakson aikana 

että sen jälkeen, jolloin opiskelijan olisi helpompi reflektoida käytännön tilanteita ja 

yhdistää ne teoriaan. Näin pystyttäisiin ainakin jossain määrin välttämään tämänkin tut-

kimuksen esiin tuoma teorian ja käytännön yhdistämisen vaikeus. 

Tutkimustulokset antoivat haasteita myös eräiden puheviestinnän opetuksen 

sisällön osa-alueiden käsittelyn kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Niiden hallinnassa oli 

esiintynyt ongelmia työssä eikä niihin ollut annettu riittävästi valmiuksia koulutuksessa. 

Aikaisempaa korostetummin tulisi ensinnäkin tuoda esiin puheviestinnän tilanne- ja 

henkilösidonnaisuus. Kommunikoinnin mukauttamista tilanteen ja viestintäkumppanin 

mukaan voidaan pitää sairaanhoitajan keskeisenä puheviestintätaitona, mutta tutki-

muksen mukaan sitä oli opittu enimmäkseen vasta työelämässä. Toinen vasta työssä 

kohdattu haaste oli jatkuva kiire, joka vaikuttaa viestintään monin tavoin. Se on aikai-
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semmissakin tutkimuksissa todettu sairaanhoitajan työssä keskeiseksi ongelmaksi, mutta 

koulutuksen antamat mallit olivat olleet tässä suhteessa jopa ristiriidassa todellisuuden 

kanssa. Kiireen hallintaan vuorovaikutustilanteissa tulisikin kiinnittää huomattavasti 

aikaisempaa enemmän huomiota. Myös esiintymisvarmuuden kehittäminen oli tutki-

muksen mukaan riittämätöntä. Esiintymisen pelkääminen voi rajoittaa ihmisen elämää 

monella tavalla, ja sairaanhoitajan työ sisältää yhä enemmän esimerkiksi asiantuntijaesi-

tysten pitoa, joten koulutuksen pitäisi antaa mahdollisimman hyvät valmiudet julkiseen 

esiintymiseen ja varsinkin esiintymisjännityksen hallitsemiseen. Viestintäarkuuden ylei-

syys ja erilliskurssien todettu tehokkuus puoltavat sitä, että hoitoalalalla tulisi mahdolli-

suuksien mukaan järjestää myös erillisiä kursseja esiintymisjännityksestä kärsiville.  

Puheviestinnän opetuksessa olisi syytä käsitellä aikaisempaa perusteellisemmin 

myös tiettyjä työssä eteen tulevia tilanteita. Lisää valmiuksia tämän tutkimuksen mukaan 

kaivattaisiin ensinnäkin kommunikatiivisesti vaativien potilaiden kohtaamiseksi. 

Vakavasti sairaiden ja kuolevien sekä keskeytyneen raskauden kokeneiden ongelmalli-

suus on todettu aikaisemmassakin tutkimuksessa. Maahanmuuttajat ovat myös tervey-

denhuollossa kasvava ryhmä, samoin kuin päihtyneet, joiden käyttäytymiseen usein 

liittyy aggressiivisuutta. Afasian ja dementian voidaan olettaa lisääntyvän väestön ikään-

tyessä ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle; tällöinhän kasvaa niin hoidettavien 

kuin ikääntymiseen liittyvien sairauksienkin määrä.  

Tärkeä kehittämishaaste on myös opastaminen vuorovaikutukseen omaisten 

kanssa. Sairaanhoitajien puheviestinnän opetuksessa on keskitytty lähinnä potilaan ja 

hoitajan väliseen vuorovaikutukseen, ja omaisten kanssa kommunikointi näyttää jääneen 

liian vähälle huomiolle. Potilaan omaisten ja läheisten kanssa joudutaan kuitenkin usein 

hyvinkin vaativiin puheviestintätilanteisiin. Erityisen vaikeana sairaanhoitajat pitivät 

kuolleen potilaan omaisen kohtaamista ja toivoivat koulutuksen valmentavan siihen pa-

remmin. Luonnollisesti suruun osanoton osoittaminen vaihtelee tilanteen ja siihen osal-

listuvien henkilöiden mukaan, mutta varmaankin jonkinlaisia toimintamalleja voitaisiin 

koulutuksessa käydä läpi.  

Parempia valmiuksia koulutuksen tulisi antaa niin ikään potilaan opetukseen ja 

ohjaamiseen, jotka on aikaisemmassakin tutkimuksessa todettu vaativiksi. Erityisen 

tärkeäksi ohjaamis- ja opetustaitojen huomioimisen sairaanhoitajien koulutuksessa tekee 

se, että potilaiden opetuksen vaateet lisääntyvät tulevaisuudessa esimerkiksi hoito-

aikojen lyhentymisen vuoksi. Myös suullisen raportoinnin opetusta olisi aiheellista 
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tehostaa. Vaikka kysymyksessä on yksi sairaanhoitajan työn keskeisistä puheviestintä-

tilanteista, sen käsittely koulutuksessa oli jäänyt hyvin vähälle huomiolle, minkä vuoksi 

raportointi varsinkin työuran alussa oli koettu hyvin vaikeaksi. 

Tutkimustulokset antoivat viitteitä myös opetusmenetelmien kehittämiseksi. 

Työssä eteen tulevien tilanteiden, myös vaativiksi koettujen, harjoittelua olisi syytä 

lisätä. Tilanneharjoittelulla pitäisi kuitenkin aina olla selkeät tavoitteet ja arviointi-

kriteerit, jotta opiskelun kohteena olevien puheviestintätaitojen oppiminen voisi toteu-

tua. Käytännössä puheviestintätilanteiden opiskelu olisi ehkä luontevinta yhdistää labo-

raatio-opiskeluun, onhan erilaisia hoitotoimenpiteitäkin tapana opiskella simuloiduissa 

tilanteissa. Oppimista voitaisiin tehostaa videoimalla ja äänittämällä harjoituksia ja 

analysoimalla suorituksia tallenteiden avulla, mikä on todettu oppimisen kannalta hyvin 

tehokkaaksi. Varsinkin videointien katseluun tulisikin aina yhdistää erittelevä ja arvioiva 

keskustelu, joka auttaa oppijaa kiinnittämään huomionsa relevantteihin kohtiin. 

Palautteen antoa tulisi lisätä ja kehittää niin, että se tukisi opiskelijan itsearviointia ja 

tavoitteiden parempaa saavuttamista 
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10   JATKOTUTKIMUSAIHEET 
 

Vaikka sekä hoitotyötä että sairaanhoitajan ammattia ja koulutusta on viime vuosina 

tutkittu runsaasti, puheviestinnän tutkimus on tässä yhteydessä ollut vähäistä. Puhevies-

tintätaidot ovat kuitenkin olennainen osa sairaanhoitajan ammattitaitoa, ja työn jatkuvas-

ti itsenäistyessä ja laaja-alaistuessa vaaditaan yhä kehittyneempiä kommunikaatiotaitoja. 

Näin ollen lisää kaivattaisiin varsinkin sellaista tutkimustietoa, jota voitaisiin hyödyntää 

opetuksen suunnittelussa.  

Tämän tutkimuksen näkökulma rajoittui sairaanhoitajien kokemuksiin. Olisikin 

aiheellista selvittää lisäksi asiakkaiden/potilaiden, näiden omaisten ja muiden läheisten, 

työtovereiden ja esimiesten sekä opettajien ja ohjaajien käsityksiä nuorten sairaanhoita-

jien puheviestintätaidoista ja mahdollisesti myös niiden kehittymisestä työssäoloaikana. 

Näin saataisiin laajemmin ja monipuolisempaa tietoa, jonka pohjalta opetusta voitaisiin 

kehittää. Toisaalta puheviestintätaitojen arviointi on ongelmallista, ja myös siitä kaivat-

taisiin lisää tietoa. 

Tämä tutkimus ei antanut yksiselitteistä vastausta siihen, miten puheviestintä 

olisi tarkoituksenmukaisinta sijoittaa suhteessa muuhun opiskeluun. Kysymys on kuiten-

kin tärkeä opetuksen suunnittelun kannalta. Onko mielekästä käsitellä yhden opintojak-

son aikana asioita, joiden tulisi olla koko ajan esillä? Mihin aineisiin ja miten puhevies-

tintä olisi tarkoituksenmukaisinta integroida? Miten teoria ja käytäntö saataisiin parhai-

ten yhdistetyksi? Olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi se, miten kysymys on eri 

ammattikorkeakouluissa ratkaistu, mihin ratkaisut perustuvat ja miten onnistuneina niitä 

voidaan pitää. Vertailu toisi uutta tietoa suunnittelun tarpeisiin.  

Myös mahdollisuuksia puheviestinnän täydennys- ja lisäkoulutukseen ja työn-

ohjaukseen sekä sairaanhoitajien suhtautumiseen niihin olisi aiheellista selvittää. Miten 

saada opiskelija ja myöhemmin juuri valmistunut, ammatillisen kasvunsa alussa oleva 

sairaanhoitaja jatkossakin kiinnittämään huomiota sanallisen ja sanattoman viestinnän 

tärkeyteen? Miten ohjata hänet jatkuvaan itsensä kehittämiseen myös puheviestinnässä? 

Tämän selvittäminen olisi tärkeää, jotta sekä opiskelijoille että valmiille sairaanhoitajille 

pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja selviämiseen yhä 

vaativammaksi käyvästä työstään. 
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Muuan mielenkiintoinen sairaanhoitajan työhön liittyvä tutkimusaihe olisi ajan-

käyttö. Kiire on tullut jatkuvasti esille sairaanhoitajien työtä koskevassa tutkimuksessa. 

Miten kiire vaikuttaa vuorovaikutukseen potilaiden ja näiden omaisten kanssa? Millä 

tavoin kiireen hallintaa voitaisiin opettaa? Myös ajankäyttöä koskeva tutkimustieto olisi 

tarpeen sairaanhoitajakoulutuksen sisällön suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Tutkimusta olisi tarpeen suunnata edelleen siihen, mihin suuntaan ammattikor-

keakoulun puheviestinnän opetus kehittyy ja miten valmistuvat sairaanhoitajat tulevai-

suudessa hallitsevat työnsä vaatimat puheviestintätaidot. 
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          LIITE 1 

 

 

HAASTATTELUN  TEEMAT 

 

1. Ammattikorkeakoulussa saatu puheviestinnän opetus 

 

2. Puheviestinnän oppiminen työkokemuksen kautta 

 

3. Puheviestintätaidot osana sairaanhoitajan ammattitaitoa 

 

4. Koulutuksessa saadun opetuksen tarkoituksenmukaisuus työn kannalta 

 

5. Vaativat puheviestintätilanteet ja niihin vaikuttaminen koulutuksen keinoin 
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         LIITE 2 

 

ESIMERKKI  INDUKTIIVISESTA SISÄLLÖNANALYYSISTÄ 

 

Tässä pelkistämistä ohjasi kysymys:  

Mitä ammattikorkekoulun puheviestinnän opetus on sisältänyt?  

 

Alkuperäisisilmaus haastattelusta Pelkistetty 
ilmaus 
 

Ala- 
kategoria 

Ylä-
kategoria 

Yhdistävä 
kategoria 

 
No ne oli myös katseet ja eleet mitä 
otettiin... 
 
...missä käsiteltiin sit sitä niinku 
elekielellä viestintää... 
 
...tuli esille kaikki nää käden 
asennot ja tämmönen... 
 
...ai seisoinks mä noin, siis sillä 
lailla et sitä ei välttämättä kiinnitä 
huomiota, missä sun kädet pyörii 
tai... 
 
... oli tämmöstä puhe-, eleillä 
selitettiin asioita ja... 
 
...kun harjoiteltiin tai käytiin läpi 
potilastilanteita niin niissä 
puhuttiin tietysti näistä eleistä. 
 
...katseet, eleet, ihan tämmönen että 
miten sä keskustelet, mikä sun 
asentos on, onks se ylhäältä vai 
alhaalta, miten sä teet sen. 
 
...on puhuttu jostain eleistä ja 
muista... 
 
...katsekontakti, eleet, ilmeet, sitten 
tää... mitä nyt kaikkea katottiin. 
 
 

 
katseet 
eleet 
 
elekielellä 
viestintä 
 
käden asennot 
 
 
seisoma-asento 
käsien liikkeet 
 
 
eleillä 
selittäminen 
 
eleet 
 
 
 
katseet 
eleet 
asento 
 
 
eleet 
 
 
katsekontakti 
eleet 
ilmeet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kineettiset 
taidot 
(ilmeitä, 
eleitä ja 
asentoa 
koskevat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonverbaa-
liset taidot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opetuksen 
sisältö 

 

          Redusointi Klusterointi      Abstrahointi   
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