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ESIPUHE

T ämän vuoden r.'uo sikir j an teemana on Puhevies tintätieteen innovaa-

tiot. Vuosikirjan refereemenettellrn läpiká1,nss1 Lotta l(okkosen sekä

Sini Rainivaaran ja Sanna I(arhusen arukl<elit ovat esimerkkejä innovaa-

tioista, Ilmiöt, ioita kirjoituksissa esitellään, eli koulujen ia Ð'öpaikkoien
olosuhteet sekä maahanmuuttajien sopeutuminen ovat nyk¡'päivänä

varsin usein olleet erilaisten tutkimusten kohteina. Ilmiöt sinänsä ovat

paljon tutkittuia kohteita, mutta puheviestintätiede tuo tarkasteluun

uuden näkökulman, ioka on viestintäprosessin ja vuorovaikutussuh-

teen näkökulma.

Sini Rainivaann ja Sanna I(arhusen artikkelissa Nci,küþthnia kouhn

ja lröpaikan kiusøanissahteisiin todetaan, että kiusaaminen on juridises-

ti sanktioitu niìn työturvallisuuslaissa kuin koulujen velvollisuudessa

tehdä turvallisuussuunnitelma. Se, mitä ei ole sanktioitu, on kiusaami-

sen huomaamaaTta tai høuaitsemalta jøttàtninen.Inflovaatjona kirf oittajien

mukaan olisikin ennaltaehkäis)¡ sekä koulu- että ryöpaikkakiusaamises-
sa. I(onfliktien hallinta ja palautteen antaminen tekoina sekä nühin liit-
tyvä r''uorovaikutusosaaminen j a s en sys temaattinen kehittäminen ovat

puheviestintätieteen haasteita.

Vuorovaikutuksen näkökulmaa sopeutumisprosessün esittelee

Lotta l{okkonen artikkeLissaan MaøbørruauttQien uuorouaikutussuhteet.

Vuorouaikutaksen nrikökahna sopeutamitprosexiin Hän toteââ, ettã ajal-

lisesti r,'uorovaikutuksen näkökulman perusajarukset eivät ole uusia,

mutta tutkimukset, joìssa vuorovaikutuksen näkökulmaa sovellettaisün
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maahanmuuttajien sopeutumisen tarkasteluun, ovat vielä kovin harvi-

naisia. Artikkelissa sopeutuminen nähdään ontologiselta luonteeltaan

vuorovaikutusproses sina, ja t;assä näkökuima eroaa muis ta artikkelis sa

esiteltävistä näkökulmista selkeimmin. Vuorovaikutussuhteet nähdään

sopeutumisessa ja sopeutumisprosessin näkökulmasta tärkeiná. 1a pe-

rusteltuna. Innovaationa voisi tässä olla juuri vuorovaikutuksen näkö-

kulma itsessään; puheviestinnän tutkimus ja teoreettiset huomiot voivat

avata uuden näkökulman monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin.

Innovaatio oli koko puheviestintätiede aikoinaan Suomessa,

Yhdl,sv2lls¡ssa sillä ol-i jo yliopistoperinteitä. I{uten professod Aino
Sallinen edellisessä vuosikirjassa (PROLOGI 2005, 7) kirjoitti, puhea-

lan koulutuksessa tehtiin merkittäviä päätöksiä 1980- ja 1990-lur.'uil1a.

Puheviestinnän koulutus muutettün myös Suomessa yliopistotasoi-

seksi, fa Jryäskylän ;'Liopistoon pefustettün ensimt4äinen professuuri,

johon FT Aino Sallinen vuonna 1989 nimitettün, Hänen váitöskirjansa

oli myós ensimmäinen puheviestinnän väitöskirja r,rronna 1986.

Myöhemmin väitöskirioja on tullut tasaiseen tahtün, ja kaikki nüstä

ovat olleet aikansa innovaatioita, uudennoksia nün puheviestintätietees-

sä kuin poikkitieteellisesti. I{aikissa tutkimuksissa ollaan puheviestin-

tätieteen 1'timessä, vuorovaikutuksen käsitteellistämisessä viestinnän

kä sittein nän puheen a ja tekoina kuin s ano mi na 1a merl<ttyksinäkin.

PROLOGL Puheviestinnän r,.uosikirja on tieteellisenä aikakauskirja-

na hlvin nuori. Nyt ilmestynyt on järjestyksessään toinen vuosikirja.

Vuosikirjan toimituskunnan aloittaessa toimintaansa sovittün Prologos

r)¡:n kanssa kahdesta asiasta: I'uosikirjan tavoitteista ja sità, että \'uo-
sikirjan toimituksellisia periaatteita kehitetään yhtä aikaa toiminnan

edetessä. Nän on myös tapahtunut. Prologos ry:n johtokunta on hy-

väksynyt vuonna,2006 I'uosikirjan toimitukselliset periaatteet, joiden

mukaan vuosikirjassa voidaan julkaista referoitujen artikkeleiden ohella

puheem'uoroja, esimerkiksi virkaanastujaisesitelmiä, lektioita ja muita

puheviestintätiedettâ koskevia katsauksia.

-H
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Edellisen mukaisesti tässä vuosikirjassa on puheviestinnän pro-

fessori Pekka Isotaluksen virkaanastujaisesitelmä Puheuiestintci tietonø,

jonka hän pitt 7 .4.2006 Tampereen 1'Liopistossa. I(yseinen professuuri

on itsessään esimerkki tavoitteellisesta innovaatiosta, uudennoksesta,

foka luotün erilaisin virkajärjestel)'in puheopin laitokselle Tampereen

yliopistoon. Professuurin haluttün vahvistavan puheviestinnän pai-

nopistealuetta puheoppi-oppiaineen toisen painopistealueen, voko-

logian ja puheteknükan rinnalla, I(yseistä toimituksellista pedaatetta

havainnollistavât myös Leena Mikkolan lectio praecursoria, jonka hän

piti väitöskiriansa Tuen merkiflkset þotilaan ja hoitEøn uuorouøikutuksessa

tarkastustilaisuudessa 1.6.1,2.2006 Jlwäsk}'län 1'lìopistossa, sekä Merja

Almonkarin puheenr'rroro Paheuiestinncin asiantunlijøra moniattnnlil/isusa

thnis\tössà,jossa tarkastellaan mielenkäntoisella tavalla pul-reviestintätie-

teen tarjoamia mahdollisuuksia moniammatilliseen ),hteisrJ,öhön.
Puheviestintätieteen 1'mmärr1's ja maailman jäsentäminen ovat tähän

saakka tarionneet välineitä kehittää ìhmisten rzilistä vuorovaikutusta 1'hä

tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Jos kuitenkin r,-uorovaikutus- ja

vies rintäs uhteiden tason ¡rm¡¡fi rcetään \ùØatzlavick, B eavin j a Jacksonin
(1967) mukaisesti olevan läsnä aina ihmisten kohdatessa ja ios aiatel-

laan, että havaittu käyttäytyminen on tulkinnan perusta, ovat m¡ös epä-

tarkoituksenmukaiset, kiusalliset, jopa ahdistavat suhteet mahdollisia.

Näitä suhteita muuttamaan ja kehittämään puheviestintätiede on lö1'tö-

jään tarjonnut. Suhteet ovat tutkimuksellisesti kiinnostavia jo itsessään,

an .rich.

Toimituksellisien periaatteiden mukaan sama toimituskunta py¡ffi
toimimaan kaksi r,'uotta. Tätä kirjoitettaessa Prologos r1':n johtokunta

on jo val-innut uuden toimituskunnan, jonka julkaisema artikkelìp11'ntö

on tämän r.rrosikirjan lopussa.

PROLO GI. Puheviestinnän r.uo siki ri a 200 6 :n toimituskun ta haluaa

kättää kaikkia, jotka ovat myötävaikuttâneet tämän iulkaisun s1'nt¡'mi-

s een: kir j oitt ajia ja ref ereenä toimineita s ekä erityises u Anne Laajalahtea
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o sâllis tumisesta tekstien kieliasun tarkastamiseen, Erkki Âhvenniemeä

visuaalisesta suunnittelusta jaJuho l(ahilaista kirjan taitosta. Refereenä

toimineiden nimet julkaistaan PROLOGIssa kolmen vuoden válein.

PROLOGL Puheviestinnän vuosikirja on nyt vankasti olemassa.

IGhittyköön se edelleen uuden toimituskunnan voimin. Olemme teh-

tävän jättävànä toimituskuntanâ erittän ylpeitä ja onnellisia sütä, että

olemme saaneet aloittaa ia käynnistää PROLOGI. Puheviestinnän vuo-
sikirjan. Alkukäynnistystä ei voi tehdä kuin kerran.

Tampereella ja Jyväskylässä joulukuus sa 2006

Toimituskunta

Tuula-Riitta Välikoski, páàtoimittaja

Emma l(ostiainen, toimitussihteeri

Ella I(yllönen

Leena Mikkola
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NAKOKULM¡A KOUTUN JA
TYOPAI KAN KI USAAM ISSU HTEISI I N

Sini Rainivaara, FM
Vi u tin tàtie tei den lains, þ uàs þ làn 1 li opis to

Sanna Karhunen, FM
Vi u ti n tàtie teide n lai to s, þ uàs þr län J li oþis to

TIIVISTELMÄ

Tässä artikkelìssa tarkastellaan koulu- ja työpaikkakiusaamista r,'uorovai-

kutus suhteiden näkökulmas ta. I(iusaaminen määritellään pitkäkes toi-

seksi prosessiksi, jossa ),ksilö kokee joutuvansa toisen yksilön, ryhmän

tai yhtersön jär:jestelmällisen ja toistuvanloukkaavanja/taiaggressiivisen

kä1'ttäyq,mi5en kohteeksi. I(oulu- ja q,öpaikkakiusaamisen ilmiôissâ on

havaitru paljon ¡'hteneväis11'ksiä, mutta m¡ös eroja, I(usaamisilmiötä

on tähän mennessä tutkittu pääasiallisesti 14<silön, ryhmän ja yhteisön

näkökulmista. Tuore näkökulma sen sijaan on kiusaamisen tarkastelu

vuorovaikutussuhteiden tasolla. Artikkelissa käsitellään kiusaamisilmiö-

tä nimenomaan vuorovaikutussuhteen - kiusaamissuhteen - näkökul-

masta. Ilusaamissuhteella tarkoitetaan tässä artikkelissa ei- toivottua

vuorovaikutussuhdetta, jossa esünt1'y viestintää, jonka vähintään ;'[si
osapuoli kokee kiusaamisena ja joka voi uhata hänen henkistä ja $'ysistä
hlwinvointiaan. Artikkelissa tarkastellaan kiusaamissuhteen osapuolia

s ekä kiusaamis suhtees s a esüntywää loukkaavaa ja uhkaavaa viestintää.

Lisäksi pohditaan, millainen r,'uorovaikutussuhde kiusaamissuhde on,

miten se saa alkunsa ia miten sitä ¡,lläpidetään. Artikkelissa myös poh-

ditaan kiusaamissuhteessa ìlmenevään viestintään lüttyvrä tulkintaeroja,

I(iusaamissuhdetta tarkastellaan koulun sekä työpaikan konteksteissa.

Asiasanat: kiasaamiruen, kiasaatztissuhde, koa/akiusaaminen, fläþaikkakiusaa-
ru i n en, uies ti n tä kc! t lEr fl xt in e n, ua o rouai ka tuss u h de

L--
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JOHDANTO

Vuorovaikutussuhteissa saamamme onnistumisen elämr,kset ovat suo-

raan 1rh¡çyd.ssä hlvinvointümme ja onnellisuuteemme. Vastar'uoroisesti

r,rrorovaikutussuhteiden puute ja nüden karikot eclusta\'ât kokemus-

maailmamme \¡arjopuolta. I(oulun ja qöpaikan morovaikutussuhteet

ovat merkittävä osa elämäämme, vietämmehän eri ikäkausina I'altaosan

ajastamme nüden parissa.

Tässä artiki<elissa tarkastelemme sellaisia koulun ja t1'öpaikan r.uo-

ror.aiktrtussuhteita, joitavärittää kokemus kiusaamisesta. I{iusaamisella

tarkoitetaan pitkäaikaista prosessia, jossa 1'ksilöön kohdistr"ru toisen

yksilön, ryhmän ja/tai l,hteisön toimesta järiestelmällistä ja ei-toivot-

tua kä)¡töstä, joka r.oi olla aggressivista ja/tai eri tar.oin loukkaaraa

(Einarsen 2000, 381, ; Le1'tn¿tttt 1.99 6, 1. 68; Olweus 1992, 1 4-1 5; 2003,

63; Salmivalli 1998, 30-31 ; 2003, 11).

Vuorovaikutussuhcle on puheviestinnän peruskäsite, 
f 
onka tutkimuk-

sella ja sovelluksilla on tieteenalallamme pitkät perinteet. Nluilla tieteen-

aloilla, kuten psykologiassa ja kasvatustieteissä, kiusaamista on tutkittu
systemaattisesti ni-in koulun kuin q'öpaikan kontekstissa. Tässä arrik-

kelìssa tarkastelemme kiusaamista vähemmän tutkitusta näkökulmasta,

jossa vuorovaikutussuhde ja kiusaaminen yhdisqvdt kiusaamissuhteen

käsitteeksi. Kjasaartissøhtee//a tarkoitarun¡e ei-toiuotkta uuorouaikuta¡.ruhdelta,

jossa esiinþt1 toistaaasti uiestintàci,jonka aina,kin suhteenl,þsi osaþuoli kokee kit-
saamisena ja joka on jatkaessaan ruerkittciuci uhka mhinttiriu J,ltden osapuokn

pry1 kkise lle ja jgsise lle hluinuoinni /le.

I{iusaaminen toteutuu viestinnän keinoin ja se vaikuttaa kiusaamis-

suhteen osapuolten jokapäiväiseen elämään tavalla tai toisella. Tässä

artikkelissa pohdimme joitakin vuorovaikutussuhteisiin liitqviä näkö-

kulmia, joista kiusaamisilmiötä voiclaan tarkastella. Lisäksi pohclimme,

millainen r..uororaikutussuhde kiusaamissuhde on luonteeltaan sekä

millaisia yhteneväisJyksiä ja eroavaisuuksia kiusaamissuhteìlla koulussa
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ja q,öpaikalla on. Aluksi tarkastelemme lyhyssti, miten kiusaaminen kou-

lussa ja työssä on määritelq, ja millaisista näkökulmista sitä on tutkittu.

KI USAAM I N EN KO U LUSSA JA TYöPA KALIA
Pörhölä, I{arhunen ja Rainivaara Q006, 251-252) ovat vertailleet

kiusaamisesta käytettyjä käsitteitä, ja heidän mukaansa balþing Qàu-

saaminen) ia uictirztiqatioz (uhriutuminen) ovat varsin vaküntuneita kä-

sitteitä lasten ja nuorten parissa tapahtuvasta häitinnästä puhuttaessa.

Työpaikkakiusaamisen käsitteellä on sen sijaan monia synonll'meja,

kuten esimerlàksi harussntent þäfuntà), nobbing (mobbaus) ja pychological

terror sekä etmtional abuse þenlctnen väkivalta). Tässä artikkelissa käy-

tämme käsitettä kiasaaminen silloin, kun tarkastelemme ilmiötä molem-

missa tarkastelemissamme konteksteissa, ja käsitteitä koalukiasøaminen

ja !,öþai kkakiusaarztine n kuvatessamme ilmiötä uetyssä kontekstissa.

Työpaikkakiusaamisen s1'non1.1,meinä voidaan kàyttàa termejà "häi-
úntä" tai "epäasiallinen kohtelu", iotka ovat käytössä esimerkiksi vuon-

na 2003 voimaan as tunees sa t1'öturvallisuuslais sa (I1öturvallis uuslaki

23.8.2002 / 7 38, 28 S). On kuitenkin huomioitav\ ett:a vaikka puhumme

m)¡ös tässä artikkelissa kiusaamisesta ilmiönä kahdessa eri kontekstis-

sa, o\¡at ne monilta osin hlwin erilaisia. Luettavuuden vuoksi olemme

kuitenkin pitäytpeet em. termeissä, muttâ pyrimme tuomaan esille

iimiöiden eroavaisuuksia.

I(oulun arki on tä¡'¡t¿ konfliktitilanteita, joissa kaksi tai useampi ta-

savahr,a oppilas nahistelee keskenään. I(aikki lasten ja nuorten keskinäi-

nen nahistelu ei kuitenkaan ole kiusaamista. Rigby (2004,288) korostaa

määritelmässään, että koulukiusaaminen eroaa olennaisesti tällaisesta

konfliktista, sillä i<iusaamisessa on kyse vallan epätasaisesta iakautumr-
sesta siten, että toisen dominoidessa toinen joutuu alistumaan. Myös

Na1'lor ja Cowie (1999, 467) nàkevàt kiusaamisen systemaattisena vallan

vâä rin käyttö nä. I(o ulukiu s aami ne n määrrtelläànkin u s ei n nim e n o maan

b-
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pitkäkestoiseksi prosessiksi, jossa 1'ksi oppilas joutuu Íoi.çhtuasti toisten

oppilaiden kielteisen kziyttäyq'misen kohteeksi (Olu'eus 1992; 2003;

Pikas 1990; Salmivalli 2003). Ohveus (1992,14-15;2003, 63) tiivistää

kolme koulukiusaamiselle ominaista pürrettä, jotka ovat 1) aggressiivi-

nen kä1,ttäytyminen tai tahallinen satuttaminen, 2) krelteisten tekojen

toistur,rrus ja pitkäkestoisuus sekä 3) r'allan epätasapainoinen iakautu-
minen.

NIyös q,5"1ämässä esünq1' moninaisia kielteisiä ilmiöitä, r'aikka

r1ö1,hteisöjen r''uorovaikutuksen tutkimus onkin tähän asti keskittyn,t

lähinnä positiivisten ilmiöiclen, kuten sitoutumisen, tarkasteluun, Vardi
ja\X{eitz Q004, xv-xvüi) totea.vat, että on pelkästään realistista l-ruomi-

oida tutkirnuksissa myos t1'oelämän klelteiset puolet. Duck (1994) on

m¡'ös todennut, että r'oiclaksemme )'mmärtää l'uorovaikutussuhteita,

on niihin lütqwät ni-in m1'e¡¡siset kuin kielteisetkin elementit otetta\a

huomioon yhtä lailla.

Työpaikkakiusaamiselle on kä1'tsqrin-rpien määr'itehnien mukaan

leimallista ei-toivottufen, negatì,ivisten tekofen ja sanoien toistur.uus,

prosessin pitkäaikaisuus sekä kiusatuksi itsensä kokevan tunne sütä,

että hän on k1n1,¡e¡ puolustautumaan ia vaikuttatnaan tilanteeseen

(Einarsen 2000,381; Leymann 1.996,1.68; Ra1,¡.t & Cooper 2006,124;

Yarla 2003, 11). Määritelmiin nojaten yksittäinen rütatìlanne Ð'ötove-
reiden vâlillä ei siten tä1'tä q'öpaikkakiusaamiseksi nimeämisen eclelli'-

tyksiä, vaikka sünä esünqwä viestintä oüsi miten loukkaavaa tahansa.

I{oulu- ja q'öpaikkakiusaamisen tutkimus käynnisty'i erilaisten yksi-

lötekijöiden tutkirnuksella, mutta näkökulmaa on myöhemmin laaien-

nettu useamman tâson tekijöiden sekä niiden I'hteisvaikutusten tarkas-

teluun (esim. Einarsen ym. 2003a; Salmivalü 2003). Pörhölä,I(arhunen
ja Rainivaara (2006, 273-286) jäsentävät kiusaamisen tämänhetkistä

tutkimuskenttää koulussa ja g,öpalkalla yksilön, r)'hmän ja organisaa-

tion näkökuhniin.

I(oulukiusaamista tarkastelevassa kirjallisuuclessa ja empürisissä tut-
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kimuksissa kiusaamista selittäviä tekijöitä on süs etsitty laajala esimer-

kiksi erilaisista yksilötason (riski)tekiföistä, kuten esimerkiksi lasten ja

nuorten fi1'sisestä olemuksesta, arkuudesta, itsetunnosta, aggressiosta

(proaktiivinen ia reaktüvinen), sosiaalisesta älykklydestä, itsekorostuk-

sen tarpeesta sekä perhetaustasta (esim. I(aukiainen2003; Olweus 1992;

Salmivalli 1.998; 2003; 2005), Nämä pääasiassa kiusaaiün ja kiusattuihin

lirtqvät yksilötason tekijät voivat tosin yþ¡2i hlvin olla kiusaamisen seu-

rausta, eikä niiclen ;'ksiselitteisesti voida ajate\la olevan ainoastaan s)¡itä

kiusaamiselle. Seliq'ksiä koulukiusaamisen syntymiselle ja jatkumiselle

on haettu yksilötekijöiden lisäksi moninaisista ryhmätason tekijöistä,

kuten rooleista, normeista, statuksesta r¡rþ¡¡[5sä sekä kiusaamisen

oikeuttamiseen lätqwistä diskursseista (esim. Salmival\ 1998; 1999;

Salmivalli & Voeten 2}}4;Teräsahjo & Salmival:,2002).

I(oulukiusaamisen ¡'þ¡sydessä on yhteisötason tekijöitä tutkittu

vähemmän kuin yksilötason tekijöitä. Pa;,ns ja Gottfredson (2004,

1,59-1.64) sekä Salmivalli (2003, 38-39) toteavat, että organisaatiotason

näkökulmasta seliq'þsi¿ koulukiusaamiselle on haettu muun muassa

koulun toimrntakulttuurista, ilmapiiristä, koulun firysisestä olemukses-

ta (sijainti, oppilasmäärä, luokkakoko, vühqnlys) sekä niin oppilaiden

kuin opettajien valmiudesta puuttua kiusaamiseen. I(oulukiusaamista

ja sen sf i¡[ tarkastelevassa tutkimuksessa orr melko harvoin otettu sa-

manaikaisesti huomioon nün y[si]s- kuin ¡,hteisötason tekijöitä. Ma:

n (2002) laaiaan kanadalaiseen aineistoon pohjautuva tutkimus tatjoaa

i<uitenkin näkökulmia molempün, Ma:n tutkimustulokset antavat vüttei-

tä sütä, että yksilötekijät voivat olla koulutason tekijöitä merkittävämpiä

kiusaamisen selittäjiä. Tulokset kuitenkin osoittavat, että m1önteinen

ilmapäri, selkeä kurinpidollinen kulttuuri sekä yhteisqrci koulun ja van-

hempien välillä voivat toimia kiusaamista ehkäisevällä tavalla alemmilla

luokilla. \lemmillä luokilla korkeat oppimistavoitteet voivat ehkäistä

kiusaamisen s)'ntyä.

ZapEn ja Einarsenin (2003) koonnin mukaan yksilötekijöiden yh-

Þ--
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teyttä q'öpaikkakiusaamiseen on kartoitettu muun mlÌassa kiusatuksi

identifioidun sosiaalisten taitojen, itseluottamuksen sekä aggressiìvisuu-

den perusteella. Ilusatun luonteenpürteiclen ar''ulla voidaan kuitenkin

osoittaa vain hänelle q"ypillisiä tapoja \¡astata kohtaamaansa kiusaarni-

seen. S¡y-seuraussul-rteita niiden perusteella ei voida tunnistaa.

Ryhmâtason seliq'lçsit¡¿ tunnetuimpia on niin sanottu svnupuhki-

ilmiö. Tällöin yhteen qöyl-rteisön jäseneen projisoidaan qrsslrþrnÄcs-

ilmenevät, tyóympäristön ongelmallisuuden aiheuttamat aggressiot

ja si1,¡e¡5"¡, jotta paine muun Ð'hmän sisällä helpottuisi. Svntipukin

roolista muodostuukin r1'hmän toimintaklnl'n näkökulmasta varsin

tarpeellinen. (Esim. Lahtinen ym. 2002,100; Thylefors 1987, Vartian

2003, 1.7 mukaan.) Työpaikkakiusaamisen tutkimuksissa ümiön s)'nrlJ'n

vaikuttavia organisaatiotason seliq'ksiä on etsitry pääasiallisesti erilai-

sista työ1,h¡sisöön, t1'öhön ja sen tekemiseen lütqn-istä tekijöistä (tai

nühin liitqn'istä ongelmista), kuten q'ötehtävien 
f 
akautumisesta, johta-

mistavoista, uhrin sosiaalisen aseman merkifi,ksestä t¡'ö1.hteisössä sekä

Ð,öpaikan moraaLise sta ilmapüris tä @,inars en 2000, 39 0 -39 2).

Leymannin (1996) mukaan ¡'ksilön persoonallisuudella on r'ähäinen

merkitl's qöpaikkakiusaâmisen uhriksi vaLikoitun-risessa. Suurempi

merkitys on q'öyhteisön olosuhtetJla. Zapf (1999) puoiestaan näkee,

että kiusaamisessa on aina r.'üme kädessä kyse henkilökol-rtaisesta kä1,t-

táyq'misvalinnasta. Ongelmat lüttyen esimerkiksi q'öolosuhteisün, joh-

tajuuteen tai organisaation muutoksiin eir'ät johcÌa kiusaamiseen, r'aikka

riskitekijöinä ne voidaan toki nähdä. I{ohnas näkökulma yhdistää eclellä

kuvatut ja näkee kiusaamisen nün yksilöön kuin ¡,rnpäristöön liittln,ien

tekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena (Ranclall 2001, 22). Toisin sa-

noen kiusaaminen on yksilöille mahdollista vain, jos 1'rnpäristö (tietor-

sesti tai tieclostamattaan) mahdollistaa ja sallìi sen.

Salmivallin Q003, 38) mukaan kr¡ulukiusaamista orat valtaosin

tutkineet kehiq'spsykologit ia työpaikkakiusaamista q'ö- ia organisra-

tiopsykslegit. Tämä selittääkin hänen mukaansa sitä, että q'öpaikoilla



14

on kouluja enemmän tutkittu organisatorisen tason tekijöiden yhtel'ttä

kiusaamiseen, kun koulukiusaamista taas on seliteff¡' henkilökohtaisilla

ominaisuuksilla. I(usaamistutkimuksen mielenküntoisena piirteenä on

iatkuva keskustelu sütä, voidaanko s11'kiusaamiseen löytää yksilöistä vai

heitä ympäröivästä ;,hteisöstä.
I{iusaamistutkimuksessa toistaiseksi vähemmälle huomiolle on

jään1,¡ ss r,'uorovaikutussuhde, joka kiusaamistilanteen osapuolilla on.

I(iusaamisen osapuolten viestintää on tutkittu toisistaan irrallisena

mutta heidän vuorovaikutussuhdettaan ei toistaiseksi ole valotettu
juurikaan. I(iusaamistutkimuksessa määritelmät ja käsittelytavat pitävät

toki sisällään suhdenäkökulman. Esimerkiksi Olweuksen (1992, 14-15)

näkemys koulukiusaamisesta pitkäkestoisena ja toistuvana toisen ihmi-

sen tahallisena satuttamisena sisältää ajatuksen kiusaamisesta sa htee na.

Olweus täsmentää määritelmäansä siten, että kiusaaminen vaatü vaLTan

epätasaista jakautumista nimenomaan kiusaajan/kiusaajien ja kiusatun

rälisessä suhteessa (aynnetrinen uøltøsuhde, ayruruehical þower relationshþ).

NIyös Pepler ia Craig (2000, 5-6) ovat korostaneet, että koulukiusaami-

sessa on nimenomaan k)rse lasten ja nuorten v¿ilisistä vuorovaikutus-

suhteista.

NI¡,ös qöpaikkakiusaamista käsittelevissä tuoteimmissa artikkeleissa

on todettu, että kiusaamista voidaan tarkastella jatkuvana vuorovaìku-

tussulrteena toistuvien, toisistaan tnll,aan olevien kiusaamistiLanteiden

sijaan (esim, I(eashly &Jagattc 2003; Pörhölä,I{arhunen & Rainivaara

2006). Einarsen (1,996) näkee, että kiusaamisen kohde ei myöskään ole

vain vastaanottar.ainen uhri vaan aktüvinen tulkitsija, I(iusaamissuhteen

molemmat osapuolet ovat siten omalla tavallaan suhteensa kehitykseen

vaikuttavia osapuolia.

Vallan epätasapaino lütetään usein m1'es työpaikkakiusaamisen mää-

ritelmään. Einarsen ym. (2003b, 10-11) kokoavat vallan käsitteeseen

kuuluvaksi tietq.yn asemaan kuuluvan vallan (<uten esimies-alaissuh-

teessa) mutta m1,es Ð,öntekiiän osaamisen mukanaan tuoman vâllan.
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Esirnerkiksi tietql'n teht¿ivänkuvaan lütt¡vä tieto voi antaa q'öntehiälle

mahdollisuuden kä),ttää - tai väärinkàtttää - r.altaansa tiedon jakamista

säätelemällä, Yhtä lailla valtatai sen epätasapaino l-ütetään vaikutusmah-

dollisuuksün r'-uorovaikutustilanteessa. I(un konfliktissa molemmilla

osapuolilla katsotaan olevan yhtäläiset mahdollisuudet omien näken-r;'s-

ten esilletuomiseen, on toinen osapuolì kiusaamistilanteessa toìstuvasti

altavastaajana.

Lähtökohtanaffìme tässä artjkkelissa on, että r¡uoror¡aikutussuhteen

tavoin kiasaantissultdekehitqry ia sitä ¡4läpicletään, kun suhteen osapuolet

ovat \-uorovaikutuksessa. I(iusaamisessa on k1,5e ongelmallisesta \ruo-

rovaikutussuhteesta, joka on ainakin toisen osapuolen näkökulmasta

ei-toivottu ja jossa ainakin toinen osapuoli kokee toistuvasti tulevansa

kiusaruksi. Ilusaamissuhteen olemassaolo on m¡'ös vakava uhi<a vä-

hintään toisen osapuolen hlvinvoinnille. Pohdimme kiusaamissuhteen

käsitettä tarkemmin seuraavassa lur,'ussa.

KI USAAM I N EN VUO ROVAI KUTUSSU HTEENA

Ki u sa a tui ss a hteen kehi try n i n en

Aiemmissa kiusaamista tarkastelevissa tutkimuksissa on kartoitettu

lähinnä ioko kiusaajan toimintaa eLi kä)¡tännössä edlaisia kiusaamisen

muotoja tai sitä, miten kiusatut prrkivät selvi)'q¡mään yksittäisissä kiu-

saamistilanteissa tai koko prosessìn aikana. Väl-remmälle huomiolle on

jàànyt se, miten osapuolet rakentavat ja ylläpitär'rit r,'uorovaikutussuh-

dettaan,

Ilusaamissuhde vaatü aikaa kehitq'äkseen. Joissain tapauksissa jo

ensikohtaaminen voi ennakoida vaikeuksia, ja sul-rteen kielteinen ke-

hitys voi siten alkaa jo hlwin pian ensikohtaamisesta. Toisinaan osa-

puolten r'älillä voi olla toimirz r.uorovaikutussuhcle h1n'inlan pitkään.

I(iusaamissuhteiden alkamisesta ja niiden elinkaaresta tiecletään toistai-

seksi vähän, eikä r.uoror,aikutussuhteen kehitq'miselle kiusaamissuh-
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teeksi liene edes mahdollista osoittaa tlettyä alkamisajankohtaa.

Toisaalta voiclaan myös ajatella, että moni vuorovaikutussuhde ei

muodostu kiusaamissuhteeksi, vaikka edellytyksiä kielteiselle kehityk-

selle olisikin. Tutkijan näkökulmasta saavuttamattomia, mutta hedel-

mällisiä tutkimuskohteita olisivat ne vuorovaikutussuhteet, jotka nel/<ein

j ohtivat k-iusaamiskokemuksün.

Pikas (1990, 70-72) näkee koulukiusaamisen taustalla kolme erilais-

ta rlrh¡¡¿,tt.kanismia, jotka ;'þdsssä voivat saada atkaan kiusaamista.

I(iusaaminen voi saada alkunsa suhteellisen harmittomasta koululaisten

tavasta testata toisiaan ja vertatJla toistensa yksilöllisiä ominaisuuksia.

Mikäli testauksen tuottamia havaintoja ei pidetä tuttuina ja turvallisi-

na, tes taamisen kohde saatetaan Ieimata erilaiseksi. Tapahtumat voivat
johtaa kiusaamiseen, mikäli testauksen kohteeseen lisäksi lütetään eri-

laisia uhkakuvia. I(olmantena vaiku ttavafl^ ryhmätekij änä kiusaamis en

synn¡'ssä toimü Pikasin mukaan vahvistaminen, jolla hän tarkoittaa ryh-

män sisällä tapahtuvaa jäsenten kielteisen käyttäytymisen vahvistamista.

Vahvistaminen lisää r)'hmän sisäistä I'htenäis¡,ttä ja ylJyttàä q'hmän
jäseniä uhria vastaan.

Tlrcipaikalla ;'htenä mahdollisena kiusaamiseen johtavana tapahtu-

mana näl-rclään esimerkiksi ratkaisematta jäänyt, alun perin t¡'otehtä-

vään lütgnzi konflika. Toisen seliryksen mukaan kiusaaja on vaünnut

kohteekseen sopivalta tuntuvan qötoverin jokseenkin satunnaisesti.

Tällöin kiusaaminen voidaan nähdä intentionaalisena ja välineellisenä,

ts. keinona saa\¡uttaa jokin tavoite (dispun-related balþ,ingjaþredatory bu/-

þing esim. Einarsen 1,999).

I(usaamissuhteen voidaan katsoa saaneen alkunsa, kun loukkaaviksi

koetut ti,lanteet koulussa tai q'öpaikalla toistuvat. I(iusaamissuhdetta

tarkastellessamme lähtökohtanamme on, että vuorovaikutussuhdetta

rakennetaan ja ylläpidetään viestinnällä, ja viestinnän kautta määritty
myös kyseisen suhteen luonne (I-ittlejohn 1999, 252). I(un yksilöiden

väLlle muodostLru \¡uorovaikutussuhde, synnl,tt¿ä se yþ¡sisiä merki-

_L-
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tyksiä ja tulkintoja ia sitä kautta suhteen omaleimaisen "kulttuutin"

flX/ilmot 1996; Wood 199ó), Baxter Q004) kuvaa vuorovaikutussul-r-

detta vastal'uoroisena ja d1'¡a2¡trirena prosessina, johon suhteen mo-

lemmat osapuolet vaikuttavat. Sovellettaessa tätä kiusaamissuhteisiin

voiclaan süs ajatella, että kiusaamissuhteen osapuolten vastar.uoroisen

viestinnän johdosta jokaisesta kiusaamissuhteesta muoclostuu omanlai-

sensa. Osapuolet mycis tulkìtsevat toistensa viesteiä suhteensa historien

valossa.

Emme vielä tiedä, kuinka läheisestä tai etäisestä r'uorovaikutussuh-

teesta kiusaamissuhteessa on kyse. Vaikka kiusaamissuhcle on ongelmal-

lìnen ja ei-toivottu, ovat sen osapuolet usein päivittäin ja pitkäaikaisesti

tekemisìssä keskenään, osittain toki olosuhteiden pakosta. Joissakìn
tapauksissa he voivat jopa olla riippuvaisia toisistaan esirnerkrksi toisil-

taan saamansa opiskeluun tai tvöhön lütqwän informaation wroksi.

Tarkoìtuksellinen loukkaaminen vaatü tietoa toisesta ihmisestä tai esi-

merkiksi tälle tärkeistä asioista, kuten tämän osaamisesta, kiinnostr-rksen

kohteista tai perhesuhteista. I(iusaamissuhteen kehitq'rni¡s¡ edellyttää

siten ainakin jonkin verran vastar,'uoroista itsestäkertomista tai aktiivista

tiedonhankintaa, ICusaamisessa h)'ökkä)'ksen ja arvostelun kohteeksi

voi ioutua esimerkiksi kiusatun yksiq'iselämä, joten kiusaajaksi koetr"rlla

täyt¡ry olla käyte¡¡ilrirr;än sitä koskevaa tietoa.

On m1.os selvittämättä, kuinka aktüvisena vuorovaikutussuhteena

kiusaamissuhde voidaan nähdä. I(entres kiusaamissuhteen ylläpitämi-

sessä törmätään kiusaajan ja kiusarun viestintäkä1't¡{y6'mi5sn ristir'ìi-

taan: toisen pyrkiessä ylläpitämään kiusaamissuhdetta kiusaamalla, voi

toinen P),rkiä vetäyt1'mään suhteesta. Pohdimme seuraa\,âssa lul'ussa

kiusaamissuhteen 1'lläpitämistä.

Kitt sa a min en ei- toit to ttun a ua oro lai ka ta ss u h te e n a

Usein puheviestinnän tutkimuksessa on lähtökolrtaisena oletuksena,

että mei tä ympäröivät r,-uorovaikutus suhte et li säärzi t h;vinvoi ntiamme
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ja että suhteita ylläpidetään vapaaehtoisesti. Vuorovaikutussuhteiden

tutkimuksessa on kuitenkin tapahtunut täIlä r,'uosituhannella näkökul-

man laajennus. Tutkimuksen kohteeksi on n),t otettu myös sellaisia ase-

telmia, joissa vuorovaikutussuhteet eivät s)T'stä tai toisesta ole haluttuja

tai vapaaehtoisuuden pohjalta muodostertuja. (Dindia 2003, 20-22;

Hess 2003, 104.) Tällaisile ei-toiuotuille uuorouaikatassuhteill¿ on tlTpillis-

tä, että ainakin suhteen toinen osapuoli uskoo, ettei hänellä ole muuta

vaihtoehtoa kuin 1'lläpitää suhdetta.

I(usatuksi itsensä kokeva ihminen on ajautunut tällaiseen ristirü-

taiseen tilanteeseen: hän joutuu olosuhteiden pakosta }'lläpitämään
vuorovaikutussuhcletta henklöön, josta ei prda ja jonka käyttäytyminen

on uhkaksi hänen hyvinvoinnilleen. Tämä kokemus voi kenties päteä

kiusaamissuhteen kaikkün osapuolün

Ei-toivotut r,'uorovaikutussuhteet ovat yksi esimerkki niistä erilaisis-

ta vuorovaikutLrssuhteista, joita meillä on. Todennäkoisesti useimmil-

la on esimerkiksi sukulaisuussuhde, jota ylläpicletään, vaikka suhteen

toinen osapuoli ei oüsi millään tavoin merkittävä ja/tai pidetty (Hess

2000, 460; 2003, 1.04-107). Ei-toivotut vuorovaikutussuhteet eivät

toki sellaisenaan ole haitallisia osapuolille. Vuorovaikutussuhde voi
krútenkin osoittautua haitalliseksi, mikäli sen 1'lläpitämisessä ilmenevä

vuorovaikutus uhkaa osapuolten hlwinvointia (I(innel' 1998). Yhtenä

ääriesimerkkinä tällaisesta ei-toivotusta vuorovaikr-rtussuhteesta on pak-

komielteinen vainoaminen (stalking obsessiae relational intrasion, Cupach

& Spitzberg 2004).

Ei-toivotut r'rrorovaikutussuhteet tarjoavat mielenküntoisen näkokul-

man kiusaamisen tarkasteluun. IGikki ei- toivotut'u'uorovaikutussuhteet

eivät ole kiusaamista, mutta kiusaamista voidaan tarkastella luonteeltaan

ei-toivottuna vuorovaikutussuhteena. Oletettavasti kaikki merkittävät

'u.uorovaikutussuhteemme aiheuttavat aika aj oin mieJ ipahaa, I{ius aamtnen

voidaan kuitenkrn nähdä r,rrorovaikutussuhteena, jossa mielipaha ja ah-

clistus ovat suhteelle leimallisia ominaisuuksia. I(iusaamisen näkökulmas-

L-
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ta tarkasteltuna ei-toivotuissa r,'uorovaikutlrssuhteissa olennaiseksi muo-

closruu nimenomaan se, miten suhdetta },lläpidetään. I{iusaamissuhcletta

voidaan todennäköisesti 1'Iläpitää moninaisin keinoin samoin kuin mitá

tahansa ei-toi\¡ottua vuorovaikutussuhdetta.

I(uten ei-toivotut r.uorovaikutussuhteet myös kiusaamissuhcle to-

dennäköisesti loppuisi, ellei sitä 1'mpäröisi joukko tekijöitä, jotka pitär'ät

suhdetta koossa. I(oulun io q'ö.t ulkopuolella meillä r.oi oila mal-rdol-

lisuus lakata tapaamz.sta henkilöä, josta emme pidä tai jonka kanssa

ajaudumme toistuvasti konflikteihin. I(oulussa ia t)'össä tämä ei usein-

kaan ole mahclollista ilman, että se r.aikuttaisi myös muihin vuorovai-

kutussuhteisiìmme ja/tai q'öskentellymme koulu- tai q'ötehtär.iemme

parissa, I(oululuokkaa ei useinkaan voi va:rhraa, eikä luokan vaihtami-

nenkaan tuo aina toivottua muutosta. T1'öpaikalla kaksi henkilöä voi

joutua q'öskentelernään samassa tiimissä pitkiäkin aikofa.

Hess (2003) on eritelll't nütä keinoia, joilla ihmiset voivat P).rkiä sel-

vi),q,¡¡;;tr ei-toivotuissa r,'uorovaikutussuhteissa silloin, kun fi1'sinen
etäis;'ys toiseen osapuoleen ei ole mahdollista. Tuolloin etäisg,ttä pyri-

tään luomaan muilla d-lanteessa käytettävissä olevilla keinoilla. Pakolliset

r,'uorovaikutustilanteet voidaan esimerkiksi pyr[i¿ pitämään nün lyhyinä

kuin mahdollista tai toisen osapuolen läsnäolo voidaan jättää huomioi-

matta erilaisin verbaalisin ja nonverbaal,isin keinoin (esim. itsestä kerto-

mista ja katsekontaktia rzilttelemällä). Tyopaikallaan kiusatuksi itsensä

kokevan lausahdus "me ei vaan kommunikoitu" (R.ainivaara 2004,

B0) ilmentää yhtä tapaa selvitä kiusaamissuhteessa. Vuorovaikutuksen

välttely voidaan nähdä selviytymiskeinona mutta mr'ös ei-toivotun r.'uo-

rovaikutussuhteen vlläpitämisenä. Ilusaamissuhteen osapuolet voivat

ajatella, ettei suhdetta ole lainkaan olemassa, jos he esimerkiksi eir'ät

puhu toisilleen. I{uitenkin mykkäkoulun pitäminen on l-rlwin vahva

viesti si,itä, miten toiseen osapuoleen suhtaudutaan.

Ei-toivottujen vuorovaikìrtussuhteiden näkcjkulma ei ole kiusaami-

sen tarkastelussa täysi¡ ongeLmaton, esimerkiksi kun pohditaan, kenen
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näkökulmasta suhde on ei-toivottu tai millaisia strategioita osapuolet

käyttärät ¡,lläpitääkseen suhdetta. Yatkuttaa siltä, että esimerkiksi koulu-

maailmassa kiusaaia voi hakeutua kohteensa seuraan hlvinkin aktüvisestr

päästäkseen toteuttamaan tavoitteitaan. I{oulukiusaaminen voidaankin

nähclä ei-toivottuna r,'uorovaikutussuhteena selkeämmin nimenomaan

kiusatun näkökulmasta.

Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että kiusaamisprosessi nün kouluissa

kuin q.opaikoilla koostuu r.rrorovaikutuksesta, joka pyrkü ainoastaan

hajottamaan ja loukkaamaan. I(iusaamissuhteista on vaikea havaita

kovinkaan paljon sellaista r,rrorovaikutusta, joka rakentaisi ja ylLäpitäí-

si suhdetta m;.onteisellä tavalla. Suhteilla ei siìs perinteisessä mielessä

nä1,ttäisi olevan rakennusain eita vahvaan ja m1's¡¡"ir.en kehirykseen.

Tästä huohmatta kjusaamissuhteet koulussa ja qöpaikalla voivat jatkua

vuosia.

Olisi mielenküntoista selvittää tarkemmin, millaisista osapuolten vä-

lisistä kohtaamisista kiusaamissuhde kaiken kaikkiaan koostuu. I(oska

vuorovaikutussuhteet ovat dyn¿26isia, voidaan olettaa, että kiusaamis-

suhteissa r.oi olla myös valoisampia hetkiä. Todennäköisestì m1öskään

kaikki osapuolten kohtaamiset eivät ole kiusaamista. I(oulussa ja t1,ö-

paikalla kiusaamissuhteen osapuolet voivat esimerkiksi monella tavalfa

osoittaa yhteistyöhalukkuutta työskennellessään ;,hteisten tehtävien

parissa, Pois ei kenties voida sulkea sitäkään, että osapuolet voivat p)'r-

kiä ratkais em aan nitä konflikte j a, j oita ongelmallis e s sa'u'uotovaikutus -

suhteessa esrinqy

Ki u s aamis e n nt u o do t ut t o ro uai ku tu ¡su h teessa

I(iusaaminen on usein operationaalistettu kiusaamisteoiksi, mutta on

mahdotonta kirjoittaa q'hjentävää kuvausta viestinnästä, joka voidaan

selkeästi nimetä kiusaamiseksi tai joka voidaan kokea kiusaamisena,

I(oulukiusaamisen yhtel.dessä puhutaan usein kiusaamisen suorista ja

epäsuorista muodoista. Suorina muotoina nähdään esimerkiksi $ysinen

L-
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väkivalta, tavaroiden rikkominen, haukkuminen ja nimittelll H1'ökkäys

voi kol-rdistua m}ös kiusatun koulutl'öhön. Hänen piìrustuksiaan voi-

claan sotkea, koulukirloja täwellä tai hänen osuuttaan esimerkiksi r1,h-

mätöissä voidaan vähätellä, Tällä tar.oin kiusaaja voi vaikeuttaa uhrinsa

kouluq'otä ja / tai opintomenestystä. Epäsuorana kiusaamisena picletään

puolestaan esimerkiksi kiusatusta pahan puhumista tämän selän takana

sekä kiusatun eristämistä muusta oppilasryhmästä. ICusattua vahin-

goitetaan kiertoteitse, mistä iohtuen epäsuoran kiusaamisen ajatellaan

usein olevan vaikeammin havaíttavaa kuin suoran kiusaamisen. (Olweus

1992, I 4-1 5; Salmivalli 1998, 35-36.)

Puheviestinnän näkökulmasta koulukiusaamisen muotojen iako
suorün ja epäsuoriìn voi olla haasteellista. Jotkut suoran kiusaamisen

muoclot, kuten uhkailu tai toisen alistaminen, voivat olla ruin sanatonta

kuin sanallistakin viestintää. Sanattomasti ilmenerää kiusaamista, kuten

vihaisia katseita, voi esimerkiksi opettajan olla vaikea havaita. IVI)'ös

osa sanallisista loukkaavista viesteistä voi olla h¡vinkrn taidokkaasti

rakennettuja hienovaraisia loukkauksia, joita ulkopuolìsen ei ole helppo

havaita (I(arhunen 200 4, 89 -9 0).

I(äytetyimpien määritelmien mukaan Ð,öpaikkakiusaaminen on toi-

mintaa, jossa py¡i1i¿n joko i<äyttäytymään ikään kuin fvötoveri ei olisi

paikalla tai vastar''uoroisesti häneen künnitetään kielteistä l-ruomiota

normaalia enemmän (R.e inboth 200 6, 63) . T,vötovereiden toi sijnsa koh -

distama flysinen väkivalta on hlwin harvinaista (Einarsen 1,m. 2003b,

9), mutta kiusaamiseksi koettu viestintä voi m,vös g'öpaikalla ilmetä ver-

baalisesti aggressüvisina uhkauksina. Yhtä lailla loukata voidaan ìlman

näk¡vää verbaaüsta aggressüvisuutta tai vihan osoittamista S.al.ner &
Cooper 2006,1.25).

T1'opaikallaan kiusatuksi itsensä kokevan persoonallisuus, mielen-

terveys, luotettavuus ja ammattiosaaminen voivat joutr-ra toistuvan

arvostelun kohteeksi kasvotusten tai kiusatun selän takana. T;'öntekijä

voi kokea joutuneensa eristetyksi muusta työyhteisöstä (esim. l-ränelle ei



22

puhuta tai hänen qöpisteensä siirretään muista erilleen), hänen ¡'ksiq'ls-
elämäänsä r'oidaan arr¡ostella tai pilkata jahänen q'ötehtäviään voidaan

r.aikeuttaa tietoa pimittämàllä sekä työn mäaräà manipuloimalla (esim.

osoittamalla hänelìe lüan vähän tai üian paljon q'ötehtár,iá). I(iusatuksi

itsensä kokevan työsuorituksia myös arvostellaan toistuvasti ja perus-

teettomasti. (Einarsen ym. 2003b, 9.)

I{iusaamiselle on ominaista viestintäkäyttäyrymiselle annettujen tul-

kintojen moninaisuus. Ihmiset loukkaantuvat erilaisista asioista, mikä

asettaakin haasteita esimerkiksi kiusaamisen tunnistamiseen ja sühen

puuttumiseen. Seuraavissa lu'u-uissa pohdimme tarkemmin tulkintoien

merkiq'stä kiusaamissuhteessa sekä kiusaamisen tunnistamisen haas-

teita. Tunnistaminen liitt¡1' läheisesti kiusaarnisen runnustamiseen ja

siihen puutturniseen.

Køsaantinen, tietoiv.rus ja tu lkinta

Nlerkittär'ä ero koulu- ja qöpaikkakiusaamisen määritehnissä on, miten

tietoisena ja tarkoituksel[sena ilmenevä loukkaava viestintä näl-rdään.

I{oulukiusaamrsen yh¡sldessä puhutaan usein tavoitteellisesta ja tie-

toisesta toisen ihmisen sâtuttamisesta (Olweus 1992, 1 + I 5; Salmivalli

1998, 30-31; 2003, 11), ja monissa koulukiusaamisen määritelmissä

tietoisuus mainitaan ;'htenä kiusaamisen keskeisenä tunnuspürteenä

(Pörhölä, I(arhunen & Rainivaar a 2û0 6, 259 -260) .

Tavoitteellisuus ja tietoisuus eivät sen sijaan lüt¡'q'opaikaila esiinty-

vän kiusaamisen määritelmün 1'þ¡[ yksrselitteisesti (Pörhölä, I(arhunen

& Rainivaara 2006). T¡'öpaikkakiusaamisen tarkastelun keskiössä on

kir"rsatuksi itsensä liokevan tulkinta sütä, mitä kiusaaminen on. Näin

ajateltuna vain viestinnän, lonka kiusaamisen kohde itse tulkitsee louk-

kaavaksi, r.oidaan ajatella olevan kiusaamista (esim. Hoel, Fatagher

& Cooper 2004, 369; Ravner & Cooper 2006, 1.26). Teot satuttavat,

vaikka ne kìusaajana pidetyn näkökulmasta eirzit kiusaatnista olisikaan

(Einarsen 5,m. 2003b, 12).
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Tulkinnallisuuden ongelma tulee esün m;ös esimerkiksi silloin, kun

esimiesten on oltava krüttisiä alaistensa t1'öpanosta kohtaan. Nämä

viestit voidaan tulkita uhkaaviksi, vaikka palaute annettaisijnkin kaikkia

kohteliaan käytöksen ja rakentavan palautteenannon sääntöjä noudat-

taen. I(äytännössä voi silti olla haasteelüsta etotta , milloin arvostellaan

työtà ja milloin sen tekrjää, (I{inney 2006, 180.) Rajanveto on haasteel-

lista m1'es pohdittaessa, milloin kyseessä on esimiehen legitümi oikeus

tehdä alaisensa työhön lütqwiä päätöksiä ja milloin taas valta-aseman

väärinkäyttö ja kiusaaminen. Samanlainen viestintä r'oidaan tietl'ssä

tilanleessa kt-¡kea k-iusaamisena, toisessa ei. I-iefooghen ja Olafssonin

(1999, 40-48) mukaan k),seessä on ilmiö, josta tehd,r'istä tulkinnoista

yksi on kiusaaminen. Yksilö siis ikään kuin valitsee omansa eri tulkin-

tavaihtoehtojen väliltä. Loukkaava r,'uorovaikutus kiusaamissul-rteissa ei

läheskään aina ole tunnistettavissa, tulkittavissa saati tutkittar.issa vain

ilmiasunsa kautta.

Työ1'hteisökonfliktien sovittelukeskusteluissa useamlrat osapuolet

voivat ilmaista tulleensa s¡n'ästi loukatuksi ongelmallìsessa r,.uorovai-

kutussuhteessa (Vania ym. 2003,281-289). Roolijaon tekeminen kiu-

saajan ja kiusatun välille ei sekään ole aina yksiselitteistä. T1'öpaikalla

loukkaantumisen osoittaminen, kuten kiusaajaksi koetun sanoihin tai

tekoihin vastaaminen verbaalisella aggressiolla, r'oi työtoverin tai esi-

miehen näkökulma s ta näy ttää yhtä lailla epäasiallis elta käyttär,q'mi sel-

tä. IJlkopuolisen voikin olla vaikea näl-rdä, kumpaa tilanteessa lopulta

kohdellaan epäasiallisesti. Joskus myös sttes saantuneen ja turhautuneen

kiusatun äänekäs tapa hakea tukea työtove rctkaan voi työ tovereiden sil-

missä näyttä¡,t5ä epäasiallisena kä),ttäl,tymisenä eikä halukkuutta tuen

osoittamiseen s1,¡11y (esim. Einarsen & Mikkelsen 2003, 137).

I(oulussa ja tyopaikalla kukin tulkitsee näkemiään tapahtumia omaan

merkitysperspektüvünsä sidottuna ja nãin ollen myös tulkinnat samois-

ta l'uorovaikutustilanteista saattavat vaihdella eri osapuolten r'älillä.

I(arhunen (2006) tarkasteli nuorten kirjoittamia koulukiusaamiskerto-
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muksia ja l-ravaitsi tluorten selittävän kiusaamista sekä sen syitä h¡vin
eri tavoin. I(oulukiusaamiselle annetut atttibuutiot vaihtelivat rirppuen

siìtä, kenen näkökulmasta nuoret kuvasivat tapahtumia ja olivatko he

henkilökohtaisesti olleet jollakin tavalla mukana kiusaamisessa. Näin

ollen esimerkiksi koulukiusaamistilanteita selvittelevä opettaia saattaa

kohdata hryinkin erilaisia kuvauksia siitä, rnitä kiusaamistilanteissa oi-

keastaan on tapahtunut. Jokainen samaz- kiusaamistrlannetta kuvaava

oppilas uskoo oman näkemyksensä totuudell-isuuteen. Näin ollen erj-

laisten totuuksien l,hteensoyittamisesta voi tulla haasteellinen tehtävä.

Tetäsahjo ja Salmivalli Q002) havaitsivat koulukiusaamisen tulkin-

tarepertuaareja tarkastele\¡assa diskurssianallryttisessä tutkimuksessaan

kolme puhetapaa, joita lapset käyttivdt puhuessaan koulukiusaamisesta.

Näistä ensimmäisessä kiusaaminen nâ)¡ttriyryi tahallisena ja paheksut-

tavz.n ),riÐ'ksenä tehdä pahaa toiselle. Toisena esillä olivat puhetavat,

loissa kiusaaminen koulussa nä1'ttäyq,r prkemminkin edellisen vasta-

kohtana. Tällöin kiusaamista saatettiin vähätellä tai selittää esimerkiksi

)'stäl)T,ssuht.l¿.¡ ej[rril la. I{olmantena korosttúvat kiusaamista oike-

uttavat puhetavat. I(iusattu saatettün esirnerkiksi määritellä erilaiseksì

tai ärsyttäväksi, jolloin kiusartu ikään kuin ansaitsi kielteisen kohtelun.

Teräsahjon ja Salmivallin tutkimus havainnollistaa sitä, miten oma osal-

üsuus kiusaamisessa ei ole aina oppilaille selvä. I(iusaamisesta s)rytetq¡

ei r'älttän-rättä pysti' tai halua nähdä omaa osallisuuttaân tapahtumi,in

vaan seLittää omaa toimintaansa esimerkiksi kiusatusta johtuvaksi.

Kinsail t n aiestintci.ja x/ut1t 4tx2i72r,

I(iusaamistutkimus perustuu toistaiseksi, eritl,iss.¡ työpaikan kon-

tekstissa, kiusattujen kokemuksün. I(usaamissuhteen kehittymisen ja

1'l1äpitämisen tarkastelumme pohjautuukin pitkälti siihen, mitä tiedäm-

me kiusaamisen kohteen viestinnästä ja selviyrl'misestä. Tässä luvussa

keskitymme tarkemmin kiusatuksi itsensä kokevaan.

I{oulukiusaamisen uhreia on usein tunnistettu joko itse- tai vertais-

L-
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arvion avulla (Salmivalh 199B,98). Toisinaan näiden an'ioiden tulokset

on l,hclistetq, siten, että kiusatuiksi katsotaan ne lapset ja nr-roret, jotka

identifìoituvat kiusatuiksi sekä omissa että koulutoveriensa an'iois-

sa. Työpaiklakiusaamisen tutkimuksissa vertaisarviointia on käytetq'

jonkin verran (esim. Coyne, Craig & Smith-Lee Cl-rong 2004), mutta

pääsääntöisesti on jään1't kiusatuksi itsensä kokevien omien an'ioiclen

vata n, näkevâtkö myös q,çi¡s1'erit heidät kiusattuina.

Iiusattuja ja heidän tapaansa toimia kiusaamistilanteissa r.oidaan tar-

kastella esimerkiksi kilnnittämällä huomiota sühen, miten kiusatut pyr-

kivät toimirnaan kiusaamistilanteissa, millaisia sisäisiä selvr¡'q'miskeinoja

he kä)'t¡¿v¿¡ tai miten aktüvista tai passi-ivista heidän toimintansa on.

Salmivalli, I(arhunen ja Lagerspet z (19 9 6, 1 07-1 0B) ovat havainneet,

että koulukiusaamisti,lanteissa kiusatut ilmaisevat suoraan haavoittu-

\.uutensa, vastaavat aggressiivisesti tai pyrkirzit kä1,t¡;y¡r'roään rähnpi-

tämättömästi, Nämä luokittelut tosin kuvaavat vain kiusattujen ulkoista

käyttäyrl,mistä, eivät heiclän subjektüvista tunnetilaansa tai ajatuksiaan.

Vail<ka kiusattu vaikuttaisikin siltä, että hän ei r'äLitä kiusaamisesta, on

välinpitämättöm¡ys vain hänen valittämänsä viesti. I(iusaaminen sa-

tuttaa rüppumatta sütä, miten kiusattu puolustautuu. (Salmivalli 1998,

107.)

Tl,opaikalla qöntekijä r¡oi vastata kokemünsa loukkauksiin rauhan-

omaisemmin (sovittelemalla, anteeksi antamalla) tai vihamielisemmin

(esim. kostamalla) (Aquino, Bies & Tripp 2006) ja vaikuttaa kenties rü-

tatilanteen etenemiseen. Yleisempää q'öpaikan arjessa on, että r'istirüdat

ø;tke y^titsestään. I{iusaamisprosessin eteneminen kuitenkin nähdään

qöpaikkakiusaamisen nykytutkimuksessa nimenomaan ratkaisematta

jääneen ristrnidan aiheuttamana konfliktikierteenä. Tätä prosessia ku-

vaavan mallin mukaan konfLiktista alkunsa saanut noidankehä r.oi ajan

myötä ajaa toisen osapuolen heikompaan asemaan ja iopa kiusatuksi.

(Alberts, Lutgen-Sandr.'ik & Tracy 2005; Andersson & Pearson 1999;

Aquino, Bies & Tripp 2006.) Prosessimallit ovat kuitenkin r.arsin iro-
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mogeenisiâ kuvauksia kiursaamiseen johtavien prosessien etenemisestä.

Ne kuvaavat lähinnä epäasiallisen kohtelun kehiq'skaarta, jossa louk-

kaaminen saa jatkuvasti vakavampia muotoja ia johtaa lopulta kiusaa-

miseen, Prosessimalli ei sen siiaan kuvaa esimerkiksi r,.uorovaikutuksen

d),nar¡iikkaa tai miten hyökkáyksen kohteena oleva puolustautuu.

Toinen tapa tarkastella sitä, miten kiusatut toimivat jouduttuaan

kielteisen kohtelun kohteeksi, on tutkia heidän kàyttàm1aan selviyq'-

miskeinoja. Coping-käsitteellä tarkoitetaan sitä selvi;,q'misprosessia,

jolla yksilö pyrkü kognitioiclensa ja käyttäytymisensä kautta hallitse-

maan ja vähentämään joni<in tekijän kielteisiä ja stressaavia vaikutuksia.

Selviyq,miskeinot voivat vaihdella muun muassa aktüvisesta ja suun-

nitelmallisesta ongelmanratkaisusta sosiaalisen tuen hakemiseen, oman

käyttáyq'6i5en fa itsetunnon hallintayrityksün sekä ongelmatilanteen

kieltärniseen tai välttell1'n. pazarus 1.99 3, 237 .) T1öpaikalla kiusatuksi

itsensä kokevat pyrkirät 5slviltymään esimerkiksi moninaisten sisäisten

selitysmalliensa avr.rlla (esim. Hogh & Dofradottir 2001; Ólafsson &

Jólrannsdóttir 2004; Zapf & Gross 2001).

Idusattujen toimintaa voidaan myö5 tarkastella arvioimalla sitä, miten

aktür.isesti tai passiir.isesti he pydrivät ratkaisemaan kohtaamansa ongel-

man. T1'öpaikallaan kiusatun toiminta on toistaiseksi nähq' jokseenkin

mustavalkoisesti, j oko aktüvisena tai passüvisena. Vaikuttaa kuitenkin

siltä, että nämä eivat ole keskenään vaihtoehtoisia vaan osittain saman-

aikaisia toimintatapoja. T1,öpaikallaan kiusatut ovat useimmiten aluksi

aktür.isernpia ratkaisemaan ongelmatilanteita esimerkiksi keskustele-

malla heitä loukanneen osapuolen tai esimiehensä kanssa. Nlikäti tämä

ei tuota toivottua lopputulosta, voi kiusattu tur\¡ata itsensä vetäytymällä

- r,üme kädessä irtisanoutumalla. (ÓlaÊsson & Jóhannsdóttir 2004;

Zapf & Gross 2001.) Passüvisuus süs myös kuvastaa, valitettavastì,

kiusatun voimavarojen vähenemistä, kun ongelman esille nostaminen

ei yriq'ksistä huol-imatta iohda toivottuihin toimenpiteisün. Toisaalta ir-

tisanoutuminen voidaan nähdä hlvinkin aktüvisena vastaloimenpiteenä

\-
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kiusaamiselle (esim. Lutgen-Sandvik 2006).

Parisuhdeväkivallan uhreja tutkinut l{usso (2003,55-57) ei kannata

uhrien arvottamista joko aktüvisrin tai passüvisiin. Uhrin toiminnassa

aktüvisuus ja passüvisuus voidaan nähdä vaihtoel-rtoisuuclen sijaan yh-

täaikaìsina kokemuksina. Tamä näkemys varmasti pätee pitkälti m¡ös

koulussa tai työssään kiusattuun. Uhri voi süs samanaikaisestr olla myös

selviytyjä.

Ongelmallinen ilmlö koulussa tai työpaikalla kiusatun viestintäkär,t-

tâyq,p;t..tt liittyen on provokaatio. Provokaatio ei ole edellytl's kiu-

saamiselle, mutta ,oskus uhri voi käyttäytyä provokatür'isesti tietoisesti

tai tiedostamatt^àn (esim. Ohveus 1,992, 34-35; Vartia 2003, 1.4-16).

Olweuksen (1992,34) mukaan koulukiusaamisen uhdt voidaan jakaa

kahteen eri q'¡'ppün: passüviseen ja provokatüviseen uhrìin. Passiivinen

ul'rri viestii ulospäin avuttomuutta, turvattomuutta fa knryttöm)r,ttä

puolustaa itseään. Tämä r'oi houkuttaa ja palkita kiusaaiaa. On silti

muistettava, että puolustuskl'v1'¡¡e¡1¿ltä vaikuttava lapsi (tai aikuinen)

voi olla hlvinkin aktüvinen etsiessään tietoa ia tukea 1'mpäristöstään.
Provokatüvinen koulukiusattu s^attzra kä¡,ttä1,q'misellään ärs1'ttää

muita ymp[¡illään olevia sekä olla itsekin aggressüvinen ja kiusata muita.

Tällainen käyttäytyminen provosoi luokkatovereita ja voi luokkatoverei-

den näkökulmasta oikeuttaa uhrin kiusaamisen. Provokatiivisia kiusat-

tuja on kuitenkin huomattavasti r'âhemmän kuin passür'isia kiusattuia.

(Olweus 1992,35.)

Tyopaikkaa koskevat tutkimukset 
^ntavat 

rütteitä siitä, että pro\¡o-

kaartona voidaan nähdä esimerkrksi se, jos q'öntekiiä korostaa toistu-

vasti omaa osaamistaan ja ahkeruuttaan muihin nähden (Brodsky i976,

Vartian 2003, 1.5 mukaan). I(iusaamisen koi-rteet selittärät kiusaamista

useimmiten kiusaajansa ominaisuuksista ja henklökol-rtaisista ongelmis-

ta, kuten kateudesta ja huonosta itsetunnostâ, johtuvana (esirn. Björkvist,

Österman & Hjelt-Bäck1994). On myös mahdollista, että kiusaaminen

synnyttää noidankehän, jolloin on vaikea sanoa, onko esimerkiksi klusa-
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tun masennus kiusaamisen seurâus vai sen syy. Näin voi käydä esimer-

kiksi, jos kiusattu uupuu ja muu t)ö)'hteisö s¡1'llistää häntä ftiusaamalla)
j outuessaan v^staama î tämàn q'ötehtä\'istä (Vartia 2003, 5I).

I{iusaamisen selittäminen kohteeksi joutuneen ominaisuuksilla

on monin tavoin ongelmallìsta. Leymann (1996) estttää, että ul'rrin

mahclollinen aggressiivinen reaktio on vain normaali tapa rcagoida

häntä kohdanneeseen epänormaalün tilanteeseen, ei s¡y kiusaamiselle.

I(iusaamisen s¡,n etsiminen kiusaamisen kohteesta voi m¡'es luoda sen

vaikutelman, että on olemas sa kä1.ttäl,tymis tä, loka johtaa kiusaamiseen.

Onko kiusaaminen tällöin "ruotuun palauttava" toimenpide normeja

rikkoneelle yksilölle, joka raikeuttaa työskentelyä luokassa tai tyopaikal-

la, vat jotain muuta? Mikäü \¡astaus tähän olisi lö1dettâvissä, r'oitaisün

samalla osoittaa, millainen viestintä suojaa kiusaamiselta.

I(oulu- ja g,opaikkakiusaamista käsittelevän kirjallisuuden perusteel-

la on vaikea vüme kädessä erottaa, miLloin tarkastellaan kiusatun selviy-

r1'miskeinoja, milloin puolustautumista ja milloin taas k1'5sss5ä voidaan

ajatella olevan kiusaamissuhteen 1'lläpitämisen näkcikuhnasta tarkas-

teltava vuorovaikutus. E,simerkiksi passrivisuus ja vetäyq'minen voivat

olla sekä tapa seh'i1'tyä suhteessa ettà ylläpitaä sitä. Puolustautumista

voidaan tarkastella myös provokaationa tai yhtä lailla kiusaamisena.

Ki u s a a nt u s u h d e t ta 1 uþ ci röi uci t h te i s ö

I(iusaamissul-rteen osapuolet eivät ylläpidä suhdettaan irrallisena sitä

1.n-rpäröir'ästä koulu- tai q,s1'61.itöstä. I(iusaamissuhteen taustalla voi
vaikuttaa kiusaajaa ja kiusatrua ympäröivä Ð,hmä, joka voi tieq'nlaisin

sanoin ja teoin palkita tai tuomita suhteessa esünqwän I'uorovaikutuk-

sen. Esimerkiksi koululuokkien väLllä on havaitru olevan eroja sünä,

miten ql,pillstä on asettua kiusaamistilanteessa kiusaajan tai kiusatun

puolelle (Salmrr.alli & Voeten 2004). Yhteisö saattaakin tukea toimin-

nallaan kiusaamissuhteen ylläpitämìstä, ei sen lopettamista.

Tämä havainnollistaa kiusaamiskokernuksen luonnetta: se määritq1'

L-



29

toisaalta sekä yksilöstä itsestään että häntä ),n-rPätöivästä l,hteisöstä

käsin. Tällöin tulkintaeroja s1'nq'y rakisin. Idusaaminen on mr'ös r)'h-

mäprosessi; kiusaajan ja kiusatun roolit ovat yhteisössä, eirät vain kiu-

saamissul-rteessa, muoclo stuneita.

Hamaruksen (2006) váitöskirjatutkimus tarioaa näkökulmia koulu-

kiusaamiseen yhteisöllisenä ilmiönä suomalaisessa kulttuurissa. I{än

tarkastelee nuorten kokemuksia kouh-rkiusaamisesta sosiaalisesta ia

kulttuurisesta näkökulmasta. I-Iän näkeekin kiusaamisen nimenomaan

keinona tuottaa ja vahvistaa oppilaskulttuuria. Erilaiset teot ia toimin-

t^t^v^t tuottavat kiusaajaryhmään sisäistä ¡'htenäis¡'ttä 1'hden jäsenen

kustannuksella. I(iusaamisen sosiaalisen ia kulttuutisen luonteen r.'uoksi

kiusaaminen ei rajoitu ainoastaan kouluun, vaan kulkeutuu tehokkaasti

myös sen ulkopuolelle. Hamarus korostaa kiusaamisen olevan s¡västì

kietoutunut suhteisün, joten ilmiön tunnistaminen vaatü ;'hteisön iäsen-

ten välisten suhteiden, kulttuuristen merkiq-sten ja oppilaiden r'älisen

r,'uorovaikutuksen tuntemusta.

NIl'ös q'oyhteisö voi mukautua tietoisesti tai tieclostamattaan kiu-

saajaksi koetun viesuntäkäyttäytymiseen. Esimerkiksi Heatn ja Parkin

Q002,47) toteavat, että sukupuolinen häirintä, kiusaaminen ja $1,sinen

väkivalta työssä eivät tapahdu sattumalta, vaan ne muodostur.at moni-

mutkaisissa yhteisöllisissä prosesseissa, joissa liikuttavina voimina ovat

ilmiöiden tunnistamin en ia tapa suhtautua niihin.

Ilusaamiseen puuttuminen edellyttää kiusaamisen tunnistamista ja

tunnustamista ympäröivän 1'hteisön taholta. T;'o1'hteisö ei aina kuiten-

kaan pidä kiusatun mielestä loukkaavaa käytöstä norminvastaisena eikä

kiusaaja tällöin saa palautetta käytöksestään. Q'.1euman & Baron 2003,

185-186; Richards & Daley 2003,) Juoruilua, toisten kustannuksella

naureskelua tai yksilön tiettyä ominaisuutta kuvaavien lempirumien

käyttämistä voidaan pitää r,'uorovaikutussuhteen ylläpitämisen harmit-

tomana keinona (esim. Michelson & Mouly 2004).Jr"rorujen ja lempini-

mien kohde r.oi kuitenkin kokea tämän kiusaamisena,
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Voidaan sìis ajatella, että kiusaamista arvioidaan erilaisella normistol-

la kurn muunlaista aggressiivista käyttáytymistä. On helppo olla samaa

mieltä siitä, että heikompaa osapuolta kohtaan ei tuhsi h;'okätä tai että

epäasiallinen kä1'ttäyq'¡1i¡en koulussa tai q'öpaikalla ei ole sallittua.

Esimerkiksi q'öpaikalla tämä normi saattaa kuitenkin käànq,a paárlael-

leen eikä esimerkiksi heikomman alistamista enää pidetäkään 1'ksise-

litteisesti normin'astaisena ja epäeettisenä tekona (l..leuman & Baron

2003,185-186).

Joissain q'öyhteisöissä aggressiìvinen käyttäytyminen työtoveria koh-

taan voi olla sallittua m),ös tietoisesti, vaikka aggressüvista kulttuuria

ei sinänsä pyrittäisikään luomaan, Aggressüvisen fyöskentelykultruurin

voidaan katsoa s1'nt1vän sivutuotteena eriqrisssti nüllä aloilla (esim. ar-

rreijassa), joille on leimallista tarkka käyttäytymissäännöstö, pednteet

sekâ vahva hierarkia. Nluun muassa sin-rputtaminen on osa kulttuuria,

jota ylläpicletään, johon kaikkien edellytetään mukautuvan ia lota jae-

taan eteenpäin "kulttuuriperintönä" uusille tulokkaille. @sim. Archer

1eee.)

ICusaaminen koetaan usein häpeällisenä kokemuksena, eikä sütä

r'älttämättä haluta tai uskalleta puhua ääneen tai kertoa ulkopuolisille,

Eriq,isesti lasten on vaikea kertoa kiusaamisesta'an opett^ialle tai muille

aikuisilie flWhitne1, & Smith 1993). Nlannerheimin Lastensuojelul-üton

(2006) tekemän intefnetklrssllr¡ lxukaan yain noin puolet lapsista kertoo

kokemuksistaan vanhemmilleen, Lisäksi kiusatut eir'ät useinkaan usko,

että kertomisesta olisi heille apua. Lasten ja nuorten vertaisrl'þ¡¡iss¿

tapalrtuvaa s),rjintää (peu' r/ection) tutkineet SunwolF ja Leets (2003)

havaitsivat, että lapset eir'ät m1'öskään uskalla puolustaa ryhmän ulko-

puolelle jätetg,ä, koska he pelkäär.rit jãàvansá itse sen seurauksena r1'h-

män ulkopuolelle. Moni lapsi m;,os uskoo, että kiusaamiseen mukaan

meneminen takaa sen, että tulee itse h1väks;,tyksi ryhmässä (Salmivalli

2003,34).

Ti,öpaikkakontekstissa )'htenä kiusaamiskokemuksista kertomista

L-
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helpottavana tai vaikeuttavana tekijänä voivat olla organisaatiotason

diskurssit, jotka kuvastavat 1'leistä suhtautumista kiusaamiseen tai esi-

merkrksi sukupuoliseen häirintään ja sütä puhumiseen. Clairin (1.993,

124-131) tutkimuksessa tarkasteltjjn nijtä puhetapoja, jotka pitävät r,llä

sukupuolisen häirinnän mahdollistav-ia valtarakenteita organisaatioissa.

Clair näkee, että organisaation jäsenten puhetavat ja heiclän toisilleen

kertomansa tannat sukupuolisesta häirinnästä saattavat pitää ¡'llä jo

olemassa olevia valtarakenteita ia sitä kautta entisestään luoda lisää tilaa

la mal-rdollisuuksia sukupuoliselle häirinnälle. Näin ollen qöpaikallaan

häirinnãn kohteeksi joutuneet naiset saattavat tuomita saamansa koh-

telun tnutta silti ylläpitää olemassa olevia kä¡'tä¡teitä omalla puhetaval-

laan. Häirinnän kohteeksi joutuneet voivat vähätellä kokemuksiaan tai

pitää nütä vahinkoina, Omaa kokemusta ei välttämättä osata (tai haluta)

nimetä häirinnäksi.

Tlrypillistä on m;'ös, että organisaation etu asetetaan oman edun edel-

le. Sukupuolisen häirinnän kohde voi esimerkiksi ajatella, että esimie-

helle ja )'rit),kselle koituu enemmän harmia, jos hän nostaa häirinnästä

s)¡ytteen. (Clair 1993, 124-131.) Samoin q'össään itsensä kiusatuksi

kokeva voi pelätä leimautuvansa hankalaksi q'öntekijäksi (-iefooghe &
Olafsson 1999,45-46) ja kiusaamisen pahenevan entisestäân, jos siìtä

kertoo esimerkiksi esimiehelle putgen-San dvlk 200 6, 425).

Ilusaaminen on kiusallinen ongelma nün koulu- kuin Ð'ö),hteisölle.
Yksittäisen kiusaajaksi koetun henkilön lisäksi kiusatulla voi olla \¡astas-

saan kiusaarnissuhdetta ympäröivien ihmisten joukko, jotka eivät s1.¡'stä

tai toisesta p)'sÐ'tai halua tukea kiusaamisen loppumista. Ilmiön salailu,

kieltäminen ja váhätteleminen voivat lütq'ä myös haluun suojella orga-

nisaatiota mahdoll iselta julkisuuskrüsiltä.

Organisaatiot eroavat toisistaan tavoissaan määritellä kiusaaminen

sekä se, miten siihen tulisi suhtautua ja puuttua. On m1'ös eri asia, miten

kiusaamisen tuomitseminen ja sühen puuttuminen näk¡'vzit viralüsissa

ohjeistuksissa ja toisaaka miten nämä todenturat iokapäir'äisessä toi-
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minnassa ia ),hteisön jäsenten vuorovaikutuksessa, Se, miten kiusaami-

sesta puhutaan, millainen käyttäyq,minen sallitaan ja kuinka avoimesti

mahdollisten ongelmien esille nostamiseen kannustetaan, ovat oleellisia

kysyml'fuifi kiusaamiseen lütqviä organisaatiotason tekijöitä tarkastel-

taessa. Organisaatioissa ei useinkaan ole yhtenäistä käsitystä sütä, mistä

kiusaamisessa on kyse. (Braithwaite 2001,4; I-Iearn & Parkin 2002,48.)

Tällöin tycintekijöiclen voi olla vaikea suhtautua t}'otovereidensa kuvai-

len-riin kiusaamiskokemuksiin.

I(iusaamiskokemusta nä¡,¡¡¿¿p1tr leimaavan tietynlainen yksinäisyys.

Nfikäli työpaikalla on useita, jotka kokevat tietyn ihmisen käyttäytymi-

sen lould<aavana, voidaan seliq,s huonolle käyttäyt1'miselle herkemmin

lüttää tämän henkilön persoonallisuuteen tai hänelle q1'pilliseen toi-

mintatapaan kuuluvaksi.

T;'öpaikan vaihtaminen olisi varmin Tap^ ttrrvata itsensä ongelmal-

lisen l'uorovaikutussuhteen aiheuttamalta ahdistukselta, mutta tämä ei

useinkaan ole houkutteleva vaihtoehto. T1,'öntekijä voi kiusaamisesta

lruoümatta pitää sururesd q,ostään ja olla sitoutunut Ð'önantaiaansa.
Poistumalla g'öpaikalta hän joutuisi m)'ös luopumaan niìstä myönteisis-

tä ihmissul-rteista, joita siellä on tarjolla.

JOHTOPIIÄTÖXSñ

Sekä koulu- että työpaikkakiusaamisen tutkimus tarjoaa nyk;rissll¿ät

jo melko kattavasti r,astauksia kysl'my¡s..tt, millaista viestintäkäyttä;.

Ð,mistä kiusaaminen on. Puheviestinnän tutkimus voi tä)'dentää tutki-

muskenttää esimerkiksi tarjoamalTa uusia näkökulmia koulun ja työpai-

kan ongelmall-isten r.uorovaikutussuhteiden syntlyn ja nülle ominaisün

luonteenpürteisün.

I(iusaaminen ilmiönä on hlvin monitahoinen ja sünä yhdisqvät

niin 1,[si1o-, ri'hmä- kuin yhteisötasonkin tekijät. I(usaaminen kietou-

tuu vuorovaikutuksessa osaksi suhteita ja ryhmien rakenteita. Onkin
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ilmeistä, että kiusaamisen ymmärtäminen iìmiönä vaatü sen ilmitasoa

s¡vempää tarkastelua. Olennaista on tutkia sitä, miten merkiq,kset ja

tulkinnat rakentuvat r.'uorovaikutuksessa ja miten eri osapuolet ),mmär-
tävät kiusaamisen ilmlönä,

I(usaamissuhteen käsitteellistäminen on haasteellista, ja käsitteel-

listämisen mukana jotain merkittär'ziä tutkittavan ilmiön olemuksesta

tuntuu m;ös katoavan. Siten myis kehitteiÌlä olevalla käsitteellä ja sen

määritelmällä on omat rajoituksensa, eikä r,-uoror.aikutuksen näkö-

kulman sisälly¡¡[¡¡i11en kiusaamistutkimukseen ei ole ongelmatonta.

I(iusaamissuhteen käsitteessä voi lnuun muassa püllä vaikutelma, että

kiusaamissuhteen osapuolet vuorovaikutuksessaan tuotta\¡at kiusaamis-

ongelman tai ettà kiusaaminen on molemminpuolista.

Vaikka kiusaaminen sinänsä on vuorovaikutuksellinen ìlmiö, ei kiu-

saamisen voicla välttämättä katsoa edellyttävän kiusatun osallisuutta

vastavuoroisella kiusaamisella, vaikka kiusattu nähdäänkin aktür.isena

r''uorovaikutus suhteen o s apuolena. On lähes mahdotonta ottaa kantaa

sühen, tuottavatko kiusaamissuhteen osapuolet ongelman vasta\-uoroi-

sesti vai onko se lähtöisin )'ksilöstä,
Teoreettisena käsitteenä kiusaamissuhde sijoittuu yksilön ja rl.hmän

välän, eikä kiusaamissuhteen käsitteenä siten voida olettaakaan antavan

vastausta siihen, missä määrin kiusaaminen on yksilöstä ja missâ mää-

rin 1'hteisöstä johtuvaa. Ilusaamisen tarkastelu vuorovaikutussuhteena

tarjoaa kuitenkin uuden näkökulman tarkastella kiusaamisen synn'ä ja

sen jatkumista. I(iusaamissuhteessa esiint).vän viestintäkäyttä1'tymisen

pärteitä tutkimalla voidaan rìuun muass a hahmottaa, millaisia ruttnej a

ia toisaalta strategisempia käytänteitä sekä käännekohtia suhteen ylläpi-

tämiseen muoclostuu sen kehiq'skaarcn alkana.

Ilusaamisen eünkaari tuntuu tutkimuksissa päätqvän johonkin

käännekohtaan, kuten opettaian puuttumiseen, q'össään kiusatun irti-
sanoutumiseen tai sovittelukeskusteluun. Jatkossa voidaan tarkastella,

miten vuorovaikutussuhde kehitqry sen jälkeen, kun kiusaaminen on
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nostettu esiin. I(intoisa tutkimuskohde olisikin, miten kiusaamissuh-

teen osapuolet qöskentelevät esimerkiksi sovittelukeskusteluissa rat-

kaistakseen ongelmansa.

I(usaamisen vaikutuksia yksilön kannalta tulisi tarkastella edelleen

myos sitä kokeneiclen myöhempien elämänvaiheiden r,'uorovaikutus-

suhteissa. Lapsuuden tai nuoren aikuisuuden kiusaamiskokemusten

on havaittu aiheuttavan ongelmia esimerkiksi luottamuksen ja läheis11-

den muodostumisessa myöhemmissä r,'uorovaikutussuhteissa (I-edle1'

1'm. 2005; Pörhölä 2006).I(iusaaminen voi olla riski m1ös kiusaajan

kehiq'kselle. Pepler ja Cnig (2000, 5) näkerzit kiusaamisen ilmiönä,

joka ei vàlttãmättä ole lasten ja nuorten ohimenevä kehitysvaihe,vaaî

pikemminkin opittu käyttäytymismalli. Se voi toistua nün kiusaajan

kuin kiusatunkin myöhemmässä elämässä ongelmina pari-, perhe- ja

qösuhteissa. On kuitenkin haasteellista todistaa empürisesti, että olisi

olemassa jatkumo, jossa kouluikäisenä kiusattu ajautuu kiusatuksi m)'ös

työelämässä (Smith ym.2003). Idusaaminen on monitahoinen prosessi,

johon vaikutravat alna lukuisat tekijät.
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MAAHANMUUTTAJIEN
VUOROVAIKUTUSSUHTEET
vuoRovAr KUTU KsEN nnröxu wA s0pEUTU M rspRosEssr ¡N

Lotta Kokkonen, FL
Vi e s ti n tà ti e tei d e n I ai ø s, þ uas þ Lí n 1, li opi s n

TIIVISTETMA

Uuden ja erilaisen elämäntilanteen, kuten uuden kulttuurisen ympäris-

tön, kohtaaminen edell),ttää aina tavalla tai toisella uuteen elämäntilan-

teeseen ja uuteen ),mpäristöön sopeutumista. Useat tutkijat määrittele-

vät sopeutumisen prosessiksi, joka aiheutuu erilaisten ihmisten ,u y--
päristöjen kohtaamisesta ja välittömästä kontaktista (esim. Berry 19971'

Liebkind 2000; Redfielcl, Linton & Herskovits 1936). I{äsitetäänkö

prosessi ainoastaan yksipuolisena muutoksün reagointina, kuten psyko-

logisina muutoksina ja käyttäytymisen muutoksina, vai r.rrorovaikutuk-

sellisena prosessina, jossa r''uorovaikutuksen osapuolet 1'hdessä luovat

merkiq'ksiä mlrutosten keskellä, rüppuu näkökulmasta.

Tässä arukkelissa sopeutumista tarkastellaan vuorovaikutuksen nä-

kökulmasta, Sopeutuminen nähdään r.'uorovaikutusprosessina, jossa

henkilö p),rkii luomaan ia }'lläpitämään r.'uoror.aikurussuhteita, iotka
tukevat henkilön pslykkistä hlwinvointia ja auttavat häntä toimimaan

uudessa tai muuttuneessa ympäristössä. Vaikka r,rrorovaikutuksen näkö-

kulmasta sopeutuminen nähdään dynaamisena, jatkuvasti muuttuvâna

prosessina, sopeutumisella, ja süs vuorovaikurussuhteilla, voidaan silti

nähdä olevan myös tavoite. Vuorovaikutussuhteiden merkitys ja tavoi-

te on tukea henkilön psiykkistä hlvinvointia ja kykyä toimia uuclessa

1'mpäristössä, Vuorovaikutuksen näkökulmasta sopeutumisen tavoite ei

kuitenkaan ole staattinen, täysin saavutettavissa oleva tila, vaan näkö-

kulman mukaan sopeutumiselle asetetut tavoitteet muuttuvât tilanteen,

J-
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kontekstin ja kulloisenkin wrorovaikutussuhteen mukaan. I(un sopeu-

tumista tarkastellaan r'.uorovaikutuksellisena prosessina, oleellisinta ei

i{imin Q001,,38) mukaan ole itse tavoite, vaan sühen tähtäâr'än proses-

sin yms¡ir¡¿minen.

Tässä artikkelissa ei nünkään tarkastella pslykkistä l"rlwinvointia ja

kykyfi ¿si¡¡¡o uudessa tai muuttuneessa ympäristössä sinänsä, vaan näitä

tavoitteita lähesq'tään tarkastelemalla sitä, mikä merkiq's'u'uorovaiku-

tussuhteilla uudessa tai muuttuneessa ympäristössä r,oi olla. Tällöin

r''uorovaikutussuhteita ei nähdä ainoastaan väüneellisesti sopeutumisen

tavoitteiden saa'u-uttamisessa, vaân keskeisinä ilmiöinä ja entìteetteinä,

joissa annetaan ja vâstâanotetaan tukea, vaihdetaan inforrnaatiota ja

luodaan merkityksiä,

Asi ø s øn al: s oþe u tu ntisproses si, ua oro ua i ka lu s s a h d e

j a uuorouaiku ta ksen n a kö ka hn a

JOHDANTO

Sopeutuminen uuteen kulttuuriseen ympäristöön nähdään usein pro-

sessina, joka johtuu erilaisten kulttuuristen traditioiden kohtaamisesta.

I{aikenlaiset muutokset elämässä r.oivat aiheuttaa tilanteita, joihin hen-

kilön on tavalfa tai toisella sopeuduttava. Ympäristömme voi muuttua

siksi, että itse mati<ustamme erilaiseen ja uuteen ympäristöön, tai siksi,

että )¡mpäristö 1'mpitil¿-me muuttuu esimerklksi säätilan muutoksista

johtuen, talouclellisen tilanteen muutosten m1'ötä tai uusien tekijöiden

ilmesq'tq,¿ meille tuttuun )¡mPäristöön. Ympäristön muLrtos voi olla

uusi ryöpaikka, uusi perheenjäsen, poìiittisen tilanteen muuttuminen

ympäröivässä yhteiskunnassa, oman talouclellisen tilanteen muuttumi-

nen tai uuteen maahan muuttaminen. Johtuipa muutos elämässämme

s)rystä tai toisesta, useissa tuti<imuksissa on todettll, että nün satun-

naiset kuin läheisinä pideq,t intetpersonaaliset vuotovaikutussuhteet

edistävät ihmisten sopeutumista erilaisiin elämänmuutoksiin (esim.
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Eckenrode & Gore 1981).

Interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden on todettu olevan

merkig,þsçl1isiä tilanteessa, jossa henkilö muutettuaan maasta toiseen

sopeutuu uuteen kulttuuriseen ympäristöön (esim. Berr¡, !997;Black
1 9 BB; I(im 200 1 ; Valton en 199 4; 1 99 B). Vuorovaikutussuhteet nähdâän

usein 1'þ¡çnä sopeutumiseen vaikuttavana tekijänä. Suomessa asuvien

maahanrnuutta jien vuo rovaikutus suhteita on käsitelql ni nntä sir.'utaan,

maahanmuuttajien elinoloja, pslykkistä ja $1,sistä hlwinvointia ja työl-

l-isq'6¡r,; käsittelevissä tutkimuksissa (esim, Ahmad 2005; Forsander

2002; Pohianpää,Paananen & Niemin en 2003; Sourander 2003). T ahàn

mennessä on huomattu, että maahanmuuttaiien interpersonaaliset

vuorovaikutussuhteet ovat tärkeitä maahanmuuttajien sopeutumis-

kokemuksün vaikuttavia tekijöitä, mutta itse I'uorovaikutussuhteiden

problematisointi on jàänyt vähäiseksi,

Tässä artikkelissa tarkastellaan vuorovaikutussuhteiden merkitystä

tilanteessa, jossa henkilö on muuttanut mâasta toiseen. Ensin on kui-

tenkin h1vä hahmottaa lyhyssti sitä tutkimuskenttää, iohon aihe laajem-

min künnitqy

SOPEUTUMINEN UUTEEN TAI

M UUTTU NEESEEN YM PÂRISTööN

Maasta toiseen muuttal'ien henklöiden kohtaamat muutokset ovat

kännostaneet tutkijoita laajaltt.Verrattuna muunlaisün tilanteisiin, kuten

uuteen q'öpaikkaan sopeutumiseen, maasta toiseen ja kulttuurisesta

ympäristöstä toiseen muutettaessa yrnpär'istössä tapahtuvat muutokset

ovat usein määrällisestr ja laaciullisesti hrytn merkittäviä ja merkiq'þ-

sellisiä. Mitä tapahtuu yþsils¡. tai r;'hmille, jotka ovat kehitq,nes¡ 1'þ-

dessâ kulttuurisessa kontekstissa ja mldhemmin rakentavat elämäänsä

uudessa kultruurisessa yrnpäristössä, on kysyml's, joka on kiìnnostanut

tutkijoita esirnerkiksi psykologiassa, sosiologiassa, kielitieteissa ja lää-
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ketieteessä. Rüppumatta tieteenalasta usein puhutaan sopeutumisesta

(aclaptation) uuteen kulttuuriseen ympärìstöön. I{uitenkin on huomat-

tavz', että vaikka, ia ehkä juuri siksi, sopeutumista uuteen kulttuutiseen

ympäristöön on tutkittu palion ja useilla tieteenaloilla, sitä ei ole yk-

siselitteisesti määritelty tähänastisessa kirjallisuudessa ja tutkimuksissa

(I(im 2001, 1B-19).

Jo 193O-luvulla antropologit määrittelivät akkulturaatioi<si ne ilmi-

öt ja muutokset, jotka seuraa\¡at eri kulttuureja edustavien ryhmis¡
ja yksilöiden jatkuvasta, välittömästä kontaktista (Redfìeld, Linton &
Herskovits 1936). NIyös nyk;,isin monet kä1,¡¡¿.t¿i, termiä akkulturaatio

viitatessaan erilaisten ihmisten ja erilaisten kulttuurien kohtaamisesta

aiheutuvaan muutosprosessiìn (esim. Bertl' 1997; Liebkincl 2000).

Integraatio ia sopeutuminen ovat m1ös erittäin suosittuja termejä ku-

y aamaart muuto spro s es sia erilais ten kulttuurien kohdates sa (I{im 200 1 ;

Lepola 2002). B err¡'n (19 97) j a Triandiks e n (1 9 97) mukaan uuteen kult-

tuuriseen ympädstöön sopeutumiseen lütqvä terminologia on kirf avaa,

termejä saatetaan käyttää toistensa s)'nc¡nrymeina la nüllä voi tutkijasta

rüppuen olla hlwinkin erilaiset merkitykset.

Uuteen maahan muuttamisen yhteydessà ajatellaan usein, että so-

peutuminen tapahtuu yrnpäröivään yhteiskuntaan la sen ttaclitionaali-

sän toimintatapoihin, mutta BerÐ,n (1,997,13) mukaan sopeutuminen

voi tapahtua myös suhteessa tiettprn etniseen vähemmistöq,hmään tai

alakulttuunin. Toisaalta voidaan ajatella, että sopeutuminen on \-uo-

rovaikutuksellinen prosessi, jossa osapuolet 1'hclessä muokkaavat ia

luovat sen todellisuuden, jossa elävät, kukin muuttuen tavallaan. Tässä

artikkelissa kä1'¡s¡;ir termiä sopeutuminen, mutta valinnalla ei haluta

ofta¡akantz¿ sühen, kenen tulisi erilaisten kulttuuristen traclitioiclen koh-

datessa kyseenalaista a, saari muuttaa, kulttuurisia arvojaan, asenteitaan

tai käyttäytymistapoiaan. Sopeutumista voidaan m1ös tarkastella yksi-

lön tai l,hteisön ilmiönä ja tässä artikkelìssa sopeutumista tarkastellaan

yksilön ja vieraaseen kulttuuriseen ympär'rstöön muuttavan henkilön eli
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maahanmuuttaj an näkökulmasta.

lVlonet sopeutumisen määritelmät puhuvat muutoksista, joita uuden

;.mpäristön kohtaaminen alheuttaa (esim. Berry 1997; Searle & \X/ard

1990; \X/ard ym. 1998). Muuttuvaan )'mPäristöön sopeutumisen tarkas-

telun lähtökohtana on usein ajatus ihmisen luontaisesta taipumuksesta

tavalTa tai toisella sopeutua ympäristön muutoksijn (esim. Cohen 1968;

Lazarus 1966;Piaget 1,963). Tämän ky.ryt on jopa nähty olevan edelly-

tyksenä ihmisen evoluutiolle ja ihmiskunnan kehitykselle (Dobuzinskis

1987;Jantsch 1980).

Perinteinen nâkeml's sopeutumisesta perustuu \vin pitkälti ajatuk-

seen, että yhdessä kulttuurissa ftulttuuri A) varttunut henkjlö muu-

tettuaan toiseen kulttuuriin (<ulttuuri B) reagoi tilanteeseen ja uuteen

)'mpäristöön muutoksin, jotka ilmenevät sekä psykologisella että käyt-

tä1'tymrsen tasolla. lJuteen kulttuuriseen ympäristöön sopeutuminen

voidaan Wardin (1997) sekä Warclin ja kumppaneiden (esim. Searle &
Ward 1990; \ù7ard, Bochner & Furnham 2001.; Ward & IGnnedy 1992;

Ward & Searle 1991) mukaaniakaa ps11'kkiseen sopeutumiseen ja sosi-

okulttuuriseen sopeutumiseen. M;,ös Berryn (1,997,13) mukaan uuden

kulttuurin kohtaamisesta aiheutuva sopeutumisprosessi perustuu toi-

saalta henkilökohtaisen tason psykologìsün ja toisaalta käyttdytymisen

muutoksün.

Pslykkisellä sopeutumisella tutataan usein henkilön pslykkiseen

hlwinvointün ja q1'rlwdis¡1'teen. Tällöin sopeutumista ympäristön

muutoksiìn r.oidaan tarkastella sisäisenä ptosessina, jonka tavoitteena

on henkisen hlvinvoinnin fa psy'1'kkisen tasapainon saavuttaminen,

I{aikenlai s et muutoks et ympäris tö s s ä, kuten uuteen maahan muuttami-

nen, r'oivat aiheuttaa stressiä ja ahdistusta, jolloin henkinen hlvinvointi

f 
a psll,kkinen tasapaino voivat olla uhattuina. Uuteen kulttuuriin sopeu-

tuminen voidaan nähdä ;'rnpäristössä tapahtuvien muutosten aiheutta-

man hämmennyksen, ahdistuksen ja epär'armuuden hallintana tavalla

tai toisella, ja psil,kkistä sopeutumista tarkastellaankin usein uuden

L
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ympäristön kohtaamisesta johtuvan stressin ja selvi;,q'rnisen puittetssa

(Ward 1,997,60). Ps;rykkinen sopeutuminen riippuu Warclin ('1991 , 60)

mukaan henkilön persoonalLisuuclesta, saatavilla olevasta sosiaal isesta

tuesta ja kulloiseenkin mLruttlrneeseen ¡'mpäristöön lütt1'r'istä tekijöistä,

Searlen ja \X/ardin (1990, 450) mukaan uuteen kulttuuriseen ympäris-

töön sopeutuminen on sisäinen, Ps)T'kkinen tsla, jotap),sqT, a¡'ioimaan

ainoastaan uuden kulttuurisen yrnpäristön kokenut henkilö itse.

Ympäristön muutokset johtavat Piagetin (1963) mukaan sühen, että

ihminen p)'rkii reagoimaan muutoksün toiminnalla, joka iohtaa m1'ös

kognitür'is-affektüvisün muutoksijn. Tätä toiminnallista puolta sopeu-

tumisessa voidaan tatkastella sosiokulttuurìsena sopeututnisena, jolla

Wardin (1,997,60) muhaan tarkoitetaan uuteen kulttuuriin tuliian kykvä

sopeutua joukkoon tai kykl,ä olla r''uorovaikutuksessa ympäröivzin kult-

tuurin edustaiien kanssa. Sosiokulttuurinen sopeutuminen on rüppu-

vaista vieraan kulttuurin parissa vieteq's¡¿ ajasta, aiemmista kulttuurjen-

válisistä kokemuksista ja vuorovaikutuksesta paikallisten kanssa. ft\ârd
1996; Warcl 1997, 60,) I(ä1'tännössä sosiokulttuurinen sopeutuminen

nähdään toimintana, jonka kautta tai jonka ar.ulla henkilö oppü uudessa

kulttuurisessa ympäristössä soveüaana piclettävän käit¡2i;,tt'm'srepertu-

aarin (Berry 1997,13). Tarkastelun kohteena voi olla henkjlön k1'k1'olla

r''uorovaikufuksessa ympäristönsä kanssa, mitä r'oidaan mitata esimet-

kiksi kielitaitona tai työllistymisenä. Suomessa asuvien maahanmuutta-

jien sosiokulttuurista sopeutumista on arvioitu useilla indikaattoreilla.

Sosiaali- ia terve)¡smirusteriön pakolaisten elämää koskevassa selviq'i<-

sessä sopeutumisen toteutumista on arvioitu esimerkiksi q,öllis¡'dellä,

tuloilla, asumistasolla, tiedotusvälìneiden seurannalla, äänestämisellä,

kansalaisuuden hakemisella, etnisellä järjestäytymisellä ja paluumuutto-

halukkuudella. Lisäksi selviq'l¡5çss¿ plldettün tretoja )'stävien määrästä,

äidinkielen 
f 
a suomen/ruotsin kielen taidoista, etnisen ),hteisön jaoman

kulttuurin sekä uskonnon merkityksestä. (Ekholm 1994.)

Perinteisen näkemyksen mukaan kulttuurissa A varttunut l-renkilö siis
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saavuttuaan kulttuurin B keskelle käy läpi sopeutumisptosessin, jonka

jälkeen ja jonka seurauksena hän hryin yksinkertaistaen joko sopeu-

tuu tai ei sopeudu, Ympäristö, eli kulttuuri B, reagoi maahanmuuttaian

sopeutumisprosessün joko hlväksymällä tai hylkäämällä tulokkaan,

I(uvion 1 perinteinen näkemys sopeutumisesta kuvaa sopeutumisen

staattisena ttlana, jota kohti henkilön tulisi kaikin tavoin pyrkiä.

Hyvãks

d
tnen

tnen

ps¡ liol'-v1"siset
Kä-rttä¡'f ynrisen lnu utos

KUVIO 1 Perinteinen ajatus sopeutumisesta. I(uvio on muokattu

Luoma-ahon (200ó) julkaisemâttomân opetusmateriaalin pohjalta.

Sopeutumista tarkastelevia tutkimuksia on paljon, ja tutkimusten

lähesq'mistavat ovat moninaisia, Tutkimuksia voidaan myös pyrkiä

jaottelemaan ja iá.sentämàän sitä kautta, millaisesta näkökulmasta so-

peutumista tarkastellaan, I(uviossa 2 on )aoteltu neljä näkökulmaa so-

peutumiseen. I(uvatut näkókulmat eivät välttämättä ole toisiaan pois-

s ulkevia tai rajaav t a. Näkökulmis sa voi olla päällekkäisryksiä esimerkiksi

sopeutumisprosessin tavoitteisij n tai sopeurumisprosessün vai kuttaviin

tekijöihin lirttl'en. I(uvion 2 avulla on kuitenkin mahdollista osoittaa

joitakin tekijöitä, joiden avulla näkökulmat voidaan pääpürteissään

erotella toisistaan 
f 
a 

f 
olloin olemassa olevaa tutkimusta voidaan nüden
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ar.ulla p¡'rkiä hahmottamaan ja jäsentãmäan, Näkókulmat on jaoteltu

sen mukaan 1) mitkä ja millaiset ovat sopeutumisprosessin tavoitteet

ja päàmáàrát, 2) nità ovat ne keinot, joilla tavoitteet saa\rutetaan, 3)

rnillaisia teoreettisia malleia kustakin näkökulmasta on sovellettu, 4)

minkä tekijöiden nähdään kussakin näkökulmassa vaikuttavan soPeu-

tumisprosessün ja 5) millainen tehtávä ja merkitys r'rrorovaikutuksella

nähdään sopeutumisprosessissa olevan.

Sopeutuminen ja sopeutumisptosessi ovat termeiä, loita käytetään

kiriavasti ia joskus jopa toistensa s)'nonlJ,meinä. I(ahdessa kuviossa

2 esiteq'ssä näkökulmassa, assimilaation ja plural-ismin näkökulmtssa,

sopeutuminen on määritelty saâ\'utettavaksi tilaksi tai tunteeksi, joka

saavutetaan tai johon pyntaàn tieq,nlaisen prosessin kautta tai sen

avulla, jolloin näkökulmat noudattelevat pitkälle perinteistä näkemystä

sopeutumisesta (ks. kuvio 1). Assimilaation ja pluralismin näkökulmista

sopeutuminen voidaan nähdä staattisena, mitattavana ja aniottavana

tilana. Assimilaation näkökulmasta sopeuruminen on sulautumista

r.altakulttuuriin unohtaen samalla omat kulttuuriset arvot, normit ja

toimintatavat. Sopeutunisen tavoitteet on assimilaation näkökuhnasta

määritelq' lähinnä vastâanottavan valtakulttuurin tarpeista ja oletuksista

käsin. Henkilön käyttäytyessä kuten valtakulttuurin edustajat, hänen

ajatellaan sopeutuneen, jolloin sopeutumisen määrittelyssä korostuu

henkjlön ulkoinen kä1,ttä¡'¡1'6i¡en. Assimilaation näkökulma sopeu-

tumiseen lähtee sütä, että sopeutumisprosessi ja muutos ovat lähinnä

uuteen kulttuurün saapu\¡an henkjlön tai ryh6;¡ vastuulla, Samalla kun

uuteen kulttuuriseen ¡'mpäristöön tutustuvan ),ksilön tai ryhmän tulisi

omaksua 1'mpäröivân yl-rteiskunnan ar\¡ot, normit ja tavat, assimilaation

näkem1,s )'ksisuuntaisesta ja lineaarisesta sopeutumisesta pitää sisäIlään

aiatuksen alkuperäisen tai etnisen kulttuurin häviärnisestä uuden, usein

valtakulttuutin oppimisen m1'otä (I-aroche ym. 1996).

Assimiiaation mukaista sopeutumisprosessia voitaisün kuvata diko-

tomisena jatkumona, ionka toinen pää edustaa henkilön omaa kulttuuria
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ja vastakkainenpää taas ympäröirzin yhteiskunnan tai ryhmän kulttuu-

1:ra. Uneaansissa 
f 
a yksisuuntaisissa sopeutumista kuvaavissa malleissa

ongelma on Roglerin, Cortesin ia Malgadl'n (1'991) mukaan se, että ne

asetravat erilaiset kultruurit ikään kuin toistensa vastakohdiksi. Näin ei

heidän mielestään vähtämättä tarvitse olla, Assimilaalion tavoite sulau-

tumisesta ympäröivään valtakulttuutün náyttäisi sitä paitsi n)'kytiedon ia

tutkimuksen valossa olevan lähes mahdoton eikä ainakaan kovin suo-

tava maahanmuuttajien ps¡ykkisen h¡vinvoinnin kannalta @ erq' 1997 ;

I(im 2001),

Pluralismi ja pluralismin näkökulma perustuvat aiatukseen, että q'l-rtnät

ja 1'ksilöt säil)'¡¡¿..¿, erilaisten kulttuurien kohdatessa eriasteisia sosiokult-

ruurisia eroavaisuuksiaan ja eriq'ispi-irteitään paroche ¡'m. 1996), jolloin

aiatellaan,että prosessi voi tapahtua useampiin suuntün eikä muutos ole

aina omasta kulttuurisesta traclitiosta poispáin. Pluralismin periaate on,

että kaikki kulttuurit ovat;'htä arvokkaita ja että sopeutuminen ympäröi-

vään yhteiskuntaan tapahtuu valikoiden ja kiriavasti erilaisilla sosiokult-

tuurisilla alueilla @illig y-. 19BB; Redfìeld, Linton & I{erskovits 1936).

Pluralismin näkökulmasta yksilön henkilökohtaisten kokemusten ia

tunteiden lisäksi m1ös ympäristöllä on vaikutuksensa lrkslle¡ sopeutumi-

seen, Yksilön sopeutumista voidaan pluralismin näkökulmasta arvioida

muullakin, kuin ulkoisella käyttäytymisellä ja )'mPäristöön sulautumisella.

I(äyttäyrymisen arvioinnin lisäksi sopeutumisen tavoitteet määritellään

henkilön pslykkisen h,winvoinnin kannalta' Myos käyttäytt'minen ia

kyky ¡ei¡¡lu valtakulttuurin parissa perustellaan )'ksilön hyvinvoinnin

kannalta, ei nünkään yhteisön tarpeista käsin (tVard 1997).

Pluralismin näkökulmasta sopeutumista voidaan mitata esimerkiksi

omien etnistä vähemmistöä edustavien ja valtakr"rlttuuria eclustavien

r-uorovaikutussuhteiden määrällä. Berry (1997) on nimennyt useita

erilaisia sopeutumisstrategoita sen mukaan, kuinka palion henkilö

yllàpitää ja vahvistaa omaa kulttuurista perinnettään ectustavia vuo-

rovaikutussuhteita ja kuinka palion hän on tekemisissä )'mPäröir'än
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valtakulttuurin jäsenten kanssa. Berryn rumeämistä soPeutumisstrate-

gioista integraation sopeutumiss trateg;aa on picletty niìn psykologisin

kuin sosiokulttuurista sopeutumistakin mittaavin mittarein mitattuna

kaikkein toimivimpana (Berr1. 1,980;1.997; Berry & ICm 1987; Berrl'

ym. 1987; Berr1,1'm. 1989; Berry & Sam 1997).Integraatio tarkoittaa

ká;'tännössä sitä, että henkilö szül)'¡¡¿¿ omaa kulttuurista perintöään sa-

malla h;.väksyen ia omaksuen ympäröivän valtakulttuurin arvoja ja toi-

mintatapoja. Sopeutumrsstrategioita tarkastelevat tutkimukset lütqwät

usein siihen, millainen strategia lohtaa parhaaseen lopputulokseen tai

miten se \¡astaa )'mpärjstön odotuksia fts. Bourhis ym.1997 Jasinskaja-

Lalrti & Liebkind 1997;Jasinskaja-Lahn ym. 2003). NIyös pluralismin

näkökulmasta sopeutuminen süs nähdään tlana ja tavoitteena, jota

kol-rti sopeutumisstrategioiden ar.ulla p)'ritään.

Vaikka pluraLismin näkökulmasta sopeutuminen i'mpäröivään ;'h-
teiskuntaan aiatellaan tapahtuvan valikoiden ja kirjavasti erilaisilla sosi-

okult¡-rudsilla alueilla, käytännössä tutkimukset eivät juuri huomioi tätä

r.aihtoehtoa. Tutkimuksista myös h1.r'in harvoin ilmenee, miten tämä

erilaisiLla sosiokulttururisilla alueilla tapahtuva vahkoiva jal<njava sopeu-

tuminen kä;,t;.tt5tt- tapahtuu tai ilmenee.

Assirnilaation ja pluralismin sopeutumista tarkastelevien näkökul-

mien rinnalle on esitetg'kolmatta, fuusion näkökulmaa, Fuusion nä-

kökulmassa uuden kulttuurisen yn-rpäristön vaikutus henkilön identi-

teettün korostuu verrattuna assimilaation ja pluralìsmin näkökulmiin.

Lineaarisessa assimilaation näkókulmassa taustalla on ajatus oman

etnisen tai kulttuurisen iclentiteetin sulauttamisesta valtar,äestöön.

Pluralistisessa näkökulmassa puolestaan oman etnisen identrteetin

säil1'ttämiselle annetaan jo vaihtoehto. Fuusion näkökulmasta sopeu-

tuva ¡'ksilö r'oi sekoittaa useita kulttuurisia pritteitä uudeksi ),hdistet)'ksi
knlttuurikseen (Arends-Tóth & van de Vijver 2004). Tämä yl-rdistetty

kulttuuri voi pitää sisällään osa-alueita sekä henkilön etnisestä tai kan-

sallisesta kulttuurista että 1'mpäröivän 1'hteiskunnan valtakulttuurista.

L
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Toisaalta taas uuteen, 1'hdistyneeseen kulttuuriìn voi sisälq'ä piìrteitä,

jotka eivät ole ql,pillisiä kummallekaan kulttuurìlle. Eräs näkem1's e¡,
että kun kaksi toisi,lleen erilaisista kulttuurisista taustoista kotoisin olel'aa

henklöä kohtaa, he luovat oman nün kutsutun kolmannen kulttur-rrinsa,

joka perustuu näiden kahden henkilön omün ia jaettuihin merkiq,l¡5ii¡

(Casmir & Asunción-Lande 1990; Hermans & I(empen 1998).

Fuusion näkökulmasta ihminen nähdään aktiìvisena sopeutumis-

prosessissa toimijana, joka on r.-uorovaikutuksessa ympäristönsä kans-

sa ja joka p)'sqy luovasti soveltamaan erilaisia kulttuurisia normeja ia

toimintatapoja. Jotkut ovat iopa sitä mieltä, että ihminen pysqry halu-

tessaan muokkaamaan identiteettiään tilanteiden, r,-uorovaikutussuhtei-

den ja kontekstin mukaan. Clément ja Noels (1992) raportoivat, että

I{anadassa asuvat künalaiset maahanmuuttajat l'oivat tuntea itsensä

joko kiinalaisiksi tai kanadalaisiksi rüppuen tilanteesta ja muista läsnä

olevista ihmisistä. Fuusion näkökulmasta sopeufumiseen lütqvien

muutosten ja tavoitteiden slruntââ voi olla vaikea maàrittaà. Nluutos voi

ilmetä kognitüvisena prosessina ia yksilön toimintana, mutta todennä-

köi se sti muutokset näk1vät sekä yksils 5 s ä etta ymparöivis s ä yhtei s öis sä.

Tällöin myös sopeutumisen tavoitteita tulisi määritellä sekä ),ksilön että

yhteisön näkökulmasta erilaiset kontekstit ja tilanteet huomioiden.

Neliäs kuviossa 2 esitetty näkökulma on nimetq' r,'uorovaikutuksen

näkökulmaksi. Pääpürteiltään näkökulma noudattelee h¡win pitkälti

fuusion näkökulman ajatuksia ja näkem,vksiä. Vuorovaikutuksen nä-

kökulmasta sopeutumisen nähdään kuitenkin vielä voimakkaammin

olevan tässä ja n)'t tapahtuva ia ilmenevä prosessi, ei ainoastaan tavoite,

i 
onka saar,rrttamis ta pyritään arvioimaan tai mittaamaan. Sop eutuminen

nähdään prosessina, jonka tavoitteet muuttuvat iatkuvasti tilanteiden,

kontekstien ja vuorovaikutussuhteiden mukaan. Sünä missä perinteinen

näkemys sopeutumisesta käsittää sopeutumisen kahclen kulttuurin vuo-

ropuheluna tai taisteluna, fuusion ja vuorovaikutuksen näkökulmista

sopeutumisen nähdään tapahtuvan tilanteissa, joissa lukuisat etilaiset
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kulttuuriset tavat ja traditiot kohtzavat lukuisissa vuotovaikutussuhteis-

sa ja tilanteissa (ks. kuvio 3).

KUVIO 3 Vuorovaikutuksen näkökulma sopeutumiseen,

Kuvio on muokattu Luoma-ahon (2006) iulkaise-

mattoman opetusmateriaalin pohialta.

I(uviossa 3 kuvattua vuorovaikutuksen näkökulmaa sopeutumiseen

voidaan havainnollistaa vielà kuvitteellisella esimerkillä Afganistanista

Suomeen saapuneista pakolaisista. Afganistanista saapuvat pakolaiset

ovat usein asuneet vuosia, jopa kymmeniä vuosia Pakistanissa pako-

laisleirillä ennen Suomeen tuloaan. Pakolaisleirillä on syntynyt vuoro-

vaikutussuhteita, j otka edustavat jo uudenlaista kulttuurista perinnettä.

Perheiden lâpset saâttavat olla syntyneet pakolaisleirillä, jolloin heidän

kosketuksensa afganistanilaiseen kulttuurün on perheen ja pakolaislei-

rillä asuvien muiden samalta alueelta lähtöisin olevien tuottamaa kult-

tuurista perinnettä. Saavuttuaan Suomeen pakolaiset solmivat vuoro-

vaikutussuhteita usein muihin maahanmuuttajin, Usein sama etninen

taustâ tai yhteinen kieli tuntuvat helpottavan vuorovaikutusta nün, että
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il'rmisün tutrlstutaan mielellään ja 1,stäq5r55uhteita s)'nqT' esimerkiksì

kurdien kesken rüppumatta sütä, ovatko he lähtöisin Iranista, Irakista

vai Afganistanista. Afganistanilainen pakolainen voi asioida venäläis-

syntyisen là'àkàr:rl. vas taano tolla j a opiskella Suomen ;,hteis kuntaoppia

Somaliasta kotoisin olevan opettajan ar,'ustuksella. Suomeen tullei-

den pakolaisten ja muiden maahanmuuttaiien vuorovaikutussuhteet

hamoin kai edustavat vain kahta selkeäpürteistä kulttuurista ryhmàä.

Maahanmuuttaja voi kokea olevansa sopeutunut tietqyn kaupungin-

osaan 1a sen elämänrytmün, mutta aloittaa sitten työt uudessa qropai-

kassa, jossa vastassa on uuclenlainen t)/ökulttuuri, johon on sopeudutta-

va. I(un sopeutuminen nähdään kuuluvaksi ihmisen perusluonteeseen,

oleellista ei ole pyrkiä tarkastelemaan tai arvioimaan, sopeutuvatko

ihmiset, vaan kysl,mys on pikemminkin sütä, miten ihmiset sopeutuvat,

I(im (2001,58) toteaa.

Vuorovaikutuksen näkökulma sopeutumiseen kuvaa monikulttuuri-

sissa lrmp2¡¡istöissä toimivia yksilöitä, jotka luovasti ja tilanteen mukaan

rakentavat yhteistä todellìsuutta olemalla r,-uorovaikutuksessa keske-

nään. I(uvio 3 havainnollistaa erilaisten todellisuuksien päällekkäislyttä

ja monimuotoisuutta, jossa yhtä kulttuurista ympäristöä on lopulta ecles

mahdotonta erottaaitsenäiseksi, muista irralliseksi kokonaisuudeksi.

VUOROVAI KUTUS SOPEUTU M ISESSA

Vuorovaikutus sinänsä ei ole uusi käsite sopeutumista tarkastelevis-

sa tutkimuksissa, Muistakin näkökulmista tehclf issä tutkimuksissa on

puhutru vuorovaikutuksesta ja sen merkitvksestä (esim, Beny 1,997;

Black 19BB; Bouthis ym. 1,997). Esimerkiksi Jaskinskaja-Lahit ja

Liebkind (1,997) ovat tarkastelleet Suomeen tulleiden maahanmuut-

tajien sopeutumista pääkaupunkiseudulle, ia ¡'htenä osa-alueena tässä

sosiaalipsykologian tutkimuksessa ovat maahanmuuttaiien akkulturaa-

tiostrategiat, joita tutkijat ovat soveltaneet Berrl'n (esim. 1997) sopeu-
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tumisstrategioiden pohjalta, Jasinskaja-Laha ja Liebkind (1,997, 14)

selittävät akkulturaatiostrategioiden muodostuvan juuri vastauksista

kahteen peruskysymykseen: miten tärkeää on säilyttää omaa kulttuu-

rista taustaa ja elämäntapaa uudessa kulttuurissa ja minkälaiset suhteet

tulisi muodostaa valtaväestöön tai valtakulttuuriin. Ennustâessâan

maahanmuuttajien akkulturaatiostrategioita tutkiiat eivät kuitenkaan

ole tarkastelleet maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteita sinänsä,

vaan selittävinä tekiiöinä on tarkasteltu maahanmuuttajien identiteettiä

mittaavia muuttujia, perhearvoia mtttaavia muuttujia ja maahanmuut-

tajien kielitaitoa ja kielten käyttöä mrttaavia muuttujia flasinskaja-Lahti
& Liebkind 1.997,50).

Vuorovaikutuksen merkitys tulee esille m1'ds tutkimuksessa, jossa

Jasinskafa-Lahti, Liebkind, Horenczyk ia Shmitz Q003) ovat tarkas-

telleet rinnakkain nuorten maahanmuuttajien ja ympäristön asenteita

sopeutumiseen lüttyen. Tulokset osoittavat, että Suomessa ympäristön

asettamat odorukset maahanmuuttajien assimilaatiosta johtir.at m aahan-

muuttaiien kohdalla voirnakkaisijn stressioireisün eriq'isesti sìlloin, kun

maahanmuuttajan itsensä kannattama sopeutumisstrategSa oli lähempä-

nä integraatiota. Ristiriitaiset odotukset johtivat tutkimuksen mukaan

s),riintään ja aiireuttivat stressioireita maahanmuuttajille myös Israel-issa

ja Saksassa. \1ipäänsä ne maahanmuuttajat, joiden odotukset sopeutu-

misesta olivat eniten ristirijdassa ympäröiván 1'hteiskunnan odotusten

kanssa, kokirat eniten syrjintää ja raportoivat voimakkaista stressioireis-

ta. Tutkimuksissa on sijs tarkasteltu molempien osapuolten odotuksia ja

toir.eita sopeutumisen suhteen, jolloin asetelmaa voidaan jo pitäá, hl.it-
kin vuorovaikutteisena. Bercy (1997) onkin todennut, että sopeutumis-

strategiasta voidaan puhua vasta sitten, kun maahanmuuttajan valitsema

strategia voiclaan toteuttaa kyseisessä ympäristössä nijn, eftä vaslaan-

ottava )'mpäristö sen hlvaks¡r l(uten edellä esitetyissä tutkimuksissa,

r,'uorovaikutusta eri osapuolten välillä pidetään usein edell;.ryksenä so-

peutumiselle, mutta h;ruin harvoissa tutkimuksissa lopulta tarkastellaan
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itse vuorovaikutussuhteita s1vällisesti tai problematisoiclen.

Kim (2001) on teoksessaan Becoming intercuitural esittänvt mallin

sopeutumisesta ja r''uorovaikutuksesta. I(im ei kuitenkaan itse puhu

n¡orovaikutuksen näkökulmasta, eikä ICm esimerkiksi tee selkeää eroa

sopeutumisen ja sopeutumisprosessin välille. Idmin (2001, 31) mukaan

sopeutuminen on dlrn22minen prosessi, jossa 1'[5ile¡ tullessaan uuteen,

tuntemattomaan tai muuttuneeseen kulttuuriseen ympäristöön muo-

dostavat ia 1'lläpitävät suhteellisen pyslviä t'astat'uoroisia ja toimivia

suhteita ympäristöjensä kanssa. Hänen mukaansa vuotovaikutus on ni-

menomaan se prosessi, joka mahdollistaa viestien vaihtamisen ia merki-

q'sten s¡,nf1'misen, uuden oppimisen ja itselle vieraaseen sopeutumisen.

I(im si-is puhuu sopeutumisesta prosessina, iossa ihmiset ovat iatkuvâsti

r,-uorovaikutuks es sa kes kenään ia vaihtav at näin in form aatsota puoli n 
i 
a

toisin. Hänen mukaansa ihminen tuottaa vuorovaikutuksessa informaa-

tiota ympäristölleen ia vastaavasti luo sisäisiä merkiq'ksiä )'mPätistöstä

¡rlevalle tiedolle ja palautteelle. (I(im 2001',31'.)

Toisaalta i(min (2001) mukaan sopeutuminen uuteen kulttuuriin tar-

koittaa vuorovaikutuksen kautta ja sünä osallisena olemisesta aiheutuvia

ihmisen sisäisiä muutoksia, ioiden tuloksena henkjlön toiminnallinen

kyky (functional fìtness), pslykkinen hyvinvointi (ps)'chological healtþ

ja kulttuur.ienvälinen identiteetti (intercultural identiq') vahvistuvat

(I(im 2001, 183-193). I(im myös kuvaa sopeutumista s)'klisenä spitaa-

limaisena prosessina, foka kl,llä näyttäisi yhä etenevän sopeutumisen

iatkumolla kohti asetettuja tavoitteita. Vuorovaikutuksen näkökuhna

on saanut paljon aineksia Ilmin esittämistä ajatuksista ia teoreettisista

näkemyksistä. Vuorovaikutuksen näkökulman )'ksi keskeinen alatus on

I(min aiatus siitä, että sopeutuminen tapahtuu 
f 
a ilmenee r''uorovaiku-

tuksessa. Vuororaikutuksen näkökulma korostaakin vuorovaikutussuh-

teita. Myös l(im puhuu vuorovaikutussuhteiclen kehitq,¡¡i5s5tä ia niiclen

ylläpitämiseen lüttlwistä ilmiöistä ja teorioista, mutta h)\¡in pinnallisesti.

(I(m 2001, 1,83-1.93.)
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VUOROVA¡ KUTUSSU HTEI DEN

M ERKITYS SOPEUTU M ISESSA

Aialhsesti r.'uorovaikutuksen näkökulman perusajatukset eivät ole uusia,

mutta tutkimukset, joissa vuorovaikutuksen näkökulmaa sovellettaisün

maahanmuuttafien sopeutumisen tarkasteluun, ovat vielä kovin harvi-

naisia, Maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteista sen sijaan on jonkin

verran tietoa. Useissa Suomeen tulleiden maahanmuuttajien sopeutu-

mista tarkastelevissa tutkimuksissa vuorovaikutussuhteet nähdään yhte-

nä muuttui a na ja osana sopeutumista (Alitolppa-Nijtamo 1 9 9 4; E kholm

1,994; Hytnnen & Tikkanen 1997 ; Pohjanpää, Paananen & Nieminen

2003; Rommakkaniemi 1997; Salminer 1997; Valtonen 1994;1998).

Vuorovaikutussuhteet voidaankin nähdä ),hdeksi merkittäväksi tekijäksi

sopeutumisprosessissa tai ne voidaan asettaa sopeutumisprosessin kes-

kiöön (ks. kuva 3). Vaikka vuorovaikutuksen näkökulmassa vuorovai-

kutussuhteet ja r,.uorovaikutus itsessään ovat sopeutumisen keskiössä,

ei näkökulma kiellä muiden asioiden merkitystä tai vaikutusta sopeutu-

misprosessün, ICm (2001) on jakanut sopeutumisprosessün vaikuttavat

tekijät neljàán r1'hmääq jotka ovat 1) henkilön tausta fa lähtökohdat, 2)

ympäristö, johon sopeudutaan, 3) sopeutumisen tavoitteet ja 4) hen-

kilökohtainen ja sosiaalinen vuoro\¡aikutus. Vaikka henkilökohtainen

ja sosiaalinen vuorovaikutus nostetaan mlres yhdeksi sopeutumiseen

r-aikuttavaksi tekijäksi, on l{im Q001,72) todennut, että vuorovaiku-

tus on kaiken keskiössä, jolloin m1ös henkìlön tausta ja lähtökohdat,

¡,mpäristö ia saavutettavat tavoitteet voidaan näl-rdä vuorovaikutuksen

näkökulmasta, Sopeutumiseen lüttyvät lukuisat henkilökohtaiset ia

ympäristötekijät vaikuttavat simultaanisti ja r,-uorovaikutteisesti toinen

toiseensa ja samalla koko sopeutumisprosessün (I{im 2001, , 37).

Vuorovaikutuksen näkökulmastâ sopeutllmista on tutkittu varsin

vähän, rnutta \ruorovaikutussuhteista ja sopeutumisesta on silti saa-

tavilla tutkittua tietoa (esim. Ahmad 2005; Alitolppa-Nlitamo 1994;

Ekholm 1994; Forsander 2002; H),ttìnen & Tikkanen 1997; Pehkonen

I
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2006; Pohjanpää, Paananen & Niemin en. 2003; Rommakkani emi 1,997 ;

Salminen 1, 997 ; Y altonen 1, 9 9 4; 1 9 9 B), Yleens ä r,rrorovaikutus suhteiclen

tarkastelu on sopeutumista tarkastelevissa tutkimuksissa kuvailevaa, jol-

loin tuloksin a kercotaan, millaisia r,'uorovaikutus suhteita maahanmuut-

tajilla on tai ei ole. Esimerkiksi Pohjanpää (2003) on tarkastellut venä-

läisten, virolaisten, somaüalaisten ia vietnamilaisten maahanmuuttajien

sosiaalisia suhteita osana laajaa maahanmuuttajien elinoloja kartoittavaa

tutkimusta. Vuorovaikutussuhteita koskevat kJ'symykset lütq,ivät tämän

tutkimuksen puitteissa yksinäislryteen, ystärryyssuhteisün, naapuri-

suhteisün ja muualla elävün sukulaisi-in. Lisäksi vastaajien sosiaalisün

suhteisün lüttlvissä kysymyl¡si55ä kysyttrin muutamalla kysl'61'þ5.1;

maahanmuuttajien sosiaalisesta ja yl-rteiskunnallisesta aktür'isuudesta.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että maahanmuuttaiat tuntuivat solmivan

ystä\.JTssuhteita eriq'isssti maanmiestensä kanssa, kun samaan aikaan

muiden ulkomaalaisten tunteminen oli tutkimukseen osallistuneiden

maahanmuuttajien keskuuclessa harvinaisempaa. Tutkimurkseen osallis-

tuneilla maahanmuuttajtlla näyttäisi m1r[5 6ls1'¿¡ suomalaisia 1'stäviä, ja

naapurussuhteita pidettün erityisesti vietnamilaisten keskuudessa hyn,i-

nä. (Pohjanpää 2003, 136.)

Vuorovaikutuksen näkökulmasta sopeutuminen on süs prosessi, jossa

henkilö pyrkü luomaan ja yllàpitämään mahdollisimman monipuolisia

r,'uorovaikutussuhteita, jotka tukisivat henkilön ps)J'kkistä hlvinvointia
ja kykyä toimia uudessa tai muuttuneessa ympäristössä. Nämä tavoitteet

tulevat hlvin lähelle aiemmin esitettyjä \X/ardin (1997) sekä Wardin ja

kumppaneiclen (esim. Searle & Ward 1990; Ward, Bochner & Furnham

2001; \X/atd & I(enned1, 1,992;\X/ard & Searle 1,991) ajatul<sia ps11'kkises-

tä ja sosiokulttuurisesta sopeutumisesta, \{/ard sekä \X/ard kollegoineen

vittaavat s osiokulttuuris ella sop eutumisella henkilön b'k)T.r s opeutua

häntä I'mp¿¡öiváän ihmisjoukkoon. I(im Q001,185) puolestaan puhuu

toiminnallisesta k1n1's¡¿ ja tarkoittaa tällä sitä, että maahanmuuttajat

oppivat r,-uorovaikutuksessa, kuinka uudessa ympäristössä ia sen arki-
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päiväisissä askareissa toimitaan. Henkilö esimerkiksi tietää, mistä saa

erilaisia palveluja tai miten pääsee lükkumaan paikasta toiseen.

Ajatus sosiokulttuurisesta sopeutumisesta tai llmin Q001,, 185-187)

ajatus h;västä toiminnallisesta kyvl'stä ja vuorovaikutuksesta oppimisen

ja sopeutumisen keinona on yksilökeskeinen, eikä lopulta kovin vuo-

rovaikutuksellinen. Vielä pidemmälle vieq,nä toiminnallisella kyvyllä

voitaisi.in vuorovaikutuksen näkökulmasta tarkoittaa m1'os kykyá olla

vuoror.aikutuksessa nün, että vuorovaikutuksen kaikilla osapuoìilla olisi

mahdolLisuus oppia. TäIlöin hlvä toiminnallinen kyky mahdollistaisi

m1ös uusien merkitysten ja omanlaisen kulttuurisen toimintamallin

luomisen.

I-Ienkilön ps¡,kkisen hlwinvoinnin, stressin, henkilökol-rtaisten

vuoror.aikutussuhteiden ja uuteen kulttuurün sopeutumisen väliltä on

löydetq' 1'hteyksiä useissa tutkimuksissa (esim. I(im, Lujan & Dixon

1998; Nisirida 1985; Searle & Ward 1990; van Oudenhoven & Eisses

1998; Ward ym. 1998). I(im (2001, 187-190) vnttaa pslT'kkisellä hryin-

voinnilla olotilaan, jossa henkilön kognitiìviset, affektüviset ja opera-

tionaaliset p)'rkimykset ovat tasapainossa keskenään, Hänen mukaansa

p s¡'kkis tä hlwinvoinua on ulkopuolis en hankala havata, muttâ toisaalta

oireet pslykkisistä ongelmista tai pahoinvoinnista ovat selkeästi diag-

nosoitavissa. Pslrykkisen pahoinvoinnin oireita voivat olla esimerkiksi

negatüvinen kuva itsestä, huono itsetunto, sosiaalinen eristäytyminen

tai l4einen tlyt)'mâttömlys elämään fts, myös Dylan & Dylan 1981;

Searle & \X/ard 1990). I(oska r-uotovaikutuksen näkökulmast4 ps11'k-

kisen hp'invoinnin tai hryän toimintaklvl,n tavoitteet eivät ole pysryä

tai staattinen tila, oleellista olisi pyrkiä ymmfutämään, mikä merkitys

vuorovaikutussuhteilla on maahanmuuttajien psSrykkisessä hyvinvoin-

nissa j a toimintakyr,l's5fi.

Vuorovaikutussuhteita voidaan jo itsessään pitää hyvin merkitykselli-

sinä ihmisten pslykkisen h;winvoinnin kannalta. Vuorovaikutussuhteissa

maahanmuuttajat voirzt jakaa itselleen tärkeitä ja läheisiä asioita ja puhua
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esimerkiksi tunteistaan' Moskeijan yhte¡'teen kokoontuneiden ihmisten

ja vuorovaikutussuhteiden merkitys ei Suomen suurimmissa kaupun-

geissa asuville muslimipakolaisille ole ainoastaan uskonnollinen, vaan

moskeiiaa pidetään tärkeänä paikkana myös siksi, että siellä tavattavien

vstävien ia tuttavien kanssa pakolaiset r.oivat keskustella uuteen ktllt-

tuuriìn sopeurumisen haasteista ja haasteet voidaan ikään kuin kohclata

yhdessä (Valtonen 1998). Vuorovaikutussuhteet mahdollistavat koke-

muksen kuulumisesta johonkin, ja r,'uorovaikurussuhteiden voidaankin

nähdä lüttävän 1'ksilön yhteisöön (Hurh & I{im 1990).

Vuorovaikutussuhteissa myös omaa identiteetträ rakennetaan ia

vahvistetaan uudessa tai muutuneessa ympäristössä (I(nudsen 1988).

Vuorovaikutuksessa ja sen kautta yksilö peilaa itseään )'mPärillään ole-

vän ihmisän ja vahvistaa tai muuttaa käsiq'ksiään itsestään yhteisön

jäsenenä tai l,hteisöön kuulumattomana henkilönä (l(im 2001',72;ks.

myös Rogers 1998,77; Sigman 1998,52). Monet tutkiiat ovatkin nosta-

neet myö s maahanmuutta j an identit eenn tätkeään roolün sopeutumis en

tarkastelussa (esim. Phinney 1993).

Suomalaisessa politiìkassa ja kiriallisuudessa käi'¡e¡¿;tt m1ös termiä

kotoutuminen pakolaisteri soPeutumisesta puhuttaessa (esim. Lepola

2002). Mielestäni maahanmuuttajien sopeutumisessa onkin usein kysy-

mys sätä, että maahanmuuttajat voivat tuntea olonsa kotoisaksi uudessa

ympäristössään. Vuorovaikutussuhteilla on oma merkittävä roolinsa

sünä, että joku paikka tuntuu kodilta. Suomessa asuvien maahanmuut-

tajien kertomukset koclista ja sen merkiq'kss5¡ä paljastavat, kuinka

Suomeen muualta muuttaneet henkilöt kaipaavat takaisin entiseen

asuinmaahansa siellä olevien vuorovaikutussuhteiden takia.

Huttunen (2002) on väitöskirjatutkimuksessaan tarkastellut kodin

merkityksiä Suomessa asuvien maahanmuuttaiien omaelämäkerroìssa.

Aineisto koostuu yli 70 kirjoiruskìlpailuun osallistuneen maahanmuut-

taian tekstistä' I(ertomuksissa koti ja merkiq'kselliset r''uorovaikutus-

suhteet lüttyvät künteästi toisünsa. Entisestä Neuvostolütosta Suomeen
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muuttanut henkilö kaipaa ystäviään ja työtovereitaan, koska niukoista

re su rs s eista ja ahtaista asuinolo suhteis ta huolimatta j uuri r,'uorovaiku-

tussuhteet mahdollistivat tunteen kuulumisesta ja kodista. Huttunen

(2002,63) toteaa, että ihmissuhteet ja sosiaaliset verkostot kodin tuot-

tajina korostuvat m)ös vietnamilaisen naisen tarinassa 1a että"maantie-

teelliset paikat tulevat kodeiksi lopulta ihmissuhteiden ja verkostojen

kautta". Naisen tarinasta käy ilmi, kuinka Suomessa solmittu aviolütto

ja tàd1à synr)¡nyt lapsi künruttävät kertojan tiivüsti uuteen )'mpäristöön-
sä. Näiden r.'uorovaikutussuhteiden myötä Suomesta on tullut kirjoit-
tajan uusi kotimaa. Huttunen Q002, 65) toteaa, että uuteen maahan

muuttamiseen, jäämiseen tai lähtemiseen lütqwät ratkaisut tehdään

usein ennen kaikkea perheen ehdoilla. Perheestä ja vuorovaikutussuh-

teista tulee maahanmuuttajille mukana kulkeva, matkustava koti. Myös

)'stäÐrys5uþteiden merkitys sopeutumiskokemuksissa nolrsee Huttusen

aineistossa esille, ja se näþy esimerkiksi tarinassa, jossa kirjoittalaket-
too kaipaavansa aikaa vankjleirin sietämättömissä oloissa siellä olleiden

ystäviensä l'uoksi,

Ps¡1,kkit..tt hlvinvointün lütqwien seikkojen lisäksi sopeutumista

voidaan tarkastella toiminnallisena kykynä tai sosiokulttuurisena so-

peutumisena, jolloin m)¡ös vuorovaikutussuhteet ovat merkittävässä

roolissa. Sosiokulttuurinen sopeutuminen voidaan määritellä uuteen

kulttuurijn tulijan klvyþ5i sopeutua joukkoon tai kykyyn olla vuoro-
vaikutuksessâ ),mpäröir.án kulttuurin edustajien kanssa (Sea¿e & Ward

1990, 450). I(1'ky sopeutua joukkoon vaatü tietoa uudesta ympäristöstä,

sen ta\¡oista ia normeista, folloin interpersonaaliset vuorovaikutus-

suhteet ovat keskeisessä roolissa maahanmuuttajan hankkiessa tietoa

paikallisten ihmisten tavoista ja aiatuksista. Vuorovaikutustilanteet tar-

joavat maahanmuuttajille mahdollisuuden sekä oman että toisten vies-

tintätapojen tarkkailuun ia testaamiseen. Jokainen r,'uorovaikutustilanne

tarloaa mahclollisuuden harjoitta a ja kehittää ornia vuorovaikutustaitoja

uudessa 1'mpäristössä. Vuorovaikutussuhteet süs tarjoavat tietoa ymp;-
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röivästä kulttuurista ia ohjeita sütä, mrkä on sosiaalisesti h1väksytq'ä ia
mikä puolestaan ei (Ho & Sung 1990; Milroy 1987). Samalla kun maa-

hanmuuttajat oppivat r,-uorovaikutussuhteiden kautta, kuinka toimia

uuclessa 1'mpäristössä, he myös saavat palautetta siitä, kuinka he ovat

oppineet ja kurnka hepärjààvá,t (I(im 2001, 123). Vuororaikutussuhteet

m1'os mahdollistarat uusien yhteisten toimintatapojen ia metkiÐ,sten

luomisen, jolloin esimerkiksi ns. kolmannen kulttuurin mal-rdollisuus

voisi toclentua maahanmuuttajien arjessa.

I(elitaitoa picletään ),htenä edellytyksenä siÌle, että henkilö k;'kenee

toimimaan uudessa vieraskielisessä ympäristös sään. ICelitaidon j a r,'uo-

rovaikutussuhteiden välistä yhtel'ttä voidaan tarkastella nün, että usein

ne maahanmuuttajat, jotka ovat vuorovaikutuksessa ),mpäröivân ),h-

teiskunnan valtaváestön edustajien kanssa, kokevat, että heidän kielitai-

tonsa on hyvä, Laaiassa, vuosituhannen vaihteessa tehd;'s5[ Suomessa

asuvien maahanmuuttajien elinoloja tarkastelevassa tutkimuksessa kävi

ilmi, että ne maahanmvvttàjat,joilla oli suomalaisia ystär'iä, pitrvät omaa

suomen kielen taitoaan hiukan parempana kuin muut tutkimuksessa

mukana olleet maahanmuuttajat (Pohjanpää 2003). Selityksenä voi olla

se, että suomalaiset ystävät 
^]ttavert 

kielenoppimista tarjoamalla mah-

clollisuuksia kielen k¿i)'ttämiseen ja esìmerkiksi uusien sanojen oppimi-

seen. \'hteinen kieli on süs myös vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta

erittäin keskeinen tekijä sopeutumisessa, sillä se näyttäisi edistävät uusi-

en vuorovaikutussuhteiden solmimista. Toisaalta l'uorovaikutussuhteet

voivat omalta osaltaan vahvistaa henkilön kielitaitoa.

Sopeutumisen kaksi osa-aluetta, psyykkinen hlwinvointi ja kyky

toimia uudessa tai muuttuneessa ympäristössä, voidaan nähdä teoreet-

tisesti ja empiirisesti erillisinä kokonaisuuksina, vaikka ne liitqvätkin

känteästi toisünsa (ks. \X/ard 1997, 60). Toimintakyklyn lüttlvillä tai-

doilla, kuten kielitaidolla, on varmasti vaikutuksensa siihen, että henkilö

voi tutustua ihmisiìn, joilta voi saada sosiaalista tukea. SosiaaLisen tuen

saaminen puolestaan r.aikuttaa henkilön pslrykkiseen h¡.r.invointün ja
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q'1,t1väis11'teen. Pslykkinen hlwinvointi, kuten gytlwäis¡,s nykyissç¡

elämäntilanteeseen, vaikuttaa puolestaan vatmasti sühen, miten moti-

voitunut l-renkilö on esimerkiksi uuden kielen oppimiseen, I(elitaidon
puolestaan voidaan nähdä avtlavan henkilöä tulemaan toimeen uudessa

ympänstössään. Esimerkiksi Suomessa työnhakutilanteissa maahan-

muuttajilta odotetaan erinomaista kielitaitoa ia hyvä suomen kielen

hallinta näyttäisi olevan edellytys työpaikan saamiseksi. Toisaalta tut-

kimukset m1ös osoittavat, että h¡wäkään kielitaito ei aina riitä. Sopivan

koulutuksen ja q'ökokemuksen lisäksi maahanmuuttajien henkilökoh-

taiset vuororaikutussuhteet näyttävät olevan hJvin merkittävässä roo-

lissa maahanmuuttajien q'ölüstymisessä. Tietoa tyopaikoista ja koulu-

tusmahdollisuuksista saadaanusein epävirallisia kanavia pitkin, ),stäviltä
ja tuttavilta. (Ahmad 2005; Forsander 2002.)

S tres saavas s a elämäntlantees sa, kuten muutettaes sa maas ta tois een,

vuorovaikutussuhteet mahclollistavat esimerkiksi sosiaalisen ja emotio-

naalisen tuen antamisen ja vastaanottamisen (À{otland & Ladgerwood

1988; Valtonen 1998). Sosiaalinen ja emotionaalinen tuki puolestâan

avttavat henkilöä sopeutumiseen lütqvien stressiä aiheuttavien teki-

jöiden halünnassa. Maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet tarjoavat

monenlaista tukea ja apua. Valtosen (1.994; 1998) mukaan Suomessa

asuvien pakolaisten sopeutumiseen liitq,vistä tutkimuksista ilmee,

että varsinkin prosessin alkuvail-reessa vuorovaikutussuhteet ja nüden

muodostamat verkostot toimivat epämuodollisina tukrryhminä uuteen

kulttuuriseen ),mpäristöön saapuville. Apua tarvitaan, kun oma kie-

litaito ei riitä ymmärtämäàn uutisia, virallisia papereita tai terveyden-

huollon ajanvarausJärj estelmää. Nlaahanmuuttajien saama káyt2i¡t-tott

apu vaihtelee hakemuslomakkeiden ja veroilmoitusten täyttämisestä

tulkkaukseen, auton korjaamiseen, muuttoapuun tai lastenhoitoapuun.

Vuorovaikutussuhteista saadaan apua arkrpäivän rutiinien hoitamiseen,

kuten virastoissa asioimiseen ja asunnon tai ryopaikan löytymiseen

(Alrmad 2005; Forsander 2002; Hagan 1998; Valtonen 1994; 1998).
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Myös kriisitilanteissa, kuten perheväkivaltatapauksissa, suoiaa saadaan

)¡stävien ja tuttavien luota (Hautaniemi 2004; Valtonen 1994;1,998)'

TOPUKSI

Rogers ja l(ncaid (1981, 45) ovat todenneet, että henkilökohtaiset vuo-

rovaikutussuhteet antavat 1'ksilölle hänen merkiq'ksensä. He puhuvat

r,'uoror.aikutusverkostois ta ia tarkoittau^t tàLLä I'uororaikutussuhteiden

muodostamia verkostoja, joissa henkilö on osallisena, iolloin asia voi-

taneen ilmaista m1ös niin, että henklön kaikki vuorovaikuturssuhteet

l,hdessä ^nta'vat 
yksilölle hänen merkityks ensä. Vuorovaikutus suh teet

nähdäänkin sopeutumisessa ja sopeutumisprosessissa näkökulmas-

ta huolimatta tàrkeinà ja vuorovaikutussuhteiden tarkastelua so-

peutumisprosessin yhteydessä voidaan pitää erittäin perusteltuna.

Vuorovaikutussuhteiden ptoblematisointi on kuitenkln iàänyt soPeutu-

mista tarkastelevissa tutkimuksissa hlwin vähäiseksi.

Vuorovaikufirksen näkökulma ei ole ajallìsesti kovinkaan uusi, mutta

uuteen elämäntilanteeseen, kuten uuteen kulttuuriseen ympäristöön

sopeutumisen tarkasteluun se tarjoaa erilaisen, ehkä innovatiivisenakin

pidettävän näkökulman. I(ehityspsl,kologinen näkern1's sopeutumisesta

avttaLa hahmottamaan ja erottelemaan muutokseen ia siitä selviyq'mi-

seen lütt¡¡iä tekijoitä ja muuttuiia. Jos sopeutuminen nähdään ontolo-

giselta luonteeltaan r''uorovaikutukselliseksi prosessiksi, wrorovaikutus-

suhteiden tarkastelu ia rmorovaikutuksen näkökulma tatioavat h¡wän

lisän tieteelliseen keskusteluun.

Sopeutumisen lisäksi myös vuotovaikutussuhteita voidaan T^r'

kastella clynaamisesti kehitqvinä ja 1,lläpidettävinä kokonaisuuksina.

Vuorovaikutussuhteiden kehittymistä ia erityisesti läheis;ryden kehit-

t),mistä suhteessa on kuvattu üneaarisella jatkumolla (esim. Altman &
Ta¡'lor 1973;f{napp & Vangelistt lgg2; Wilmot 1987), mutta ni,iden

voidaan nähdä myös kehitqvän iatkuvana prosessina. Baxterin ia
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lVlontgomeryn (1 996; 1 997) r.'uorovaikutussuhteiden jännitteiden teona

kuvaa suhdetta jatkuvana ja jatkuvasti muuttuvana prosessina. Teorian

mukaan vuorovaikutussuhteet k1'llä kehittlwät ja muuttuvat iatkuvas-
ti, mutta muutoksen suuntana ei aina ole läheisempänä koettu olotila

suhteessa. Teoria ei kiellä, ettei suhteessa koettu läheisyys voisi syvetä

ajan kuluessa ja suhteen kehittyessä. I{eskeinen ajatus kuitenkin on, että

suhteessa voi tapahtua muutoksia myös muihin suuntiin, ilman että se

tarkoittaa suhteen hiipumista, loppumista tai menettämistä. I(un r.'uoro-

vaikutussuhteet nähdään iatkuvasti muuttuvina kokonaisuuksina, myos

sopeutumisen näkeminen dynaamisena prosessina olisi luontevaa.

Vuorovaikutuksen näkökulma tarioaa fokusoidun näkökulman poh-

dittaessa sopeunrmiseen ja vuorovaikutussuhteisün lütq'vi¿ kysy¡¡¡,1çsifi.

Jotta todella ),mmärrettäisün esimerkiksi pakolaisten interpersonaalisia

vuorovaikutussuhteita ja sopeutumisen dynamükkaa, lisäselvitystä ja

ernpüristä tutkimusta kaivattaisün kuitenkin lisää. I(innostavia olisivat

esimerkiksi k1,syt11¡'¡t., siitä, miten yhtààlta omaa kulttuurista taustaa

ia toisaalta uusia tapoja ja awoja so\¡elletaan kä1,t¿1tt5tt r,'uorovaikutus-

suhteissa. Erityisesti ìisäselvitystä kaipaisivat Suomessa asuvien maahan-

n-ruuttajien itsensâ sopeutumiselle asettamat tavoitteet ja näkemykset

sopeutumisesta. Fuusion ja morovaikutuksen näkökulmat tarjoaisivat

m1'ös mahdollisuuden nähclä, millaisessa roolissa pakolaiset kokevat

itsensä uusien kulttuuristen tapojen muokkaajina.

Tähänastisissa tutkimuksissa sopeutumista on usein pyritty mittaa-

maan tai sälren lütqn iä muuttujia on p¡'ritq'kartoittamaan jaraiaamaan.

Vuororaikutuksen näkokulma tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää

sopeutumisprosessia, ja tutkimukseen osallistuvilla on itsellään mah-

dollisuus mäàritellä, mikä heidän mielestään on sopeutumista tai miÌ-

laisia tavoitteita ja toiveita heillä on elämälleen uudessa ),mPäristössä.

Vuorovaikutuksen näkökulma sopeutumiseen, yhdessä puheviestinnän

tutkimuksen ia teoreettisten huomioiden ja "keksintöien" kanssa, voi-

\raT. 
^vata 

uuden näkökulman monikulttuurisen yhteiskunnan haastei-
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sijn. Yhdessä vuorovaikutuksen näkökulma ia puheviestinnän tutkimus

voivat 
^vttaa 

hahmottamaan, 1'mmärtä mään ja ratkais emaan erilaisis ta

kulttuutisista lähtökodista tulevien ihmisten vuorovaikutussuhteisün ia

sopeutumiseen lütqn'iä haasteita ja ongelmia.
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PUHWIEST¡NTA TIETONA
VIRKAANASTUJAISESITETMÄ TAMPEREEN YTIOPISTON

PUHR'IESTINNÄN PROFESSORIN VIRKAAN 7.4.2006

Pekka Isotalus, FT
P u lteoþirt laitos, Tarupereen 1 li ep¡¡o

I(un pul-run tänään puheviestinnästä tietona, nün alkajaisiksi voi kysyä,

mitä hyötyä puheviestintätredosta on minulle iuuri tässä puheviestintä-

tilanteessa. Ensinnäkin tietoni auttavat minua jäsentämään tätä tslan-

netta, Valmistellessani tätä esitelmää olen hahmottanut tämän tilanteen

julkisena esünrymiskontekstina, johon lütqvät tietyt notmit, roolit ia

odotukset. Olen voinut harkita esimerkiksi odotusten vastaisuuden teo-

rian perusteella, noudatanko kuulijoiden odotuksia vai en. Jos päätän

nütä rikkoa, nün tiedän, millaisia seurauksia sillä on ja mitkä asiat kuu-

lìioiden tulkintoihin vaikuttavat. Lisäksi ymmärrän sen, että kuulijoilla

on erilaisia konstruktioita ja asenteita, jotka vaikuttavat sühen, miten

he sanomaani tulkitserat. Olen sisáistänyt sen, ettei kukaan kuulijoista

)¡mmärrä esitelmäni sisältöä juuri siten kuin olen sen itse tarkoittanut.

Toisaalta tiedän, millä tavoin voin kuitenkin lisätä kuulijoiden ymmär-

Ð'stä. Tieclän m)'ös, että juuri nyt tuntemani ikävä tunne vatsanpohjassa

jolrtuu autonomisen hermostoni toiminnasta. Elimistöni avtta minua

tässä tilanteessa antamaan pârastani. Pl,rkimyþss¡äni onkin tulkita tä-

mänhetkinen olotilani m)'önteiseksi vireys¡il2þ5i, Lisäksi olen valinnut

tällaisen aloituksen tähän puheeñ'uoroon, koska tiedän, että konk-

reettinen, tilanteeseen liitqwä esimerkki lisää puhutun künnostar.'uutta.

Tässä on vain muutama esimerkiksi siitä, millaista tietoa hyödynnän

tässä tilanteessa. Selvää joka tapauksessa on, että tietoni puheviestin-

nästä ol-rjaavat toimintaani hryin paljon tälläkin hetkellä.

Haluan tässä virkaanastujaisesitelmässäni puhua puheviestinnästä

tietona, koska ihmisten mielikuvissa puheviestintä on lüan usein en-
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sisijaisesti taitoaine. Yliopiston oppiaineena puheviesuntä on kuiten-

kin nimenomaan tietoaine. Haluan puhua puheviestinnästä tietona

myös siksi, että tieteenalan sisälläkin tiedon asemaa o[si kirkastettava.

Tarkastelen tässä esitelmässä puheviestintää tietona kolmesta näkökul-

masta, Ensinnäkin tarkastelen tietoa puheviestintäosaamisen osana.

Toiseksi käsittelen uuden puheviestintätiedon tuottamista eli alan tutki-

mustâ. I(olmanneksi luon silmäyksen tieclon asemaan puheviestinnän

l,l iopisto-opetuksessa.

Puheviestinnän mieltäminen taitoaineeksi on )'mmãrrettävää, kun

katsoo puheviestintätieteen historiailista kehitystä. Tieteenalamme

nàyttää kummunneen käytännön tarpeesta. Puheviestintätieteen histo-

riahan alkaa komeasti antiikin retorükasta. I{aikki tietävät, että antükin

alkaan j ulkis ella puheella oli ke s keinen ro oli )rþ¡si sþunnan toiminnas s a,

Yhtälailla oikeuden toiminta kuin politiikkakin edelll'tti puhetaitoa. Tätä

julkista puhetta m1ös opetettün ja harioiteltün. Myös sen olemusta poh-

dittün hlwinkin s1wällisesti retorijkan piirissä. Retoriikan pohdiskelusta

onkin säilyn),t palion sellaista tietoa, joka on edelleen vahvasti ajattelun

taustalla puheviestinnän tutkimuksessa ia opetuksessa. Esimerkiksi

esiintymistaidon osa-alueiden iaottelu perustuu edelleen retorükan

oppeihin. Retorükka näkikin julkisten puheiden pitämisen ensisiiaisesti

taitona. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi Aristoteleen kirioituksissa.

Retoriikan pohjalta lähtevä opetus oli süs puheenpitämisen taiclon ope-

tusta, ia retoriikan tietoaines antoi ol-rjeita tämän taidon kehittämiseen.

M)'ös suomalaisessa yliopistolaitoksessa on sen alusta asti opetettu

retoräkkaa. Tämä kuului kaunopuheisuuden professorin tehtävä;an'

I(uuluisin tämän professuurin hoitajista oli Henrik Gal¡riel Porthan.

Hänen mielestään kaunopuheiseksi tulemiseen tarvittün sekä teoriaa

että käytäntöá, ja nätden oli kuljettava yhdessä. Mielenküntoista on, että

tuolloin kar"rnopuheisuus tarkoitti sekä puhumista että kirioittamista.

I{yse oli kuitenkin latinaksi puhumisesta ja kirfoittamisesta. Tämä ope-

tustraditio katosikin latinan kielen merkityksen vähetessä.
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Vaikka retoriikan ajattelumallit kantâutuvat tähän pàivään, niin ny-

k1,i¡.tt puheviestinnän opetus ja tutkimus eivät ole suoraa jatkumoa

retoriikalie. Suomessa n¡'k1,i5s¡ puheviestintäopetuksen synty on 1800-

lur'rrn lopulla. I(eskeinen vaikutus oli kansallisuusaatteella. I(atsottün,

että suomalaisia piti opetta hlviksi puhujiksi m),ös suomen kielellä,

Ruotsinkielisten nä)¡tteliiöiden tuli oppia esiint¡'mään suomeksi ja kansa-

laisten tuli viljellä suomen kreltä myös julkisissa tilanteissa. Ensimmäiset

suomenkieLiset kirjat keskittyivätkin opâstamaân puheiden pitämisessä ja

äänenkä)'tössä. Ensimmäisen alan oppikirjan kirjoitti Wihtori Peltonen

vuonna 1 901. Peltonen tunnetaan paremmin Johannes Linnankoskena

eli Laulu tulipunaisesta kukasta -kirjan I<tloitta)ana. Puhetaito-kirjan

ensipainoksen alkusanoissa Peltonen kirjoitti näin:

Tänàn kiryan tørkotuts ei /<aþaa rtonta sanaa selirykse,ëæen.

krn þøþpeìnkokou ksissa uølin llaan pu betaidon uøilinøisuu tta

as kon nollisten pa h ajairume ku ku adessa, kan køikkialla ualitetaan

þuhtyoistala kustioista ct/euøn semnoisen þaalteen, että øi,kamme

edis$tsþlinnrit siitä saorustaan kcirsiuàt,1a kan saomenkiekllä ei tähän

saakka ole ihnesþ,n1¡ øinoatakaan pahe- ja esirystaitoa køsilteleuàä leosta,

niin nàtnci tosiaiat semnoisinaan pahuneuat parhøiten ki(ani þuolesta.

I(jrja süs Ð,nr),i käytännön tarpeesta käytännön tilanteita varten, Tämän

ensimmäisen suomenkieLisen teoksen jälkeen alkoi vastaavia opaskir-

jo)a ilmesg,ä tiheästi. Yliopistossa puheviestinnän sisältöjä alettün

Suomessa opettaa heti 1900lur.un alussa. Ensimmäinen alan lehtoraat-

ti tuli Helsingin 1'liopistoon vuonna 1928. Tuolloin opetusta annettün

ensisijaisesti papeiksi ja opettajiksi opiskeleville, Opetuksen tavoitteena

oli säs kouluttaa näitä puheqöläisiä puhumaan eh tekemään työtään

paremmin.

Vuonna 1970 alkoi puheopin approbatur-opetus, ensimmäisenä

Tampereen l,liopistossa. Myos muissa yliopistoissa puheopin opiskelu
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alkoi sir,'uaineena noihin aikoihin. Suomalaisessa 1'liopistossa puhevies-

tinnällä onkin pitkä historia sir,'uaineopetusta antâvíìna oppiaineena

ennen kuin sütä on kehittynyt pääaine. IVlielestäni tämä kehiq's näkyy

alan sisältöjen kehityksessä kaikissa )'lioPistoissa. I{un ainetta opete-

taan pelkästään sivuaineena, ort aineen rooli erilainen kuìn pääaineella'

Sivuaineen tehtäv¿iksi fää helposti antaa muiden aineiden opiskelifoille

jonkinlaisia lisävalmiuksia. Silloin ei kouluteta iuuri oman alan tulevia

asiantuntijoita. Puheviestintä sivuaineena onkin saattanut näyttàytyà

jonkinlaisena väüneaineena. Puheviestinnän asiantuntiian tulee kuriten-

kin hallita puhumisen ja r.'uorovaikutuksen teoreettinen tieto - tällöin

on opiskeltava sisältöjä, ei välinettä. I(yse on myös palion suuremmasta

muutoksesta kuin opetussisältöjen painotuksesta, I(yse on itse asiassa

sütä, että yliopiston sisällä sil-uaine muuttuu tasavertaiseksi tieteenalaksi

muiden tieteiden kanssa.

Retoriikan traditio, suomalaiset alan juuret ja oppiaineen aikaisempi

asema yliopistoissa ovat süs mielestäni vaikuttaneet sül'ren, että puhe-

viestintä nähdään usein taitoaineena ia että kzil'tännön koulutuksen

näkökulma korostuu helposti. Tämä asettaakin haasteen näkökuhnalle

p u h euiu tintci tieton a.

Tiedolla on todella keskeinen merkttys puheviestintäosaamisen näkö-

kulmasta.Jo pitkään on tunnustettu, että taitava puheviestintä edell¡'¡¡;i

m1'os tietoja. Osaamisen onkin katsottu koosturzn taicloista, tiecloista ia

asenteista. Tämän näkemyksen mukaan taitavalle toiminnalle on omi-

naista, että ratkaisutperustuyat tietoon. Puheviestintätaitojen opetukses-

sa on taitoharjoittelun tueksi annettu m1ös tietoa harioittelun kohteesta.

Alallamme onkin runsaasti tutkimusta sütä, kuinka taidot kehitqwät ia
miten taitoia tulisi opettaa. Sen sijaan meillä on todella vähän tutkimusta

sätä, kuinka puheviestintätiedon lisääntymine n 
^Lttt^a 

meitä erilaisis sa

-u'uorovaikutustilanteissa. Selvästi suurempi tarve olisi selvittää, ktúnka

puheviestintätìedon oPettaminen kehittää puheviestintâosaamista, kuin

jatkaa puheviestinnän harjoitusopetuksen tutkimusta.
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Puheviestrntäosaaminen on monissa tilanteissa nimenomaan kog-

nitüvista. Esimerkiksi viestinnän suunnittelu on täysin kognitüvista

toimintaa, joka pohjauruu kokemuksen ja opetuksen kautta hankittuun

tietoon. Se tutkimustieto, mikä meillä toistaiseksi on käytössä puhevies-

tintätiedon merkityksestä káytännön r,'uorovaikutustilanteissa, käsittelee

juuri viestinnän suunnittelua. E simerkiksi työpaikkahaastatteluihin val-

mistautumisesta on havaittu, että ne, jotka osaavat tarkemmin kuvitella

j a suunnitella vies tintäänsä ennen tyopaikkahaas tattelua, päläàv at náis -

sä haastatteluissa m1rcis paremmin, Puheviestinnän suunnittelulla on to-

clettu oler.an yhteys myös yksi¡iis¡'¡e.tt. Ne, jotka osa;avat tarkemmin

suunnitella, mitä sanovat, onnistuvat hankkimaan itselleen paremmin

seuraa r.uorovaikutustilanteissa. Onnistunut puheviestinnän suunnitte-

lu edell)rttääkin nime nom aan ttetoa l-uorovaikutuks es ta.

Tuoreessa kotimaisessa puheviestinnän tutkimuksessa tarkasteltün

farmaseuttiopiskelijoiden näkemyksiä r,'uorovaikutusosaamisen kehit-

t1'misestä qöharjoittelussa. Opiskelijoiden arvioinneissa nousi erikseen

esille puheviestinnän teoriatiedon hyöty harjoittelun aikana. Myös viime

vuosina alallamme runsaasti keskustelua herättänyt viestintäbiologinen

näkökulma korostaa tiedon roolia koulutuksessa. Viestintäbiologisen

näkökulman mukaan rneidän l'uorovaikutuskâ1'ttä1'g4nisemme perus-

tuu paljolti synnyn¡[i5sen temperamenttün. Näkökulman mukaan kou-

lutuksella pyst¡'tään vain rajallisesu muuttamaan viestintäkäyttä1t1'mistä.

Näin ollen koulutuksessa pitâisiktn antaattetoa sütä, miten selviää nüstä

I'iestintätilanteista, jotka ovat omâlle temperamentille hankalia. TäyqT'

toki todeta, että r'iestintäbiologinen näkökulma on herättänyt myös

runsaasti kritükkiä.

Monia puheviestintätilanteita on vaikea harioitella mielekkäällä ta-

valla, esimerkiksi kuinka ystär,rystyä, kuinka ratkoa konflikteia patisuh-

teessa tai kuinka antaatukea kollegalleen työpaikalla. Näissä tilanteissa

tarvitaankin nimenomaan tietoa puheviestinnästä: tietoa esimerkiksi

ihrnisten keskinäisen vuorovaikutuksen pelisäännöistä, puheviestinnän
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vastavuoroisuudesta, erilaisista viestintäsuhteista, erilaisista viestinnän

funktioista, emootioiden ia viestinnän yhteyksis¡¿, vuorovaikutukseen

lüttlvistä virhetr¡lkinnoista ja nün edelleen. Puheviestintäosaamisen

kehittämisessä voitaisiinkin süs entisestään korostaa puheviestinnän

tiedon merkitystä. Alan opetuksessa tiedon pitäisi myös kumuloitua, ia
mitä osaavampia viestijöitä koulutetaan, sitä enemmän pitáisi opettaa

uuttâ tietoa taitoharjoittelun sijasta.

Alan käytännön koulutuksen näkökulma heilastuu myös puhevies-

tinnän tutkimukseen meillä Suomessa. Tämä iohtunee ehkä osittain

siitä, että alan ensimmäisillä tutkijoilla on ollut pitkä kouluttaiakoke-

mus. Toisaalta on 1'mr¡ärcettävää, että kun alan tutkimus 1980-lul'ulla

alkoi Suomessa, se joutui osoitte;maaî käyt¿¡tt5tt merkiq'ksensä,

sillä alan sisällä oli tuolloin runsaasti tutkimuksen hyödyn epäiliföitä,

Tuolloin tutkimusasetelmat rakennettiin siis tietoisesti tai tiedosta-

mattâ sellaisiksi, että niiden tulokset palvelivat rnyös kä),tännön kou-

lutustâ' Tällaiseen tuti<imuksemme hyödyllis¡'den todisteluun rneillä

ei enää ole tarvetta, joten koulutuksen näkökulma ei enää saisi ohiata

tutkimusta.

Tällaisesta käytäntölähtöis¡'destä emme kuitenkaan ole vielä riittä-

västi päässeet itti. I(oulutuksen näkökulman vahvuus näk;'y edelleen

esimerkiksi siinä, että opinnäytteiden tekiiät ehdottavat usein ensimmäi-

seksi ionkinlaista puheviestintäosaamisen näkökulmaa tutkimukseensa.

Usein kuitenkin jokin toinen näkökulma on tutkimuksellisesti hedel-

mällisempi. Sinänsä voimme olla qrytyväisiä, että alamme tutkimuksel-

la on selvää käytännön sovellusarvoa. Yahva sidoksisuus káytäntöön

saatta kuitenkin olla myös rasite tutkimukselle, sillä tällöin tutkimusten

ongelmanasettelu ei valttämaträ ole teoreettis es ti tarpeeksi kunnianhi-

moista tai tutkimustuloksia arvioidaan väärin perustein. Hlvin ilmeistä

on m1ös, että tzillaiseen tutkimukseen on sisäänrakennettunâ viestinnän

arvottaminen.

Huomattava osa puheviestinnän tutkimuksesta, varsinkin suo-
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malaisesta, pyrkii selvittämään sitä, millainen viestintä olisi h¡,vää tai

millaiselia sosiaalisella r,rrorovaikutuksella olisi myönteisiä vaikutuksia.

Arvotamme süs viestintää - näemme jonkinlaisen puhumisen parem-

pana kuin jonkin toisenlaisen, Näin ei tarvitsisi olla. Erinomainen

puheviestinnän tutkimuksen tavoite on, jos se auttaa meitä jotenkin

paremmin 1'mmärtämään, miksi ihmiset puhuvat keskenään, miksi he

puhuvat nijn kuin puhuvat tai mihin kaikkeen jokapäiväisellä vuoro-
vaikutuksella on yhteyksiä elämässämme. Tutkimuksesta ei m1öskään

tee yhtään huonompaa se, jos se ei valota hWur viestinnän salaisuutta,

jos se sen ss,jaan auttaa meitä jollakin tasolla paremmin ymmärtämään

ihmisten puheviestintää.

Yhteiskunta tosin luo tutkij alle paineita h1vän vies tinnän salaisuuden

löytämiseen, I(ansainvälisestikin on künnitetty huomiota siihen, että ny-

k)'isin vallitsee ;,leisesti käsitys, että puhuminen on tàrkeää. Puhumisen

katsotaan avttavaî moneen asiaan ja ratkaisevan monia ongelmia.

Esimerkiksi jos ihmissuhteissamme on ongelmia, meitä neuvotaan is-

tumaan alas ia puhumaan asiathalki. Vanhempien pitäisi keskustella las-

tensa kanssa monista eri asioista, Myos kouluissa ja q,öp¿ikoilla pitäisi

puhua ongelmallisis ta asiois ta. Valtioiden lohtajía vaaditaan nostamaan

ongelmakohdat keskusteluun. Yleisesti süs alaTellaan, että huono vies-

tintä on slynä monenÌaisün ihmisten välisün ongelmiin ia ettà parem-

malla viestinnällä voitaisün rakentaa parempa;a maatlmaa. Viestinnän

tutkijoina meidän odotetaan ratkaisevan näitä ongelmia ja nkenTavan

parcmpza maatlmaa edistämällä parempaa viestintää. Viestinnän tutki-
joina pysr¡,mme ehkä jossain määrin edistämään pmempaa viestintää,

mutta ernme muuta. Tällainen usko viestinnän voimaan on todella

idealistinen, mutta kä;rtännössä se silti kuitenkin heijastuu viestinnän

tutkimukseen monella tavalla.

Puher.iestinnän tutkijoina meidän tulee suhtautua krüttisesu m1.os

tällaisrin arvoasetelmün, vaikka nün mielellämme haluaisimmekin

uskoa tieteenalamme voimaan parantaa maailmaa. I{annattaa künnittää
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huomiota m1ös sühen, millaista viestintää arvostamme. Usein viestin-

täihanteemme ovat icleal-istisia. Esimerkiksi viestinnän avoimuutta ia

rehellisyyttä pidetään lähes joka tilanteessa tâvoiteltavina arvoina. Onko

kuitenkaan mielekästä tavoitella nàitä ioka tilantees sa? Esimerkiksi vie s -

tinnän avoimuus on ihanne, ionka toteutuminen afaisi meidät tä1'del-

liseen kaaokseen ia aiheuttaisi todennäköisesti enemmän pahaa krún

h1vää ihmissuhteillemme. Mrelenküntoista on m1ös, että puhevies-

tinnän pimeàà puolta on alettu tutkia laaiemmin vasta vüme r''uosina.

Jokapäiväistä puheviestintäämme on kuitenkin m1ös se, että puhumalla

ihmiset loukkaavat, valehtelevat, 
f 
uotuavat ia tekerzit 

f 
opa rikoksia' Eikä

jako h1wään 
f 
a huonoon viestintään tässäkään tapauksessa ole itsestään

selvää, sillä esimerkiksi fuoruamista ja valehtelemista sllorastâan tar\,'i-

taan so siaalis ten suhteiden luomis e s s a ja ylläpitamis e s sä.

Puheviestintä tietona onkin haaste myös meille alan tutkiioi-lle,

uuden tiedon tuottaiille. Vaikka alan tutkimustietoa on olemassa io to-

della paljon, on edelleen ihmisten väüsessä r.'uorovaikutuksessa palion

tutkittavaa - erity'isesti suomalaisesta näkökulmasta. Puheviestinnän

tutkimukselle on tällä hetkellä todella palion yhteiskunnallista tarvet-

ta. Tane näk1'y monella eri tasolla. Esimerkiksi yhteiskunnan tasolla

viestinnän merkiq,s on kasvanut koko ajan. "lämà näk1y vaikkapa

politükassa, lüketoiminnassa, oikeuslaitoksessa tai terveydenhoidossa.

Puheviestinnän tutkimuksen haasteita ovat esimerkiksi demokratian

toimivuus kansalaisten ja pol-ütikkoien välisenä r'uorovaikutuksena tai

johtamisviestintä globaalisti toimivassa yrityksessä.

M),ös q'oelämä kaipaisi kipeästi puheviestinnän tietämystä.

T1öpaikoilla tapahtuu kiusaamista, ihmiset uupuvat q'öpaikan ilmapiirin

tal<ta rai itse tyótehtävien tekeminen tuntuu liian vaikealta puutteellisen

viestintäosaamisen takia. Työelämän vuorovaikutusta muuttaa m1'ös

jatkuva viestintäteknologian kehitys. Näitä prosesseia voitaisìrn pâf em-

min ymmärtää puheviestinnän tutkimuksen avulla.

Eilisissä lehdissä (6.4.2006) uutisoitiin työministeriön tilaamasta
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tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan työn mielekk)yteen vaikuttaa

erit¡'isçs¡i tyopaikan johtajan toiminta, Tutkijan mielestä työntekijät

eivät vaadi johtajilta mahdottomia; toiveena on inhimillinen kohte-

lu, kannustaminen, avoimuus, palaute ja icleoiden kuunteleminen.

Nämähän or.at kaikki juuri puheviestinnän osa-alueita. Mielestäni

mielenküntoista olisi ml,os tietää, miten ihmisten )'ksityiselämän ia
q,opaikan vuorovaikutussuhteet heijastuvat toisìinsa. NüIlä saattaa olla

hlvinkin vahvoja l,hteyksiä esimerkiksi silloin, kun henkilö on lähellä

loppuunpalamista.

M1ös läheisissä ihmissuhteissa on runsaasti haasteita puheviestin-

nän tutkimukselle. Vasta aluillaan on tutkimus ihmisten keskinäisen

vuorovaikutuksen ja hryinvoinnin yhteydestä. Läheisissä ihmissuhteis-

sa viestinnäLlà näyttäà olevan vaikutusta sekä ihmisten fyysiseen että

pslrykkiseen hlvinvointiin. Esimerkiksi paljon parisuhteessa riitelevät

sairastelevat m)¡ös enemmän. Parisuhteen viestinnällä on yhteyksiä iopa
sydänsairauksün. Viestinnällä ihmissuhteissa on havaittu olevan yhte-

yksiä m1'ös psrykkisiin ongelmün, kuten masentuneisuuteen, 1,ksinäi-

slTteen, ahdistuneisuuteen, päihteiden käyttöön tai s;,s¡¡i5|-¡;iriöihin.

M)'ös yhteiskunnallinen kehiq's muuttaa läheisiä ihmissuhteitamme

ja niiden viestintää. Esimerkiksi avioerojen màärä kasvaa koko ajan,

ja keskeisenä s1rynä tàhàn nàyttaisivät olevan vuorovaikutusongelmat

tai keskustelun puute parisuhteessa. I(aupunkikulttuurissa vuoros-

taan yksinelàiien maärä kasvaa kaikissa ikäryhmissä. Nliten sinkkujen

lisäänqvä mààrä muuttaa vuorovaikutussuhteiden ylläpitoa tai miten

vanhusten kasvava yksinäis1ys ja vuorovaikutussuhteet ovat yhteydes-

sä toisünsa?

Meillä onkin nyt erinomainen tilaisuus, myös täällä Tampereella,

vahvistaa puheviestintätiedon asemaa. Opetuksemme pitäa süs olla

vahvasti teoreettista, sisältörikasta. Me emme kouluta pääaineopiskeli-

joistamme puhumisen ammattilaisia, vaarr puheen ja r,'uorovaikutuksen

korkeatasoisia ja monipuolisia asiantuntijoita. Tällainen asiantuntijuus
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edellyttää nimenomaan laajaa tutkimuksellisen tiedon arsenaalia, jota

voi sitten soveltaa erilaisissa tilanteissa ia tehtävissä. I'lipäänsä r'iestintä

on yhteiskunnassamme muodostunut nijn keskeiseksi ja monitasoiseksi,

että alan qrcitehtárzit edellyttävät nimenomaan vie s tintäalan akateemista

koulutusta, muunlaisella koulutuksella nüssä on enää vaikea pàriàtà.

Esimerkiksi tiedottajana, viestintäpäällikkönä tai vuorovaikutuksen

asiantuntijana henkilöstöhallinnossa tarvitsee runsaasti puheviestinnän

substanssiosaamista.

Nykyisin työelämän vuorovaikutuskoulutuksessa häärää monenlaisia

kouluttaiia - esimerkiksi entisiä tanssiioita, nä¡,tts¡¡6i,-, toimittajia tai

teologeia - joka tapauksessa henkilöitä, joilta puuttuu alan tieteellinen

koulutus. Se, minkä avulla puheviestinnän )'Liopistokoulutuksen saanut

kouluttaja voi päriätã näillä koulutusmarkkinoìlla, on nimenomaan

tutkimusperustainen tieto. Hänellä tulee olla tietoa, jota arkiajattelun

pohjalta vuorovaikutusta tarkastelevalla ei ole ia joka iäsentää koulutet-

tavan ajattelua uuclella tavalfa. Tällaista tietoa meidän on kyettävä täällä

1'1-iopistossa tutkimuksen ar,'ulla luomaan sekä edelleen fakamaan sitä

opiskelijoillemme roppakaupalla.

Aloitin t;amän esitelmäni kysymill;, mitä hyötyä puheviestintätie-

dosta minulle on tässä tilanteessa. Esitelmää valmistellessani mieleeru

tuli m}'os joukko kysymyksiä, joihin kaipaisin lisää tietoa. Haluaisin

tietää esimerkiksi lisää nüstä kognitüvisista prosesseista, joita tällainen

puheenvuoron valmistelu edellyttää. Tai mitä erit1,i5¡¿ valmisteluuni

toi se, että kyseessä oli rumenomaan puhutun valmistelu? Toisaalta

voin todeta, että kunkin meistä on vaikea havatta aukko tiedoissamme

nüllä osa-alueilla, joilta meillä ei ole minkäänlaista aikaisempaa tietoa.

Onko süs ni-in, että mitä vähemmän on tietoa puheviestinnästä, sitä

vähemmän sitä osaa m1'os kaivata? Toisaalta alalla kuin alalla on niin,

että mitä enemmän tietää, sitä paremmin tiedostaa oman tietäm)'ksensä

rajallisuuden. Oleellinen kysyml's onkin, millainen puher.iestintàtseto ia

missä määrin olisi sopivasti itse kullekin.
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TU EN M ERKITYKSENTYM INEN
POTI LAS- H O ITAJAS U HTEESSA
osAsToH0lDossA
tEcno pRAEcuRsoRtA PUHEvtESTINNÄN v/ilTösxlRl¡H "TUEN MERK¡TYKSEI PoTl'

t¡AN JA HoITAJAN vuoRovAlKUTUKsEssA' TARKAsTUsrlLAlsuuDEssA lwÄsKYUiN
yuoptsTossA 16.12.2006. vAsrnvÄlnn¡Än¡i Tll¡lsuuDEssA otl DosEnrrl ELINA

ERIKSSON (TURUN YLloP|ST0) JA KUSToKSENA PRoFESSoRI MAARIT VALo.

Leena Mikkola, FT
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Vuorovaikutusta voi pitää ihmisenä olemisen perustana. Se tekee meis-

tä sen, mitä olemme. Vuotovaikutuksessa muiden kanssa yksilö raken-

raa kuvaa omasta minästään, luo ihmissuhteita ia 1'lläpitää yhteisöjä ia

kulttuuria' Puheviestintätiede P)'rkä ymm artàmään ihmisen ajattelta

1a toim)ntaa sütä näkökulmasta, millä tavoin vaikutamme toinen toi-

sämme ja milä tavoin olemme kanssakäymisessä toistemtne kanssa'

Inhimillisenä ilmiönä vuorovaikutus antaâ mahdollisuuden h1vään ia

pahaan. Sanoilla ja sanattomalla viestinnällä I'oimme loukata, mutta

myös paikata,korjata ja rakentaa. Minua tutkiiana künnostaa eriq'ises-

ti se, millä tavoin r,'ttorovaikutuksessa syntly hlvaksi ia positüviseksi

koettuja seurauksìa ja millä tar¡oin vuorovaikutus voisi lisätä hlvinvoin-

tiamme. Minua künnostaa myös se, miksi hywät aikomuksemme eivät

aina toteudu. Miksi ioskus pyrkimyksemme avttaa tulee ymmärretyksi

väärin tai aiheuttaakin mielipahaa? Näihin kysymyksün olen etsinyt vas-

tausta tafkastelemalla vuorovaikufusta sosiaalisen tuen ilmiön ia tuelle

annettujen merkitysten kautta.

Sosiaalinen tuki on monitahoinen ilmiö tai prosessi, ioka kytkee

yksilön h¡vinvoinnin yksilön viestintäsuhteisün, Sosiaalisen tuen käsit-

teellä viitataan yleensä kolmeen tekijään. Ensinnäkin tuki kuvaa yksilön
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ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välisiä künnikkeitä, lìitq'mistä, joka

kehkeyryy r,-uorovaikutuksessa. Toiseksi tuki vüttaa vuorovaikutuksessa

s)'nÐr¡ün ja yksilölle välitq'vün resursseihin, jotka edistävät hpinvoin-

tia, I(olmanneksi tuen käsitteellä tarkoitetaan sitä r.iestintää, ]ossa tuki

syritly ja jossa sitä välitty11 jossa tukea 
^nfletaan ia saadaan. Tätä pro-

sessia voidaan kutsua m1'ös supportüvisen eli tukea aÍúavan viestinnän

käsitteellä.

Puheviestinnän alalla sosiaalinen tuki on nähty funktionaalisena, eli

ti e tryä tehtäv ää ia tat otTetta kantav ana verb aali s ena j a nonverb aal,i s ena

viestintänä, joka vahvistaa yksilön käsiq,s¡¿ elämänhallinnasta. Tämä ta-

pahtuu siten, että tuki auttaa hallitsemaan epävarmuutta. Epävarmuus

voi lättyä ongelmalliseen tai kuormitrzt\,aafl tilanteeseen, ia se voi lirtryä

m1ös omaan itseen tai vuorovaikutuskumppanün. Vad-raiset näkemyk-

set sosiaalisesta tuestâ korostivat sitä, että tuessa on pal)olti k1'se myös

h1väksynnän kokemisesta, Nähdäkseni käsitys h1wäkq,q'ksi tulemisesta

on edelleen merkiqr[sçlfinen tekijä tukea tarkasteltaessa.

Sosiaalisella tuella on küstatta vaikutuksia h1n'invointün: se nä)rttää \ä-
hentävän sairastumisriskiä ja eclistär'än paranemista. Se on m1'ös tärkeä

sçþi14ymistä edistävä tekijä ongelma- ja kriisitilanteissa. Sairastamista ja

sairaalahoitoa voi pitää yksilön elämässä sellaisena kuormittavana tilan-

teena, jossa kyky selviytyä erilaisista tilanteen tuomista haasteista foutuu
koetukselle. Sairaalafakso ajoittuu yleensä sairauden akuuttijn tai kriitti-

seen vaiheeseen, jolloin yksilön tuen tarve on eriqdsen suuri. Sairaalaan

joutuminen hankaloittaa monien käytännön asioiden hoitamista, ja

usein se vaikeuttaa m),ös potilaan mahdollisuuksia 1'lläpitää omia vuo-

rovaikutus suhtei taan totutulla tavalla, j oten sairaalahoido s sa hoitohen-

kilökunta on tärkeässä asemâssa potilaan selviyq'missn tukemisessa ja

jatkuvuuden turvaamisessa. Erityisesti sairaanhoitajilla on tärkeä rooli

tuen antamisessa potilaalle, koska potilaat ovat osastohoidon aikana

eniten tekemisissä juuri hoitaiien kanssa. Hoitajien tehtävün kuuluu

m),ös palion sellaista ohjausta, jonka tavoitteena on välittää tukea'
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Sosiaalisen tuen näkökulmasta sairaalahoidossa välitqvâ tuki on krtn-

nostava ilmiö paitsi l-isääntyneen tuen tarpeen vuoksi, m),ös siksi, että

kyse on ammatillisesta auttamissuhteesta. Puheviestinnässä sosiaalista

tukea on tarkasteltu paljon läheisissä vuorovaikufussuhteissa ja työyh-

teisöien kollegiaalisissa suhteissa, sen sijaan ammatilüsia r.'uorovaikutus-

suhteita on tarkasteltu vähemmän. Ammatillisessa auttamissuhteessa

toisella osapuolella on velvoite tuen osoittamiseen. Se ei kuitenkaan au-

tomaattisesti takaa sitä, että viestintä tässä suhteessa olisi supportiivista

fa että tukea koettaisün saat^van.

Aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa on verrattu tuen antajan ja tuen

saa)an käsiq'ksiä sairaalahoidon aikana välitq'¡sst¡¿ tuesta, on näiden

käsit1'sten todettu olevan ristidtaisia, Potilaat ja heidän omaisensa ovat

arvioineet heille osoitetun tuen vähäisemmäksi kuin hoitajat arvioivat

antamansa tuen. Hoitajat, potilaat ja omaiset näyttäisivät arvioivan eri ta-

voin nrl'¡js tuen tarvetta, eriqrisssti emotionaaüsen tuen tarYetla. Tämän

on s elitetq' j ohtuvan hoitoympäris tö stä j a sairaalaorgarisaatioon lütty-

vistä tekijöistä, tLren ajoittamisesta, hoitajien r.uorovaikutustaidoista ja

sätä, että potilaat jahoitajatJ,mmärtävät tuella mahdollisesu eú asiaa.

Oman tutkimukseni tarkoituksena on ollut kuvata ja ymmärtää so-

siaalis ta tukea po tila an ja hortajan l'uorovaikufuks es sa osas tohoidos s a.

Tutkimuksen päätavoitteena oli kuvata potilaan ja hoitaian tuelle an-

tamia merkiq'ksiä ja ymmfutää potilas-hoitaiasuhdetta tuen perustâna.

Plrri¡ ¡1,6s kuraamaan ja ymmfutämään sitä, millaisen kontekstin

osastohoito luo tuen hakemiselle, osoittamiselle ja saamiselle. Tutkimus

perustui laadulliseen menetelmään, ja se toteutetlün erään sainalan

kirurgisella osastolla, jossa havainnoin ja ääninauhoitin potilaan ja hoi-

tajan vuorovaikutusta sekä haastattelin ni,in potiìaita kuin hoitajiakin.

Havainnoinnin tarkoituks ena oü pys tyä kuvaamaan nütä teki j öitä, iotka
s äätelevät potilaan ja hoitajan válistä vies tintää. Haastatteluiden tarkoi-

tuksena oli kuvata, miten potìlaat jahoita)at kokevat osastohoidon kon-

tekstìn, millainen käsitys heillä on potilas-hoitajavuorovaikutuksesta ja
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millaisia merkityksiä he antavat tuelle. Analysoin aineistoa soveltamalla

havaintoaineistoon vuorovaikutusprosessin anallysiä, ia haastatteluiden

anal;'ysi perustr"ri laadulliseen sisällön anaþsün.

Tämän tutkimuksen aineistossa potilaana olemisen kokemus raken-

tui kolmesta ulottur.'uudesta: hoidon saamisen kokemisesta, hoitoym-

päristön kokemises ta ja sairaalan r,'uorovaikutuskáytänteiclen kokemi-

sesta. Näiden ulotturruuksien voi aiatelTa kuvastavan sitä, että potilaana

olemis ta säätelee sairaalan institutionaalinen luonne. Hoita j at kuvasivat

omaa hoitajuuttaan tiedon hallinnan, prosessien hallinnan ja emouo-

naalisen hallinnan kautta. Hoitajien tavassa kertoa omasta hoitaiuudes-

taan korostuu luonnollisesti ammatillisuus, koska he kuvaavat rooliaan

qöyhteisössä ia -ympäristössä. Sekä potilaan että hoitajan kokemusta

osastohoiclosta selittävät havaintoaineiston tulokset, iotka kuvasivat

po tilas -hoitaj ar,'uorovaikutuks en luonnetta.

Eriq'isesti aika ja paikka ovat merkiq'ksellisiä ja myös ongelmallìsia

tekijöitä potilas-hoitajar,'uorovaikutuksessa, kuten useissa aikaisemmis-

sakin tutkìmuksissa on todettu, Tätä tutkimusta varten potilashuoneesta

nauhoitettujen vuorovaikutustilanteiden keskimääräinen kesto oli alle

neljä minuuttia, lyhl'i¡¡tnät kohtaamiset kestivät vain muutamia kym-

meniä sekunteia. T¡pillistä olì mycis se, että keskustelut keskeyqwát

hlvin usein, Vuorovaikutusta voikin kuvata hyvin sirpaleiseksi. Sairaalan

r,'uodeosastolla on myös vaikea löytää sellaista rauhallista paikkaa, lossa

olisi mahdollisuus keskeytymättömään ia )'ksit''iseen keskusteluun.

Rrittävän ajan ja rauhallisen paikan löytäminen vaikuttavat mahclolli-

suuksän hakea ja osoittaa tukea. Potilaan tuen târPeen näkökulmasta

hoitoympäristöön ia hoidon käyt¿n¡.it¡tt lütqy tekijöitä, iotka usein

itsessään lisäâvät kuormitusta ja siten m)'ös tuen tarvettâ.

Potilas-hoitajar,-uorovaikutuksella on useita sisällöllisiä funktioita

kuten oireista ia voinnista puhuminen, toimenpiteen ohiaus, hoidosta

puhuminen, konkreettisten ongelmien ratkaiseminen, faattinen vies-

untä sekä tunteiden ilmaiseminen ja tunteista puhuminen. Erir)'isen
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merklr)'ksellisenä hoitajat ja potilaat pitivät faattssta viestintää, eli joka-

pâiväisistä keskustelunaiheista kuten säästä, televisio-ohjelmista ja ajan-

kohtaisista asioista puhumista. Tämänqyppisen keskustelun katsottün

palvelevan paitsi vühtymistä ja ajankulkua, m1ös sairauden unohtamista

hetkeksi. Tärkein merkitys sillä näyttäisi olevan kuitenkin hoitajan ja

potilaan r,'uorovaikutussuhteen rakentumiselle.

I(uvatessaan potilas-hoitajal'uorovaikutusta nün potilaat kuin hoi-

tajat korostivat relationaalisen viestinnän merkitystä. Tarkoitan rela-

tionaalisella viestinnällä nütä sanomia ja sítä viestintäkä1,ttäytymistä,

j onka perusteella teemme tulkintoja toisen osapuolen suhtautumisesta

itseemme, Potilaiden kokemusten perusteella hoitosuhteessa olennaisia

tekijöitä ovat aloitteellisuus, josta potilaat tekivät päätelmiähoitajanha-

lukkuudesta r''uorovaikutukseen, sekä henkilökohtaisuus, ymmärretyksi

tuleminen ja oikeudenmukaisuus, millä tarkoitetaan potilaiden keski-

näistä tasavertaisuutta ja reilua kohtelua. Hoitajat puolestaan kuvaavat

hoitosuhdetta sen tavoitteellisuuden, turvallisuuden, henkilökohtaisuu-

den ja tasavertaisuuden näkökulmasta. I(ünnostavaa on ennen muuta

se, että hoitajat korostavat potilaan jahoitajan válìstä tasâvertaisuutta,

poulaat puolestaan potilaiden keskinäistä tasavertâisuutta suhteessa

hoitavaan henkilökuntaan.

Potilaiden ja hoitajien tuelle antamat merkitykset ovât hlvin saman-

kaltaisia, Tukena pidetään merkitykselJrstä tietoa, tunteiden oikeutta-

mista ja käsittelemistä, iatkur,-uuden ylläpitämistä sekä r,-uorovaikutus-

suhteen olemassaoloa. Hoitajat korostivat myös konkreettisen avun

merkiq'stä. Tuelle annetut merkitykset ovat serì kaltaisia, että nüden

voidaan aiatdla yhpäätään eclustavan merkityksiä, joita suomalaisessa

viestintäkulttuurissa tuelle annetaan. I(ünno stav^a näissä merkiq,þ5is-

sä on se, että r,-uorovaikutussuhde itsessään nayttää merkitykselliseltä

m1ös ammatillisessa auttamissuhteessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa

suhteen ja tuen )rhte)'ttä on korostettu erìnen muuta läheisissä suhteissa,

IVlielenküntoista on m;ös se, että merkityksissä korostuu h1väksytyksi
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tuleminen, joka lütqy niin tunteiden oikeuttamiseen kuin r,'uorovai-

kutussuhteeseen. Tämä kertoo, että käsitystä hryziks¡'q'ksi tulemisesta

voidaan todella pitää toisena tuen perustehtär'istä elämänhallìnnan kä-

siq'f¡s.tr rinnalia ja että käsitys hryäksytyksi tulemisesta on perusteltua

nostaa esille m;ös sosiaalista tukea määdteltäessä.

Erittäin künnostavana piclän sitä, ettâ potìlaat ja hoitajat antoivat

samanlaisia merkitl,ksiä tuelle ja hryälle hoitosuhteelle. Tämä kertoo

käsittääkseni sütä, että voi joskus olla vaikeaa etottz.a, milloin omassa

kokemuksessa k1'ss on tuesta ja milloin r,-uorovaikutussuhteen piir-

teistä itsessään. Jos näin on, esimerkìksi potilaan kuvaama t¡'qväis¡'s
tukeen voikin tarkoittaa ryyqväislyttä hoito suhteeseen tai p äinvas toin.

Sosiaalisen tuen ja r,'uorovaikutussuhteen keskinäisiä )rhte)rksiä pitäisi

tarkastella lähemmin. Oma tutkimukseni nostaa tässä kohdin enem-

män kysyml,ksiä kuin tuottaa vastauksia: Ensinnäkin on tärkeää k)'sr'ä,

millaista vuorovaikutussuhdetta tuen toteutuminen edelly¡¡i¿ iuuri am-

matillisessa yhteydessä. Toiseksi tulisi tarkemmin pohtia, milloin vuo-

rovaikutussuhde on tuen toteutumisen konteksti ja milloin se on tukea

itsessään. I(olmanneksi tulisi pohtia viestintäká),ttäytymisen yhteyttä

tuen kokemiseen ia supportüvisen vuorovaikutussuhteen syntymiseen.

Vaikka tuelle annetut merkitykset ol-ivat hlwin yhds¡mukaisia, hoita-

iien tavassa kuvata antztmaansa tukea tuki hahmottui ensisijaisesti sütä

näkökulmasta, kuinka aloitteellista tai responsiivista heiclän viestintänsä

on. Tuelle annetut merkitykset iäsenq.vät süs aloitteelliseksi eteenpäin

orientoimiseksi tai responsüviseksi toisen viestintään reagoimiseksi ja

vastaamiseksi. Potilaiclen t^p^ Ãntaa merkityksiä tuelle jäsenq'i puoles-

taan siten, kokivatko he hoitaian toimivan yhdessä potilaan kanssa vai

kokivatko he hoitalan olevan potilasta varten. I(anssa olemiseen lüttyi

merkityksiä aktiivisesta ongelmanratkaisusta ja tunteiden käsittelemi-

sestä, kun taas varten olemiseen l-ritq'i merkityksiä siitä, että toinen pitää

huolta jaksamisesta jakantaa vaikeita asioita tilanteessa, jossa siihen ei

itse pysqr l(ünnostavaa oli se, että kuvatessaan itseään tuen saajana hoi-
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tajat merkit)'ksensir.ät tukea tästä jälkimmáisestä näkökulmasta.

Tutkimuksen tulosten perusteella voi päätellä, että tuen antaian ja

tuen saajan rooli jäsentávät tapaa tulkita viestintätilanteessa välittynyt-

tä tukea. Hlnänä esimetkkinä tästä voi pitää nün sanottua konkreet-

tista tukea. I(un tuen antaja tekee jotain konkreettista, avttaa pesulle

tai tuo puhtaat vaatteet, on se tuen antala[e itselleen teko. Hän pyrkü

trastaama;an toisen tuen tarpeeseen toimimalla. Tuen saaja[e tämä teko

ei kultenkaan ole vain teko, koska tuen saaja antâa teolle merkityksen.

Merkig's voi olla supportüvinen: merkitys sütä, että toinen osapuoli

väIttää omasta itsestä. Tällöin teko merkitl,ksentlJ/ hryäksynnän ja

huolenpidon ilmaukseksi. Toisaalta on mahdollista, että auttaminen

saa myös päinvastaisia merkiq'l¡si¿, Tukea tarvitsevalle se voi merkitä ja

korostaa esimerkiksi omaa klvy¡¡öm¡'¡¡¿ ja pysrl,mättömlyttä.

Potilaiden ja hoitajien tuelle antamat merkitykset eivät süs sinänsä

vaikuta kovin erilaisilta, eivätkä ne sellaisenaan selitä tuen antajan ia
saajan käsiq/seroja. Sen sijaan tuen antaian ja tuen saajan roolit voivat

näitä käsiq'seroja selittää. Tukea on kuvattu aiemmin monenqlppis-

ten luokittelujen avulla, jotka perustuvat tukea antava;rr käyttäyrymisen

muotoihin, supportüvisün ilmauksün ja supportüvisten sanomien kuvai-

luun. Tässä tutkimuksessa tuelle annetut merkitykset ovat sen kaltaisia,

että nüssä on helppo nähdä yhteyksiä näihin luokitteluihin. Aiemmat

luokitukset or.at kuitenkin korostâneet juuri tuen antamista tavoitteel-

lisena viestintäkä1,ttä1'q'misenä, kun taas tässä tutkimuksessa kuvatut

merkiq'kset korostavat tuen |a viestintäkäyttäytvmisen tulkitsemista.

Tutkija tuskin koskaan saa\rvttÃa täysin sitä, mitä hän tutkimuksel-

laan tavoittelee. Tämä johtuu sütä, että tutkimusprosessin edetessä ym-

märr;'5 tutkittavasta ilmiöstä s)ryenee siten, että jo varsin pian mielessä

alkaa herätä uusia kysl'r¡)'ksiä, Näin on käynyt tässäkin prosessissa.

Vaikka aineistoani ei voi pitää valtavan suurena, h¡vin rikkaaksi se on

osoittautunut. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tahansa juonnetta voisi

edelleen ja pitääkin edelleen slwentää. Tämän tutkimuksen tarkoitukse-
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na oli etsiä yhteyksiä osastohoidon kontekstin, potilas-hoitaiasuirteen ja

sosiaalisen tuen välille. Olen mielestäni pysq'nyt näitä )'hte1'ksi¿ oto r-

tamaar¡ mutta tieciän, että näiden )'hteyksien tarkasteleminerì on vasta

alkuvaiheessaan. Tutkijaksi kasvaminen merkitsee mtös monenlaisten

totuuteen ia tietoon lütqvien oletusten pohtirnista ja k1'seenalaistatnis-

ta. Omassa prosessissani tieryt ajatukset ovat vahvistuneet, ja samalla ne

ovat vaikuttaneet m)ös tutkimusprosessün lütqvien vaLintoien tekemi-

seen. Tämä saattaa heijastua menetelmän koherenssün, mutta toisaalta

koen nüden m)'ös s)'ventäneen ymmärrys¡ä ¡nr*rravasta ilmiöstä.

Haasteensa tutkimukselle on antanut m)'ös sosiaalisen tuen ilmiö

itsessään ja varsinkin sen tarkasteleminen hoitofi,ön kontekstissa.

Tutkiessaan sosiaalista tukea lükkuu vdistämättä eri tieteenaloien raia-

pinnoilla, koska tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä on tutkittu useis-

ta näkökulmista. Tällöin mielestäru oleellista on, että tutkiialla on vahva

oman alansa identiteetti samalla, kun hänellä on dittävän kattava kuva

tuen tutkimisesta lähitieteissä. Tämän kuvan tarkkuutta on s;rytä pohtia
:

kriitrisesti, joskin olen pyrkinyt vastaamaan haasteeseen kiinnitq's2ill¿

ennen muutâ puheviestinnän teoriaan ja pul-reviestinnän tapaan jäsen-

tää sosiaalisen tuen ilmiötä.

Empüdsen tutkimuksen tulokset keskustelevat tieteenalojen 1-li, ia

tutkimukseni lähtökohtana oYat olleet eritf isesti hoitotieteestä nousseet

künnostavat kysymykset qytyväisrydestä saatuun tukeen. Olen kuiten-

kin yrittänyt pitàyq,à tulkinnoissa, jotka selittävät tukea viestintäproses-

sina. Puheviestìnnän näkökulma näkg' tässä tutkimuksessa eriryi5ssti

käsitevalinnoissa sekä sünä, millä Tavalfa vuorovaikutussuhteen ja tuen

ilmiöitä tarkastellaan. Näen m)¡ös, että puheviestinnän anti sosiaalisen

tuen tutkimiselle on siinä, millä tatalla se antaa välineitä tr-ren käsitteellis-

tämiseen j a tuen ymmärtämiseen r'ìestintäprosessina, j ossa rakennetaan

sanoja ja luodaan merkitl'ksiä.

Totesin puheenvuoroni aluksi, että vuorovaikutursta voiclaan pitää

ihmisenä olemisen peruskl's;'m1'ksenä. Olennaista ihmisenä olemiselle
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on myös kyky kokea ja antaa merkityksiä omille kokemuksille. Näen,

että tietoisuus merkitys ten monimuotoisuud esta autTaa meitä ynmärtä-

mään, miksi h¡vät aikomuksemme eivät aina toteudu ja miksi motjvaa-

tio osoittaa tukea r,'uorovaikutuskumppanille ei aina tuota positüvisia

tulkintoja. Emme aina saavsta nütä viestint;àtavoitteita, ioita meillä on,

Vuorovaikutusprosessien )'mmärtämi nen anterà meille kuitenkin vâli-

neitä entistä paremman yhteisymmärryft5.tr tavoittelemiseen. Samalla

se 
^îTaa 

myös välineitä supportüviselle r,'uorovaikutukselle, joka edistää

yksilön hlwinvointia 1'lläpitämällä käsitystä elämänhallin îasr^ j^ h)tnk-

sl,tyksi tulemisesta.

Toisaalta on muistettava, että kaikkea ei voi palauttaa vuorovaiku-

tukseen, vaikka puheviestinnän tutkijana mielellään nün tekisikin. Tässä

tutkimuksessa nousi ilmi se, että hoitotyön organisoimiseen ja osasto-

hoidon toteuttamiseen ìütq.y paljon haasteita, jotka itsessään vaikeut-

tavat potilaan ja hoitajan vuorovaikutussuhteen rakentumista ja jotka

heijastuvat kokemukseen nün hoidosta kuin sünä toteutuvasta tuesta-

kin. Nämä kysl.mykset ovat toki viestinnällisiä sünä mielessä, että ne

perustuvat yhteiseen päätöksentekoon ia toiminnan organisoimiseen,

mutta nüden taustalla on atna kysymys myös resursseista. Haluankin

muistuttaa, että osastohoidon kontekstin ohella yhteiskunnallisella kon-

tekstdla on merkitystä sille, kuinka tuki toteutuu. Me kaikki r,'uorovai-

kutuksessa toistemrne kanssa olemme päättämässä sütä, millaiset ovat

lähtökohdat tuen toteutumiselle potilas-hoitajasuhteessa,
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PU H EVr EST| N NÄN ASTANTU NTIJANA
M O N IAM MATI LLIS ESSA YHTEISTYOSSA

Merja Almonkari, FL
ly uàs þ' lä n 1, /i oþi s / o n ki e li kcs krs

TIIVISTETMA

Nloniamrnatillinen ),hteisr)ö ja jaettu asiantunujuus ovat entistä

enemmän tulevaisuuden haasteena asiantuntijuuden kehittymisessä.

Nloniammatillisen qöorientaation laajentumisen m1ötä puheviestinnän

ammattilaiselle tarjoutuu monia rooleja, joissa hän voi soveltaa asiantun-

tijuuttaan luovasti. Puheviestinnän asiantuntiiu py.qry tutkimaan, jäsen-

tämään j a konkretisoimaan r,'uorovaikutuksen ilmiöitä ja muutt ama.arr

nüstä saadun tiedon yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa esi-

merkiksi koulutussuunnitelmaksi tai kehityshankkeeksi, Rooleia voivat

olla moniammatillisen yhteistl'on koordinoijan ja kehittäiän, viestinnän

suunnittelijan, viestintäsuirteiden asiantuntijan ja puheviestintätaito-

jen kouluttajan roolit. Rooleja havainnollistetaart artikkelissa kahden

esirnerkkitapauksen avulla. Niissä puheviestinnän asiantuntifa toimü

moniammatillisen työryhmän ja tümin iäsenenä: ensimmäisessä tar-

kastellaan ps)'kologian opiskelijoiden puheviestinnän kurssia, toisessa

esünq'misjänniq,ksestä ja sosiaalisista peloista kärsiville l,liopisto-opis-
kelif oille suunnattui â ohjattuja vertaistukiÐ,hmiä, Moniammatillinen

q'öote edellyttää sekä henkisiä että materiaalisia voimavaroja, toimijoilta

sitoutumista 1'hteisq'es¡lentaatioon ja taustaorganisaatioilta sosiaalista

ia taloudellista tukea. Tärkeä ominaisuus jaetun asianrundiuuden to-

teutumisessa on toisaalta vahva oma ammatillinen identiteetti ia oman

ammattiosaamisen rajojen tunnustaminen, toisaalta tahto ja rohkeus

uusün näkökulmün ja perinteisten mlojen ylityksün.

Asiasønat: rzonianrnali/lisuas, tnoniaxtnati/linen yhteis4,i), ¡aelta asiøutanÍtjaus,
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þulteuiestinnän oþetut, þgtkologin puhuiestintcitaidot, opiskefiaterael,denhoito,

liophton kieli-1a uiestintcioþirutot, jännittcininen, esìinûtniiànnirys, sosiaalisten

tilanteiden þelko

MONIAMMATILL¡SUUS

Moniammatillisella toiminnalla tarkoitetaaî eÀ ammattiryhmrin kuulu-

vien asiantuntijoiden )rl"Iteistyötä fa 1'hdessä työskentell'ä (Isoherranen

2005; Mette n 1,99 6). I{äytännössä moniamma.i I I i suus toteutuu r¡'öryh-

mren ja tümien palavereissa ja kokouksissa tai virtuaalisesti erilaisia in-

formaatioteknologisia ryhmäqösovelluksia hyöd,vntäen, Yhteinen q'ö

voi olla perinteistä hierarkioita, ammattikunttennjoja ia g,önkttvia kun-

nioittavaa toimintaa, joka perr-rstuu ),ksilöasiantuntif oiden kohtaamiseen

(engl. multþrofessional co-oþerutior). Asiantuntijat t1öskentelevät ;,þdstt;
tavoitteellisesti, mutta toisen ammatilliselle revürille kuuluvaan asiaan ei

mielellään oteta kantaa. Moniammatillinen g'öskentelyote voi toteutua

myös enemmän ammatillisia roolirajoja rikkovana ia ammatttkuntien

rajoja yhttävànä jaettuna asiantuntiiuutena (engl. interþrofessionalf trun-

tþrofeaional collaborution). Tällöin kumppaneiden taustaorÉlanisaatioilla,

koulutuksilla tai ammattinimikkeillä ei ole merkitystä \'uorovaikutusta

jäsentävinä tai ohjaavina tekijöinä, r'aan keskeistä on ¡'hteinen ongel-

mânratkaisu, (Isoherranen 2005; Veijola 2004.) Jaettu asiantuntijuus on

tiedon iakamista q'hmässä, tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tie-

doksi ja ryhmän voimavaroien kokoamista monimutkaisen ongelman

ratkaisemiseksi,

Yhteistyön kohteena on ilmlöitä, loiden tarkastelussa ,r,hden am-

mattialan osaaminen ei rütä tai ioiden käsittel;'ssä monialaisuuclesta

on h¡ötyä. Tällaisina ovat nousseet vüme aikoina julkisuudessa esille

esimerkiksi moniongelmaiset perheet, nuorten kouluongelmat ja tet-

veyskasvatus sekä vanhusten tarvitsemat palvelut. Nloniammatillisuutta

tarvrtaan eriqrisesti sekä organisaation sisäisissä palveluprosesseissa
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että organisaatorajat ¡'littävissä palveluketjuissa. (]aatinen )'rn. 2005;

Nikander 2003,) Moniammatillisuuden mahdollisuuksia ja haasteita on

pohdittu r.arsinkjn sosiaali- ja terveydenhoitoalalla sekä koulutuksen ja

kasvatuksen alueella jo 199O-luvulta lähtien. Moniammatillisuus on tällä

hetkellä vahvasti esillä myös suomalaisen koulujärjestelmän kehittämi-

sessä, ja se on esimetkiksi l(asvatustieteen páivien s),mPosiumin teema-

na marraskuussa 2006. Tutkijat esittelevät siellä tuloksia oppiaineitten

rajat ylittär.istä opetuskokeiluista ja aihekokonaisuuksien pedagogükasta

(Suomen kasvatustieteellinen seura ry FERA 2006).

M on iara ru ø ti //is a ø de lla s aøua te ltauia e t{ a
Eri aloien asiantuntijoiden yhteistoimintaa pidetään nykyaikaisena,

mutta vaativana työorienTaatsona (I(arila & Nummenmaa 2001).

Moniammatillinen yhteisryö on sosiaali- ia tervel'sal2n toimintaideologi-

aa kirjaavissa teksteissä nostetnr kuitenkin toiminnan ideaalimuodoksi,

jonka io itsessään katsotaan tuovan organisaation toimintaan lisäarvoa

(l.Jikander 2003, 279), Moniongelmaisuuden lisääntyessä asiakaskun-

nassa ja ikäänq'neide n mä;àrän kasvaessa moniammatill isen työskente-

lytavan ennustetaan jopa muuttuvan vallalla olevaksi käytännöksi 1.5-20

r,'uoden kuluessa (À{etsämuuronen 1 998).

T1'oskentel¡,tavalfa nähdään olevan hyvin moni 
^ 

etrja yksilökeskei-

seen, professioiden njoja yllàpirävään ja korostavaan työskentellT¡n

verrattuna. Eri alojen ammattilaisten välisen yhteistyon uskotaan ta-

kaavan laajemman ja slvemmän asiantuntijuuden sekä tasapuolisem-

man, läpinäk1vämmän sekä ammattilaisten ia asiakkaiden kannalta

laadukkaamman suunnittelun, päätöksenteon, hoidon tai koulutuksen,

Q\ikander 2003, 27 9 .) Asiantuntijuuden jakaminen hyodyttàä ryhmän

q'öskentelyä siten, enä

- Ð'hmä kJ'kenee ratkaisemaan monimutkaisempia

ongelmia kuin yksilö

- )'ksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksl omista
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vahvuuksi st aan ia o s?ami s estaan

- jäsenet ovat tiedoiltaan ja taidolltaan eritasoisia,

muttâ kâikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi

- r;'hmän jäsenet jakavat jakeLrtttävàt toistensa ideoita

(Collin ym. 2003).

M o niata m a ti //is u u den þ a asteitø

Moniammatillisten t)'öryhmien ja uimien toiminta ei ole ongelmatonta,

vaan toiminnan voivat tehdä r.aativaksi ja haasteelliseksi monet yhteis-

toiminnan rakenteisün, r'rrorovaikutusosaamiseen ja asiantuntijoiclen

ammatti-identiteettün lütqwät piirteet. Toiminnan läirtökohta, eri am-

mattiryhmistä koostuva jäsenistö, saattaa jo sinänsä tuoda r1'hmälle

monia haasteita. Viestjntäsuhteet eivät ole vapaita jännitteistä, ja esille

voi nousta esim, yhteis;'¡'den ia autonomian, an'ioinnin ja hlväksymisen

tai yhteistyön ja kilpailun välisiä jännitteitä (ks. jännitteistä Gedancler

2003; Gerlander & I{ostiainen 2005). Ryhmän iäsen voi kantaa huolta

oman ammatillisen autonomiansa ja ammatti-identiteetunsä menettä-

misestä. Oma asiantuntijuus saatet^ n kokea korostuneesti itsenäisenä

toimintana, monen vuoden koulutuksella ja kokemuksella hankittuna

ammattipäteÐf/tenä, Ammattiosaaminen koetaan ikään kuin am-

mattisalaisuutena, eikä sitä haluta kommunikoida muille. (Pöyhtäri &
Vuontisjärvi 2000.)

Moniammatillinen qöskentel)¡ote vaatii avointa, ennakkoluLrlotonta

ia kunnioittavaa suhtautumista sekä omaan että toisten osaamiseen

(Heubert 1,997). I{ìlpaileva tai passiìvinen viestintäq'¡,J,i eivät edistä

1'hteistyötä. Yhteistyöryhmälle on etua jäsenistönsä l-r¡n'átasoisista vuo-

rovaikutuksen fa yhteisgvön taidoista. Näitä ovat esimerkiksi clialogin

periaatteen ja yhteisqöorientââtion ymmärtäminen ja kommurukoimi-

nen viestintäkumppaneüle siten, että sanoman hielellisessä muotoilussa,

äänen pürteissä ja sanattomassâ viestinnässä heijastuvat ¡,hteist1'öm1'ön-
teiset asenteet, toisen arvostaminen ja kunnioittaminen (dialogin käsit-
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teestä ks. Gerlander & I(ostiainen 2005, 80-82; \X/hite 2005)' Tärkeitä

ovat myös kuuntelemisen taidot, oman asiantuntemuksen ymmärret-

tävän viestimisen taidot, kol-rdentamisen ja havainnollistamisen taidot

ia vaikuttamisen ia argumentoinnin taidot (ks. lVletsämuuronen 1998;

Nikander 2003; Valko nen 2004, 45-46).

T¡pillisiä moniammatillisen t)öryhmän tai tümin vaikeuksia ovat

1'hteisen ajan puute, )¡hteisq,ökumppaneiden tapaamisten vähäis1ys,

ammattihenkilöiden puute (ei lö1dy tietyn alan asiantunniaa), epäsel-

r,11det johtamisessa, f irteistyöohjeiden ia )'ht.isten pelisääntöjen epä-

selqrys tai puuttuminen, lüan vähäinen tieto yhteist¡,okumppaneiden

tavoitteista ja toimintatavoista, arvioinnin ja palautteen puute, koettu

yhteisq'ö¡ toteutumattomuus käytännössä, sulkeutunut ilmapüri sekä

tiedottamisen ongelmat (Eerola 2004;Jodan& Hughes 1998; Pöyhtäri

& Vuontisjärvi 2000).

PU H EVI ESTI NNAN ASIANTUNTIJ U US JA

M ON IAM MATI LLI N EN TYÖO RI ENTAATIO

N1'kyisi¡ moniammatillisuus ei ole enää mikään innovaatio.

Puheviestinnän asiantuntijuuden soveltaminen moniammatilli5çsn työ-

orientaatioo n rarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia innovatiivisün

ratkaisuihin. Moniammatillisen työorientaation laajentumisen myötä

puheviestinnän asiantuntijalle on tarjoutunut monia rooleia esimerkiksi

- tümin jäsenenä tuomassa r,'uotovaikutukseen ja

viestintäosaamiseen liitqviä näkokulmia yhteiseen tyohön

(esimerkiksi ammatillisen koulutuksen suunnitteluun,

kouluttajatümin q'öhön esimerkiksi lääkärien koulutuksessa

tai vaikkapa tümiläisenä polütikon vaalikampaniassa)

- päätöksentekoon osallistujana (esimerkiksi organisaation

j ohtoryhmäs sä, viestinnän kehittämisryhmässd)

- hoito-, kuntoutus- ja terapiatiimin jäsenenä suunnittelemassa
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ja f tai toteutramâs sa r.uorovaiku tus suh teisiin j a - trlanteisiin tai

- ongelmrin lütgviä ongelmanratkaisuja ja tukitoimia

(esimerkiksi työuupuneiclen kuntoutusrl'hmässä, esiìnq'mistä

jännittävien ohjaarssa vertaistukiryhmässá).

Nfoniammatillisten Ð'ör)'hmien ja uimien toiminnan ongelmien

ratkaiseminen tai qöskentelyn tehokkuuden kehittäminen haastavat

eriq'issr¡ puheviestinnän asiantuntijaa; o"'athan r)'hmädynami-ikan

lainalaisuudet, yhteistoiminnalliset vuoror.aikutuksen rakenteet ia I'h-
teisqöosaaminen kä)'tännön tasolla keskeisiä puheviestinnän asiantun-

tijuuden osa-alueita. Nünpä puheviestinnän ammattilaiselle tarjoutuu

vielä yksi tärkeä tehtärzialue moniammatillisen fi'öskentelytavan kentäl-

1ä: moniammatillisten tijmien tutkijan ja kehittäjän rooli sekä ),hteisr)ön
edellyttämien vuorovaikutustaìtoien kouluttajan rooli.

Puheviestinnän opettajille ja kouluttajille jonkinasteinen moniamma-

tillìnen yhteistyö on yleensä ollut itsestään selv¿i koulutustoiminnan läh-

tökohta. Vaikka vuorovaikutukseen liitqnziä osaamista on väheksl,tqr ¡2i

pidettf itsestään kehitqvänä, sen kuitenkin nyk¡,päivänä ymmärretään

limitqwän künteäksi osaksi ammattiosaamista ja olevan koulutettavissa

(I(ostiainen 2003, 30-47), Puheviestinnän kouluttaja on ollut suositru

)'hteist)ökumppani monissa koulutustilaisuuksissa ja -kokonaisuuksis-

sa. Pul-reviestinnän ilmiöiden keskeinen luonne esimerkiksi q'öyhteisö-

j en kehittämisessä j a q,ontekijöiden hlwinvoinnin eclistämises sä, hlvien

viestintätaitojen arvo t)'ön tavoitteiden saavuttamisessa ia monet muut

puheviestinnän perusluonteeseen lütqwät tekijät jo sinänsä vaativat

ottamaan koulutettavien ominaisuudet ja toimialan eriq,i5p¡r,""t huo-

mioon. Perinteisesti näiden asioiclen tiedostaminen ja huomioon otta-

minen on tapahtunut normaalina osana opetuksen suunnitteluproses-

sia la h1'odyntäen käytettävissä olevia tietolähteitä. lVloniammatilliseen

koulutuksen suunnittelurl'hmään on voinut kuulua kouluttajan lisäksi

organisaation koulutussuunnittelija sekä koulutettavien Ð.hmään kuu-

luvia toimialan ammattil aisia ja opiskelijoita.
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Uusia haasteita viime vuosikymmenen aikana ovat tuoneet erilaiset

puheviestintäkoulutuksen tüvümmät integroinnit muuhun koulutukseen

ja puheviestinnän asiantuntijoiden káyttö hoidon, kuntoutuksen tai tyo-

prosessien suunnittelussa, toteuruksessa ja arvioinnissa. Puheviestinnän

asiatuntijalle s^ ïtâà tarloutua tehtäviä esimerkiksi moniammat.illisessa

q'or}'hmässä, joka suunnittelee ja toteuttaa masentuneiden kuntoutus-

kurssia. On huomattu, että r1'hmämuotoisella kuntoutuksella, johon sisäl-

q¡y muun muas sa \'ìlorovaikutustart oien patantamista, r;'hmäkeskusteluia

ja sosiaalista tukea, saarrrtetaan erittáin hyvrä tuloksia (Salminen 2003).

Havainnollistan seuraavaksi puheviestinnän asiantuntiiuuden toteu-

tumista moniammatillisessa ;,hteistyössä kahclen käytännön tapauksen

ar,'ulla. Esittelen kaksi esimerkkiä puheviestinnän asiantuntiiaosaamisen

moniammatillisesta kä;'t$5tä: ensimmäisessä puheviestinnän opettaja

toimii psl,kelogian opiskeljoiden ammatillisen viestinnän kouluttajatü-

min jäsenenä ja toisessa puheviestinnän opettaia ohiaa yhdessä ps1'þsle-

gin kanssa esiìntymisjännityksestä jaf tai sosiaalisten tilanteiden pelosta

kärsivien yliopisto-opiskelijoiden vertaistukiryhmää. Vaikka molemmat

esimerkit tulevat ;4iopistomaailmasta, ne eroavat toisistaan lähtökohdil-

taan, moniammatillisuuden laajuuden ja puheviestinnän asiantuntifan

roolien suhteen, Tapausten yhteydessä tulee esille myos puheviestinnän

opetukseen lütetq'jä ennakkoluuloja. Raportoidut esimerkit perusnrvat

omaan kokemukseen, ensimmäisessä enertmän toimijan tool,issa, toi-

sessa myös r1'hmien toimintaa kartoittaneena tutkijana (Almonkari &
I(oskimies 2004a).

ESIMERKKI 1:

PSYKOLOG I N AM MATI tLI N EN PU H EVI ESil NTÄ

P s1 kologin ant natti ja uiestintàoþinnot.

Nlonissa ammateissa varsinaisen oman eriq'isalan sisältöosaamisen

[säksi vaaditaan asiantunti j uuden ;ta16¿¡tettävään vie s timis een 
i 
a vies -
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tintäsuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen lüttp'âä osaamista. Gedancler

ia Takala (2000) käyttävät nimeä ihruissahdeantruatit e1t. interpersonaaliset

aruruatit ammateista, joissa toiminta tapahtuu keskeisesti wrorovaikutuk-

sessa Ia tyon pääasialliset tavoitteet saa\-utetaan viestinnän avulla. Näissä

ammateissa ihmissuhdeulottur,'uus on erit)'isen qwä ja se vaikuttaa kes-

keisesti työn laatuun. Tällaisia ammatteia loytlT'eritf isesu koulutuksen,

kasvatuksen, johtamisen, terapian, konsultoinnin ja hoitoq,en 2lueelta, ja

nässä toimivilta odotetaan ;,hä parempia ihmlssuhde- ja viestintätaitoja.

(Gerlander & Takala 2000, 157.) Ps;,kslo*itt ammatti on erittäin h;wä

esimerkki interpersonaalisesta ammatista, toimivathan ps1'kologit paitsi

terapiatyössä esimerktksi mielenterve)'stoimistoissa, perheneuvoloissa

ja yksityissektodlla, m)'ös opetus-, ohjaus-, konsultointi-, kuntouturs- ia
tutkimustehtävissä q'ovoimatoimistoissa, kouluissa, oppilaitoksissa, sai-

raaloissa ja yrityksissä. flpäskylän l,liopisto, ps,vkologian laitos 2006.)

Psykologian maisteriksi voi valmistua J1'väskvlän yliopistosta kä¡,-

màttä s,htään varsinaista puheviestinnän kutssia, sillä tutkintoon Lüt-

r¡wiin äidinkielen kieli- ja viestintäopintoihin on pakolliseksi rnäärätq,

kirjoitusviestintä. Psykologin tutkimusmenetelmiin ja ammattikä¡'tän-

töön liitqwissä opinnoissa vuorovaikutusosaaminen tulee kuitenkin

esille. Psykologin työtä harjoitellaan käytännönläheisesti ns. haastat-

teluharioituksissa ja q,oharjoitteluun valmentavissa opinnoissa sekä

ohjatussa ty)harjoittelussa. Slväsk14än i'liopisto, psvkologian laitos

2006.) Tarvetta opintoihin, joissa on mahclollisuuksia henkilökohtais-

ten puheviesuntätaitojen kehittämiselle, on kuitenkin ollurt l-ravaittavissa

sekä ammatissa toimivien psykologien (Iakala 1998) että psykologiksi

opiskelevien pürissä. Aloite moniammatilliseen l,hteistyöhön tuLi tässä

tapauksessa opiskelijoilta.

Aloitteen J,hteiúlöh(in teki psykologian opiskeliiajärjestö, joka oli teh-

n),t iäsenistölleen k¡'sel1,¡ opintoqyqväis¡,ydestä. Tuloksista kär'i ilmi,

että opintoihin kaivattün kä1'tännön1äheis1ryttä la eriq,iss5¡ valmennusta

psykologin työssä eteen tulevìjn puheviestintätilanteisün. Aineiäriestö
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otti yhteyttä kielikeskukseen. Tästä sai alkunsa )'hteisq'ö, jonka osa-

puolina ovat toimineet ps;rkslegian opiskel'ijoiden ainejärjestö St'imulus

(mukana alkuvaiheess a v. 200I-2002), psykologian laitos þrofessori/
lehto n / tutki ia), op ettajankoulutu slaito ksen draamakasvatus (ehto ri v.

2002-2005 ja opiskelijat edelleen) ja yliopiston kielikeskus þuhevies-
tinnän lehtod/tuntiopettaja).

I(enties suurimmat moniamnatillisen thteisrytin haasteet ainakin pu-

heviestinnän opettajan näkökulmasta koettün kurssin suunnittelun,

kurssista tiedottamisen ja 1'hteistoiminnan káynnistämisen alkuvai-

heessa. E,simerkiksi kurssi-ideaa psykologian laitoksen henkilökunnalle

esiteltäessä nousi esille koko toiminnan k;r5ssnlaistavia mielipiteitä'

Opiskelijat ovat turhaan huol,issaan ammattitaitonsa kehittymises-

tä. I{eskustelussa esitettün esimerkiksi näkemys, että psykologi k1'llä

oppü työnsä toimintaká;'tännöt sürtyessään tyoelämään ja saadessaan

kokemusta asiakasviestinnästä. Puheviestintätaitoien m1ös todettün

i<ehitqvän opiskelijoilla opiskeluaikaîa^útomaattisesti ia ilman eriq'istä

puheviestinnän kurssia. Puheviestinnän kurssi saattaisi vaikuttaa myös

opiskelijoiden luonnollista puhekä;,ttäyqr¡i5¡¿ pilaavasti - heistä tuli-

si teennäisen kaunopuhuvia ja füsujuvia ilmaisiioita, joka vaikeuttaisi

asiakastilanteita. Näiden näkemysten taustalla lienee yleinen puhevies-

tinnän tieteenalan nlrkymto¡o¡en tuntemattomuus ja käsityksen muo-

dostaminen puheviestinnän opetuksen tâvoitteista ia sisällöistä oman,

kenties r.uosikymmenten tâkaa olevan opiskelukokemuksen perusteel-

la. Yhteisen tiedon lisäämlnen tiedottamalla ia keskustelemalla onkin

tärkeä moniammatillisen yhteistyön tehostaja. Tämänkin hankkeen

edetessä k)'seenalaistavat näkemykset jäivät vähemmistöön ja uusi kurs-

si sai hlwâks11,fltääia tekijät paitsi kannustusta myös tarvittavat resurssit

qölleen. Tieteenala- ja laitosraio)a ylittävässä yhteisqössä on vaikea

toimia ilman taustal,hteisöjen tukea (ks. myös Jotdan & Hughes 1998)'

Hanke eteni 1'Jìopiston hierarkiassa alhaalta ylöspäin - tälläkln seikalla

lienee ollut vaikutusta asioiden kulkuun.
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-I'oitnijoiden roolit

I(olmen toimijan asiantuntijuus sekä tulì esìlle että painottui koulutuksen

eri osa-alueilla hieman eri tavoin. Puheviesunnän asiantuntija on koh-

dannut tässä ammatillisen pul"reviestinnän kehittämiskokeilussa vaativia

tehtäviä. I(oska kielikeskus oli määritelt)'opetusta järjestäväksi tahoksi,

lankesi sen m1ötä kolmen toimijan ),hteisen t1'ön kootdinoiian sekä

hankkeen markkinoiian ja tiedottaian toolì puheviestinnän opettafalle.

I(ä¡'t¿¡¡5rt¿ tämä tarkoitti lukuisia yhte¡'denottoja eri tahoihin, runsas-

ta puhelin- ja sähköpostiviestintää, palavereja fa kokouksia. Tavoitteena

oli saada oikeat henkilöt oikeaan atkaan oikeaan paikkaan toimimaan

oikeansuuntaisesti eli ps;'kqlegian opiskelijoiden puheviestintätaitoien

kehittämiseksi. Puheviestintätaitojen opettamisen asiantuntijuutta 1ù-

distettynä ps)'kologin tyon ja kliinisen psykologian asiantuntemukseen

tarvittiin heti alkuvaiheessa psl,kologin r''uorovaikutusosaamisen ,vdin-

alueitten ja tarpeellisten puheviestintätaitojen määrittelemiseen 
f 
a koko

koulutuksen teoreettisen perustan luomiseen. Draamakasvatuksen

asiantuntijuus puolestaan toteutui koulutuksen eläyq'miseen ja roo-

linottoon perustuvien menetelmien valinnassa ia toteutuksessa.

I(urssin lauoile on määritelq, seuraavasti: "I(ehittää psl,kologin Ð,össä

tärkeitä puheviestintätaitojajajásentààkahdenkeskisessävurotovaikutuk-

sessa ja pienrlrþ¡1issä esiin nousevia viestinnän ilmiöitä. Täsmennetään

omaa viestijäkuvaa ohjaavan palautteen ia itsean'ioinnin avulla." (I(s.

kurssista tarkemmin Ilelikompassi 2006.) Psykologian opiskeliioiclen

puheviestinnän kurssi perustuu kokemakselliseen opþiniseen ja toininn/li-

iin flötøþoihin Puheviestinnän asiantuntijuus toteutui myös sekä ope-

tuksellisten ratkaisujen etsimisessä että puheviestinnän ilmiöiclen esille

nostamisessa kaikissa nüssä keskusteluissa, joita 1'hteistyön osapuolet

kävivät kurssin suunnittelun eri vaiheissa. Puheviestinnän opettaja kan-

toi päävastuun puheviestinnän opetuksen peclagogisesti mielekkäästä

etenemisestä. Psykologian asiantuntemus painottui ammatillisen kon-

tekstin luomiseen kurssille, puheviestintätaitojen ammatilliseen puoleen
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ja ammatillisen toiminnan arviointiin käytännön harioittelutilanteissa.

N'Ierkittävän osan puher.'iestinnän kurssista muodostavat pslkolo-

gi-asiakat-sirttulaatiot. Nüssä "psykologit" eli psykologian opiskelìiat

ottavat vastaan "asiakkaita" eli draamakasvatuksen opiskelijoita.

Draamakasvatuksen opiskel-ijat ovat omün opintoihinsa l-ütqvänä

roolin rakentamisen q'ötapana tai tuntipalkkaisina avustaiina valmis-

taneet mielenterveystoimiston asiakkaaksi saapuvân henkilön rooleja

taustoineen ia kä¡,ttäytymisineen. Näin psykologian opiskeliiat pääsevät

jo opintojensa toisena tai kolmantena vuotena, hatioittelumielessä ja

riskittömästi, kohlaamaan silmästä silmään eläviä "mielenterveystyön

asiakkaita" ja soveltamaan oppimiaan puheviestinnän tietoia ia taito-

ia sekä ps1'kologin ammattikäytäntöön lütqwiä seikkoia kziytäntöön.

Muut kurssilaiset ja vetäiät seuraavat tilannetta tarkasti. Asiakastilanteet

m1'ös videoidaan itse- ia parian'iointia varten. Jokaisen tilanteen iäl-

keen opiskelìjoiden kokemuksia iaetaan ia tarkastellaan reflektoiden.

Opiskelijoiden r,-uorollaan johtamün keskusteluihin osallistuvat asian-

tuntijan roolissa kaikki läsnäolìjat opiskehiat ia vetäiät' Tavoitteena

on saada oppimiskokemuksia m)'ös asiantuntijoiden välisestä keskus-

telusta. I(eskustelu- ja palautetilanteessa eri ammattialojen edustaiat

tarkastelevat näkemäänsä pääosin oman tjeteenalansa ia kokemuksensa

näkokulmasta rakentamatta kuitenkaan nüstä taia-aitoia kanssakä)'mi-

selle. Näin ollen puheviestinnän opettaiavoi arvioida "psykologin" toi-

mintaa tämän kuullessa "asiakkaan" perheräkivallasta ;,htä hlvin kuin

psl'kologian lehtorikin r.oi kommentoida "psykologin" äänenkäyttöä tai

haastatteluq.¡'liä.

A,I o nian nt a ti I lis u aden lu o nn e

Selkeät roolit ja peìisäännöt helpottavat yhteistyotä. Yhteistyö on

avannut m1'ös uusia näkökulmia sühen osallistuneiden omaaî q'öhön

laaiemminkin. Moniammatillinen r,rrorovaikutus lisää työn läpinäky-

\,yyttä, koska toisen alan edustaialle omaa työtä, sitä itsestään selvää



T
103

ja tuttua, pitää selvitellä perusteellisemmin. Edellä esitelfi' moniamma-

tillisen yhteisq'ön muoto edustaa mielestäni sellaista qöorientaatiota,

jossa ammatillisia päteÐT'salueita afvostetaan ja kunnioitetaan melko

perinteisellä tavalla. Tämä tulee ilmi esimerkiksi sünä, että kurssin asien-

tuntija-r'etäjät eivät iuurikaan kommentoi keskusteluissa toistensa kan-

nanotto,a ja kaikkien toimijoiden vastuualueet ja qönjako ovat selkeitä

ja omaan ),ksilölliseen asiantuntemukseen perustu\¡ia. I(oettu oman

päter,lrysalueen raja sa ttet tuoda yhteisqrohön rüttämättömi1,clen

tunteita, jotka ehkäisevät heittäytymistä clialogiin. Yhteistl,ö¡ kol-rde,

psl,kologran ammatillinen puheviestintä, painottuu helposti psykologin

R'ökäytäntöihin lütgvän asiantuntemuksen alueelle, jota esin-rerkiksi

puheviestinnän asiantuntijalla ei ole.

Yhnistyän /<ehittàmiren vaati.i resursseja,joita opetukselle ei tunnu tällä

hetkellä olevan tarjolla. I(urssin asiantuntiiat eir.ät ehdi olla paljoakaan

1'hteistyössä kurssiajan ulkopuolella sen jälkeen kun kurssin r'älttämät-

tömät pààltnjat on suunniteltu. I{ahden-, kolmen- tai nelinkeskisen

),hteistyöaian lisääminen saattaisi olla antoisaa. Tatf olla on haaste uskal-

tautua yhä enemmän ja rohkeammin asiantuntijuusrajojen rikkomiseen,

jaetun asìantuntemuksen suuntaan.

Ybteenuetona ja tàrkeinpàncì taloksena voi todeta, että moniammaulli-

sella g'öotteella on pystytty luomaan opiskelìjoille uuclenqyppinen,

motivoiva j a psykologin l'uorovaikutus osaatnista kehrrttämään kannu s-

tava opintokokonaisuus. Tä11ä hetkellä 30-50 psykologian pääaineopis-

kelijaa l-rakeutuu r,'uosittain tälle l,liopiston kielikeskuksen järjestämälle

ps1'kologian opiskelijoille räätälöicl)'lle puheviestinnän kurssille, ioka on

toteutetlu moniammatillisena yhteisq'önä n1,t jo vüden r.uoclen aian.

Nlonjammatillinen yhteistyö on tämän opintojakson osalta vakiintunut

ja toimrva käytäntö, jota myös kehitetään systemaattisesti keräg'n p2-

lautteen ar'.ulla. Tällä kurssilla my¡j5 \,etäjät oppivat koko ajan monen-

laista uutta sekä toistensa asiantuntijuuclen että opiskelijoiden tuoreiden

käsitysten ja luovien toimintamallien kautta. Opintojen moniammatilli-
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nen toteutus on opiskelijoille myös rikas kokemus ia malli heille nrlevar-

suudes sa kentie s hlwinkin kes keisestä toimintatavastâ.

ESI M ERKK¡ E : ¡ÄNN TTRM ISESTÄ XIINSU U.E YLIO P¡STO.

OPISKELIJ OI LtE SU U NNATUT VERTAISTUK¡ RYHMÄT

Taastaa: thnis4tön kobteena 1leinen ja moninainen ilniö

Jännittâminen on laajalle levinnyt ilmiö monessakin mielessä: sen ko-

keminen on hyvin ¡4eistä, jännittämistä koskeva tieto on levittäytynyt

monelle ammatti- ia aercenalalle ia ilmiöná' iànnttäminen tulee esille

monin vahr.uuksin ja ilmenemismuodoin. Toisille iännittäminen mer-

kitsee lievää ohimenevää hermostuneisuuden tunnetta' pieniä perho-

sia vâtsassa, kun taas toisille jännittäminen on iatkuva, voimakkaasti

ahdistava, normaaha opiskelu- tai ryöeIàmää nioittava ia sosiaalista

elamää kaventava olotila (ahdistuneisuushdiriö, sosiaalinen fobia).

Jännittäminen sekä $,ysisellä ftehon tuntemukset), emotionaalisella

(ahdistuksen, pelon, levottomuuden tunteet) että kognitüvisella tasolla

(krüttiset itsearvioinnit ja epäilyt, katastrofitulkinnat) siioittuu yksilön

sisâiseen kokemusmaallmaan,josta toisen on vaikea saada tietoa ilman

että iännitystä kokeva itse kertoo tuntemuksistaan. Jànntttäminen ei

useinkaan näy ulospäin,

Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimuksen (I(unttu & Huttunen

2005) mukaan kolmasosa nykyisistä 1'liopisto-opiskeliioista kokee esün-

tymisen ongelmalliseksi, J1väskylässä tehdyn selvityksen (Kallto 2002,

21) mukaan kaksi kolmesta opiskeliiasta pitàà seminaariesitelmän val-

mistelua ja esittämistä hlvin stressaavana. Tutkimusten mukaan suomâ-

laisista nuorista aikuisista noin 70 o/o jännttàà esüntymistä,20 o/o 
iopa

nün paljon, että kokee sen haittaavan suoritustaan (Sallinen-I(uparinen

1986). Häiritsevää jännittämistä koetaan monenlaisissa akateemisen

opiskelun viestintätilanteissa, esimerkiksi seminaareissa (oman työn

esittel;', opponointi, keskusteleminen), kieliopintojen suullisissa harjoi-
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tuksissa, harjoitus- )a demonstraatiorl'þmis5ä (mielipiteen sanominen)

ia ioskus myös henkilökunnan kanssa asioidessa (Almonkari 2000,

1 03-1 1 8).

Y1i kolmasosa opiskeli j oista kuitenkin pitää esiinq,r¡1s¡; m1-önteisenä

ja qrydytystä ant^vana seikkana elämässään (I(unttu & Huttunen 2005).

Useimmat opiskelif at selviävät jännittämlsensä kanssa kenties hammasta

purren läpi opintojen, mutta muutamllle se on ongelma, joka seikeästi

haittaa ia hidastaa opiskelua ia raioittaa sosiaalista elämää. Yliopisto-

opiskelijoiden terve)¡stutkimuksen mukaan tällaisia opiskelìjoita on

4-5 o/o 
1'liopisto-opiskelijoista (I{unttu & I-Iuttunen 2005). Esirnerkiksi

Jlväskylän yliopiston 15 000 opiskelijan kokonaisrnäärässä se tarkoittai-

si 600-750 opiskelijaa. Eriq'isesti tämä ryhmä tarvitsee tukitoimia.

Jännittäminen sosiaalisten pelkoien ja esiinq,misiännirl'ksen muodos-

sa on ilmiönä sellainen, että sitci ei heþosti tunnisteta oþiskehra r'øikenttaaa,ksi

tekliciksi ia se fää hoitantaltø @anta 2004), Sosiaalisesta Fobiasta kärsivat

eivät itsekään välttämättä miellä vaivaansa hoitoa vaativaksi tai hoiclolla

parannettavaksi, raan ajattelevat, että kyse on luonteenpiirteestä ja hen-

kilökohtaisesta heikkoud esta ja osaamattomuudesta. C)ngelmaa r.oir.at

vähätellä paitsi kokija itse, myös lähipüri. NIyös auktoriteetin pelko

voi estää opettaian, tutorin, opinto-ohjaafan, psl'kologin tai lääkärin

puheille hakeutumista. Ongelma voi tulla esille lääkärikäyns¡i, tavalli-

sesti muiden sairauksien ;rhtel'dessä, jotka ovat ilmaantuneet sosiaaüsen

fobian jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi muut ahdistuneisuushäiriöt,

masentuneisuus ia päihdeongelma. (Isometsä 2003, 21. 1..)

ùIoniammatillisaaden tarue ja tilaas

Yliopisto-opiskelija on voinut hakeutua jänruttämisongelmissaan

Ylioppilaiden tervel'denhoitosäätiön1'leislääkärin tai ps14<ologinvastaarì-

otolle. Terr.eydenhuollon ulkopuolellakin on ollut jonkin verran iännittä-
misongelmün tukea tarjolla. Opiskelijajäriestöt, esim. Nlyti 11; ja muuta-

mienyliopistojenkielikeskuksetovatolleettässä aloitteellisia järjestämällä
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tukiryhmiä ja erityiskursseja. Usein akateemisün tutkintoihin pakollisina

kuuluvat äidinkielen ja vieraiden kielten suulliset kurssit muodostuvat

opintojen pullonkaulaksi jännittämisestä kärsivillä opiskeliioilla ia opis-

kelijattarvitsevat erityisjärjesteþjä saadakseen muutenvalmiin tutkinton-

sa loppuun suoritetuksi. Esimerkiksi Jyväskylässä yliopiston kiel-ikeskus

on tarjonnut vuodesta 1.992 lähnenE siintymisvarmuuden kehittäminen

-kurssia erityiskurssina, "jonka kohderyhmä on yleisölle puhumista

arastelevat, jännttàvàtja välttelevät opiskelijat". I{urssin tavoitteena on

"oman esünt1'mi5¡¿nnityksen kanssa toimeen tuleminen" sekä "roh-

keammaksi, varmemmaksi ja paremmin itseä ümaisevaksi puhujaksi ke-

hittyminen". (lelikompassi 2006.) Puheviestinnän opettajien vetämi.in

kurssiryhmün hakeutuu vuosittain 80-1 00 opiskelijaa.

Jännittämisilmiön vaikeasta diagnosoitar,'uudesta ia monitasoisuu-

desta johtuen auan tarue ja auan muoto eiaät aina kohtaa (Almonkari &
I(oskimies 2004b) : lààkàrin määräämà beetasalpaaia kylläkin lieventää

jännittämisen $rsiologisia ilmenemismuotoja (sykkeen kühtymistä,

hikoilua, vapinaa, hengitysrytmin muutoksia), mutta ei sinänsä lisää

esäntymisen taitoia tai helpota sosiaalisia kontakteja. Monille lääke voi

kuitenkin mahdollistaa vaikeiden esüntymistilanteiden kohtaamisen,

selviytymiskokemuksen saamisen ja siten edistáä opiskelua ia vàhentää

kärsimystä. (I(unttu 2004.) Yksilöterapia ta tukea 
^îtz'v^ 

keskustelu

psykologin kanssa 
^uLttavât 

monia, mutta eivät rütä kaikkien kohdalla

madahamaan kynnystä osallistua opintoien pakollisün seminaareihin.

Esänq,r¡¡s¡¡2rmuuden kehittämisen kurssi puole staaî s^attaa sosiaalis-

ten tilanteiden pelosta kärsivän näkökulmas ta olla l:jan vaativa ja pelot-

tava. I(urssi ei rentoutus- ja tntoharioituksineen myoskään tuo apua

sellaiselle jännittäjálle, jonka ongelma:t ovat s;'vä11ä psyyken rakenteissa,

itsetunnon, identiteetin ja minäkäsityksen alueella (Vadén 2004).

Jännittämisilmiön monimuotoisuudesta johtuen se asettuu opis-

keluikäisten hoito- ja tukiorganisaatioissakin helposti välimaastoon:

opiskelijoiden jännittämis- ja pelko-ongelmat kuuluvat toisaalta kaikille,
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esimerkiksi opetus- ja opinto-ohiausvastuussa oleville, oppimisen es-

teettöm¡'destä i<ünnostuneille sekä opiskelif aterr.e)'denhoidon ammat-

tilaisille, mutta toisaalta eivät kenellekään eriq,isesti. Yksittäiset tahot

m1ös usein kokevat riittämättöm¡'ttä tämän monitasoisen ja -asteisen

ilmiön käsittell'ssä. (I(unttu, Martin & Almonkari 2006.) I(uitenkin

kaikki tämä eri tahoilla tapahtunut vastaanottotvö sekä tukirl'hmis¡ ;.
eriq,isLurtr¡.n kautta saatu ohfauskokemus on ollut - näin jälkeenpäin

arvioiden - välttämätöntä moniammatillisuuteen perustur.'ien l-roito- ja

koulutusmuotoi en kehittämisen kannalta.

Monìannati llisen 
-), 

ht€ist ¿in Enry ltànùnen

Vuonna 2002 käy nrus tettiin yliopis to - opiskeli j oiden h¡'ìnvointihanke

I(ehtässä esiìntymisjänniÐ'sProiekti. I(ehtän tausta)'hteisöjä or,'at ope-

tr-rsministeriö, \lioppilaiden terveyclenhoitosäätiö (YTHS), Suomen

l,lioppilaskuntien lütto, Opiskelijoiden lìikurntalütto sekä 1'liopistot.
Projekti on tuottanut )'hteisqössä YTHS:n kanssa esiinq'mistä jännit-

täville l,liopisto-opiskelijoille suunnattujen r¡'hmien vetäjäkor"rlutusta

ja muita tukitoimla. I{ehrästä saatijn myös rahoitusta ensimmäisten

moniammatillisesti ohiattujen vertaistukir¡'hmien kär'nnist;tn seen.

N'Ioniarnmatillinen 1,þ¡sis¡.iminta on näissä {'hmissä toteutunut siten,

että ryhmän vetäiinä toimivat puheviestrnnän opettaja ja YTHS:n tai

1'liopiston opintopsykologi yhdessä, joskus ryhrnässä r'ierailee myös

lääkàr| psykiatri tai $,5¡o¡.tupeutti. R1'hmäläisten vertaisuus tässä i4-r-

teydessä tark<¡ittaa sitä, että ryhmään otetaan vain jännittämisen on-

gelmalliseksi kokevia opiskelij oita . Yalsntaa on kär,tännössä toteutettu

esimerkiksi hakemusten ja haastatteluien perusteella. (Almonkad &
I(oskimies 2004.)

Moniammatillisen ¡'h¡çi5¡tön valtakunnallista perlrstaa luotiin esün-

t¡,rnisjännir1'sprojektissa tutustumisella ja osapuolten toimenkuviin

petehtymällä. Yhteisün koulutuspäivrin kutsuttiin yhteisq,östä kün-

nostuneita puher.iestìnnän opettajia ja psykologeja kaikista Suomen
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)'liopistoista ja niiden opiskelutefve;'denhuollon püristä. I(ouluttaiina

oli tasapuolisesti eri ammattikuritien edustaiia. Yl'rteistyökumppaneita

löydetuin ia toimrntaa alettiin suunnitella. Merkille paîtavaa oli, että

toisensa koulutuspäivilìä löytäneet 1,hteistl.ökumppanit olivat saattaneet

qöskennellä r'uosikausia samassa 1'liopistossa toisiaan kohtaamatta

- kenties naapuritaloissa, ja saman jännittämisproblematükan kanssa.

(Almonkari & I{oskimies 2004a.)

N ci kö ku haia j ä n nittäni se en

Jokainen q'ör;.hmä joutuu jossain vaiheessa tekemään eri asiantunti-

juuksien )'hteensovittamisen henklökohtaisella tasolla. I(un yhteistoi-

minnan kohteena on jännittäminen, se on toisaalta helppoa, toisaalta

vaikeaa. Tarkasteleni<in seuraavaksi hieman tarkemmin eri ammattiryh-

mie¡ näkemyksiä iännittämisestä, joka on h;.vä esimerkki ilmiöstä, jossa

monet ed alojen asiantuntijat voivat olla tasavertaisia osaaiia.

Jännittämistä koskeva tieto on levittä1'tynl't monelle âmmatli- ia tie-

teenalalle. Jännittämisestä ja varsinkin sen lievittämisestä on kirioitettu

lukuisia opaskirlofa ja sühen lütqviä Internet-sivustoia on k1'mmeniä

tul-ransia. Jännittäminen on ilmiö, ionka ovat ottaneet omakseen alansa

käsitteistöön ia asiantuntemusalueekseen eri ammattialoien

- opettajat ia kouluttajat þuheviestinnän, äidinkielen,

ilmaisutaidon, nä;,t¡sliiä¡työn, äänenkaytön ja puhetekniikan

opettajat ja kouluttaiat, opiskelutaidon ohjaaiat)

- työelärnän kouluttajat ]a konsultit (työnohiaus, asiakaspalvelu,

j ohtamisviestintä, m11'n¡iq's)

- hoito-, kuntoutus- ia terapia-alan ammattilaiset (ääkärit,

ps)'kiatrit, psykologit, ihmissuhde- ja I'uorovaikutustaitoien

konsultrt)

- esüngrzit taiteilijat (nä1't¡s¡¡i,, muusikot, laulaiat).

\htä lailla eri alo jen tutkiiat ovat olleet künnostuneita tästä varsin käy-

tännönläheisestä ja ¡4eisestä inhimillisestä prirteestä. Jännittämisilmiötä

_-4



109

on määritelty monilla käsitteillä, joiden juuret juontavat eri tieteen-

aloille. Jännittämistä määritteleviä tieteellisiä käsitteitä ovat esimerkiksi

puheviestinnän alan uiutintäarkaus, halattomaas uiutici ja uiutintcioúentaatio;

psykologian ja psykiatriaî eriinûnispelko ja sosiaalinen fobia tai sosiaalisten

filanteiden pelko. Tämà ilmiöön lüttyvä tiedon kirjavuus tarjoaa haasteita

moniammatilliselle yhteistyölle: on selvitettävä, mistä lähtökohdista

yhteistyökumppanit ilmiötä tarkastelevat, jotta voisi ymm'àrtãä heidän

näkemytsiään ja toiminta îsa. Jännittámisestä luullaan helposti, että

kaikki ajattelevat siitä samansuuntaisesti.

Puheviestintätiede, psykologia ja psykiatria iäsentävät ja luokittelevat

ilmiötä eri tavoin. Moniammatillisessa yhteistyössä näiden luokitus-

ten tunteminen on tarkeää yhteisen ymmärryksen synnyttämiseksi.

Psykiatri ja psykologi tulevat yhteistyöhön terveydenhoidon konteks-

nsta, ja tállä alueella esiintymisjännitys ja sosiaalisten tilanteiden pelko

luokitellaan tietq'jen kriteereiden perusteella mieknteruelden häiriöksi.

Rajankäyntiä terveyden ja sairauden välillä pidetäãn tärkeànà hoitotar-

peen selvittämiseksi ja sopivan hoidon löytämiseksi. Tiettyjen 1'hteisesti

sovittujen kriteerien perusteella normaali, ten'e pelko muuttuu hoitoa

vaativaksi fobiaksi: Sosiaaliset þelot ovat tavalltsia ja ltevà ahdistuneisuus

ohimenevästi joissakin sosiaalisissa tilanteissa on normaaLia. Erityisesti

viestintäkumppaneiden koettu kriittinen suhtautuminen tai arviointi

nheuttaa monille sydämentykytyksiä 
f 
a jännittyneis¡.den tuntemuksia.

Mielenterveyden häiriöksi, sosiaaliseksi þbiaksi vuorovaikutustilanteis-

sa pelkääminen diagnosoidaan silloin, kun 1) pelko ja ahdistuneisuus

on luonteeltaan intensüvistäia jatkuvaa , 2) henkilö pelkää joutuvansa

käyttäytymisensä takia nöyryy¡.¡t¡si ja noloon tilanteeseen , 3) henkilö

itsekin tajuaa pelkonsa olevan lüallista tai epärealistista, 4) henkilö on

alkanut vältellä pelottavia tilanteita tai kestäa nütä vain suurta kärsi-

mystä kokien. Pelko vähentää toimintakykyä sekä opiskelu- tai työ- ja

sosiaalisessa elämässä, 5) alle 1B-r.-uotiailla pelko on kestän1't 1'1i kuuden

kuukauden ajan,6) pelko ei johdu mistään kemiallisesta aineesta eikä
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selity muilla sairauksilla tai mielentervel'den häiriöillä' (Isometsä 2003,

210-212.)

Lààkärt tai ps1'þ12¡si kuvaa jännittämisen ilmenemismuotoja sanal-

la oire. Sosiaalinen fobia voi olla yleistynyttä, iolloin oireita esünqy

useimmissa sosiaalisissa tilanteissa tai ei-lileistynyttä, jossa oireet esün-

qvät vain tietyntlr¡ppisessä tjlanteessa, esimerkiksi esüntymistilantees-

sa. T11'pillistä on, että oireita ei esünn1'läheisten ihmisten, ystävien tai

omaisten seurassa tai aivan ventovieraiclen Seufassa. Sosiaalisen fobian

somaattisia oiteita ovat punastuminen, vapina, hikoilu, sydämentykytys,

lihasjänniq's, \¡atsatuntemukset, kurkun ja suun kuir'-uminen, puheen la-

mautulninen, kuumotus tai kylmän tuntemukset, foskus paineen tunne

päässä 
f 
a päänsärky (Isometsä 2003,21.0-212.)

Puheviestinn än opettaiatulee yhteistyóhön koulutuksen kontekstista

ia kohtaa q'össään tavallisimmin iännittämisilmiön lievimpiä muotoja.

Puhutaan viestintätlanteeseen ei oireilttsta, Virel'tymistä

puheviestinn än alalla on tarkasteltu esimerkiksi r.oimanlähteenä, ioka

takaa elimistölle sopivan vahniuden suoritusta vaften (ks. Pörhölä 1995,

20). Jännittämistä ei nähdä häiriötilana tai saitautena,v^ n notmaalina

kokemi s en t^p afi^. J änruttämis e n aiatellaan kuuluvan kaikkeen esün q'-

miseen, ja sen hallinta on osa esüntymiseen lütqwiä puheviestintätaitoia

(Isotalus 1995). Puheviestinnän alallakin on omat luokittelunsa, mutta

ne pefustu\¡at osittain eri tekijöihrn kuin lääketieteessä tai psykologias-

sa. Puhumiseen lütqwziä pelkoa tai ahdistusta tarkasteltaessa ilmiötä on

luokiteltu esimerkiksi P)'s)'vähkoksi, luonteenpürteen kaltaiseksi, kon-

tekstuaaliseksi (esim. I'leisöpuhetilanteeseen tai kokouksün lütqnäksi),

r,'astaanottajasidonnaiseksi tai tiìannekohtaiseksi viestintäarkuucleksi.

(iVlcCroskel, 197 7 ; 197 B; 1984.)

Yhteisqön osapuolet tuovat mukanaan erilaistø osaatnista jännittàmi-

sen kcisìttelgtn: lääkänlle lääkehoito on notmaali hoitotapa, ps1'kologin

osaamista ovat PsIT¡kkisten ilmiöiden tatkka tunnistaminen ja erilaiset

ps)'kotefapiat, joiden luonne rüppuu Ps)'kologin suuntautuneisuudes-
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ta (esim. psykodynaaminen tai kognitüvis-konstruktivistinen näke-

mys), puheviestinnän opettaja korostaa viestintätiedon, harjoittelun
ja myonteisen palautteen, onnistumisen kokemusten ja realistisen

viestijäkuvan merkitystä. Puheviestinnän alzlla on myös t¡'pillistä tar-

kastella esimerkiksi esüntymistä laajemmin kuin yksilön näkökulmasta.

Vuorovaikutustilanteess a valkuttavat kuitenkin aina monet tilanneteki-

jät ja kuuntelif oiden rooli ja vastuu ovat yhtà tàrkeitä kuin puhujankin.

Puheviestinnän opettaia korostaa r,'uorovaikutusorientaatiota: sitä, että

esiintymistilanteessakin on tärkeintä vàltttäà kuuntelijoille sanoma, eikä

esiintyminen edellytä j otain ehdottoman virheetöntä, täydellisen suju-

vaa puhetapaa ([4otley 1,997 ,380-381; Valkonen 2004).

þlpillisirþhteentörnclykiä yhteistyrissä aiheuttavat käsitykset sopivista

menetelmistä. Puheviestinnän opetta;ia s^ ttàa. kavahtaa lääkehoitoa,

koska virheellisesti luulee, että kaikki jännittämisen lääkkeelliset hoi-

tomuodot aiheuttavat $rysistä rüppuvuutta (<s. I(unttu 2004,35-37).

Psykologin mielestä saattaa olla lüan haastavaa latttaa jännittämisestä

kärsivi harjoittelemaan videokamerân eteen. Puheviestinnän opettaja

taas puolestaan voi kokea psykologin pohdiskelevan keskustelutyylin

lüan hitaaksi etenemiseksi, hänellä kun on jo mielessään kymmenen tai-

tohatjoitusta esüntymisrohkeuden kehittâmiseksi, ryhmälâisten aktivoi-

miseksi ja ilmapürin rakentamiseksi. I(aikesta tästä huolimatta yhteistyö

on mahdollistâ, muttâ se vaatü tahtoa ja mottvaatsot^ yllttäà kanssa-

käymisen esteitä, muuttââ ennakkoluulot tiedoksi ia rakentaa yhteistä

ymmärrystä yhteistyön kohteesta. Yhteistyön kohde, jännittämisestä

kärsivien opiskelijoiden tukeminen, tarjoaa sinänsä kaikille asiantunti-

joille tasa-arvoisen lähtökohdan: kaikilla on aîîettavaa.

Y ltteisia l<zrlstu ksia löytyy paljon. Hiwän perustan yhteistyölle luovat

esimerkiksi künnostus vuorovaikutuksen ilmiöihin, yhteinen näkemys

jännittämisen monista mahdollisista syistä ja taustateorioista fts, esim.

Pörhölä 1995,2004), yhteinen näkemys itsensä h¡,väksymisen ja salli-

vuuden merkityksestä kehittymisessä (ks. esim. Toskala 7997), rentou-
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tumisen ja muiden selviytymis- ja hallintakeinoien tätkeànä pitäminen

ja vertaisrl,hmän tuen ymmärtäminen. Yhteistoiminnan käyttövoimana

on vahva halu tarjota apua iatukea jännittämisestä kärsiville. Náin arvioi

esäntymis jännitysproiektin vetäjien yhteistyökokemuksia kaftotttavaan

kyse$m vastannut toimija (Almonkad & I(oskimies 2004a): "Yhteistyö

toimü meillä todella hpr.Yhteistyö kahden näinkin erilaisen toimiian

vâlillä voi toimia erinomaisesti, tawitaan vain ioustavuutta, innostusta

ja avointa mieltä. Tunnemme tekevämme tärkea)¿ qötä ia autamme

opiskel-ijoita heille vaikean asian eteenPäirì työstämisessä'"

Jännittämisen ongelmien monitasoisuus on tuftua iokaiselle puhevies-

tinnän opetta, âlle, "Tavallisilla" (eli ei erityisesti iännittämis estä kärsiville

suunnaruilla) kursseilla opettaja voi kohdata hlwinkin vakavantuntuista

ja intensüvistä ahdistuneisuuttâ tai voimakkaita pelkoia kokevia ihmi-

siä. Tällöin puheviestinn än opettaja törmää usein ar4mattios aamisensa

raioihin: ei ole päter,yyttä runnistaa psyykkisiä ongelmia puhumatta-

kaan nüden hoitamisesta. On turvauduttava muiden asiantuntiioiden

apuun, konsultointün ja hoitoon ohiaamiseen, Moniamm2tillinen yh-

teistyö jännittämisongelmien käsittelyssä helpottaa tilannetta. I(oska

työparissa tai -r1'hmässä on eduste ttuna laalaa ammatillista osaamista,

voidaan käsitellä m1ös erityl'ppisiä iännittämisongelmia asiantuntevastj.

I(oulutus - tai terapiapalvelun laatu pannee.

Moniøtnnatillisen thteisryön tuteatttminen trinciän

Monet h)'vät hankkeet tyrehtyvát hankerahoituksen loppuessa. Nâin

ei onneksi käynyt jännittämisestä kärsiville opiskeliioille suunnâttui en

vertaistukiryhmien kohdalla l(ehrä-rahoituksen loputtua vuonna 2004.

Tä11ä hetkell ä ohjattuja vertaistukiryh mä ta vertaisuuteen perustuvia

kursseja on tarjolla lähes kaikissa Suomen yliopistoissa, ia nüden pü-

rissä on r,'uosittain satola opiskelijoita. Moniammatillisen yhteistoimin-

nan organis oljina ja rahoittalina voivat toimia nykyá.än Vioppilaiden

terveydenhoitosäätiö, yliopisto tai jokin sen tiedekunta tai laitos.
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1y{qni2rnrn2tillinen ryhmie4r ohjaus on monimuotoista ja I'hteistyön
määrä ja intensüvisyys vaihtelevaa, paikallisi-in voimavaroihin sopeutet-

tua. Janan toisessa päässä on yhteistyöpan tai -ryhmä, jonka jäsenet

ohjaavat ryhmää eri kokoontumiskertoina, eivät juurikaan suunnittele

toimintaa yhdessä eivätkä raportoi toisilleen "omien" kokoontumisker-

tojensa tapahtumia. Moniammatillinen ohjaus on näiden asiantuntijoi-

den näkökulmasta löyhää yhteis suunni ttelua ja vuorottelua vetäj än roo -

lissa. Opiskelijan näkökulmasta toiminnasta voi tästä huolimatta syntyä

antoisa, ehjä ja monipuolinen kokonaisuus. Janan toisessa äâripäässä

on yhteistyöpari, jonka työskentelyn voi määritellä jaetuksi asiantun-

tijuudeksi. Yhteistyö on saumatonta ja mutkatoÍrta, sekä molempien

osapuolten vahvuuksia hlrcidyntävää, Tähän kehittyminen on vaatinut

runsaasti yhteistä nkaa ja yhteisiä linjanvetoja ohjauksen lähtökohdista,

tavoitteista, ryhmätoiminnan sisällöistä ja menetelmistä sekä vertaisuu-

den hyödyntämisestä.

Moniammatillinen yhteistyo jännittämisestä kärsivien yliopis-

to-opiskelijoiden tukemiseksi on ainakin pohjoisnaissø innoaøatio.

Jännityksen ongelmaksi kokeville on kursseja ja vertaistukiryhmiä

kaikissa pohjoismaissâ, muttâ ne sijoittuvat "yksiammarillisssti" jekt
mielenterveystyön (vetäjinä psykologit, psykiatriaan erikoistuneet sai-

nanhoitajat) tai opinto-ohjauksen piirün (vetäjinä opinto- ohiaajat ja

-kuraattorit).

LOPUKSI

Olen tässä artikkelissa pohtinut moniammatillisen työorientaation lüt-
tymäkohtia puheviestinnän asiantundjuuteen ja rapotoinut kokijan ja

tutkijan näkökulmasta kaksi tapausta, joissa moniammatillisuus on to-

teutunut káytännössä. Vaikka työotetta pidetään vaat)vana, sillä on osoi-

tettu olevan monia küstattomia etuja: Sen avulla saavutetaaî laajempi
ja syvempi asiantuntijuus. Ongelmanratkaisu ja asioiden käsittely moni-
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puolistuvat ja tulevat läpinäkivimmiksi' Palveluiden laaÍt Paraîee.

Moniammatil l inen työote edellyttää sitoutumista yhteistyöori enta'a-

tioon, sen vastakohtia ovat omien etujen aiaminen muiden kustannuk-

sella, kìlpailu ja passiivisuus. Tärkeä ominaisuus iaetun asiantuntiiuuden

toteutumisessa on toisaalta vahva oma ammatillinen identiteetti ia oman

âmmattiosaamisen raioien tunnustaminen, toisaalta tahto ia rohkeus

uusün näkökulmün ia perinteisten raioien ylityksün.

Puheviestinnän asiantuntiialla on monia hyviä lähtökohtia monia-

mmatilf i seen yhteistyöhön. Puheviesti nn'àn alan tunnettuuden lisään-

ryessä on myös yhä helpompi toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

I(ysyntää on: vuorovaikutusosaamista korostetaan nyklpáivänä hyvin

monissa yhteyksissä. Puheviestinnän asiantunti¡a pystyy tutkimaan,

jäsentämään ja konkretis oimaan vuorovaikutuksen ilmiöitä ia muutta-

maan nüstä saadun tiedon esimerkiksi koulutussuunnitelmaksi tai kehi-

tyshankkeeksi. Puheviestinnän asiantuntiia tiedostaa ia hallitsee yhteis-

työn tekemisen tâidot. Parhaassa tapauksessa hän on saanut io omissa

opinnoissaan hyvrä malleja moniammatillisista lähestymistavoista, eri

alojen asiantuntijoiden yhteen hüleen puhaltamisesta ia professioiden

yhteensovittamisesta.

KIRJALLISUUS

Almonkari, il,I. 2000. Esünr]'misvarmuutta etsimässä. Yliopisto-opiskeliioiden
oppimisen ja iännittämisen kokemukset esiìntymistaidon kursseilla. Jyväskylän

1'liopisto. Viestintätieteiden laitos. Lisensiaatintyö.

Almonkari, M' & Koskimies, R' 2004a' Esiint)'mistä jännittäville suunnatrujen
kurssien tzrionta ia kokemukset 2003:2004. Teoksessa M.,\lmonkari & R.

Koskimies (toim.) Esünrymis j ännittäiille apua. Ylioppilaiden terveydenh,oitosää-

tiön tutkimuksia 37. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 75-88.

Â,lmonkari, M. & I(oskimies, R. 2004b. Oikeaa ap:ua - oikeaan tarPeeseen.

Teoksessa M.,\lmonkari & R. Koskimies (toim.) Esiìntyrnisjännittäiille apua'

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37, Helsinki: Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö, 89-91.



r-

115

Collin,J., Korhonen, K., Penttinen, L.Yal<tala,V 2003. Jaettu asiantuntijuus.
Helsingin opetusvirâston mediakeskus. <htç://wwwtutkiva.edu.hel.ñ/jaetn.
html>. Viìtattu 8.10.2003.

Eetola, 4.2004. Moniammatillinen yhteistyö - helppoako? Suomen ensihoitajalehti
4. <htç://wwwsehl.fi/ensihoitafalehti/lehdetf numeto ,4_2004/moniammatil-
linen-yhteistyo -hel / >. Vütattu 6.9.2006.

Gerlander, M. 2003. Jännitteet lâäkärin ja pottJaan välisessä viestintäsuhteessa.

Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 3.

Gedandet, M. & Kostiainen, E. 2005. Jännitteisyys opettajan ja oppijan vuoro-
vaikutussuhteessa. Teoksessa T.-R. Välikoski, E. Kostiainen, E. Kyllönen &
L. Mikkola. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2005. Jyvâskylä: Prologos r1'.,

68-87.

Gedander, M. & Takala, E. 2000. Viestinnän opetus interpersonaalisün ammâttei-
hin koulutettaessa. Teoksessa M. Valo (toim) Nykytietoa puheviestinnän ope-
tuksesta. J1wäskylän yliopiston viestintätieteen laitoksen julkaisuia 20, 156-1,81.

Heubert,J. 1997.The more v/e get together: Improving collaboration between
educators and their lawyers. Harward Educational Review 67 (3),531-582.

Isoherranen, K. 2005. Moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.

Isometsä, E. 2003. Ahdistuneisuushäiriöt. TeoksessaJ. Lönnqvist, M. Heikkinen,
M. Henriksson, IVI. Marmrnen & T. Partonen (toim.) Psykiatria.2.-3. patnos
Helsinki: Duodecim, 196-229.

Isotalus, P. 1995. Mitä esüntymistaito on? Puhetaiteen, yleisöpuheen ia mediaesün-
tymisen yhteisiä pürteitä etsimässä. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puhe-
viestinnän opetukseen. Jl'väskylän yliopiston viestintätieteen laitoksen julkaisuja
14,83-98.

Jaatinen, P. T., Isoahq R., I(velä S.-L., Aarnio, P., Rostila, I., Ritala-I(oskinen,,{'.,
Pulkkinen,J., Sirola, K., Uutaniemi, S. & Sundell A. 2005. Moniammatillinen
koulutus Porin yliopistollisessa opetusterveyskeskuksessa. Suomen lääkärilehti
ó0 (9), 106-106s.

Jordan, S. & Hughes, D, 1998. Using bioscience knowiedge in nursing: acdons,
intetactions and reactions. Journal of -A.dvanced Nursing 27 (5), 1060.

Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos 2006. Opiskelu. <htç://www.iyu.fi/ytk/Lai-
tokset/psykologia>. Vütattu 16.10.2006.

Kallio. E. 2002. Opintoien tuka.luus ja onni - yliopisto-opintojen kuormittavuus.
Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 1 5. Jyväskylän yliopisto.

IQrila, K. & Nummenmaa R. 2001,. Matkalla moniammati.llisuuteen.
Kuvauskohteena páiväkoti. Helsinki: WSOY.

KieLikompas si 200 6. <http: / / kielikompassi. iy".fi / > . Vütatu 1 6.1 0.200 6.



1,1,6

I(ostiainen, 8,.2003. Viestintä ammattiosaâmisen ulottur,'uutena. Jyväsk1'län yliopis-

to. J1wäskylä Studies in Humanities 1.

I(unttu, l<. 2004' Esiìnq'misiänniq'ksen lâäkkeellinen hoito' Teoksessa M'
Almonkari & R. I(oskimies (toim.) Esünrymisiännittäiille apua. Ylioppilaiden
tervevdenhoitosäätiòn tutkimuksia 37. Helsinki: Ylioppilaiden tervel'denhoito-

säätiö.

I(unttu, K. & Hum.rnen, T. 2005. Yüopisto-opiskel-iioiden terveystutkimus 2004.
ylioppiÌaiden terveldenhoitosäätiön turkimuksia 40. Helsinki: Ylioppi-laiden

terveydenhoito säàrtö, 35-37 .

I(unttu, I(., l\fartin, M. & Almonkari, M. 2006' Nykyopiskelifakin iännittää esünty-

mistä, mikä avuksi? Suomen lääkärilehti 44,4585-4663.

McCroske1,,J. 1.977. Oral communication apprehension. A summaty of recent

theorli 2¡d reseatch. Human Communication Research 4, 7 8-96.

NlcCroskey,J. 1978. Validity of the PRCA as an Index of Oral Communication
Apprehension. Communication Monograpsh 45, 192-203'

NlcCroskey, J. 1984. Self-report measurement. Teoksessa J. Daly & J' McCroskey

(toim.) Ávoiding communication. Shyness, reticence and communication appre-

hension. Bevedy Hiìls: Sage, 81-94.

IVIetsämuuronen, J. 1998. N'Ioniammatillisuus tulevaisuuden haasteena. Teoksessa

Sairaanhoitaiapäivät 1 998. Suomen sairaarthoitaizltttto ry., 20-23'

Metteri, wI. 1996. Moniammatillisuus ia sosiaalìryö. sosiaaliryön vuosikiria 1996.

Heìsinki: Edita.

Motlel', \,L 1997. COM therapy. TeoksessaJ. Daly,J' McCtoskey,J. Ayres, T. Hopf
& D..41'res (toim.) ,Voiding communication. Shyness, reticence ¿nd com-

munication apprehension. 2' painos. Cresskill, New Yersey: Hampton Ptess'

379400.

Nikander, P. 2003. Nloniammatillinen yhteistyö sosiaali- ia terveydenhuollon haas-

reena. Vuorovaikuruksellinen näkökulrna. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti

40,279-290.

Pörhölä, iVI. 1995. Yksin yleisön edessä. Esüntymisiännitykseen ja esüntymishaluk-

kuureen lütq,vät kokemukset, käyttäytymispürteet ia vireytyminen yleisöpuheti-

lanteessa. J1wäskylän 1'l-iopisto' J1väskylä Studies in Communication 2'

Pö¡.'htäri, tVL & Vuontisiärvi, R. 2000. Oppimisvaikeudet ja_moniammatillill" yh-
'teistyö. 

Oulun yliopisto. I(asvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Ranta, K. 2004. Sosiaalinen ahdistuneisuus fa sosiaalisten tilanteiden pelko
lapsuus- ia nuoruusiâllä. Teoksessa NI. -Almonkari & R. Koskimies (t9im)-
Eiüntymisjännittäjille apua. ylioppilaiden terve¡'denhoitosäätiön tutkimuksia
37. Helsinki: Ylioppilaiden tervel'denhoitosääriö, 9-1 8.



1,17

Sallinen-Kuparinen, A, 1986. Fi¡nish communication reticence. Perceptions and
self-reported behavior. Jyväskylän yliopisto. Studia Phìlologrca Jywäskylâensia
19.

Salminen, J. 2003. Masennuspotilaan kuntoutukseen tarvitaan monipuolisuutta.
Suomen lääkärilehti 58 Q6),3521..

Suomen kasvarustieteellinen seura ry FERA 2006. <http:/ /www:kâsvatus.net/kas-
vatustieteenpaivatf teemaryhmat/opettajankouluttajien_jaetu.htm> Vütattu
6.9.2006.

Takala, E. 1998. Vestinndllislrys psykologin työssä: Kaiken alku ia loppu.
Psykologìuutiset 1 0, 1 0-1 1.

Toskala, A. 1997. Pelot fa nüden voittaminen - I(ohti uudenl¿ista rohkeutta.
Helsinki: Writers' House.

Vadén, T. 2004. MINA - EN - VOI - TEHDÄ - SITA - TAÁLIÁ. Teoksessa M.
Almonkari & R. I(oskimies (toim.) Esijntymisjännittäjille apua. Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37. Helsinki: Ylioppilaiden tervel'denhoito-
sààttö,29-37 .

Valkonen, T. 200 4. Tarvitaanko erillisiä esünt1'mis j ännityskursseia? Teokses sa M.
Almonkari & R. Koskimies (toim.) Esünt¡'r¡ls¡¿t-ur¡ttäjille apua. Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoito-
sààldö,67-74.

Veiiola, 4.2004. Nlatkalla moniammatilliseen perhetyöhön. Lasten kuntoutusten
kehittäminen toimintatutkimuksen ar.'ulla. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja
terveyshallinnon laitos. Väitöskitja.

!íhite, S. 2005. Communicating misunderstandings: Multi-agency work as social
practice. Chnd & Family Social Work 10 Q),207-216.



118

PRO LOGI : PU H EVIESTINNIIN VUOSIKIRJA 2OO7

ARTIKKELIPYYNTO

Puheviestinnän vuosikir j a tatjoaa tieteellisen foorumin puheviestinnãn

tutkijoille ja esittelee alan tuoreinta kotimaista tutkimusta. Vuosikirian

tavoitteena on kehittää alan tieteellistä keskustelua, nostaa alan

tutkimuksen tasoa sekä kiinnittää huomiota tieteenalan aiankohtaisün

ilmiöihin,

Vuosikiriassa julkaistaan empürisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ia

metodologisia artikkeleita. Artikkeli voi olla myös perusteellinen kat-

saus tutkimusteemaan. Vuosikiriassa iulkaistavaksi tarkoitetut artikkelit

kayvät läpi referee-menettelyn,

Jos haluat julkaista artjkkelin vuoden 2007 Prologissa, lähetä

lyhyt ¡i¡rritr.lmä artikkeliehdotuksestasi (max 200. sanaa) 1'6.4.2007

mennessä sähköpostitse toimitussihteeri Maiia Gerlanderille (maia.

gerlander@helsinki.fi). Toimitus ilmoittaa kirfoittaiille artikkeliehdo-

tusten sopivuudesta vuosikifiaan toukokuun puolivälün mennessä.

Valmät artikkelikäsikirj oitukset lähetetàän sähköpostitse toimitussih-

reefille 31,.&2007 mennessä. Julkaistavien artikkeleiden on läpâistävä

referee-arviointi. ICrjoitusohjeet ovat esillä yhdistyksen www-sir,'uilla

@tç: / /wunr.prologos. fi).

Puheviestinnän vuosikiria Prologi ilmestyy kolmannen kerran

yuonnâ 2007. vuosikirjalla on uusi toimituskunta. Päätoimittalana on

professori Pekka Isotalus, toimitussihteerinä FT Maiia Gedander ia

toimituskunnan muina iäseninä FM, KM Mikko Jäkälà ia FM Teemu

I{okko.

Lisätietoja: Muja Gerlander (matia.geÅander@helsinki.fì, Puh'

050 329 0761 ra 050 303 6345).

Vuosikirja sisältyy Prologos rÍ:n iäsenmaksuun.


