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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



102

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
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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.


