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Miksi puhe- ja kirjoitusviestinnällinen 
vuorovaikutusosaaminen on tärkeää?
´ Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot suoritetaan erilaissa suullisissa  

vuorovaikutustilanteissa toimimalla ja tekstejä tuottamalla.

´ Lääketieteen asiantuntijat 

• toimivat työssään hyvin monenlaisia vuorovaikutustaitoja 
edellyttävissä vuorovaikutustilanteissa

• kohtaavat työssään lukuisia ammatillisen viestinnän kohderyhmiä:
o potilaat

o kollegat

o tiedeyhteisön

o viranomaiset

o ympäröivän yhteiskunnan ja suuren yleisön

o erilaiset yhteistyökumppanit jne. 



Vuorovaikutusosaaminen ilmenee 
viestintä- ja vuorovaikutustaitoina

Ei pelkkää kokemusta.•
Ei sattumanvaraista, vaan toistettavissa olevaa.•
Tavoitteellista; sekä muoto että sisältö keskeisiä.  •
Kontekstuaalista• , tilannespesifiä tai yleispätevää.
Hierarkkista; perus• -, vaikuttamisen-, yhteistyötaidot.
Epälineaarisesti kasvavaa; toiminnan määrä lisää myönteisiä •
arvioita taidosta vain tiettyyn pisteeseen saakka.
Toteuttavat erilaisia viestinnän funktiota •
Mikro• - (katse) tai makrotaso (luotettavuusvaikutelma) 

(Valkonen 2010, Laajalahti 2014) 



Kielikeskuksen nykyinen opetustarjonta 
viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen 
kehittämiseksi
´ Logopediassa ja psykologiassa osana tutkintoa

´ Akateemiset tekstiaidot
´ Puheviestintä- ja vuorovaikutus integroituna kandiseminaareihin

´ Kaikille avoimet valinnaiset kurssit 
´ Tieteen popularisointi
´ Tekstin- ja kielenhuolto
´ Opinnäytetyökurssit
´ Vuorovaikutteinen ääni
´ Asiantuntijan kirjoittaminen, UUTUUS

´ Viestintävarmuuden kurssi, UUTUUS



´Puheviestinnän ja kirjoittamisen kurssien integrointi 
tutkinto-opetukseen seminaareihin, soveltuvaan 
sisältökurssiin tai harjoitteluun myös lääkäriopiskelijoilla, 
TOIVEEMME + KESKUSTELUNAIHE TÄNÄÄN IP?

´Esiintymistaidon digitaalinen oppimisympäristö 
itsenäiseen opiskeluun, vertaistyöskentelyyn tai 
integroitavaksi tutkinto-opetukseen, SUUNNITTEILLA

´Asiantuntijana somessa; kurssi blogin ja vlogin
tekemiseksi, SUUNNITTEILLA

Puhe- ja kirjoistusviestinnän opetuksen 
tulevaisuudesta lääketieteellisessä 
tiedekunnassa



Näkökulmia vuorovaikutusosaamisen 
kehittämiseen
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Vuorovaikutusosaamisen kehittäminen 
opinnoissa, hoitotyössä ja -yhteisöissä

vv-
tilanteet
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suhdekeskeisyyden ja 
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Suhdekeskeisyys ja sosiaalinen tuki 
vuorovaikutusosaamisen viitekehyksinä
Suhdekeskeinen lähestymistapa 
korostaa kaikkien hoidon kannalta 
merkityksellisten suhteiden roolia.

Se edellyttää 

´ syvempää tiedollista 
kompetenssia suhteista, 
niiden kehittymisestä, niihin 
liittyvistä jännitteistä jne. 

´ reflektiivistä otetta
elinikäiseen oppimiseen ja 
kehittymiseen.

´ itsetuntemusta ja sen 
jatkuvaa kasvattamista.   

Sosiaalinen tuki voidaan jakaa
´ tiedolliseen 
´ emotionaaliseen
´ toiminnalliseen tukeen.

Tuki ilmenee supportiivisen 
viestinnän taitoina, jotka ovat 
sovellettavissa kaikkiin 
ammatillisiin tilanteisiin.  

´ Tuen antamiseen ja 
vastaanottamiseen liittyy 
haasteita.

´ Merkittävää tukea on jo 
tietoisuus tuen saatavuudesta.



Tiedostamaton
taidottomuus

Tietoinen
taidottomuus

Tietoinen
taito

Tiedostamaton
taito

Vuorovaikutusosaaminen kehittyy 
prosessimaisesti reflektion avulla

(Hargie 2006)
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Kiitos!

”Luomamme maailma on 
ajattelumme tulos. 
Sitä ei voi muuttaa 
muuttamatta ajatteluamme.”

A. Einstein


