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Tapamme nähdä toinen ihminen
Vuorovaikutukseen liittyvät osaamisen
näkökulmat

Dialogisuuden teoreettisia lähtökohtia

Moniammatillinen vuorovaikutus ja
yhteistoiminnallisuus
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Mitä näen oppilaasta/asiakkaasta?
Asiakastapauksen?
Ihmisen?
Oireita?

Ainutkertaisen yksilön?
Diagnoosin?
Inhimillisen toimijan unelmineen
ja pelkoineen?

Sairaushistorian?

Kiinnostavan tarinan?

Ongelma oppilaan?

Selviytyjän?

Riskin?

Osaajan?

Kuluerän?

Yhteisön jäsenen?
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Jonkin kategorian valitseminen on
aina moraalinen teko
(Raitakari& Juhila 2015)

Ongelman?

Näissä jännitteissä toimimme

Kiire ja tehokkuus
Yhteisön reunaehdot
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Hitaus ja kypsyttely
Yksilölliset tarpeet

(Ks. Mönkkönen 2018, Mönkkönen & Roos 2019)

Opetustyön osaamisen eri ulottuvuuksia
Substanssiosaaminen
Asiasisältö,
teoriat,
menetelmät

Kohtaaminen,
tiedon
rakentaminen,
yhteistyö

Vuorovaikutusosaaminen

Oikea ajoitus,
näppituntuma,
kohdentaminen,
kokonaisvastuu
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Prosessiosaaminen

(©Mönkkönen 2018/alun perin 2007), Mönkkönen & Roos 2015

(© Mönkkönen 2002, Mönkkönen 2018)

Monta tapaa olla vuorovaikutuksessa

Dominoivuus/
Besser wisser
(Vrt. määräysvalta)

Asiantuntijakeskeisyys
(Kategorisointivalta,
toimijuuden luovuttaminen
Kinni 2014)
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Dialogisuus
Todellisuutta
rakennetaan yhdessä
Toimijat vaikuttuvat
toisistaan

Oppijakeskeisyys
(eri asia kuin
asiakaslähtöisyys,
vrt. Jopet Show)

Loputon kuuleminen ja
joustaminen
Leijonien valmentaja Jukka Jalonen 2012:
”jos antaa väärinperustein ja loputtomasti
siimaa, sitä otetaan niin kauan kuin sitä on
tarjolla”

Dialogisen kohtaamisen teoreettisia näkökulmia
Mihail Bahtin 1991

Moniäänisyys
Karnevalisaatio
Kohtaamisen päättymättömyys

Martin Buber 1990

Sinä-minä suhteessa on kaksi subjektia

John Shotter 1993

Vastavuoroisuuden tärkeys

Lev S Vygtosky 1978

Oppiminen tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä (kokeneemman tuki keskeistä)

Valentin Volosinov 1990

Vieraammankin ajatusten kuuleminen

William Isaac 2001

Yhdessä ajattelemisen taito
Uskallus astua ”tyhjyyteen”
”Miten puhua niin, että toisella syntyy halu kuunnella. Miten kuunnella niin,
että toisella syntyy halu puhua.

Daniel Yankelovich 2001

Väittelyn, keskustelun, dialogin eroja
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Tanssi
vuorovaikutuksen
metaforana
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Vuorovaikutuspositiot asiakassuhdetta kuvaavissa tarinoissa
”

Syntyy tyhjät,
mitäänsanomattomat
terapia-/tukikeskustelut,
joista Ami ei saa
mitään, koska hänen
ajatusmaailmansa on
aivan eri tasolla”

Toiveista ja tavoitteista
ei keskustella..
Hoitaja: "No, olehan
nyt täällä vähän aikaa,
että taas jaksat”.…ja
tulokeskustelun jälkeen
ilmoittaa seuraavan
työvuoronsa, jolloin
taas "keskustellaan" ja
poistuu paikalta

Asiakas kertoilee
”
syitä,
miksi on taas
samassa jamassa.
Värittää vähän
erilaiseksi, jotta menis
paremmin läpi”

He voivat jutella
toisillensa melko
avoimesti, mutta tuskin
asiakas silti luottaa aivan
sataprosenttisesti.
Eikä luultavasti kerro
ihan kaikkea, mutta hän
silti pitää
ohjaajastaan,…hän
odottaa aina että tämä
tulee töihin.

. ei
Vaikka toinen on potilas, sitä
iskostettu hänen päähänsä. He
olivat molemmat kuitenkin ihmisiä.
Ei arvojärjestyksiä. Heille syntyi
ystävyyssuhde.
---Hoitaja kuuntelee; löytää oleelliset
avainasiat viestinnästä. Molemmat
pitävät sovituista ajoista kiinni.
Hoitaja antaa myös asiakkaalle
ajateltavaa ja haasteita…:”.

5. Yhteistoiminta

1. Tilanteessa olo
Muodollisesti
yhdessä

2. Yksi suuntaisuus
Valta
Valtapositio
Välttely
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3. Peli
Jännite
Vastakkainasettelu

4. Yhteistyö
Sopimus

Luottamus

Yhteinen suunta
hahmottuu
Puhutaan samaa kieltä

Sitoutuminen
Uusien asioiden yhteinen
kehittely

(©Mönkkönen 2001, 2002, 2018)

Pyöreän pöydän päätöksissä – tutkimusprosessi (Mönkkönen,
Kekoni, Pehkonen, Martikainen 2019)
•

Todellisten moniammatillisten asiakasneuvottelujen
tutkiminen vuorovaikutuksen näkökulmasta

•

Tutkimusaineiston kerättiin psykiatrisen avohoidon
yksiköstä aikuisen nuoren arviointikäynneiltä
( kolme moniammatillista palaveria, ammattilaisten kanssa
käytyjä reflektointikeskusteluja ja asiakkaan haastattelut

•
•
Kuva: simulaatio-oppimisen
arkistosta, Mönkkönen & Kekoni,
UEF
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Analyysin näkökulmana: miten asiakkaan tilanne
(diagnostinen arvio) rakentuu ja miten vuorovaikutus
ilmenee keskustelussa.
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YHTEENVETO:

DIALOGINEN KOHTAAMINEN
1. Asiakkaan
kunnioittava kohtaaminen
.
- tapa ’nähdä asiakas’, tunnistaa vahvuudet,
arvostava kielenkäyttö
2. Asiakkaan toimijuuden/osallisuuden
vahvistaminen
- arvokuuden ja merkityksellisyyden tutkiminen
- maltti odottaa asiakkaan toimijuutta
4. Kohtaava läsnäolo:
3. Yhteinen tiedonmuodostus
- uskallus viipyä tietämättömyydessä
- totuttujen positioiden rikkominen
- eri näkökulmien yhteinen puntarointi
4
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-

ammattilaisena omien rajojen ja
vahvuuksien tunnistaminen
ajan tarkoituksenmukainen käyttö (hitaus,
rytmi)
’yhdessä ajattelua’ virittävä kommunikaatio
(avoimet, tarkentavat kysymykset, yhdessä
ihmettely)

Kirjallisuutta sekä asiakastyön että työyhteisön
vuorovaikutuksesta

Huom! Mikäli joku teistä on kiinnostunut tilaamaan Moniammatillinen yhteistyö tai Vuorovaikutus
asiakastyössä- kirjaa, voitte lähettää minulle (kaarina.monkkonen@uef.fi) nimenne ja laskutusosoitteen, niin
lähetän tilauksen Gaudeamukselle. Tällöin kirjan saa ostaa 25 euron (norm. 32euroa) hintaan.
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Kirjallisuutta aiheesta
Saaranen Terhi, Silen-Lipponen Marja, Palkolahti Maria, Mönkkönen Kaarina, Tiihonen Miia, Marjorita Sormunen 2019.
Interprofessional learning in social and healthcare - learning experiences from large-group simulation in Finland. Prosessissa.

Äikäs Aino, Mönkkönen Kaarina, Issakainen Mervi, Kekoni Taru, Kasanen Kati, Karkkola Petri 2019. Moniammatillinen
opettaminen ja oppiminen yliopisto-opiskelijoiden kokemana – tutkimus osana monitieteisen opintojakson kehittämistyötä.
Prosessissa.

Kiitos!
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