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Vuorovaikutus on ihmisten välistä toimintaa. Työyhteisössä toimiva viestintä on 

avainasemassa. Vuorovaikutuksella välitetään tietoa, tunteita ja ajatuksia. Toimivalla 

vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys työssäjaksamiselle.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössämme vastaamme tilaajayksikön tarpeeseen kehittää 

työyhteisön vuorovaikutusta ja selkiinnyttää viestintää. Toteutimme toiminnallisen 

osuuden vuorovaikutuspajana keväällä 2019. Työpajaan osallistui hoitohenkilökuntaa 

ja heidän esimiehiään. Osallistujia oli noin 50. Tarkoituksenamme oli pureutua 

työyksikön vuorovaikutustilanteiden ongelmakohtiin, tuoda ne toiminnallisessa 

osuudessa esiin ja pohtia niihin ratkaisuja SWOT -analyysimenetelmää käyttäen.  

 

Tavoitteenamme oli, että työyhteisö löytää keinoja ja välineitä työyhteisön 

vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tavoitteenamme oli myös, että työyhteisö kokee 

SWOT -analyysin käytön helppona ja toimivana apuvälineenä ja voivat käyttää sitä 

tulevaisuudessa työkaluna löytääkseen työyhteisön kehittämiskohteet. 

 

Palautteiden mukaan SWOT-analyysi on toimiva ja helppo menetelmä 

vuorovaikutuksen ja sisäisen viestinnän kehittämisessä. Vuorovaikutuspajassa 

työskentely koettiin antoisaksi ja ratkaisuehdotuksia viestinnän selkiinnyttämiseen 

löydettiin. Vuorovaikutuspajatyöskentelyyn tulisi varata enemmän aikaa, jotta 

asioiden syvällisempi käsittely mahdollistuisi. 

 

 

Asiasanat: vuorovaikutus, viestintä työyhteisössä, SWOT-analyysi 
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Interaction is an action between people. In a work community functional communica-

tion is in key position. Through interaction information, emotions and thoughts are 

transmitted. Working interaction is an important factor for coping at work. 

 

In this functional thesis the needs of the subscriber unit will be answered. Their wish 

was to develop the community’s interaction and clarify the communication skills. In 

spring 2019 the functional part of the interaction workshop was carried out. The par-

ticipants of the workshop were the medical personnel and their head of unit, together 

there were about 50 participants. The purpose of the workshop was to focus on the 

problematic aspects of the workplace interaction and to think of solutions using the 

SWOT analysis. 

 

The objective was that the work community finds means and tools for the developing 

of the interaction of the work community. The objective was also that the work com-

munity would experience the use of the SWOT analysis as an easy and active instru-

ment and they are able to use it as a tool in the future in order to find the subjects of 

development of the work community. 

 

According to the feedback, the SWOT analysis is an active and easy method in the 

developing of interaction and of internal communication. Working in the interaction 

workshop was regarded as rewarding. In the workshop solutions were found that 

would develop the interaction. More time should be reserved for the interaction work-

shop, so that matters could be dealt with more profoundly. 

 

 

Keywords: interaction, communication in the work community, SWOT analysis 

 

 



 

 

SISÄLLYS 

 

 JOHDANTO ............................................................................................................. 4 

 VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖSSÄ .............................................................. 5 

2.1 Viestinnän tasot vuorovaikutuksessa .................................................................. 5 

2.2 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen ................................................................... 7 

2.3 Vuorovaikutuksen haasteet ................................................................................. 9 

2.4 Eettisyys vuorovaikutuksessa ........................................................................... 12 

2.5 Yhteenveto kirjallisuudesta ............................................................................... 13 

 SWOT VUOROVAIKUTUKSEN TUKENA ........................................................ 14 

 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ .............................................................. 16 

 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET ........................................ 17 

 VUOROVAIKUTUSPAJA SWOT-ANALYYSIMENETELMÄLLÄ.................. 18 

6.1 Vuorovaikutuspajan suunnitelma ..................................................................... 18 

6.2 Vuorovaikutuspajan toteutus ............................................................................ 21 

6.3 Vuorovaikutuspajojen ryhmätyöskentelyn purkaminen ................................... 23 

6.4 Palaute vuorovaikutuspajan SWOT-analyysityöskentelystä ............................ 27 

 POHDINTA ............................................................................................................ 29 

7.1 Toiminnan pohtiminen ...................................................................................... 29 

7.2 Ammatillinen kasvu .......................................................................................... 30 

7.3 Eettinen näkökulma .......................................................................................... 31 

7.4 Päätelmät ja kehittämisehdotukset .................................................................... 32 

LÄHTEET .................................................................................................................. 33 

LIITE 1. Kutsu osallistumiseen.................................................................................. 36 

LIITE 2. Työpajan taustamateriaali ........................................................................... 37 

LIITE 3. Palautelomake ............................................................................................. 40 

LIITE 4. SWOT kiitos -kortti .................................................................................... 41 

 

 



 

 JOHDANTO 

 

 

Vuorovaikutus on taitoa tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Sillä viitataan hyvään 

käyttäytymiseen, vastavuoroiseen viestintään, suvaitsevaisuuteen, yhteistyötaitoihin, 

toisten huomiointiin sekä hienotunteisuuteen (Kuusela 2013, 41–42.) Työyhteisön 

toimivan työskentelyn keskiössä on sujuva ja positiivinen vuorovaikutus (Hämäläinen 

2005, 130–131). Toimivan vuorovaikutuksen on todettu vähentävän 

sairauspoissaoloja ja tehostavan työtoimintaa (Manka 2011, 7).  

 

SWOT-analyysia käytetään suunnittelun- ja kehitystyön työkaluna. SWOT on 

lyhennys englantilaisista sanoista: Strengths eli vahvuudet, weaknesses eli heikkoudet, 

opportunities eli mahdollisuudet ja threats eli uhat. SWOT-analyysiä voidaan käyttää 

muun muassa liikeidean kehittämissuunnittelussa tai työryhmän toimivuuden 

kehittämisessä. Analyysissä käydään läpi neljä eri vaihdetta eli vahvuudet, heikkoudet, 

uhat ja mahdollisuudet. (Hyppönen 2008.) 

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja sen aiheena on vuorovaikutuksen 

kehittäminen työyhteisössä. Kartoitimme SWOT-analyysin avulla erään työyhteisön 

viestintää ja vuorovaikutusta, sekä näihin liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita. 

Halusimme jättää työyhteisölle työkaluja, joiden avulla he voisivat jatkossa kehittää 

omaa viestintää.  
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 VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖSSÄ 

 

 

2.1 Viestinnän tasot vuorovaikutuksessa 

 

Vuorovaikutus on ihmisten välistä toimintaa, sanallista tai sanatonta viestintää 

erilaisissa ympäristöissä. Viestintä voidaan jakaa erilaisiin tasoihin. Sanallisessa 

viestinnän tasossa on käytössä sanalliset ilmaisut, kielioppi ja kielenkäyttö. Tunteiden 

viestinnän tasolla välittyvät vuorovaikutuksen ilmapiiri ja eri tunnetilat. Tunnetilat 

tarttuvat henkilöltä toiseen. Tunteiden viestinnän tasoon kuuluu myös intuitiivinen 

viestintä, joka mahdollistaa empatian kokemisen. Fyysiseen viestintään kuuluu 

nonverbaalinen vuorovaikutus, sanaton viestintä. Voimien viestintä käsittää sekä 

sanallisen, että sanattoman viestinnän ja se pitää sisällään dynamiikan, johon 

vaikuttavat muun muassa dominoivat ja hyväksyvät elementit. (Kauppila 2005, 19, 

27.)  

 

Vuorovaikutuksen keskeisiin tasoihin kuuluvat myös itsensä ja työtovereiden 

tunteminen, tilannetaju, kiinnittyminen ihmisiin ja asioihin, ilmaisun, kuuntelemisen 

ja kyselemisen taito, empaattisuus, sitkeys ja keskittymisen taito, sekä terve itsetunto 

ja nöyryys. (Kamensky 2015, 217–221.) Työyhteisöllä on vastuu avoimen ja 

positiivisen ilmapiirin luomisessa. (Huttunen, Kvist & Partanen 2009, 24). 

  

Vuorovaikutustilanteissa on aina mukana muita. Kun työtoverit tuntevat toisensa 

hyvin, vuorovaikutus on parhaimmillaan voimaannuttavaa ja tuottavaa. Työtoverit ja 

tilanteet muuttuvat, joten tilannetaju on tärkeää. Osastopalaverinkin aikana voi omat 

sekä muiden mietteet ja prioriteetit muuttua. Tällöin tilanne vaatii henkistä 

joustavuutta, jota jokaisesta työntekijästä tulisi löytyä. Näin vuorovaikutus pysyy 

hyvänä. Työntekijä kiinnittyy usein joko toisiin työntekijöihin tai tavoitteisiin ja 

asioihin. Vuorovaikutus on hyvää silloin, kun työntekijällä on kyky kiinnittyä 

molempiin, niin toisiin työntekijöihin kuin asioihin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

työntekijä pystyy ymmärtämään mitä vuorovaikutuksessa toinen osapuoli tarvitsee tai 

tahtoo. Tuloksellisessa vuorovaikutuksessa tärkeää on, että pitää työtovereista aidosti. 

(Kamensky 2015, 217–218.)  
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Vuorovaikutuksessa ei riitä hyvä kyky ilmaista itseään puheella, vaan myös 

kuuntelemisen taidolla on tärkeä merkitys. Se kuinka passiivista tai aktiivista 

kuunteleminen on, on vuorovaikutuksen kannalta tärkeää. Vuorovaikutuksessa 

rekisteröidään vastapuolen sanat sekä kehon kieltä. Kuuntelemista tulisikin kaikkien 

harjoitella. Kuuntelemisella ja kyselemisellä voidaan edesauttaa vuorovaikutusta 

enemmän kuin itse puheella. Oikein asetetut ja muotoillut kysymykset edistävät hyvää 

vuorovaikutusta, kun taas huonosti muotoiltu kysymys voi hetkessä pysähdyttää koko 

vuorovaikutusprosessin. (Kamensky 2015, 218–219.) Kaikki ovat erilaisia, toisten 

ajattelu toimii nopeasti, kun taas toiset tarvitsevat aikaa ja hiljaisuutta saadakseen 

ajatukset kootuksi. Tällöin onkin tärkeä muistaa, että kaikki vastaavat eri rytmillä, 

joten juuri kysymysten muotoilulla vuorovaikutuksessa voi edesauttaa työtoveriaan 

ajattelemaan johdonmukaisemmin sekä löytämään uusia näkökulmia. (Heimonen & 

Nurmiluoto 2016, 111.) 

 

Keskittyminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa on tärkeää. Se kuinka läsnä 

työntekijä on vuorovaikutustilanteessa, näkyy siinä, kuinka keskittyneesti kuunnellaan 

ja puhutaan. Empaattisuus vuorovaikutuksessa on herkkyyttä toisen tarpeille, toiveille, 

tunteille sekä ajatuksille. Haasteelliset tilanteet tuovat parhaiten esiin hyvät 

vuorovaikutustaidot; tällöin tulee olla jämäkkä ja periksi antamaton, mutta samalla 

myös joustava ja tilannetta herkästi tulkitseva. Työntekijän terve itsetunto ja nöyryys 

edistävät hyvää vuorovaikutusta. Huono itsetunto voi heikentää vuorovaikutusta, sillä 

työntekijä ei pysty keskittymään, miettiessään mitä muut hänestä ajattelevat. Myös 

liian vahva itsetunto voi olla vuorovaikutuksessa haitaksi, tällöin terve nöyryys on 

voinut kääntyä ylimielisyydeksi. (Kamensky 2015, 220–221.) Arvostava kohtaaminen 

etenkin vaikeissa tilanteissa on tärkeää. Tällöin pienilläkin eleillä voi olla vaikutusta, 

sillä vaikeissa tilanteissa muistetaan pienimmätkin seikat. (Roos & Mönkkönen 2015, 

32.) 

 

Esimiehellä on tärkeä rooli positiivisen vuorovaikutusilmapiirin luomisessa. 

Inhimillinen, kuunteleva ja tukea antava esimies lisää yhteenkuuluvuutta 

työyhteisössä. Yhteistoiminta ja esimieheltä saatu yhteinen palaute voimistavat 

yhteenkuuluvuudentunnetta. Koulutuksesta ja työnohjauksesta voi olla apua 

positiivisen vuorovaikutusilmapiirin kehittämisessä. (Huttunen, Kvist & Partanen 

2009, 24, 26.) 
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2.2 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen 

 

Vuorovaikutustaitoja on mahdollista kehittää. Ihmisen kehittyminen sosiaalisilta 

taidoiltaan on pitkä, koko elämän kestävä prosessi. Vuorovaikutustaitojen eri osa-

alueiden hahmottaminen voi auttaa kehittymisessä. Kommunikoinnin kehittäminen 

vaatii omien tunteiden ilmaisua, omien tarpeiden ja pyrkimystensä esiin tuomista. 

Sosiaalinen kyvykkyys mahdollistaa työskentelyn erilaisissa ryhmissä tai 

neuvottelutilanteissa. Kokemuksen ja koulutuksen avulla sosiaalisen kyvykkyyden 

kehittäminen on mahdollista, riippumatta siitä onko ihminen luonnostaan ekstrovertti 

tai introvertti. Sosiaalinen herkkyys sen sijaan auttaa ymmärtämään toista osapuolta ja 

havaitsemaan toisen tilannetta sekä asemaa sosiaalisessa kentässä. Tähän liittyy myös 

empatian taitojen kehittäminen, joka on hoitotyössä tärkeää. (Kauppila 2005, 22–24. 

 

Keskeistä työyhteisön yhteisöllisyyden ja toimintatapojen kehittämisessä on yhteiset 

pelisäännöt. Teoksessa ”Voimaantuminen työyhteisön haasteena” käsitellään kuutta 

tiimin kehittymisen avaintekijää, jotka ovat sitoutuminen, luottamus, tarkoitus, 

kommunikaatio, osallistuminen sekä prosessiorientoituminen. (Heikkilä ja Heikkilä 

2007, 190–191.) 

 

Sitoutuminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja varmistaa että kaikki työskentelevät 

yhteisten päämäärien suuntaan ja jättävät henkilökohtaiset intressinsä ulkopuolella. 

Luottamus varmistaa, että kaikkia tuetaan ja kaikki ottavat tukea muilta vastaan. Tämä 

vaatii muiden kunnioittamista ja muiden käsitysten ymmärtämistä sekä uskoa omiin ja 

muiden kykyihin. Tarkoituksella pyritään varmistamaan, että tiimin sisällä 

ymmärretään toiminnan tarkoitus, oma rooli sekä yhteistyön merkitys. 

Kommunikaatiossa tulee esiin vuorovaikutus tiimin jäsenten välillä. Osallistuminen 

tuo esiin tiimiroolien merkityksen. Jokaisella on äänioikeus ja jokaisen ehdotuksia 

arvostetaan. Päätökset tehdään yhdessä. Prosessiorientoituminen on ehto sille, että 

tiimissä tiedostetaan se, mihin ollaan menossa ja millä keinoin. Näiden osien avulla 

työskentely monipuolistuu ja keskinäinen kunnioitus ja vuorovaikutus voivat kehittyä. 

Jokaisella on siis yksilönä ja työyhteisön jäsenenä vastuu vuorovaikutuksen 

kehittymisestä. (Heikkilä & Heikkilä 2007, 190–191.) 
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Vuorovaikutus sujuu parhaiten silloin, kun ilmapiiri on asiallinen ja jokainen 

työyhteisön jäsen saa tilaisuuden tulla kuulluksi ja kertoa mielipiteensä. Usein 

epäystävällisyys, kritisointi, puheenaiheen vaihtaminen itselle mieluisaan, välttely tai 

kiertely johtavat haluttomuuteen tehdä yhteistyötä. Käytännössä hyvät 

vuorovaikutustaidot ovat sitä, että arvostaa muita ja haluaa tehdä yhteistyötä, 

kuuntelee ja haluaa ymmärtää, ilmaisee itseään ja omia tunteitaan loukkaamatta muita, 

haluaa keskustella ja ratkaista ongelmia, hyväksyy erilaisia mielipiteitä, on valmis 

joustamaan sekä havainnoi tunteita, tapahtumia ja ottaa ne huomioon. (Kuusela 2013, 

42.) Jos työntekijä kokee vuorovaikutus taitonsa hyviksi, kokee työntekijä myös 

tiedonkulun, kommunikaation avoimuuden, asiantuntijuuden hyödyntämisen, tuen 

sekä arvostuksen hyväksi vuorovaikutuksessa (Kuivamäki & Patteri 2003, 78). 

 

Vuorovaikutusta on myös palautteen antaminen sekä saaminen. Joskus työntekijä 

tulkitsee palautteena oheisviestintää, sanomatta jääneitä ajatuksia ja tunteita. Joskus 

ne voivat olla ristiriidassa puhutun kanssa. Tällöin puhuttu asia voi saada uusia 

merkityksiä. Joskus työntekijä ei edes osaa ajatella, että on tulkinnut oheisviestintää 

väärin. Tällaisia ristiriitaisia tilanteita on vaikea, ottaa puheeksi, onko tulkinnut 

työtovein oheisviestintää oikein. Työyhteisöjen yleisin ongelma on tällainen saatu ja 

tulkittu palaute. Työtoveri ei tiedä olleensa palautteen antaja, eikä vastaanottaja kerro 

saaneensa sitä. Palautteen antaminen ja saaminen ovat tärkeitä, jotta voimme kehittä 

vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, sillä emme näe itse, kuinka toimimme ja 

vaikutamme työtovereihin (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 84, 88.) 

 

Palautetta antaessa on hyvä muistaa, että jokaisella ihmisellä on oma käsityksessä mitä 

on hyvä tai rakentava palaute. Tähän vaikuttavat henkilöhistoria sekä kokemukset 

aiemmista saaduista palautteista. Palautteenannossa on tärkeää huomioida viesti, joka 

halutaan antaa. Kontrolloinnin ja seuraamisen välittyessä palautteesta, sen vaikutus on 

erilainen, kuin jos huomioidaan kehittämis- ja innovaationäkökulma. Se, miten palaute 

ilmaistaan, vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka vastaanottaja kokee palautteen 

motiivin. (Kupias, Peltola & Saloranta 2011, 26–33.) 

 

Palautetta on usein helpompi antaa kolmannelle osapuolelle, luotetulle työtoverille, 

kuin asian omaiselle itselleen. Tämä kertoo puutteellisista vuorovaikutustaidoista, ei 

ole opittu antamaan toiselle kriittistä palautetta. Jotta asiaan tai ongelmaan saadaan 

muutos, tulisi palaute antaa suoraan asianomaiselle itselleen. Yleensä työtoveri myös 
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toivoisi saavansa palautteen suoraa työtoveriltaan tai esimieheltään kuin kolmannen 

osapuolen välittämänä. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 85; Järvinen 2017, 133.) 

Usein palautetta yritetään pehmittää ja se annetaan yleisellä tasolla sekä 

epämääräisesti, kuten meidän tulisi pitää tiukemmin kiinni sovituista asioita, joka 

tarkoittaa, että sinun tulisi pitää kiinni siitä mitä on sovittu. Tällä tavalla annettu 

palaute ei yleensä johda tilanteen korjaantumiseen, vaan voi jopa pahentaa sitä. Sillä 

usein se jolle palaute on tarkoitettu, ei osaa hahmottaa sitä.  (Seppänen-Järvelä & 

Vataja 2009, 85–86.) 

 

Palautteen tulisi olla konkreettista sekä kaksisuuntaista. Asiat, tilanteet, henkilöt ja 

tapahtumat kerrotaan tarkasti ja oma kokemus rehellisesti, tätä on konkreettisuus 

palautteessa. Kaksisuuntaisuus taas on sitä, että kummallakin on vain osa tiedoista, 

vain oma näkökulma asiaan. Tärkeää onkin auttaa vastaanottajaa tuomaan esiin oma 

näkökulma kysymällä sitä. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 86.) 

 

Positiivisen palautteen vastaanottaminen on myös hankalaa. Usein vain kiitetään 

saamasta palautteesta. Positiivista palautetta antaessa tulisi myös kertoa konkreettisesti 

mikä työtoverin toiminnassa oli hyvää, jotta palautteesta voi oppia. (Seppänen-Järvelä 

& Vataja 2009, 87.) 

 

 

2.3 Vuorovaikutuksen haasteet 

 

Usein kun työyhteisössä tulee vaikeuksia ihmissuhteissa, syytetään toista osapuolta: 

“Ei hänen kanssaan voi käydä asiallista keskustelua mistään”. Omassa toiminnassa ei 

nähdä virheitä. Hankalan työtoverin kanssa kohtaaminen on pidättyväistä ja 

varauksellista. Monesti nämä tilanteet kuitenkin jäävät jäytämään alitajuntaan ja 

kuluttavat energiaa. Vuorovaikutus on vastavuoroista, joten myös itse on voinut tehdä 

jotain väärää kohtaamistilanteessa, kuten sanonut pahasti, katsonut kummasti tai 

työtoverille on tullut tunne, ettei häntä kuunnella. Anteeksipyytäminen on hyvä keino 

purkaa tilannetta haastavan vuorovaikutustilanteen jälkeen. Vuorovaikutustilanteissa 

on aina kaksi osapuolta, ja todennäköistä on, ettei vastapuoli sitä tee. Anteeksi pyyntö 

helpottaa omaa mieltä. (Hämäläinen 2005, 134.)  
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Vuorovaikutustilanteissa tulisikin pyrkiä siihen, että oikeassa olemisesta tulisi luopua, 

sillä sen osoittaminen merkitsee työtoverin väärässä olemista ja oman paremmuuden 

korostamista. Näin työtoverin ajatukset eivät jää meidän itse lukitsemiemme ovien 

taakse. (Roos & Mönkkönen 2015, 33.) 

 

Haastavat vuorovaikutustilanteet ovat parhaita oppimisen ja itsetutkistelun paikkoja. 

Nämä työyhteisössä törmäyskurssille ajavat tilanteet pakottavat itsemme lujille, sitä 

alkaa toivomaan, että hankalista työtovereista pääsisi eroon. Aina kuitenkaan se ei ole 

ratkaisu, uudet työtoverit voivat olla yhtä haastavia ja vuorovaikutus heidän kanssaan 

vielä vaikeampaa. On hyvä katsoa peiliin ja miettiä mikä on omavastuuosuuteni 

vuorovaikutuksen ongelmissa. Jokaisesta haasteellista tilanteesta ei kuitenkaan pidä 

ottaa syyllisyyttä itselle, se on marttyyriyttä. Myös vastapuolen tulee tutkia itseään ja 

omia vuorovaikutustaitoja. Kun molemmat osapuolet miettivät omaa vastuutaan 

haastavassa tilanteessa, voidaan löytää ratkaisu. Haastavissa vuorovaikutustilanteissa 

voi miettiä: Mitä tästä voi oppia? Mitä työyhteisö voi tästä oppia? (Hämäläinen 2005, 

135.) 

 

Avoimuus ja rehellisyys vuorovaikutuksessa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tiedon 

panttaaminen ei ole ratkaisu. Usein työyhteisön muutoksessa tietoja ei välitetä 

eteenpäin. Tällöin juoruja ja huhuja on paljon liikkeellä. Esimieskään ei aina tiedä 

muutosprosessin lopputulemaa ja hänen onkin hyvä jakaa epävarmuutensa. Tämä 

haastaa työyhteisöä yhteiseen taisteluun esimiehen rinnalle. (Hämäläinen 2005, 131–

132.) Tärkeää on johdon, esimiehen ja työntekijöiden avoin tiedon kulku, 

vuorovaikutus ja yhteistyö (Kuivamäki & Patteri 2003, 74). Työyhteisön konflikteja 

lisää muutos ja lisääntyvät työpaineet. Johtamistyössä keskeisintä on sisäisten 

ongelmien ja ristiriitojen käsittely. (Järvinen 2014, 79.) Avoin, turvallinen sekä 

inhimillinen työyhteisö mahdollistaa työntekijöiden ammatillisen kasvun sekä oman 

persoonan käytön työssä. Lähtökohdiltaan hyvinvoivaa ja toimivaa työyhteisöä ei 

työnohjaus ja muut tukitoimet pysty korvaamaan. (Kurtti-Sonninen 2003, 250.) 

 

Työyhteisössä puhumattomuus on usein ongelma. Osastokokouksissa ei sanota 

mitään, ollaan hiljaa tai vain muutamat puhuvat. Kun olisi mahdollisuus hyvään ja 

rakentavaan vuorovaikutukseen, kertoa mielipiteitä sekä ehdotuksia, sitä ei tehdä. 

Vuorovaikutustaitoja olisi tärkeää parantaa. Työntekoa haittaa kommunikaation 

puutos ja pahimmillaan se voi sairastuttaa työntekijän. Työntekijä voi sairastua 
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esimerkiksi silloin, jos hänet on jätetty pitkään pois työyhteisön yhteisistä 

vuorovaikutustilanteista, hänelle ei kerrota tärkeistä muutoksista. (Järvinen 2014, 137–

139.)  

 

Tärkeää on tunnistaa työyhteisössä epäasiallisen kohtelun muotoja, joita ovat 

eristäminen työyhteisön vuorovaikutuksesta tai ryhmästä, selän takana puhumista, 

virheiden etsiminen toisten töistä, kritisointi, vähättely ja tiuskiminen. Epäasialliset 

kohtelut tulisi ottaa puheeksi työtoverin kanssa, joka käyttäytyy epäasiallisesti toista 

kohtaa sekä saattaa kokemus esimiehen tietoon. Joskus asian puheeksi ottaminen voi 

olla vaikeaa, koska työyhteisössä pelätään että, tilanne vain pahenee. Esimies sanoo, 

että hoitakaa keskenänne asia, jolloin leimaudutaan. On hyväksyttävä, että joku vain 

on sellainen ja pelätään, että itsestä on vaivaa tai jos ottaa puheeksi asian tilanne vain 

pahenee. Tällaisessa tilanteessa saatetaan myös kokea, että epäasiallisesti käyttäytyvä 

on esimiehen kaveri. Kun työyhteisössä puhutaan epäasiallisesta kohtelusta, vähentää 

se vaikeuksia ottaa se puheeksi. (Vartia, Olin, Kalavainen, Joki & Pahkin 2016, 20, 

28–29, 39.) 

 

Vuorovaikutuksessa tärkeää on positiivisuus. Virheiden ja epäkohtien esiin 

nostamisen sijaan keskusteltaisiinkin ratkaisuista, ei etsitä syyllistä. Työtoveria tulee 

kunnioittaa, jämäkkyyttä ei viestinnässä tarvitse menettää olemalla ystävällinen. 

Vanha sanontakin kertoo; sitä niittää mitä kylvää. (Hämäläinen 2005, 130–131.) 

Ristiriidat ovat normaalia elämää, mutta ne on ratkaistava. Tilanteen puheeksi otossa 

on hyvä etsiä toiveita ja ehdotuksia asian ratkaisemiksesi ennemmin, kuin hakea 

syyllisiä tai miettiä selityksiä sille miksi joku ei toiminut niin kuin piti. (Manka 2011, 

8.) 

 

Työyhteisössä tärkeää on toisesta välittäminen. Helposti sitä unohtaa toisen ja syyttää 

työkiirettä tai painetta päästä tuloksiin. Pienellä oman käytöksen muutoksella on 

helppo vuorovaikutuksessa kertoa toiselle, että välittää hänestä; tervehtii ja pysähtyy 

käytävällä ja kysyy mitä toiselle kuuluu. (Hämäläinen 2005, 133.) Juuri arkisilla 

taidoilla vuorovaikutuksessa kuten tervehtiminen, kuunteleminen, auttaminen sekä 

lupausten pitäminen edistävät positiivisuutta työyhteisössä (Manka 2011, 7). 

Vuorovaikutuksessa hienotunteisuudella on merkitystä. Hienotunteisuus näkyy 

ilmeissä, eleissä sekä äänensävyssä. Se ilmenee tavassa olla läsnä ja kuinka 

huomioidaan työtoverit. Vuorovaikutuksessa hienotunteinen työntekijä ei koskaan luo 
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tunnetta, että toisen esittämä kysymys olisi jotenkin huono. (Roos & Mönkkönen 

2015, 31,33.) 

 

Kaikilla on erilaisia puolustusmekanismeja, jollain ne voivat olla tyrmäävät 

kannanotot (Kamensky 2015, 224). Työtoveri voi tuntea olonsa uhatuksi ja alkaa 

puolustautumaan, kuuntelematta ensin mitä työtoverilla on sanottavana. Kuuntelu 

epäonnistuu, kun vahvasti tunteisiin liittyvät sanat tai asiat saavat aikaan vahvan 

puolustuksen tunnetilan työtoverissa. (Isoherranen, Nurminen & Rekola 2008, 63.) 

 

 

2.4 Eettisyys vuorovaikutuksessa 

 

Etiikka on oikean ja väärän pohtimista. Eettisten kysymysten pohtiminen haastaa 

punnitsemaan omaa arvomaailmaa. Keskustellessa etiikasta tulisi nähdä sen vaikutus 

kaikkeen toimintaan ja valintoihin, eikä ulkoistaa sitä erilliseksi ominaisuudeksi, 

vastuullisuusraportteihin tai eettisiin ohjeistuksiin. Vuorovaikutustilanteet ovat 

moninaisia, eikä eettisyys vuorovaikutuksessa ole yksiselitteistä. (Rydenfelt, H. & 

Juholin, E. 2016, 12–13, 23.) 

 

Eettisyyttä voidaan arvioida erilaisten teorioiden pohjalta. Velvollisuusetiikan 

näkökulmasta toimijalla on velvollisuus tehdä oikein. Seurausetiikan näkökulmasta 

oikeilla tai väärillä teoilla aikaansaadaan hyviä tai pahoja seurauksia ja tavoitteena on 

toimia oikein, jotta saavutetaan mahdollisimman hyviä seurauksia. Työyhteisössä 

eettisiksi velvollisuuksiksi vuorovaikutuksen näkökulmasta voidaan luokitella 

velvollisuus antaa tietoa (läpinäkyvyys) sekä salassapito. Seuraukset voivat olla 

positiivia tai negatiivisia. Jos vuorovaikutus lisää yksilön tai työyhteisön 

mahdollisuuksia toteuttaa oikeuksiaan tai lisäävät terveyttä ja turvallisuutta, 

seuraukset ovat positiivisia. Sen sijaan vuorovaikutuksen loukkaavuus tai siitä 

aiheutuva haitta työyhteisölle johtavat negatiivisiin seurauksiin. Vuorovaikutuksen 

eettisyyttä pohtiessa tulisi huomioida kenen intressejä annettu viesti palvelee. 

Työyhteisön viestinnässä on tärkeää huomioida myös työnantajaorganisaation arvot. 

(Rydenfelt, H. & Juholin, E. 2016, 12–23.) 

 

Tunteiden, niin myönteisten kuin kielteisten, tulee olla työyhteisössä sallittuja. 

Tunteita tulee työyhteisössä käsitellä rakentavasti yhteisten keskustelujen kautta. 
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Tukahdutetut tunteet voivat aiheuttaa työuupumusta. Tunteiden ilmaisun 

työyhteisössä ei kuitenkaan tule olla rajatonta. Tarkoituksena ei ole, että työtoverit 

toimivat terapeutteina. Tämä on rajoitettua tunteellisuutta ja se korostaa työyhteisön 

keskinäistä huolenpitoa, välittämistä sekä toisten auttamista ja tukemista. 

Vuorovaikutus on rakentavaa silloin, kun työtoverit huomioivat, tunnistavat sekä 

tiedostavat toisten tunteet ja tarpeet. Tunteiden rajoittaminen vuorovaikutuksessa on 

eettistä toimintaa, koska vuorovaikutukseen kuuluu aina vastavuoroisuus ja eettisen 

toiminnan yksi perusta on työtoverista huolehtiminen, välittäminen sekä auttaminen. 

Ammatillisestikin ihminen on tunteva ja toisten tunteita kunnioittava. (Paasivaara 

2009, 32–33.) 

 

 

2.5 Yhteenveto kirjallisuudesta 

 

Vuorovaikutustilanteen onnistumiseen vaikuttavat monet asiat. Jokaisella 

vuorovaikutustilanteeseen osallistuvalla on vastuu omasta toiminnastaan. Kaikilla on 

kuitenkin mahdollisuus kehittää vuorovaikutustaitojaan. Tämä vaatii yksilötasolla 

motivaatiota ja sitoutumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Osapuolten välinen 

rehellisyys ja luottamus tukevat hyvää vuorovaikutusta ja auttavat sitoutumisessa sekä 

lisäävät yhteisöllisyyttä. (Kuvio 1.)  

 

 

Kuvio 1. Työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä 
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 SWOT VUOROVAIKUTUKSEN TUKENA 

 

 

SWOT- analyysi on lyhenne sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses 

(heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). SWOT-analyysin 

kehittävää tiimiä johti Albert Humphrey, joka on yhdysvaltalainen liike- ja 

johtamiskonsultti. 1960–1970 luvuilla hän oli töissä Stanfordin tutkimuslaitoksessa, 

jossa hän keksi suunnittelumenetelmän. Humphrey ja hänen tiiminsä halusivat tietää, 

mikä oli syy yrityssuunnitelmien epäonnistumiseen ja miten epäonnistumista 

voitaisiin korjata. (Hyppönen 2008.)  

 

SWOT-analyysia käytetään organisaation tai työryhmän vahvuuksien, heikkouksien, 

mahdollisuuksien ja uhkien arvioimiseen. SWOT-analyysia voi käyttää moneen eri 

tarkoitukseen, mutta on tärkeää rajata mitä haluaa analysoida. SWOT-analyysia 

voidaan tehdä yksilölle tai ryhmälle, esimerkiksi sillä voidaan analysoida omaa 

toimintaa tai ryhmän yhteistä toimintaa. (Lindroos & Lohivesi 2004, 217.) SWOT-

analyysia käytetään, jotta voidaan arvioida esimerkiksi toimialan kasvua tai löytää 

kehittämiskohteita. Analyysi tuo esiin toimialan heikkoudet ja niiden uhat, jonka 

avulla on helpompi kehittyä ja parantaa toimintaa. (Lindroos & Lohivesi 2004, 217.) 

  

Kun toimiala tiedostaa omia vahvuuksia, on helpompi miettiä miten käyttää niitä 

hyväkseen. Heikkouksista voidaan kehittää vahvuuksia, voidaan myös ennakoida 

tulevaisuuden mahdollisuuksia ja käyttää ne hyväksi. Kun tulee esille mitkä ovat uhat, 

niitä on helpompi välttää. SWOT- analyysin tuloksien avulla saadaan 

toimintasuunnitelma mitä tehdään millekin asialle. (Lindroos & Lohivesi 2004, 217.) 

 

SWOT-analyysia on eniten käytetty organisaatiomaailmassa ja sitä käyttää paljon 

yritysjohtajat. SWOT- analyysiä on myös käytetty Brysselissä kansallisen politiikan 

painopisteiden määrittelyssä kansojen toimintatilojen suhteen. (Hyppönen 2008.) 

SWOT-analyysin teossa listataan arvioitavat asiat subjektiivisesti. Tämän takia on 

normaalia ja mahdollista että sama asia nousee sekä vahvuutena että heikkoutena. Kun 

SWOT-analyysia tehdään, analysoidaan ensin yksikön tai yrityksen tilanne ja sen 

avulla tehdään eri valintoja ja toimintasuunnitelmia kehittymiselle. (Vuorinen 2014, 

89.) 
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Toimintasuunnitelman teossa voidaan käyttää apukysymyksiä, esimerkiksi 

vahvuuksien kohdalla voidaan miettiä miten käyttää niitä hyväksi ja mitä vahvuuksia 

kannattaa vielä vahvistaa. Heikkouksissa mietitään miten niitä voisi poistaa tai välttää. 

Mahdollisuuksissa keksitään miten varmistaa, että niitä hyödynnetään kunnolla. 

Uhkien kohdalla on tärkeää miettiä miten poistaa tai lieventää niitä tai miten kääntää 

ne mahdollisuuksiksi (Vuorinen 2014, 89.) 
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 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tuottaa toimintaa tai opastusta ammatillisella kentällä. 

Työssä yhdistyvät käytännön toteutus eli toiminnallinen osuus ja kirjallinen osuus eli 

raportointi. Toiminnallinen opinnäytetyö lähtee liikkeelle aiheanalyysistä, eli 

ideoinnista, toimintasuunnitelman työstämisestä sekä teoreettisen viitekehyksen 

luomisesta. Näillä keinoin työlle luodaan raamit ja toimintaa ohjaa strukturoitu 

suunnitelma. Toteutusvaihe käsittää toimintatilanteen, joka työssämme on 

kehittämispäivä. Varsinainen kirjallinen työ koostuu teoriatiedosta, johon toiminta 

perustuu sekä työn raportoinnista, joka pitää sisällään havaitsemamme työn tulokset ja 

arvioinnin. Näillä keinolla osoitamme teoriatiedon ja ammatillisen käytännön 

yhdistämisen, kriittisesti arvioiden. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10, 23, 26–28, 41–

42.)  

 

Opinnäytetyömme alkoi tilaajayksikön yhteydenotosta. He toivoivat toimintaa 

työntekijöiden kehittämispäiville, aiheena ammatillisen vuorovaikutuksen 

kehittäminen. Opinnäytetyö on siis työelämälähtöinen ja antaa mahdollisuuden peilata 

omaa ammatillista kehitystä työelämän tarpeisiin (Vilkka & Airaksinen, 10, 17). 
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 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on pureutua työyksikön vuorovaikutustilanteiden 

ongelmakohtiin, tuoda ne toiminnallisessa osuudessa esiin ja pohtia niihin ratkaisuja 

SWOT -analyysimenetelmää käyttäen. Haluamme nostaa esiin positiivisia asioita 

vuorovaikutuksesta ja huomioida mahdollisuuksia kehittymiseen. 

 

Tavoitteenamme on, että työyhteisö löytää keinoja ja välineitä työyhteisön 

vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tavoitteenamme on myös, että työyhteisö kokee 

SWOT -analyysin käytön helppona ja toimivana apuvälineenä ja voivat käyttää sitä 

tulevaisuudessa työkaluna löytääkseen työyhteisön kehittämiskohteet. 
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 VUOROVAIKUTUSPAJA SWOT-ANALYYSIMENETELMÄLLÄ 

 

 

6.1 Vuorovaikutuspajan suunnitelma 

 

Aloitimme opinnäytetyön suunnittelun tammikuun 2019 alussa. 

Yhteistyökumppanimme toiveena oli, että aihe liittyisi vuorovaikutukseen. 

Valitsimme välineeksi SWOT-analyysin, jonka avulla tarkastella vuorovaikutusta 

työyhteisössä. Kuten Kamensky (2015, 217) toteaa, SWOT–analyysi on hyvä 

työväline selvittämään vuorovaikutustaitoja. Työyhteisö oli jo alustavasti 

osastotunnilla kartoittanut vuorovaikutuksen haasteita heidän työyhteisössään. Koska 

työyhteisö on jo aikaisemmin käsitellyt aihetta, helpottaa se todennäköisesti tulevaa 

työskentelyä sekä ajankäyttöä. Työyhteisöllä on käsityksemme mukaan tuoreessa 

muistissa käsiteltävä aihe ja uskomme, että meidän toiminnallisessa osuudessamme 

varmasti herää keskustelua. 

 

Vuorovaikutustyöpaja toteutuu tilaajayksikön kehittämispäivillä kahtena eri päivänä. 

Paja toteutuu yhdessä sosionomidiakoniopiskelijoiden kanssa, siten että molemmat 

tuottavat omat sisältönsä pajoihin. Molempina päivinä toteutus on samanlainen (kuvio 

2). Ensimmäinen toiminnallinen tuokio toteutuu noin puolentoista kuukauden päästä 

ensimmäisestä tapaamisesta, joten meidän aikataulumme on kiireinen, mutta tämän 

kaltainen tiivis aikataulutettu työskentely sopii meille. Toinen työpaja on viikon päästä 

ensimmäisestä.  

 

Kehittämispäivillä käymme läpi SWOT-analyysia ja nelikentän neljää osa-aluetta: 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ryhmissä työskennellessä jokainen 

lisää nelikentän jokaiseen sarakkeeseen ominaisuuksia itsestä ja työyhteisönsä 

vuorovaikutuksesta. Näin jokainen pohtii omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan 

suhteessa yhteisön ominaisuuksiin.  

 

Työyhteisössä on monta yksikköä, jossa osassa työntekijät työskentelevät yksin 

potilaan kotona ja läsnä voi olla potilaan omaisia sekä ystäviä. Tämä vaikuttaa ja 

vaikeuttaa työyhteisön vuorovaikutusta ja tarkoituksena on löytää heidän mielestään 

tärkeimmät vuorovaikutuksen haasteet ja niihin konkreettisia ratkaisuja. Työyhteisöstä 

osa työskentelee ryhmäkodissa, jossa on kuusi potilaspaikkaa ja vuoroissa heitä on 
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kaksi tai kolme työntekijää. Ryhmäkodissa työskentely tuo omanlaisensa haasteet 

vuorovaikutukselle. Odotamme minkälaisia vuorovaikutuksen haasteita työyhteisö 

nostaa esille ja millaisia konkreettisia ratkaisuehdotuksia heiltä nousee. 

 

Aikataulutusta suunnittelemme huolella. Aikaa tuokion pitämiseen on 55 minuuttia ja 

se tulee suunnitella hyvin järkevästi. Hioimmekin aikataulua useasti ja minuutin 

tarkkuudella. Pajan käymme muutaman kerran läpi ja samalla pohdimme kuinka 

argumentoida selvästi tehtävänanto. Harjoittelemme toiminnallisen tuokioin läpi myös 

yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, joilla on samana päivänä oma toiminnallinen 

työpaja.  

 

Aloitamme toisten opiskelijoiden kanssa yhdessä ja esittelemme itsemme; mistä 

olemme, keitä olemme ja minkä vuoksi olemme tulleet työyhteisön kehittämispäiville. 

Myös päivän lopuksi yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa kiitämme osallistujia 

osallisuudesta sekä keräämme palautteet yhdellä palautelomakkeella molempien 

ryhmien toiminnallisista osuuksista. Palkkioksi työyhteisö saa karkit sekä 

valmistamamme SWOT-analyysi kortit (liite 4).  

 

Aloitamme kertomalla lyhyesti, mikä on SWOT-analyysi ja mihin sitä käytetään. 

Samalla jaamme yksilötyöskentelyyn käytettävän SWOT-analyysi pohjan, jonka 

jokainen täyttää itse miettien henkilökohtaisella tasolla omaa vuorovaikutusta sekä 

ryhmän vuorovaikutusta SWOT-analyysin nelikenttämallin pohjalta. Korostamme, 

että kenenkään ei tarvitse jakaa muille mitään mitä he eivät halua, tämä on vain heitä 

varten. Tahdomme, että tieto siitä, ettei tuotosta tarvitse jakaa muille, saa heidät 

pohtimaan asiaa laajemmin, syvällisemmin ja rehellisemmin. Teemme SWOT-

analyysi pohjaan ruudukon ja ruudukon taustalle himmeällä tukikysymyksiä 

helpottamaan pohdintaa. Aikaa heillä on tähän noin viisi minuuttia. 

 

Seuraavassa vaiheessa ryhmät pohtivat yhdessä minkälaisia vuorovaikutuksen 

haasteita heidän työyhteisössään on ilmennyt ja nostavat ryhmän mielestä yhden 

tärkeimmän vuorovaikutuksen haasteen. Tämän tärkeimmän haasteen he kirjoittavat 

värilliselle isolle post-it-lapulle. Tässä vaiheessa heillä on myös halutessaan 

mahdollisuus tuoda esiin huomioita omista SWOT-analyyseistaan. Tähän on varattu 

aikaa noin viisi minuuttia.  
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Kolmannessa osuudessa tarkoituksena on pohtia samoissa ryhmissä, minkälaisia 

konkreettisia ehdotuksia heillä on haasteen ratkaisemiseksi. Tarkoituksena on 

painottaa heille, että he pohtivat konkreettisia ratkaisuja. Nämä ratkaisut he kirjaavat 

ylös eriväriselle post-it-lapulle kuin haasteen. Myös tähän heillä on aikaa noin viisi 

minuuttia.  

 

Viimeisenä osiona on tehtävän purku. Ryhmät tulevat vuorollaan tilan eteen ja 

liimaavat post-it-laput näkyville. Ryhmät kertovat omin sanoin oman 

vuorovaikutukseen liittyvän haasteensa ja minkälaisia konkreettisia 

ratkaisuehdotuksia he ovat löytäneet sekä mitä he ovat pohtineet ryhmässä aiheesta. 

Tässä on tarkoitus herättää keskustelua muiden työyhteisön jäsenten kanssa, ovatko he 

samaa mieltä ja mitä ajatuksia haaste heissä herättää ja onko heillä jotain 

lisäehdotuksia. Tähän purku osioon olemme varanneet eniten aikaa ja siihen 

haluamme myös panostaa. Viimeiseen osioon jää aikaa noin 35 minuuttia eli jokaiselle 

ryhmälle on varattuna reilu 8 minuuttia.  

 

Ryhmätyöskentelyn suunnittelussa päädyimme noin neljän-viiden hengen ryhmiin, 

joita olisi neljä. Noin neljän-viiden hengen ryhmät ovat hyvän kokoisia, se ei ole liian 

iso, näin jokainen ryhmäläinen saisi puheenvuoron. Neljä ryhmää toimii 

aikataulullisesti parhaiten, aikaa purulle ja keskustelulle jää näin optimaalisesti 

parhaiten aikaa. Emme halua, että purussa loppuu aika kesken, koska se on tärkein 

osuus. Toivomme, että keskustelua syntyy ja työyhteisö saa avaimia vuorovaikutuksen 

parantamiseen sekä, että he pohtivat mitä minä itse voin tehdä vuorovaikutuksen 

parantamiseksi. 

  

 

 

 

 

Kuvio 2. Vuorovaikutuspajan kulku 

 

Kysymykset muotoutuivat helposti SWOT-analyysin pohjalta. Toisten opiskelijoiden 

kanssa yhdessä harjoittelu selkeytti aikataulua sekä tehtävänannon ilmaisua. Toisten 

opiskelijoiden palautteen pohjalta vielä hienosäädimme kysymyksien sanamuotoja.  
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Halusimme tehdä Power Pointin tukemaan toiminnallista osuutta (Liite 2). Power 

Point-esitys on selkeä ja helppolukuinen. Siinä on lyhyesti SWOT-analyysista, 

toiminnallisten osuuksien kysymykset sekä lopuksi lainaus Diakonia-

ammattikorkeakoulun seinältä. Diakonia-ammattikorkeakoululla on mietelauseita 

ympäri rakennusta. Löysimme yhden, joka sopi hyvin teemaamme.  

 

Tarkoituksenamme on kellottaa puhelimilla työpaja, näin pysymme aikataulussa. 

Kaikissa ajoissa on hieman liukumisen varaa ja tarkoituksena on mennä ryhmän 

dynamiikan mukaan, jos näyttää että he tarvitsevat enemmän aikaa ratkaisujen 

pohdintaan, sen he saavat ja toiset osuudet voivat mennä nopeammin kuin olimme 

ajatelleet. 

 

 

6.2 Vuorovaikutuspajan toteutus 

 

Vuorovaikutuspajatyöskentelymme alkoi siitä, että lähetimme työyksikön 

osastonhoitajalle sähköpostitse kutsun työpajaamme (Liite 1). Järjestimme 

vuorovaikutuspajat tilaajayksikön kehittämispäivillä. Kehittämispäiviä oli kaksi ja 

osallistujia oli noin puolet työyhteisöstä kummallakin kerralla. Yhteensä osallistujia 

oli noin 50 henkilöä. Ensimmäinen vuorovaikutuspaja toteutui Helsingissä ja toinen 

Vantaalla.  

 

Ennen työpajaamme ohjaava opettaja esitteli itsensä ja meidät. Opettajan 

puheenvuoron jälkeen me ja toiset opiskelijat avasimme päivän suunnitelman ja miten 

olimme suunnitelleet edetä. Yhteisen avauksen jälkeen pääsimme aloittamaan oman 

työpajamme Power Pointin avulla. Jaoimme etukäteen keskenämme puheenvuorot 

diojen mukaan, mutta toteutuksessa täydentelimme toisiamme, jotta työskentely olisi 

luonnollisempaa. Purkuvaiheessa keskustelu oli vapaampaa ja kaikki osallistuivat 

keskusteluun.  

 

Molempina päivänä otimme aikaa kahdella puhelimella. Toisella puhelimella 

ajastimme koko vuorovaikutuspajan, ja toisella aikataulutimme eri osien pituutta. 

Näiden avulla pysyimme suunnitellussa aikataulussa. SWOT-analyysimallin 

esittelyyn olimme varanneet enemmän aikaa, kuin todellisuudessa tarvitsimme. 

Purkuosuudessa tämä aika oli kuitenkin tarpeen. Molempina päivinä pysyimme 



22 
 

 

aikataulussa ja työpaja eteni hyvin suunnitelmien mukaan. Toisena päivänä aika venyi 

purkuosion kohdalla. Tämä venytti koko esityksen noin kaksi minuuttia yli 

suunnitellusta ajasta, joka oli 55 minuuttia.  

 

Power Point tuki työpajatyöskentelyä toivomallamme tavalla. Sillä välin, kun yksi 

meistä kertoi SWOT-analyysistä, kaksi muuta jakoivat kaikille omat SWOT-analyysi 

paperit. Tämän jälkeen ryhmä sai ohjeistuksen analysoida omaa sekä työyhteisön 

vuorovaikutusta SWOT-analyysin avulla. Kerroimme, että paperit jäävät heille itselle, 

eikä muille tarvitse jakaa omia pohdintoja. Painotimme, että SWOT-analyysipaperin 

pohjalla haalealla värillä olevat kysymykset ovat tukikysymyksiä, eikä kaikkiin 

tarvitse välttämättä vastata. Tämän osion tarkoituksena oli siis herätellä aiheeseen. 

Henkilökohtaiseen analysointiin oli varattu viisi minuuttia, mutta venytimme osiota 

molemmissa työpajoissa melkein seitsemään minuuttiin, koska suuri osa oli vielä 

täyttämässä paperia, kun viisi minuuttia oli mennyt. Kun näytti siltä, että kaikki olivat 

tehneet oman henkilökohtaisen analyysin, siirryimme toiseen vaiheeseen, joka oli 

ryhmittäytyminen.  

 

Molemmissa työpajoissa jaoimme osallistujat neljään ryhmään. Pyysimme ryhmiä 

pohtimaan yhdessä ensin keskeisiä haasteita työyhteisön vuorovaikutuksessa. 

Joissakin ryhmissä nousi enemmän haasteita esiin. Tähän pohdintaan annoimme noin 

seitsemän minuuttia aikaa. Vaikka katsoimme ajastinta, huomioimme myös ryhmän 

etenemistä. Kun näytti siltä, että kaikki olivat valmiit ja nostaneet oman haasteen esiin, 

siirryimme seuraavaan kohtaan.  

 

Kolmannessa vaiheessa ryhmän tarkoituksena oli keksiä konkreettisia 

ratkaisuehdotuksia nostamalleen haasteelle. Ohjeistuksena oli, että ehdotuksia voi olla 

yksi tai useampia. Tähän vaiheeseen olimme suunnitelleet käytettäväksi noin viisi 

minuuttia, toteutuksessa ryhmät tarvitsivat aikaa noin seitsemän minuuttia.  

 

Viimeinen vaihe oli varattu jokaisen ryhmän oman pohdinnan esitykseen muille 

osallistujille. Tähän osioon olimme varanneet eniten aikaa ja pysyimme aikataulussa. 

Toisten ryhmien purku herätti enemmän keskustelua, kuin toisten. Näin saimme aikaa 

tasattua ja kaikilla ryhmillä kului purkuun noin kuusi - kahdeksan minuuttia. Ryhmän 

esitettyä omat haasteensa ja niihin konkreettiset ratkaisuehdotukset, pyrimme siihen, 

että muu ryhmä kommentoisi ja toisi omia mielipiteitä esiin haasteesta tai ratkaisuista. 
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Molemmilla kerroilla keskustelun käynnistymiseen tarvittiin hieman rohkaisua. 

Kommentoimme itse ryhmien esitystä ja avasimme keskustelua, joka herätti muut 

osallistujat mukaan keskusteluun. Ensimmäisessä vuorovaikutuspajassa nousi esiin 

enemmän toisistaan poikkeavia haasteita, mutta jälkimmäisessä työpajassa haasteet 

olivat enemmän samankaltaisia. Vaikka työpajojen haasteet eivät olleet täysin 

samanlaisia niissä yhdistyi samoja teemoja. 

 

Ensimmäisessä vuorovaikutuspajassa teimme lyhyen yhteenvedon läpikäydyistä 

asioista. Jälkimmäisellä kerralla aika oli loppua kesken, joten lopetus oli 

suoraviivaisempi. Vuorovaikutuspajan jälkeen kiitimme osallistujia. Tässä välissä 

pidimme viiden minuutin tauon, jonka jälkeen oli toisten opiskelijoiden pajan vuoro. 

Lopuksi jaoimme osallistujille yhteiset palautelomakkeet, joista kaksi kysymystä oli 

meidän osuudestamme ja kaksi heidän osuudestansa. Pyysimme palauttamaan 

lomakkeet, jonka jälkeen tarjosimme kaikille kiitokseksi karkkia ja meidän 

tekemämme SWOT-kortit.  

 

Vuorovaikutuspajojen jälkeen saimme opettajilta ja muilta oppilailta palautteen. 

Palautteen pohjalta lisäsimme Power Point esitykseemme yhden dian lisää ja 

avasimme SWOT-analyysiä hieman tarkemmin, edelleen hyvin lyhyesti, sillä emme 

halunneet vähentää työpajatyöskentelystä aikaa. Tarkoituksena oli, että molemmat 

vuorovaikutuspajat ovat sisällöltään samanlaiset ja että koko työyhteisö pääsisi 

pohtimaan ehdotuksia omien vuorovaikutusmenetelmien kehittämiseen. 

 

 

6.3 Vuorovaikutuspajojen ryhmätyöskentelyn purkaminen 

 

Seuraavaksi tarkoituksenamme on käydä läpi toiminnallisessa osuudessa esiin 

nousseet haasteet ja niihin ehdotetut konkreettiset ratkaisut. Käymme osiot läpi päivä- 

ja ryhmä kerrallaan. Näin saamme selkeytettyä tuotoksen purkua.  

 

Ensimmäisen ryhmän osuudessa nousi vuorovaikutuksen haasteiksi jääräpäisyys, 

konservatiivisuus sekä muutosvastarinta. Tähän konkreettisiksi ratkaisuehdotuksiksi 

ehdotettiin toisen kuuntelun tärkeys, kompromissien teko, ilmaisutapa 

vuorovaikutuksessa, sekä tiimin yksimielisyys. Kiireisissä työelämän tilanteissa 

läsnäolo ja toisen kuuntelu voi olla haastavaa. Työyhteisössä kohtaamiset työkaverin 
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kanssa voivat olla lyhyitä, joten läsnäolon merkitys korostuu. Ryhmä kertoi, että 

yksikössä työskennellään yleensä yksin ja monet pitkäaikaiset työntekijät ovat 

omaksuneet tietynlaisen tavan toimia. Näin ollen uusien toimintamallien 

omaksuminen voi olla haastavaa. Kuitenkin kompromissien tekeminen on tarpeen, 

jotta työtä ja toimintatapoja voidaan kehittää. Tässä siis pysähtyminen ja toisten 

ehdotusten kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Kompromisseja voi tehdä 

työyhteisössä yhdessä suunnitellen ja myös omassa henkilökohtaisessa toiminnassaan. 

On tärkeää miettiä, kuinka asiat tuodaan esiin. Ilmaisutavallaan voi vaikuttaa siihen, 

kuinka viesti vastaanotetaan. 

 

Asenne nostettiin yhdeksi vuorovaikutuksen haasteeksi. Tähän ryhmä ehdotti 

ratkaisuksi huumoria, kuuntelemista, positiivisuutta, avarakatseisuutta, rohkeutta 

kysyä sekä tulkinnan arviointia. Huumorilla ja positiivisuudella voi vaikuttaa sekä 

omaan mielialaansa ja koko työyhteisön ilmapiiriin. Keskustelussa korostettiin sitä, 

että positiivinen asenne vie vähemmän energiaa, kuin negatiivinen. Avarakatseisuuden 

arveltiin lisäävän ymmärrystä toisen näkökulmaa kohtaan. Vuorovaikutustilanteiden 

väärinkäsitysten välttämiseksi ryhmä ehdotti rohkeutta kysyä suoraan työkaverilta 

epäselvässä tilanteessa, sekä välttämään omaa tulkintaa, spekulointia.  

 

Yhdessäolon puutteen koettiin heikentävän viestintää, koska työntekijät ovat erillään 

muista. Tämä luo väärinkäsityksiä sekä haasteita asioiden ilmaisemiseen. Suoraa 

palautteen antoa toivottiin. Todettiin, että hankalia vuorovaikutustilanteita on käyty 

läpi ilman asianosaisten läsnäoloa ja selän takana puhuminen on ollut ongelma 

työyhteisössä. Tähän konkreettisena ehdotuksena tuli nollatoleranssi selän takana 

puhumisen suhteen. Keskustelussa todettiin, että asiat eivät voi muuttua, mikäli 

asianomainen ei ole ongelmasta tietoinen. Rakentava palaute on siis ensiarvoisen 

tärkeää. Tiimin yhteisien kohtaamisten ajateltiin auttavan vuorovaikutuksen 

parantamisessa ja ryhmä toivoi tiimipalavereita olevan useammin. Jokaisen tulisi 

miettiä henkilökohtaisella tasolla omaa vuorovaikutustaan ja tapaansa ilmaista asiat, 

jotta väärinkäsityksiä ei synny. Myös kuuntelijalla on vastuu tarkentaa kysymällä, 

onko ymmärtänyt kuulemansa oikein. Kaikilla on siis vastuu sekä puhujana että 

kuuntelijana. Koti-asiat olisi hyvä jättää kotiin, eikä antaa niiden vaikuttaa 

ammatilliseen persoonaansa. Kuitenkin tulee muistaa, että jokainen on vain ihminen. 

Kaikilla on joskus huonoja päiviä, mutta tällöin asia on hyvä tuoda esiin, jotta se ei 

vaikuta vuorovaikutustilanteisiin ammatillisessa ympäristössä.  
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Viimeinen ryhmä nosti vuorovaikutuksen haasteeksi niin kutsutun rikkinäinen 

puhelin- tilanteen. Tätä käsittelimme myös aikaisemmissa ryhmissä. Ratkaisuksi 

esiteltiin vuorovaikutuksen ISBAR. ISBAR on hoitoalalla käytetty raportointikaava, 

jonka tarkoituksena on varmistaa, että oleelliset asiat tulee nostettua esiin ja että 

väärinkäsityksiltä vältytään (Tamminen & Metsävainio 2015, 340). Tämä sai koko 

ryhmältä kannatusta ja se koettiin hyväksi keinoksi luoda raamit työyhteisön 

vuorovaikutukselle.  

 

Toisen kehittämispäivän ensimmäinen ryhmä kuvasi hoitajien eri näkemysten 

aiheuttavan haastetta vuorovaikutukseen. Tähän ratkaisuksi toivottiin aikaa ja paikkaa 

keskusteluun. Ryhmäkodissa järjestyy viikoittaiset keskustelutilaisuudet, mutta 

kotihoitotiimeissä tällaiseen ei ole vastaavaa mahdollisuutta. Tiimipalavereiden 

koettiin olevan hyvä foorumi tähän. Tämä vaatii myös hyvää työvuorosuunnittelua, 

jotta kaikilla on tasapuolisesti mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin.  Yhteisessä 

keskustelussa ehdotettiin viestivihkoa, jossa asialistaa suunniteltaisiin etukäteen. 

Tähän kompastuskivenä nähtiin uskalluksen tai luottamuksen puute tuoda haastavia 

asioita esiin. Ratkaisuksi ehdotettiin sähköistä viestivihkoa esimiehen sähköpostiin. 

Esimies toimisi palavereissa puheenjohtajana ja haastavat asiat käsiteltäisiin 

anonyymisti, turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Nämä asiat vaativat 

työntekijöiltä sitoutumista osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. 

 

Seuraava ryhmä nosti esiin vuorovaikutuksen haasteeksi vahvat ja ehdottomat 

persoonat työyhteisössä. Ratkaisuiksi ryhmä esitti kaikkien mukaan ottamisen ja 

huomioimisen, erityisesti uudet hoitajat. Ryhmäkodin eettiset kahvihetket koettiin 

hyvänä paikkana keskustella tasa-arvoisessa ilmapiirissä. Asialinjalla pysymistä 

toivottiin. Ammatillisuus tulisi säilyttää työpaikalla. Keskustelussa todettiin yhdessä, 

että työpaikalla vuorovaikutustilanteissa olisi hyvä muistaa, että työsuhde ei ole 

kaverisuhde: kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen. Myös 

Mäkisalo-Ropponen (2012, 99) painottaa, että työyhteisössä kaikista ei tarvitse pitää, 

mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen, pystyttävä keskustelemaan asioista, eikä 

kenenkään totuus ole ainoa totuus, sillä jokainen näkee asiat omasta taustasta käsin.  

Kaikkien tulisi pystyä joustamaan ja tekemään kompromisseja tasapuolisesti, jotta 

hiljaisemmatkin pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä. Työyhteisössä ketään ei pitäisi 

joutua pelkäämään tai jättää asioita selvittämättä sen vuoksi, että yleisessä tiedossa on 
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toisen hyökkäävä tapa verbaalisissa tilanteissa. Nämä asiat tulisi pystyä työyhteisössä 

ammatillisesti selvittämään.  

 

Kolmannessa ryhmässä otettiin esiin vuorovaikutuksen haasteeksi se, että keskustelu 

työkaverin kanssa tapahtuu usein potilaan läsnä ollessa. Kotitiimeissä yksinäisyys 

koettiin kuormittavaksi tekijäksi ja osaltaan vaikuttavan negatiivisesti 

vuorovaikutukseen, sillä työyhteisön tukea ei ole jatkuvasti saatavilla. Nämä tekijät 

yhdessä voivat vähentää työyksikön yhteisöllisyyden tunnetta ja siten toimivaa 

vuorovaikutusta. Haasteeksi nähtiin myös ihmisten erilaisuus ja tähän konkreettisena 

ratkaisuna annettiin yhteisten sääntöjen noudattaminen. Väsymyksen arveltiin 

heikentävän työntekijän omaa työssäjaksamista ja sitä kautta heikentävän hyvää 

vuorovaikutusta. Työssäjaksamisen uskottiin paranevan toimivan 

työvuorosuunnittelun avulla. Keskustelussa tuotiin esiin nollatoleranssi selän takana 

puhumisen suhteen, sillä se jatkaa negatiivisuuden kierrettä ja heikentää 

työhyvinvointia molempien osapuolien suhteen.  

 

Viimeisessä ryhmässä käsiteltiin puolueettomana vuorovaikutustilanteessa, jossa 

kollegoilla on kärhämää. Osalla oli toiveena saada rohkeutta puolustaa heikompaa 

ristiriitatilanteissa. Yleisesti toivottiin, että jokaisen mielipide tulisi kuuluviin ja 

avoimelle keskustelulle olisi mahdollisuus. Hämäläinen (2005, 142) muistuttaa, että 

riitatilanteissa työyhteisössä ei ole ulkopuolisia jäseniä. Kun mielipidettä kysytään, 

puolta ei tarvitse valita, mutta varmasti mielessä on jonkinlainen käsitys siitä, miten 

riita tulisi ratkaista.  Jos sitä ei osaa sanoa, on tehtävänä vaatia osapuolten selvittävän 

välinsä. Kärhämän puheeksi ottamattomuus mahdollistaa sen jatkumisen ja myrkyttää 

työyhteisöä. Myös ne, jotka katsovat asioita läpisormien, ovat syyllisiä, he ovat 

asioiden mahdollistajia. (Hämäläinen 2005, 142). 

 

Keskusteluiden pohjalta konkreettisiksi ratkaisuehdotuksiksi vuorovaikutustilanteiden 

haasteisiin ehdotettiin, että tiimipalavereita tai muita yhteisiä kohtaamisia olisi 

useammin. Vuorovaikutukseen toivottiin selkeät ja yhtenäiset pelisäännöt, 

jämäkkyyttä, avoimuutta ja selkeyttä. Vuorovaikutuksen ISBAR voisi olla 

työyhteisössä hyvä keino luoda raamit hyvälle vuorovaikutukselle. Selän takana 

puhumisen suhteen nollatoleranssi olisi ehdoton ja vaatii kaikkien sitoutumista. 

Ongelmatilanteisiin olisi syytä puuttua varhain, ennen kuin tilanne kärjistyy. 

Hämäläinen (2005, 141) kehottaa myös puuttumaan ongelmiin heti. Uusien 
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toimintatapojen löytymiseen vaaditaan kärsivällisyyttä, aikaa ja useita kokeiluja, 

ennen kuin toimivat vuorovaikutustavat löytyvät.  

 

Yhteisistä pelisäännöistä luistaminen aiheuttaa muissa työntekijöissä ärtyneisyyttä, 

työmotivaation laskua sekä stressiä. Joskus työntekijällä voi olla puutteelliset tiedot 

yhteisistä pelisäännöistä tai hän ei tiedä, kuinka toimia ja käyttäytyä työpaikalla 

työtoverina. (Vartia, Gröndahl, Joki, Laitinen & Soini, 2016, 25,35.) 

 

Kuvio 3. Vuorovaikutushaasteiden ratkaisumalli 

 

 

6.4 Palaute vuorovaikutuspajan SWOT-analyysityöskentelystä 

 

Keräsimme vuorovaikutustyöskentelyn jälkeen osallistujilta nimettömät 

palautelomakkeet (Liite3). Palautteen perusteella useat osallistujat pitivät työskentelyä 

mielenkiintoisena ja kokivat sen antaneen uusia näkökulmia ja ratkaisuja 

vuorovaikutuksen kehittämiseen. Vuorovaikutuspajan koettiin etenevän loogisesti. 

Ryhmätyöskentely ja yhdessä asioiden pohtiminen koettiin hyväksi keinoksi asioiden 

läpikäymiseen ja ratkaisujen pohtimiseen. Yksi vastaajista nosti esiin, ettei koe tämän 

tyyppistä työskentelyä luontevaksi. Kehittämispäiville osallistui työntekijöitä eri 

työyksiköistä ja yksi vastaaja toi esiin, että oli mielenkiintoista kuulla myös muiden 

kuin omien työkavereiden näkökulmia asioihin. 

•Sitoutuminen

•Omien työtapojen 
muutos

•Muutoksen kriittinen 
tarkastelu

•Mikä onnistui, mitä 
jäi saavuttamatta?

•Yhdessä pohtiminen

•Luova ideointi, 
konkretia käytäntö 
huomioiden

•Ongelman 
tunnistaminen

•Muutostarve

Vuorovaikutuksen 
haaste

Konkreettinen 
ratkaisuehdotus

Kokeilu 
käytännössä

Toimivuuden 
arviointi



28 
 

 

 

Palautteen mukaan ongelmat, joita pohdittavaksi nousi, olivat ennestään tiedossa ja 

juuri konkreettisia ratkaisuja jäätiin kaipaamaan. Käytössä ollut aika koettiin lyhyenä 

ja asioiden pohtimiselle ryhmissä olisi kaivattu enemmän aikaa, jotta konkreettisia 

työkaluja olisi löytynyt. Muutamat toivat esiin, että tehtävänanto oli alkuun haastava 

ymmärtää, mutta tehtävät olivat auenneet tilanteen edetessä. Kaikkiaan 

vuorovaikutustyöpaja koettiin positiivisena ja hyödyllisenä. Pajan jälkeen saimme 

suullisena palautteena kiitoksia rohkeudesta, joka näkyi työpajan vetämisessä.  
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 POHDINTA 

 

 

7.1 Toiminnan pohtiminen 

 

Jotta hoitotyö onnistuu, on työntekijöiden keskeisellä vuorovaikutuksella suuri 

merkitys. Hyvä vuoroikutus vaikuttaa myös yhteisöllisyyteen työyhteisössä. Hyvä 

yhteistyö ja yhteisöllisyys perustuvat luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. 

Työhyvinvointiin vaikuttavat työyhteisössä sujuva yhteisötyö ja vuorovaikutus. 

Sairaanhoitajien koulutuksessa tulee panostaa vuorovaikutustaitoihin. Erityisesti 

hoitohenkilökunnan keskinäisiin vuorovaikutustaitoihin tulee kiinnittää huomioita. 

(Ylitörmänen 2011, 53.)  

 

Tooden teoksessa motivaatio määritellään arvopohjaiseksi, psykobiologisesta 

ärsykkeestä johtuvaksi sisäiseksi haluksi. Se aktivoi ja ohjaa ihmisen käyttäytymistä 

itseään, muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Tekstissä käsitellään miten hoitajan 

työmotivaatio vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä ja suorituskykyynsä. Tämän vuoksi 

olisi tärkeää kiinnittää enemmän huomioita hoitajien työmotivaatioon. (Toode 2015, 

12).   

 

Vuorovaikutuspajassamme käytimme SWOT-analyysiä pohjana työyhteisön 

vuorovaikutuksen analyysiin ja kehittämiseen. Vuorinen (2014, 89) painottaa 

kirjassaan, kuinka tärkeää on nostaa esille arvioitavat aiheet työyhteisössä ja tehdä 

toimintasuunnitelma niiden kehittämiseen tai esimerkiksi poistamiseen kokonaan. 

Vuorovaikutustyöpajassa jokainen osallistuja täytti SWOT-analyysin nelikentän 

omasta näkökulmastaan. Ryhmissä pohdittiin koko työyhteisön 

vuorovaikutushaasteita ja kehitettiin niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia, omaa 

nelikenttää hyödyntäen. Työpaja tuotti hyvää ja rakentavaa keskustelua, sekä 

konkreettisia ratkaisuehdotuksia vuorovaikutuksen parantamiseksi. Työyhteisö jatkaa 

vuorovaikutuksen kehittämistä opinnäytetyömme pohjalta.  
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7.2 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyön parissa työskentely on ollut ryhmässä alusta alkaen sujuvaa. Työnjako 

on toteutunut tasaisesti. Olemme työskennelleet sekä yksin että ryhmässä ja tämä 

toimintatapa on osoittautunut sujuvaksi. Prosessin edetessä työtapamme ovat 

hitsautuneet enemmän yhteen ja olemme päässeet osoittamaan vahvuuksiamme 

työskentelyssä. Toiminnan järjestämisen eri vaiheet ovat tulleet tutuksi, suunnitelma, 

toteutus ja arviointi käytiin läpi opinnäytetyön eri vaiheissa.  

 

Ensimmäisen esityksen jälkeen saimme palautetta SWOT-analyysimallin esittelystä. 

Tämän kohdan toivottiin olevan laajempi, mutta sovimme että meistä tähän ei 

kannattanut käyttää liikaa aikaa koska SWOT oli jo joillekin osallistujille tuttu. 

Vuorovaikutuspajan tarkoitus huomioiden katsoimme, että on tärkeää jättää 

ryhmätyöskentelyyn enemmän aikaa.  

 

Opimme työskentelyssä, että kahden eri ryhmän dynamiikka voi erota paljon 

toisistaan. Vaikka suunnitelma oli molemmissa pajoissa sama, tilanne oli erilainen. 

Tämä opetti meille tilanteen mukaan toimimista, tilannetajua. Työpajatyöskentely oli 

siis vastavuoroista. Saimme herätettyä luottamusta osallistujissa ja luotua turvallisen 

ja avoimen ilmapiirin vaikeiden asioiden käsittelyyn. Pajassa kaikkien osallistujien 

huomioihin ja mielipiteisiin vastattiin. Saimme luontevasti heräteltyä osallistujat 

keskusteluun ja ohjattua keskustelua eteenpäin. 

 

Koemme, että olemme onnistuneet työssämme, sillä saimme tarjottua työyksikölle 

heidän tilaamansa työn ja uusia toimintatapoja ja työkaluja vuorovaikutustilanteiden 

haasteiden ratkaisemiseksi. Saimme palautetta, että tämän työskentelyn pohjalta he 

jatkavat työyksikkönsä vuorovaikutustaitojen ja -tilanteiden kehittämistä.  

 

Opinnäytetyötä tehdessämme saimme paljon arvokasta oppia tulevaisuutta ajatellen. 

Opimme ryhmässä työskentelyä sekä vastuun jakamista. Ryhmätyöskentely on ollut 

sujuvaa alusta lähtien ja aikataulujen yhteensovittaminen on onnistunut. Sisäistimme 

aikatauluttamisen sekä joustavuuden tärkeyden.  

 

SWOT -analyysi jää varmasti käyttöömme tulevaisuudessa. Se on hyvin toimiva 

työkalu niin ryhmätyöskentelyyn kuin yksilölliseen työskentelyyn. Työvälineenä se on 
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helppokäyttöinen ja sillä saa lyhyessä ajassa paljon tietoa ja tekijä oppii samalla myös 

itsestään paljon, jos antautuu ja vastaa rehellisesti analyysissa käytettyyn aihepiirin 

kysymyksiin.  

 

Prosessin aikana olemme kasvaneet ammatillisesti työpajan vetäjinä. Saimme hyvää 

kokemusta esiintymisestä ja uskomme, että tästä on tulevaisuuden työssä paljon apua. 

Saimme pidettyä tilanteen hallinnassa, aikataulutus onnistui. Selkeällä ohjeistuksella 

ja luontevalla läsnäolollamme mahdollistimme vuorovaikutuspajan sujuvan 

etenemisen. Saimme paljon rohkeutta oman näkökannan ilmaisuun ja avoimeen 

vuorovaikutukseen kollegoiden kanssa. Saimme palautetta rohkeasta esilläolosta ja 

ilmaisusta.  

 

 

7.3 Eettinen näkökulma 

 

Eettinen näkökulma huomioitiin vuorovaikutuspaja työskentelyssä. Työskentelyssä 

toteutui yhteisöllisyys, kaikille työskentely oli vapaaehtoista ja kaikki saivat kertoa 

näkökulmansa käsiteltäviin asioihin. Kaikki saivat osallistua työskentelyyn omalla 

tavallaan. Osallistujien ja työyhteisön anonymiteetti turvattiin opinnäytetyön 

jokaisessa vaiheessa. Palaute kerättiin nimettömänä ja työyksikkö ei ole 

tunnistettavissa kirjallisessa osuudessa.  

 

Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden (2019) mukaan sairaanhoitajat tukevat toisiaan 

työssä jaksamisessa, sekä ammatillisessa kehittymisessä. Hyvään yhteistyöhön 

pyritään ja muiden ammattitaitoa kunnioitetaan. Vuorovaikutuspajan tarkoituksena oli 

kehittää vuorovaikutustilanteita, joiden haasteet ovat olleen työyksikössä 

työssäjaksamisen esteenä.  

 

Sairaanhoitajien tulee tiedostaa oman käyttäytymisensä seuraukset suhteessa 

työtoveriin, työyhteisöön, organisaatioon sekä itseensä. Hyvä vuorovaikutus vaikuttaa 

merkitsevästi työyhteisössä toiminnan tuloksellisuuteen, laatuun ja hyvinvointiin. 

Vuorovaikutus ja kollegiaalisuus vaativat sairaanhoitajilta vastuuta ja sivistynyttä 

käyttäytymistä. Moniammatillinen vuorovaikutus ja kollegiaalisuus auttavat 

saavuttamaan yhteiset tavoitteet potilaan oikeudenmukaisessa, yksilöllisessä ja 

asiantuntevassa hoitamisessa. (Kurtti-Sonninen 2013, 255–256.)  
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Hoitotyössä kohtaamme monenlaisia ihmisiä ja tilanteita, joissa hyvät 

vuorovaikutustaidot ovat eduksi. Sensitiivisyys vuorovaikutustilanteissa tulisi muistaa 

sekä potilastyössä, että työyhteisön välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

 

7.4 Päätelmät ja kehittämisehdotukset 

 

Seuraavaa vuorovaikutuspajaa toteuttaessa varaisimme työskentelyyn enemmän 

aikaa. SWOT-analyysimallin voisi käydä tarkemmin läpi ja purkukeskustelussa 

voitaisiin pureutua vielä syvemmin ratkaisuehdotusten toteuttamiseen käytännössä. 

Positiivista on, että työyksikön on tarkoitus jatkaa työskentelyä tämän 

vuorovaikutuspajan pohjalta tulevaisuudessa. Näin ollen heillä on mahdollisuus 

jatkotyöstämiseen. 

 

Työyksiköstä nousi esiin vuorovaikutuksen ISBAR:n kehittäminen. Tämä toimisi 

mallina sujuvaan vuorovaikutukseen kollegoiden kesken. Raportointiin kehitetty 

ISBAR on jo kehitelty, joten vuorovaikutuksen ISBAR olisi hyvä kehittämiskohde.  
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LIITE 1. Kutsu osallistumiseen 
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LIITE 2. Työpajan taustamateriaali 

 

Dia 1 

 

SWOT- ANALYYSI
VUOROVAIKUTUS

OPINNÄYTETYÖ DIAKONIA-

AMMATTIKORKEAKOULU

Mahamuud Nimco, Nurmi Noora 

& Ruuskanen Emilia

 

 

 

Dia 2 

 

Vahvuudet

Missä olemme hyviä 

vuorovaikutustilanteissa?

Missä toiset tietävät minun olevan 

hyvä?

Minkälaiset asiat onnistuvat hyvin 

vuorovaikutuksessamme?

Mitä tietoja tai taitoja minulla ja 

työyksiköllämme on vuorovaikutuksen 

edistämisestä?

Heikkoudet

Asiat, alueet ja taidot joissa meillä on 

kehitettävää?

Mitä ominaisuuksia, tietoja tai taitoja 

tarvitsemme enemmän?

Asiat jotka vaikeuttavat 

vuorovaikutustamme?

Mahdollisuudet

Kuinka voisimme hyödyntää 

vahvuuksiamme kompensoidaksemme 

heikkouksiamme?

Mitä strategioitamme voisimme 

kehittää tai käyttää hyödyntääksemme 

vahvuuksiamme ja 

kompensoidaksemme 

heikkouksiamme?

Mitä pieniä muutoksia voisimme tehdä, 

jotta muutos onnistuisi paremmin?

Uhat

Mikä aiheuttaa meille epämukavuutta eri 

vuorovaikutustilanteissa?

Mikä hidastaa tai vaikeuttaa muutosta?

Mikä alentaa motivaatiotamme?
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Dia 3 

 

Keskeinen haaste työyhteisön 

vuorovaikutuksessa?

 

 

 

Dia 4 

 

Konkreettisia ehdotuksia 

vuorovaikutuksen haasteiden 

parantamiseksi?
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Dia 5 

 

” Useimmat ihmiset viihtyvät mieluummin 

vanhojen ongelmien kanssa kuin keksivät 

uusia ratkaisuja.”  
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LIITE 3. Palautelomake 

 

 

PALAUTELOMAKE  

  

  

SWOT 

  

1. Millaisena koit SWOT- analyysin parissa työskentelyn ja saitko siitä 

ratkaisuja vuorovaikutuksen kehittämiseen? 

  

  

2. Mitä jäit vielä kaipaamaan? 

  

  

DIGITAALINEN VIESTINTÄ 

  

1. Tukiko menetelmä työssäsi havaittujen haasteiden ratkaisussa? 

  

  

  

2. Saitko uusia ideoita digitaaliseen viestintään omassa työssäsi? 

Millaisia? 

  

  

  

Terveisesi opiskelijoille: 
  

  

  

 

 

YHTEISTYÖSTÄ JA PALAUTTEESTA KIITTÄEN JA HYVÄÄ KEVÄTTÄ 

TOIVOTTAEN, 

 

Noora, Nimco, Emilia, Niina ja Hanna 
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LIITE 4. SWOT kiitos -kortti 

 

   

     


