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32. RYHMÄNHALLINTA

Miten ryhmänjohtaja voi hallita puheenvuoroihin liittyviä 
ongelmia etäviestinnässä

TAUSTA

Etäviestinnässä, kuten kasvokkain tapahtuvassakin, yksi henkilö saattaa 
dominoida keskustelua, ja osallistujat saattavat puhua toistensa päälle tai 
keskeyttää toisen epäkohteliaasti. Nämä ovat esimerkkejä epäonnistuneesta 
vuoronvaihdosta. 

TEOREETTINEN POHJA

Kulttuurieroista huolimatta puheenvuoron ottaminen tai pitäminen ja 
toisten ihmisten puhumaan saaminen ovat perustaitoja, jotka täytyy 
omaksua myös etäviestinnässä. Sujuva, kohtelias ja tilanteeseen sopiva 
vuoronvaihto voidaan saavuttaa erilaisten viestien avulla, kuten eleet, 
intonaatio ja kehonkieli, mutta pääasiallisesti tiettyjen lauseiden avulla. 
Jokaisen ryhmänjohtajan tulisikin löytää heille sopivin tapa, mutta tärkeintä 
on, että vuoronvaihtosäännöt ovat selkeät kaikille osallistujille. Tämä luo 
turvallisemman ympäristön osallistujille, joilta puuttuu itseluottamus sanoa 
vastauksensa ääneen, ja antaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden 
osallistua.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Hyvän vuorovaikutuksen, sekä kasvokkain että verkossa, pitäisi mahdollistaa 
tehokas tietojen, ideoiden ja mielipiteiden vaihdon. Tieto siitä, miten puuttua 
tilanteeseen on taito, joka voidaan oppia erilaisten harjoitusten kautta. 
Voidaan esim. kommentoida virheitä tai puutteita tekstissä: “Oletko 
huomannut jonkun virheen/jotain puuttuvan? Pyydä kohteliaasti vuoroa.”
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Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tätä tehtävää voidaan 
helposti soveltaa 
muuttamalla tekstiä, 
kontaktityyppiä ja 
kohderyhmää.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Kerro osallistujille, että aiot lukea tekstin liittyen 
keskustelemaanne aiheeseen (esim. paikallis- tai 
kulttuuriperintö). Varoita heitä, että tekstissä saattaa olla virheitä 
tai puutteita.
Kerro heille, että harjoitus nauhoitetaan, katsotaan läpi ja 
keskustellaan yhdessä tehtävän jälkeen.
Selitä heille, että saadakseen puheenvuoron luennan aikana 
heidän tulee käyttää perinteisiä merkkejä tai tiettyjä lauseita. 
Lisäksi heidän tulee odottaa, että ryhmänvetäjä antaa heille 
merkin, että he saavat keskeyttää lukemisen.
Näytä osallistujille ohjetaulukko, jossa on listaus perinteisistä 
merkeistä ja peruslauseista, joita he voivat käyttää. Käy lista läpi 
heidän kanssaan ja varmista, että se on aina heidän saatavillaan 
(esim. ryhmän chatissa).
Muistuta heitä, että keskeytysten tulee olla lyhyitä ja ne tulee 
suorittaa sopivaan aikaan.
Aloita lukeminen ja muista kiinnittää huomiota 
puheenvuoropyyntöihin. Anna puheenvuoro tai pyydä 
osallistujaa odottamaan.
Kun osallistuja on päättänyt puheenvuoronsa, jatka lukemista ja 
tehtävää kunnes teksti on kokonaan luettu.
Tehtävän loputtua katsokaa nauhoitus  uudelleen: pyydä kaikkia 
osallistujia kirjoittamaan ja lähettämään tehtävään liittyvät  
lyhyet kommentit ja palautteen chattiin. Myös siitä, miten 
tehtävä onnistui (esim. Olisin halunnut lisätä, että... mutta 
ryhmänvetäjä/mutta muut osallistujat...). 
Lue ja kommentoi viestejä, jos tarpeellista ja aloita keskustelu 
muistuttamalla kaikkia noudattamaan sääntöjä keskeytyksissä. 
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Saavuttaa sujuva, kohtelias ja tilanteeseen sopiva vuoronvaihto.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele teksti (jonka voi lukea 10 minuutissa) liittyen 
tapaamisen aiheeseen. Tekstin tulee sisältää virheitä ja 
puutteita.
Valmistele ohjetaulukko, joka pitää sisällään perinteiset merkit 
ja peruslauseet, kuten: 

 käsi ylös -reaktio = pyydä vuoroa
 lausekkeet kuten: “Voinko keskeyttää?”
 peukku ylös -reaktio = samaa mieltä
 lausekkeet kuten: “Ennen kuin vastaat...”, “Hyvä pointti, 
mutta kuitenkin…”

Verkossa, lähi, hybridi

25-30 minuuttia

5-15

Ryhmätyö


