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Arto Mustajoki

Mieti mitä sanot

J os luemme asuinkumppanillemme ääneen uutisotsikon ”Tutkimukset vahvistavat 
sinkin tehon flunssan hoidossa”, aiheen valinta on itsessään merkittävä, koska tarjol-
la olisi ollut sata muuta median silmiemme eteen heittämää uutista. Uutispoiminta 

voi näyttää satunnaiselta, mutta sitä se ei ole. Aivojemme priorisointiyksiköllä on selvät 
kriteerit sille, miten se poimii sanomisen arvoiset asiat. Prosessi on yksilöllinen, mutta 
kaikilla ihmisillä se perustuu todennäköisyyslaskentaan, joka määrittelee sen, mitä kan-
nattaa ottaa esille. Näin ollen se, mitä sanomme, on parhaimmillaankin vain pieni osato-
tuus maailman tilasta.

Sinkkiuutisen valinnalle voi olla monta syytä. Puhuja on saattanut itse juuri käyttää 
sinkkitabletteja flunssan hoitoon, mistä hänellä on todennäköisesti joko myönteisiä tai 
kielteisiä kokemuksia. Jossakin toisessa tilanteessa lauseen esille ottamiseen voi vaikuttaa 
puhujan kielteinen asenne sinkin tehoon. Hän saattaa pitää koko sinkkivouhotusta huu-
haana, koska sinkin vaikutusta ei ole vielä todistettu riittävän monella sokkotutkimuk-
sella. Tällöin lause sisältää piiloviestin: ”Taas ne kirjoittavat tällaista soopaa.” Jos uutinen 
taas on sopusoinnussa puhujan oman näkemyksen kanssa ja kuulijalla on flunssan oireita, 
uutisen lukeminen on vinkki ostaa ja ottaa sinkkitabletteja. Sanomaamme sisältyvät piilo-
viestit ovat usein tärkeämpiä kuin itse viestin sisältö.

Kun siirrymme kotoa vastaanottohuoneeseen, tilanne on periaatteessa samanlainen: 
kaikki on kiinni siitä, miten lääkäri ja potilas pystyvät kommunikoimaan keskenään. Ko-
tioloihin verrattuna erona on kuitenkin se, että puheen aihepiiri on tarkoin rajattu. Tästä 
huolimatta keskustelukumppaneilla on paljon liikkumavaraa miettiessään, mitä he sano-
vat ja miten he ymmärtävät toistensa repliikit.

Monelle tavalliselle tallaajalle lääkärin kohtaaminen on iso ja vähän pelottavakin asia, 
joutuuhan siinä olemaan toisen ihmisen armoilla ja paljastamaan itsestään arkoja asioita. 
Tilanteen tärkeys näkyy siinä, että potilas luo tilannetta varten – usein itse sitä tiedos-
tamatta – keskustelustrategian, jossa on kaksi vastakkaista moodia, vaivojen suurentelu 
ja vähättely. Potilas voi kertoa vuolaasti valtavasta pääsärystä tai piinaavasta selkäkivusta 
varmistaakseen näin sairausloman saamisen. Eläkeläinenkin voi paisutella vaivojaan pel-
kästään siksi, että voisi todistaa itselleen ja lääkärille tulleensa vastaanotolle perustellusta 
syystä. 

Vastakkainen, vähättelevä puhestrategia on yhtä mahdollinen, koska meillä kaikilla 
on tarve olla urheita ja kestäviä. Lääkärille tilanne on vaativa, koska hän haluaisi saada 
diagnoosin tekemistä varten realistisen kuvan vaivoista. Totuus ei kuitenkaan välttämättä 
löydy potilaan sanoista, vaan niiden tulkinnasta.

Kun lääkäri puhuu potilaalle, hän on hyvin tietoinen siitä, että hänen pitää mukaut-
taa puheensa toisenlaiseksi kuin keskustelussa kollegojen kanssa. Yleinen tieto kuulijan 
huomioon ottamisesta ei kuitenkaan riitä, koska potilaat ovat erilaisia. Jotkut heistä tie-
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tävät, mikä on supra-
ventrikulaarinen ta-
kykardia, osalle taas 
sana aortta on vieras. 
Kokeneella lääkärillä 
on päässään skaala, jolla 
hän liikkuu säädelles-
sään puheensa vaikeutta. 
Kun hän kertoo lääkkeiden 
mahdollisista haittavaikutuksis-
ta, jollekin potilaalle hän voi huoletta kertoa jopa niistä, joiden toden-
näköisyys on 1:10 000. Jollekin toiselle potilaalle hän sanoo kolmeen kertaan 
vain kaikkein tärkeimmän: ”Lääkettä on otettava joka päivä lounaan yhteydessä.” Lisäksi 
hän antaa muistilapun, johon tämä on kirjattu.

Jos potilas kysyy, auttaako sydäntaudin hoidossa kissankynsiuutteen nauttiminen, lää-
käri joutuu miettimään, miten vastaisi. Vaihtoehtoja on monia: pelkästään ”Ei” tai ”Ei 
siitä haittaakaan ole, mutta se ei varsinaisesti paranna tautia” taikka ”Se voi auttaa, jos 
siihen uskoo. Kyse on lumevaikutuksesta. Itse uute ei siis auta, mutta usko sen tehoon voi 
auttaa”. Lääkärin päässä oleva automaattivalinta poimii tilanteeseen sopivan repliikin tai 
sitten siihen sopimattoman – oikeita valintoja kukaan ei pysty tekemään aina.

Kotioloissa kehotukset voidaan pukea toteamusten muotoon: ”Roskis on täynnä”, 
”Eteisen lamppu on rikki”. Potilaalle vihjailu ei useinkaan riitä. Toisaalta tarvitaan pum-
pulia, jolla pehmennetään viestiä. Sen sijasta että lääkäri sanoisi ”Teidän on ehdottomasti 
liikuttava enemmän”, hän voi sanoa ”Olisi hyväksi, jos voisitte liikkua vähän enemmän” 
tai ”Liikkuminen saattaisi lisätä hoidon tehoa”.

Lääkäri voi ajatella, että hänen velvollisuutenaan on kertoa aina totuus mitään siitä 
poistamatta tai mitään siihen lisäämättä. Aina on kuitenkin tarjolla erilaisia totuuksia ja 
eri tapoja kertoa niistä. Lopputuloksen kannalta tärkeintä ei ole se, mitä lääkäri sanoo, 
vaan se, miten potilas ymmärtää sen, mitä lääkäri sanoo. ■
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