
 

Vastaaminen dialogisuuden ytimenä – Jaakko 

Seikkulan ajatuksia  
 

Tämä teksti perustuu Jaakko Seikkulan ajatuksiin dialogisuudesta. Seikkulan mukaan dialogissa toisten 

kanssa oleminen on ominaista ihmiselle syntymästä saakka.  Dialogi ei merkitse vain tai ensisijaisesti 

puhumista ja kielellistä vuorovaikutusta, vaan kokonaisvaltaisempaa, ruumiillista vuorovaikutuksessa 

olemista nykyhetkissä, toistuvissa tässä-ja-nyt -kohtaamisissa.  

Jaakko Seikkula toteaa, että kun ihminen syntyy, hän oppii aivan ensimmäiseksi hengittämään ja heti sen 

jälkeen hänestä tulee aktiivinen osallistuja dialogisiin suhteisiin. Tämä näkyy jo vastasyntyneen elämässä: 

vastasyntynyt reagoi heti synnyttyään ympärillään olevien ihmisten ilmaisuun. Dialogi eli toinen toistaan 

seuraavien ilmaisujen ja niihin vastaamisten tanssi alkaa siten jo syntymästä.  Kyse on jokapäiväisestä, 

jatkuvasti läsnä olevasta prosessista. Seikkula pohtii, miten tämä prosessi voi palvella pyrkimystä asettua 

toisen ihmisen tueksi.  

Huomaaminen, hyväksyminen ja vastaaminen auttavat  

Toisen ihmisen ilmaisujen huomaaminen, hyväksyminen ja toisen ilmaisuun vastaaminen sisältää Seikkulan 

mukaan jo sellaisenaan elementtejä, jotka parantavat. Vastatuksi tuleminen auttaa vaikeuksissa olevaa 

ihmistä löytämään omia psyykkisiä voimavarojaan. Seikkula pitää dialogisen ammattilaisen orientaatiossa 

keskeisenä pidättäytymistä interventionistisesta ja asiakasta johdattelevasta asenteesta. Tämän sijaan 

työntekijän tehtävänä on asettua luomaan avoin ja hyväksyvä tila, jossa asiakkaiden on mahdollista puhua 

kaikista sellaisista asioista, joita heillä on mielessään ja josta he kokevat tarvetta puhua.  

Avoimen ja hyväksyvän tilan luomiseksi kohtaamistilanteet on hyvä aloittaa mahdollisimman avoimia 

kysymyksiä esittämällä. Kohtaamisia ei tulisi Seikkulan mielestä määritellä ja teemoitella etukäteen.  Sen 

sijaan työntekijöiden tulisi olla hoidollisissa ja muissakin auttamistyön tilanteissa avoimia ja valmiita 

vastaamaan kaikkeen siihen, mitä asiakkaat nostavat esiin. Vastaaminen voi olla esimerkiksi asiakkaan 

sanojen toistamista tai sanottuun perustuvan uuden kysymyksen esittämistä. Tärkeää on tavalla tai toisella 

liittyä toisen ilmaisuun ja heijastella sitä.  

Eroon interventionismista  

Dialogisuuden periaate ohjaa luopumaan selkeiden ja määriteltyjen suunnitelmien tekemisestä osana 

auttamistyötä. Ennalta määriteltyjen suunnitelmien sijaan jokainen kohtaaminen voi tuottaa uudenlaista 

ymmärrystä ja uuden suunnitelman. Polku eteenpäin avautuu kohtaaminen kohtaamiselta avoimissa ja 

dialogisissa kohtaamisissa. Muutoksia ei ajatella saatavan aikaan siten, että terapeutti tai työntekijä 

suunnittelee omin päin erilaisia perhesysteemiin kohdentuvia interventioita. Sen sijaan 

terapeutin/työntekijän tehtäväksi tulee sellaisen avoimen dialogin mahdollistaminen, jossa kaikki äänet 

tulevat kuulluiksi. Parantavaksi toiminnaksi ymmärretään yksinkertaisesti uusien sanojen löytäminen 

kuvaamaan sitä, mitä parhaillaan koetaan tai on koettu.   

Moniäänisyys   

Seikkulan mukaan erilaisissa auttamistyön kohtaamistilanteissa kuten hoitokokouksissa on aina läsnä 

runsaasti erilaisia ääniä.  Näiden äänten tasapuolinen kuunteleminen on keskeistä dialogisille kohtaamisille. 

Kaikissa vuorovaikutustilanteissa on läsnä sekä horisontaalisia ääniä eli mukana olevien eri ihmisten erilaisia 



tulokulmia keskusteluun, että vertikaalisia ääniä, eli yhden ja saman ihmisen sisällä herääviä erilaisia 

kokemuksia ja sisäistä puhetta tai ääniä, joita meneillään oleva tilanne nostaa esiin. Esimerkiksi 

psykoottisuuteen taipuvaisen asiakkaan kokemusmaailmasta saattaa nousta esiin johonkin traumaattiseen 

kokemukseen liittyviä ahdistavia tunteita ja niihin liittyvää psykoottiselta kuulostavaa puhetta. Toisaalta 

samassa tilanteessa voidaan pyrkiä kutsumaan esiin myös muita psykoosipotilaan puolia, hänen aikuista 

puoltaan ja siihen liittyviä selviytymisen ja normalisoitumisen kokemuksia.   

Avoimen dialogin ohjaavat periaatteet  

Avointen dialogien hoitomalli on tutkittu dialoginen toimintamalli. Sen keskeisiä periaatteita on kiteytetty 

alla:  

• mahdollisimman nopea kokoontuminen heti kriisin ja ensimmäisen kontaktin jälkeen  

• verkoston koolle kutsuminen siten, että asiakkaan verkoston tärkeät jäsenet ovat mukana  

• joustavuus ja tarpeenmukaisuus hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa  

• vastuullisuus avun tarjoamisessa nopeasti – se, johon ollaan ensimmäiseksi yhteydessä, on 

vastuussa ensimmäisen tapaamisen organisoinnista riippumatta siitä, millaiseen palveluun 

päädytään  

• psykologinen jatkuvuus – työskentelyyn integroidaan mukaan kaikki tarvittavat tahot ja he 

työskentelevät yhdessä asiakkaan ja verkoston kanssa niin kauan kuin on tarpeen  

• epävarmuuden sietäminen ja yhteisen prosessin luominen asiakkaan ympärille siten, että 

työskentelyyn osallistuvat voivat ”elää” asiakkaan tilannetta yhdessä ja puhua yhdessä asiakkaan 

tilanteesta yhteisönä 

• dialogisuuden toteuttamisen nostaminen tapaamisten ensisijaiseksi tavoitteeksi  

Tämänhetkisyyden ja moniäänisen kehollisen vuorovaikutuksen merkityksellisyys   

Seikkulan mukaan dialogisuus on jokapäiväisyydessään ja elämänmukaisuudessaan hyvin yksinkertaista. 

Yksinkertaisuus voi tehdä ammattilaisille vaikeaksi uskoa, että auttamistyön parantava elementti on kuulluksi 

ja vastatuksi tulemisessa. Työntekijöiden haasteena on Seikkulan mukaan luottaa siihen, että kun vastaus on 

annettu ja otettu vastaan, on terapeuttinen työ tehty. Keskeistä työntekijöille ja tiimeille on pyrkiä olemaan 

läsnä nykyhetkessä kokonaisina kehollisina olentoina ja pyrkiä vastaamaan jokaiseen ilmaisuun, joka 

kulloisessakin ainutkertaisessa tässä-ja-nyt -tilanteessa nousee esiin. Kyse on nykyhetkessä tapahtuvasta 

kehollisesta, pääasiassa sanattomasta kokemuksesta. Keskeistä on pyrkiä huomaamaan, mitä tässä-ja-nyt 

tapahtuu.  

Tämänhetkisyyden ja kehollisen ja sanattoman kokemisen ja tietämisen merkitys osana parantavaa 

vuorovaikutusta ymmärretään dialogisessa työskentelytavassa niin tärkeäksi, että työskentelyssä pidetään 

tärkeänä siirtää fokusta kerrottavien tarinoiden sisällöstä niihin tunteisiin, joita tarinoita kerrottaessa nousee 

esiin. Työntekijän ja asiakkaan ymmärretään elävän kohtaamistilanteessa yhteistä, kehollista kokemusta, 

joka tapahtuu jo ennen kuin kokemus puetaan sanoiksi.  Tällaisen kehollisen kokemuksen jakaminen voi olla 

hyvin merkityksellistä asiakkaan kokemukselle itsestään.  

Kokemuksen jakamisessa eli kehollisessa toiselle vastaamisessa esimerkiksi eleiden, puheen rytmin ja 

ilmeiden avulla, on kyse identiteettiin vaikuttavasta ja sitä muokkaavasta vuorovaikutuksesta. Runollisesti 

ilmaistuna kyse on prosessista, jossa ”tanssimme itsemme kehollisissa kohtaamisissa toisten kanssa niiksi, 

keitä koemme olevamme”. Tapa, jolla asetumme tanssimaan toisten kanssa, vaikuttaa heihin, joita 

kohtaamme ja voi tuottaa heille  uudenlaista tietoisuutta, uudenlaisia kokemuksia itsestään ja uudenlaista 

identiteettiä.    



Koska vuorovaikutustilanteissa ollaan läsnä kehollisen kokemuksen avulla ja koska näissä tilanteissa toisaalta 

myös kerrotaan tarinoita ja kuvataan kokemuksia, kohtaamistilanteet saavat aikaan kahdenlaisia muistijälkiä: 

kokemusmuistoja eli muistoja siitä, miltä tuntui olla tilanteessa toisen kanssa ja tarinamuistoja, eli muistoja 

siitä, mistä tilanteissa puhuttiin ja millaisia tarinoita niissä tuli kerrotuksi.  

Tietoisuus ja identiteetti ymmärretään dialogisuudessa intersubjektiiviksi. Tämä tarkoittaa, ettei niitä ajatella 

pysyviksi entiteeteiksi yksilön sisällä. Sen sijaan identiteetti, tietoisuus tai itseys on polyfoninen, jotakin 

jatkuvasti konstruoituvaa ja liikkeessä olevaa.  

Intersubjektiivisuus ja relationaalisuus   

Dialogisen ihmiskäsityksen mukaan inhimillinen elämä on perustavanlaatuisesti intersubjektiivista ja 

relationaalista. Seikkula sanoo, että avun tarjoamisessa tärkeää on yksinkertaisesti kuulluksi ja vakavasti 

otetuksi tuleminen. Näistä syntyy dialoginen suhde. Auttamisammattilaisille dialogisen lähestymistavan 

omaksuminen merkitsee haastetta luopua omista interventiivisistä muutostavoitteista asiakastyössä. Sen 

sijaan pitäisi oppia vain seuraamaan  ja heijastelemaan asiakkaiden elämäntapaa ja kielenkäyttöä – jopa 

kokonaan ilman ehtoja. Kun tutkitaan dialogisten suhteiden ja työskentelyn toteutumista, keskeistä on 

kiinnittää huomiota siihen, miten vastaamme toisille. Dialogi kehkeytyy ennen kaikkea vastaamisistamme 

toisille.   

Seikkula lainaa lopuksi Mikhail Bakhinia (1984), jonka mukaan koko elämä on dialogia: kysymistä, 

huomaamista, vastaamista, myöntymistä ja niin edelleen….silmillä, huulilla, käsillä, sielulla, hengellä, 

ruumiilla ja teoilla.  
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