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Sosiaalityöntekijän jatkuva oman ajattelun kehittäminen on tärkeätä. Koko sosiaalityö 
ammattina perustuu jatkuvaan tilanteiden ja asioiden arviointiin, yksittäisten tilanteiden 
ja yleisten periaatteiden suhteuttamiseen ja vertailuun. Voimme kehittää ajatteluamme 
erityisen menestyksellisesti, kun olemme dialogissa muiden kanssa. Dialogiin osallistu-
minen tuottaa uutta ymmärrystä ja oppimista. Tässä esseessä yritän hyvin vapaamuo-
toisesti ja oman käsitykseni pohjalta kuvata jotakin siitä, mitä dialogisuudella ymmärrän.  
 
Ajattelen, että dialogisuus on tärkeä näkökulma ja periaate sosiaalityön käytännön ope-
tuksen ja oppimisen yhteydessä, sosiaalityön opiskelijoiden, kentän ja yliopiston käytän-
nön opettajien toiminnassa. Dialogisuus lienee tullut suomalaiseen ammatilliseen käsi-
tevarastoon filosofian ja sittemmin ammatillista ihmistyötä työtä, kuten kasvatusta, 
opetusta ja sosiaalityötä käsittelevien tekstien kautta. Dialogisuus liitetään ammatilli-
seen reflektiivisyyteen (Karvinen 1996) ja nähdään usein keskeisenä ja välttämättömänä 
reflektiivisyyden käsiteparina. Jotta reflektiivinen asiantuntijuus toteutuisi, asiantuntijan 
on kyettävä peilaamaan omaa ajatteluaan muiden ajatteluun, on kyettävä avoimeen 
dialogiseen suhteeseen muiden kanssa. Dialogisuus siis liittää yksilöasiantuntijuuden 
laajempaan kollektiiviseen asiantuntijuuteen.  
 
Dialogisen suhteen voi muodostaa kahden ihmisen välille tai dialogisuutta voi tarkastella 
usean ihmisen ja verkoston (Seikkula & Arnkil 2006) toiminnan ominaisuutena tai peri-
aatteena. Filosofiassa on muiden muassa fenomenologian edustajaan Buberiin (1987) ja 
Levinakseen (1985; Varto1994) viitaten puhuttu dialogisesta perussuhteesta, jossa ihmi-
nen kohtaa toisen ihmisen persoonana ja avoimesti määrittelemättä häntä etukäteen tai 
milloinkaan kokonaan omasta näkökulmastaan. Tämän ajattelun mukaan ihminen ei voi 
koskaan loppuun asti tietää toista ihmistä, joka aina jää hänelle joiltakin osin tuntemat-
tomaksi, toiseksi. Dialogiseen prosessiin ja asian käsittelyyn osallistuvat eivät voi myös-
kään ennalta tietää, mikä on dialogin lopputulos, koska kukaan ei ole sitä päättänyt etu-
käteen, vaan lopputulos syntyy yhteisen prosessin, ei kenenkään maalle eli välitilaan as-
tumisen ja keskinäisen argumentoinnin kautta. 
 
Sosiaalityön asiakastyössä asiakkaan ja työntekijän välisen suhteen rakentaminen on 
työskentelyn perusta. Dialogisesta suhteesta kahden subjektin välillä ja siihen liittyvästä 
uskosta ihmiseen on havainnollisesti kirjoittanut jo aikoinaan 1970-luvulla kasvatuksen 
ja sosiaalityön kansainvälisesti arvostettu brasilialainen oppi-isä Paulo Freire (1972). Dia-



logisen suhteen rakentamiselle sosiaalityöntekijä voi itse tuottaa esteitä sillä, että hän 
ottaa asiakkaasta saamansa ennakkotiedon annettuna ja esimerkiksi rakentaa etukäteen 
asiakirjojen tai lähetteen perusteella valmiin mielikuvan tietynlaisesta ihmisestä. Tällöin 
hän siis määrittelee ihmisen yksipuolisesti ja etukäteen tietynlaiseksi. Tällöin sosiaali-
työntekijä itse asiassa tarkastelee asiakasta ammatillisesti tiedettynä ja tunnettuna työn 
kohteena, esinemäisenä vaikuttamistyön kohteena, jolla ei ole pääsyä vaikuttajan maa-
ilmaan. 
 
Meillä on 1990-luvulta alkaneen taloudellisen säästöpolitiikan ajalta käytännön esimerk-
kejä siitä, että organisaation johto ei ohjeistuksillaan tue sitä, että sosiaalityöntekijä luo 
asiakkaaseen dialogisen suhteen, aidosti arvostaa asiakasta ihmisenä ja kuuntelee tähän 
kuuluvalla tavalla asiakkaan tarpeita. Asiaa on kuvattu myös niin, että kunnan taloudel-
linen ja muu ohjeistus ei anna mahdollisuutta hyvän työn tekemiselle. On varmasti niin, 
että kuuntelemiseen ja ihmissuhteen luomiseen tarvitaan aikaa ja sitä on organisaation 
työntekijälle turvattava, samoin kuin muita välineitä asiakkaiden arjen tukemiseen, ku-
ten esimerkiksi kotipalvelua. Ajattelen samalla kuitenkin niin, että dialogisuus periaat-
teena asettaa keskinäiseen peilaukseen lakeihin sisältyvän moraalin ja sen kanssa risti-
riidassa olevat ohjeistukset ja käytännöt. Koska dialogisen prosessin tulosta ei voi tarkas-
ti ennustaa, dialogisuus voi erityisesti olla inhimillisessä ja henkisessä mielessä kumouk-
sellista, myös taloudesta riippumatta. Se ei ota annettuna kaikkea byrokratiaa, vaan luo 
tietoisen suhteen annettuihin ohjeistuksiin. 
 
Työkentän jännitteistä huolimatta sosiaalityöntekijän on mahdollista hyödyntää dialogi-
suutta rakentavasti myös suhteessa oman työn ehtoihin ja politiikassa asetettuihin ra-
joihin. Näin voi toimia esimerkiksi selkiyttämällä itselleen ja asiakkaille poliittisen tason 
ohjeistuksen ja vastuun, organisaatiotason ohjeistuksen ja vastuun ja ammatillisen työn-
tekijän toiminnan ja vastuun. Työntekijän ei tarvitse kantaa henkilökohtaista vastuuta ja 
syyllisyyttä esimerkiksi asiakkaan kannalta huonoista poliittisista päätöksistä, vaikka hän 
ammatillisella paikallaan toimii noiden päätösten mukaan. Työntekijä voi olla dialoginen 
erityisesti siinä tapauksessa, että joutuu eväämään asiakkaalta jonkin etuuden tai muu-
ten toimimaan asiakkaan kannalta epätoivottavasti. Tällöin olennaista onkin se, että asi-
akkaalle vastataan ja asiakasta kohdellaan kunnioittavasti autenttisessa dialogissa. Hän-
tä arvostetaan ihmisenä. Hän saa perustelut sille, miksi työntekijä toimii niin kuin toimii. 
Tutkimissani kohtuuttomissa tapauksissa (Metteri 2004; 2012) asiakkaat eivät olleet 
osallisia omassa asiassaan, he eivät tienneet, miksi heidän tilanteissaan toimittiin niin 
kuin toimittiin ja he kokivat tulleensa sivuutetuiksi. Toisin sanoen dialogisuus puuttui 
asiakkuussuhteista. Ristiriitaisissa asiakkuustilanteissa asiakkaalle jätettiin vastaamatta 
ja hänen kanssaan ei käyty avointa keskustelua, mikä johti palvelujärjestelmän tarkoit-
tamattomiin seurauksiin, hylkäämisen ja syrjinnän kokemuksiin ja asiakkaan omanarvon-
tunnon laskuun. 
 
Dialogisen suhteen eri osapuolet ovat muutokselle alttiita ja dialogisen suhteen varassa 
toimittaessa kaikkia työskentelyn tuloksia ei voida nähdä etukäteen. Autenttinen dialo-
gisuus vuorovaikutuksessa merkitsee vastaamista (Mönkkönen 2002), jonka voi myös 



kuvata ammatillisena mukaan menemisenä asiakkaan tilanteeseen. Tuolloin on riisutta-
va pois ammatillinen naamio, jonka takaa ei pääse esiin inhimillinen kosketus, kosketta-
vuus ja myötätunto. Dialogisuus edellyttää, että tulemme ihmisinä kosketetuiksi myös 
ammatillisessa työssämme. Tällöin meidän on yhdistettävä ammatillisuus ja ihmisyys 
itsessämme. Ammatilliseen rooliin on liitettävä se, mitä olemme ihmisenä, mitä olemme 
tähän mennessä kokeneet ja mitä ymmärrämme elämästä. Juuri se voi olla avain hyvään 
ammatilliseen ihmissuhteeseen, joka on vaikuttava. Ihmisyydestä liikkeelle lähtien am-
mattikin on meille vain väline haluamiemme asioiden toteuttamiseen eikä päämäärä 
sinänsä. 
 
Dialoginen suhde tuottaa inhimillisen yhteisyyden ja tasa-arvon kokemuksia ihmisten 
välille myös asiakas-työntekijä – suhteessa. Se antaa dialogin osapuolille mahdollisuu-
den erilaisesta oppimiseen. Susanna Hyväri (2001) on analysoinut väitöskirjassaan sel-
viytymistarinoita, joita voi lukea kuvauksena siitä, miten dialogiseen toiminnalliseen 
suhteeseen liittyvä tasa-arvo, lyhytaikainenkin hierarkian purkautuminen asiakkaan ja 
häntä hoitavien ihmisten välillä, antaa tilaa ja virittää asiakasta oman arvon ja mahdolli-
suuksien löytämiselle. 
 
Mitä tapahtuu, kun dialoginen ja monologinen periaate esimerkiksi työyhteisössä ja ver-
kostoissa kohtaavat tai hierarkkinen ja dialoginen ajattelu kohtaavat ja asettuvat keski-
näiseen suhteeseen? Kumpi voittaa?? Dialogisen näkökulman mukaan toisen näkökul-
maa ja käsitystä ei pyritäkään voittamaan, vaan se hyväksytään erilaisena näkökulmana 
ja sen kanssa argumentoidaan. Tällainen omien ajatusten tuominen yhteiseen keskuste-
luun vaatii kyllä irtiottoa sosiaalityön vallitsevasta perinteestä, vetäytyvästä julkisuustra-
tegiasta ja hiljaisuuden kulttuurista (Petrelius 2003).  
 
Dialogisen ja monologisen suhdetta voi tutkia myös omaehtoisia kokeiluja tekemällä. 
Tämä learning by doing piristää yksinäisen vaeltajan taivalta, koska erilaisten toisin toi-
mimisen kokeilujen pohjalta on aina mahdollista käydä dialogia myös itsensä kanssa, 
esimerkiksi nykyisen itsen ja viisi vuotta sitten eläneen itsen välillä. Jos sosiaalityön opis-
kelija ja opettaja pitävät vuosien varrella omaa oppimispäiväkirjaa, dialogi itsenkin kans-
sa helpottuu ja ymmärrys ammatillisen kasvun prosessista lisääntyy. 
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