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DIAGNOOSINA IHMINEN 

Ihmisinä meitä yhdistää kyky olla yhteydessä toisiimme. Ihminen tuottaa sanoja, ilmeitä ja eleitä. Yhteyden 
kokeminen ei kuitenkaan synny vuorovaikutuksessa automaattisesti ja se edellyttää myös taitoa kuunnella. 
Sosiaali- ja terveysalan työssä vuorovaikutuksella on valtavan suuri merkitys. Tukea tai hoitoa tarvitseva 
ihminen saa ammattilaiselta parhaat lähtökohdat omalle toipumiselle ja voimaantumiselle, kun hän kokee 
tulleensa kuulluksi.  

Diakoniajohtaja Otto Savolainen Seinäjoen Seurakunnasta pohtii ammattilaisten ottavan liian suurta roolia 
luvatessaan ymmärtää asiakasta. Savolaisen mukaan riittää, että ammattilainen lupaa yrittää: ”osaan 
kuvitella miltä sinusta tuntuu”. Lupaus ymmärtämisestä voi olla myös asiakkaan sivuttamista, jos samalla 
kohtaamisen keskiöön nouseekin työntekijän ammattitaito ja osaaminen. 

Toiminnanjohtaja Jesse Keskinen Nurmon Sininauhasta on huolissaan siitä, että tehokkuuteen pyrkivässä 
toiminnassa ja ”isossa kuvassa” asiakkaasta tulee helposti pelkkä numero ja ihminen katoaa tilastoihin. 
Keskinen haluaa muistuttaa, että ihminen on aina enemmän, kuin palvelujärjestelmän tunnistamat tai 
tunnistamattomat tarpeensa. 

Keskiöt ja keskiössä oleminen ovat trendi-ilmaisuja. Mikä palveluiden suunnittelussa tai siellä ihmisten 
kohtaamisessa on oikeasti keskiössä? Jos palvelut rakennetaan tarpeiden perustella, jääkö ihminen silloin 
keskiöstä syrjään? Voiko keskiö palveluissa olla niin täynnä työmenetelmiä, toimintamalleja, ”ymmärrystä” 
ja ammattiosaamista, että siellä ei ihmiselle ole tilaa lainkaan? 

 

Osallistavaa auttamista ja vertaistukea 

Työntekijän ymmärryksen sijaan tavoiteltavaa tulisi olla, että ihminen tulee itselleen ymmärretyksi. Tässä 
apuna voi olla ammattilainen tai vertainen, toinen ihminen, jonka auttaa löytämään itsessä myös kaiken 
sen, mikä on vielä ehjää. Osallistavassa auttamisessa ei kompastuta väkisin auttamiseen tai pyritä 
korjaamaan ihmistä. 

Seinäjoen kaupungin ja Järjestötalon yhteinen tukihenkilötoiminta on kudelma ammattityötä ja 
vertaisuutta. Vertaistukihenkilönä toimiminen on jatkoa omalle kuntoutumiselle, kun elämäntilanne sen 
mahdollistaa. Tukihenkilöllä ei ole valmiita kysymyksiä, saati vastauksia ja hän saattaa itsekin olla vielä 
haavoilla. Kohtaaminen on arkista, ihmisyydestä ja aidosta kohtaamisesta kumpuavaa, ”samalla matkalla 
olemisen mysteeriä”. Ennen kaikkea kyse on ajan ja tilan antamisesta, yhteydestä toiseen ihmiseen. 
Tukihenkilötoiminnasta tilaisuudessa olivat kertomassa Maria Pilvola ja Marko Rantamäki Päihdeklinikalta. 
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