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jelma. Diakonisenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto. Sairaanhoitaja (AMK), 

diakonissa + lähetyssihteerin virkakelpoisuus. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia valmiuksia työntekijä tar-

vitsee sielunhoitotyössä, millaisia välineitä hän käyttää ja millaisen merkitys 

sielunhoitotyöllä on ollut työntekijän ammattiprofiilille. Lisäksi tarkoituksena 

oli selvittää mahdollisia ongelma -ja kehittämiskohteita työssä. Tämän työn 

tarkoituksena on olla suuntaa antavana tienviittana diakoniatyöhön valmistu-

ville uusille työntekijöille sekä jo työssä oleville diakoniatyön ammattilaisille 

työvälineenä. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan käyttää kirkon työnantajapuo-

lella esimerkiksi kehityskeskustelujen tukena joko ryhmä- tai parityöskentelys-

sä. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineiston-

keruumenetelmä oli teemahaastattelu, jossa käytettiin kyselylomaketta puolia-

voimin ja avoimin kysymyksin. Tutkimus analysoitiin sisällön analyysillä. 

Tutkimusaineisto koottiin Kuopion seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijöiltä. 

Tutkimuslomakkeen saivat 28 diakoniatyöntekijää, joista 14 henkilöä vastasi 

kyselyyn. 

 

Tutkimuksen päätuloksia olivat, että diakoniatyöntekijät toteuttavat sielunhoi-

toa enemmän kuin aiemmin ja sen koetaan olevan hyvin merkittävä osa diako-

niatyötä. Sielunhoidon toteuttaminen määrällisesti on kasvanut ja haasteet mo-

nimuotoistuneet. Tutkimustuloksena voidaan todeta, että sielunhoitomenetel-

mistä eniten käytetään rukousta. Sielunhoidon lähestymistapa on spirituaali-

nen. Diakoniatyöntekijät tarvitsevat vertaistukea ja lisäkoulutusta, sillä tulevai-

suuden sielunhoidon haasteet kasvavat niin määrällisesti kuin laadullisesti. 

 

Asiasanat: sielunhoito; diakoniatyö; Kuopion seurakuntayhtymä; laadullinen 

tutkimus



ABSTRACT 

 

 Sami Joshua Mitsman. Tomorrow does not exist. Experiences on the meaning 

of pastoral care in pastoral care work of the church deacon workers in the 

Kuopio Federation of Evangelical Lutheran Parishes. A qualitative study based 

on thematic interviews. Pieksämäki. Autumn 2015, 57 p. 2 appendices. Lan-

guage: Finnish.  

 

 Diaconia University of Applied Sciences, Diak East, Pieksämäki. The Degree 

programme in health care. Orientation into pastoral health care. Nurse (AMK), 

deaconess and the qualification for a mission’s secretary.  

 

 The aim of this study was to find out what kinds of skills an employee needs in 

pastoral care, what kinds of tools he or she uses and what kind of a meaning 

the pastoral care work has brought to the professional profile of the worker. In 

addition, the objective of this study is to explore possible problems and areas 

of further development in the work. Another goal of the study is to function as 

a guideline for new workers in pastoral care and also as a peer support tool to 

those professionals who already work in the field. Moreover, the results can be 

used by the church employees as a support in development discussions either 

in group or pair work.  

 

 This study was carried out as a qualitative research. Theme interviews with a 

questionnaire containing open-ended and semi-open questions were used as a 

data collection method. The results of the study were analyzed with the help of 

content analysis. The research data was gathered from the pastoral care work-

ers of the Kuopio Federation of Evangelical Lutheran Parishes. The research 

questionnaire was sent to 28 pastoral care workers and 14 persons returned 

them with their responses.  

 

 The main results of this study indicated that pastoral care workers carry out 

pastoral care more than before, and it is considered to be a very integral part of 

pastoral care work. The amount of deacon work has increased in quantity and 

the challenges have become increasingly versatile. As a result of the study it 

can be stated that praying is the most widely used method of pastoral care 

work, and the approach in that work is spiritual. Pastoral care workers need 

peer support and further education as the future challenges of pastoral care 

work will increase both in quantity and quality.  

 

 Key words: pastoral care; deacon work; Kuopio Federation of Evangelical Lu-

theran Parishes, qualitative research 
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1 JOHDANTO JA TAUSTAT 

 

Varsinainen kiinnostus sielunhoitoon ja sen käytännön toteuttamiseen nousi opinnäy-

tetyöntekijän omasta sairaanhoitajan työnkuvasta saattohoidon tukiyksikössä. Diako-

nisen hoitotyön opinnot kasvattivat kiinnostusta aiheeseen seurakuntaharjoittelussa 

keväällä 2015. Huomasin, että sairaalassa potilaan vierellä, diakoniavastaanotolla tai -

kotikäynnillä tehtyä työtä yhdistää yksi asia — läsnäolon ja kuuntelemisen hoitava 

vaikutus.  

 

Vastaanottotyössä asiakkaalla on mahdollisuus levähtää hetki ulkomaailman ja oman 

elämän haasteiden oravanpyörästä, saada olla vain hiljaa tai puhua takkinsa tyhjäksi. 

Halusin selvittää diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta sielunhoitoon liittyvistä käy-

tännön kysymyksistä. Halusin rajata tutkimukseni seurakuntadiakoniatyöntekijän ko-

kemuksiin sielunhoitotyöstä 

 

Diakoniatyössä sielunhoidollisuus on läsnä asiakastilanteissa, kun asiakasta kuunnel-

laan ja kohdataan kokonaisvaltaisesti. Kirkon yksi keskeisimmistä tehtävistä on sie-

lunhoidon toteuttaminen. Sielunhoidon kautta ihmistä autetaan elämään, ihmissuhtei-

siin ja Jumalasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Sielunhoito on myös jokaisen seu-

rakuntalaisen tehtävä toinen toisiaan kohtaan (Kettunen 2013, 264 - 265.) 

 

Aikaisempia tutkimuksia sielunhoitotyöstä ja työntekijöiden kokemuksista diakonia-

työn parissa on muutamia. Jouko Kiisken tutkimuksessa sielunhoitotyö on yksi diako-

niatyön keskeinen tehtäväalue. Tämä nousi diakoniabarometri kyselyssä vuonna 2013 

kolmannelle sijalle kun tarkasteltiin keskeisiä työalueita diakoniatyössä. (Kiiski 2013.) 

 

2012 Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian laitoksella Ari-Pekka Laihia on 

tehnyt Pro -gradu tutkielman aiheesta diakoniatyöntekijöiden ja pappien käsitykset ja 

kokemukset sielunhoidosta Tampereen hiippakunnassa. Pappien toimintaa sielunhoi-

tajana on tutkittu enemmän kuin diakoniatyöntekijöitä sielunhoitajina. Laihian tutki-

muksesta käy ilmi että diakoniatyöntekijät käyttävät merkittävästi enemmän aikaa 

sielunhoitoon kuin papit. (Laihia 2012, 64.) 
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Pastoraalipsykologian dosentti Jouko Kiiski on kirjoittanut kattavan sielunhoitoa kä-

sittelevän kirjan vuonna 2009. Tuossa kirjassaan hän tuo myös esille kyselyn tuloksia, 

jonka hän suuntasi vuonna 2008 Mikkelin hiippakunnan papeille ja diakoniatyönteki-

jöille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ruohonjuuritason näkemystä perusseurakun-

tatyössä tehtävään sielunhoitotyöhön.  

 

Kiiski kirjoittaa, että kysely palveli tarkoitustaan, kuitenkaan vastauksia ei voitane 

yleistää käsittämään kaikkia Suomen ev.lut. seurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja 

pappien sielunhoitotyötä. Mutta hyvinkin suuntaa antavaa informaatiota kyselystä on 

saatu esille. Lisäksi Kiiski halusi selvittää vielä diakonista sielunhoitoa koskevan jat-

kokyselyn jonka hän toimitti Mikkelin hiippakunnan diakoniatyöntekijöille (Kiiski 

2009. 13,270.) 

 

Johanna Räsänen on tutkinut vuonna 2005 aihetta sielunhoito selviytymisen tukena 

sairaudessa ja kriiseissä. Räsäsen tutkimuksesta tulee esille potilaiden näkökulma jos-

sa sielunhoidolla on tärkeä rooli kriiseistä selviytymisessä. Potilaista yli puolet, halu-

sivat ammatillista sielunhoitoa jota toteuttaa mm. diakoniatyöntekijä (Räsänen 

2005,3.) 

 

Sosionomi-diakoni Minna-Liisa Pajunen on laadullisessa opinnäytetyössään tutkinut 

Pirkanmaalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijöiden sielunhoitokäsityksiä. Johtopää-

töksissä käy ilmi, että sielunhoitajan ja asiakkaan väliset kohtaamiset voivat olla mo-

ninaisia, joten sielunhoitajan valmius tulee olla päivittäistä. Sielunhoitajan ammatilli-

sen identiteetin vahvuudesta huolimatta tarvitaan lisää koulutusta (Pajunen 2010.) 

 

Opinnäytetöitä diakoniatyöntekijöiden kokemuksista eri alueilla löytyy useita Theseus 

tietokannasta. Kuitenkin sielunhoidon aihealueista töitä on niukasti saatavilla. Koen 

työn haasteellisuuden juuri sen vuoksi, koska aikaisemmin ei ole tutkittu Kuopion 

seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijöiden kokemuksia sielunhoitotyöstä, sen vaati-

vuudesta ja työn merkityksestä 
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2 SIELUNHOITO 

 

Raili Gothónin mukaan sielunhoito merkitsee kohtaamista monella tasolla. Asiakas ja 

sielunhoitaja kohtaavat toisensa; ihminen kohtaa itsensä ja tarkastelee omaa elämänti-

lannettaan; Jumala on läsnä kahden ihmisen tai pienryhmän vuorovaikutustilanteessa. 

Kohtaaminen haastaa sielunhoitajaa tarkastelemaan omaa teologista ajatteluaan ja sen 

antamia vastauksia tilanteessa nousseisiin kysymyksiin. (Latvus, Elenius 2007, 256.) 

 

Suppeimmillaan sielunhoidon määritelmä voidaan nähdä ihmisen jumalasuhteena tai 

erilaisina hengellisinä kysymyksinä. Laajemmin tarkasteltaessa kysymyksessä voikin 

olla ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen, jossa ei rajata avun eri muotoja. Myös 

diakoniatyön mallijohtosäännön sielunhoitokäsitys on hyvin laaja, eikä rajoitu tietyn-

laisiin kaavoihin tai toimenpiteisiin. 

 

Sielunhoidon tavoitteena on ihmisen tukeminen erilaisissa jokapäiväisissä huolissa, 

mutta sieluhoito ymmärretään yleisesti keskusteluavuksi, jossa käytetään hyväksi sekä 

psykologista että teologista tietämystä ja laajaa kirjoa erilaisia menetelmiä 

(Hakala 2002, 237 - 238.) 

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä sanasto tietokanta Aamenesta öylät-

tiin määrittelee sielunhoitoa seuraavasti: Sielunhoito on yksityisen ihmisen auttamista 

hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevissa kysymyksissä. Sie-

lunhoito on henkilökohtaista keskustelua papin tai maallikon kanssa. Yksityisen sie-

lunhoidon rinnalla puhutaan yleisestä sielunhoidosta, joka toteutuu eri tavoin seura-

kunnan työssä, ennen muuta Jumalanpalveluksessa. 

Sielunhoidon tavallisin menetelmä on keskustelu tai mahdollisesti pitkäkestoinen kes-

kustelujen sarja. Siihen voidaan liittää myös Raamatun lukemista, rippi tai ehtoollisen 

vietto. Sielunhoitoon liittyy aina vaitiolovelvollisuus. Papille ripittäytyessä se on eh-

doton. Kirkkolain mukaan sielunhoidossa papille uskottua asiaa eikä papille uskoutu-

nutta henkilöä saa ilmaista (Aamenesta öylättiin.) 

Norjalainen teologi Gunnar Elstad määrittelee kirjassaan Sielunhoito, seuraavasti. 

Sielunhoito on avun antamista ihmiselle, jotta hän pääsisi hyvään ja oikeaan suhtee-

seen Jumalaan, lähimmäisiinsä, itseensä ja luomakuntaan (Elstad 2009, 21.) 
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Sielunhoidossa tärkeää on se, että ihminen voi kokea tulevansa autetuksi senhetkisessä 

tilanteessaan. Tämän edellytyksenä on kokea tunne, rakastetuksi ja välitetyksi tulemi-

sesta. Kysymyksessä on sielunhoidollinen vuorovaikutussuhde jota voidaan kuvata 

rakkaudeksi, koska siinä asettaudutaan apua tarvitsevan ihmisen kanssa vuorovaiku-

tukseen. Tämä taas tarkoittaa käytännössä myötäelämistä ja läsnäoloa. Apua tarvitse-

valle osoitetaan sitoutumista, välittämistä, uskollisuutta ja vastuuta (Kettunen 2013, 

47- 48).  

Sielunhoito voidaan nähdä neljän ulottuvuuden kautta. Varsinaisen sielunhoidollisen 

käsitteen tilalle sopisi paremmin huolenpito, sillä ensisijaisena tarkoituksena ei ole 

hoitaminen tai parantaminen, vaan se että tarjotaan inhimillistä lämpöä ja ymmärtä-

mystä. Pohdinnan ulottuvuus syntyy siitä, että sielunhoitaja auttaa ihmistä enemmän 

tai vähemmän järjestelmällisesti huomaamaan ja tiedostamaan sekä kriittisesti tutki-

maan elämänsä tarkoitusta ja päämäärää. 

 

Tulkinnan ulottuvuudessa voidaan nähdä teologinen aspekti. Teologisessa tulkinnassa 

sielunhoitaja pyrkii keskustelussa aktiivisesti etsimään yhteyttä kristilliseen traditioon 

kuuluviin kuviin, symboleihin ja kertomuksiin jotka voivat ilmaista ja hahmottaa niitä 

elämys kvalititeetteja, joihin pohdinta on keskittynyt. 

 

Tulkinta voi olla sanallista tai sanatonta. Neljäntenä ulottuvuutena voidaan nähdä kris-

tillisen vakaumuksen syventäminen. Tässä korostuu hengellinen ohjaaminen, jossa 

sielunhoitaja on ihmisen erilaisten teiden suunnan näyttäjänä. Sielunhoitaja auttaa 

lähimmäistään kypsymään kristillisessä uskossa (Wikström 2000, 268 - 273.) 

 

Raili Gothóni kirjassa Auttamisen teologia pukee hyvin käytännön sanoiksi Wikströ-

min neljän ulottuvuuden teorian näkökulman. Huolenpito on kuuntelemista, ihmisen 

kohtaamista ja ratkaisujen etsimistä ongelmiin arjen elämäntilanteissa. Pohdinta on 

ihmisen kärsimyksen ja kuoleman, tuonpuoleisuuden, elämäntarkoituksen tai merki-

tyksen ja moraalisten kysymysten käsittelemistä. Tulkinnan ulottuvuudella etsitään 

kristillisen traditioon ja teologiaan liittyvien kuvien, symbolien ja kertomusten avulla 

yhteyksiä apua hakevien elämäntilanteeseen ja pyritän siten tukemaan henkilön hen-

gellisen elämän rakentumista. Syventäminen merkitsee hengellistä ohjausta. (Latvus, 

Elenius 2007, 256 - 257).  
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Seurakunnallinen sielunhoitonäkemys perustuu Lutherin ajatukseen sielunhoidosta 

seurakuntalaisten keskeisenä keskusteluna ja huolenpitona. Sielunhoito nähdään koko 

kirkon keskeisempänä toimintana, joka kuuluu koko seurakunnalle, ei pelkästään kou-

lutetuille viranhaltijoille. Seurakunta on kastettujen yhteisö, jolla on aina vastuu myös 

ympäröivästä maailmasta. Seurakunnallinen sielunhoito on Kristuksena olemista lä-

himmäiselle. Kristus oli samanaikaisesti paimen, keskustelukumppani että lääkäri. 

 

Raamatun aikana Kristuksen antama apu oli samanaikaisesti elämän ja uskon apua. 

Näkemykselle tyypillistä on, että sielunhoito ja diakonia ovat kiinteässä yhteydessä 

toisiinsa. Sielunhoitoon kuuluu myös Jumalan rakkaudesta kumpuava konkreettinen 

huolenpito hädässä olevista. Seurakunnallinen sielunhoito toteutuu yleensä virallisen 

seurakunnan toiminnan ulkopuolella, normaalissa ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa. 

 

Sielunhoito toteutuu kahdenkeskisessä keskustelussa tai ohjatuissa ryhmissä. Keskus-

teluapua voidaan tarjota myös ripin tai rukouksen kautta. Tähän tarvitaan kuitenkin 

koulutusta ja valmiuksia toteuttaa ko. sielunhoitoa. Ensisijaisina toteuttajina ovat seu-

rakunnan työntekijät, koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. (Latvus, Elenius 2007, 238 – 

240.) 

 

Kaiken kaikkiaan voimme nähdä, että sielunhoito omana työmuotonaan on kokonais-

valtainen ja laaja työsarka seurakunnan työntekijälle. Siinä painottuvat ihmisläheisyys, 

henkinen ja hengellinen kontakti asiakkaan ja työntekijän välillä. Irja Kilpeläinen on 

kirjassaan, Osaammeko kuunnella ja auttaa tuonut vahvana viestinä sielunhoidon kan-

sanomaisen näkemyksen: -Sielunhoitoa on se; että ihmisen kanssa puhutaan Jumalasta 

ja ihmisen sielusta.  

 

Psykoterapiassa taas se, että puhutaan ihmisen peloista ja ihmissuhteista. Tämä lokeroi 

ihmisen sielunelämän, niin kuin olisi olemassa jokin uskonnollinen huone, jota sielun-

hoitaja siivoaa ja järjestelee. Tällaista huonetta ei ole olemassa. Joudumme tekemisiin 

koko ihmisen sielunelämän kanssa (Kilpeläinen 1969, 13.) 
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3 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ 

 

Kirkkolaissa (KL4§1) määrätään että, jokaisessa seurakunnassa on oltava diakonia-

työntekijän virka. Diakonia kuuluu palkatun työntekijän lisäksi jokaiselle seurakunta-

laiselle elämäntapana ja asenteena. Kirkkojärjestyksessä diakoniasta ilmaistaan seu-

raavaa: ” Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena 

on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on 

suurin ja joita ei muulla tavoin auteta” (Kirkkojärjestys 4:3). (Finlex.) 

Tämän asenteen näkyviä muotoja seurakuntatasolla on vapaaehtoistyö ja spontaani 

lähimmäisenrakkaus arjen keskellä. Uudessa Testamentissa seurakuntapalvelemiseen 

liittyy sana (diakonein palvella, diakonos palvelija), joka ymmärretään toisenlaisena 

palvelijana kuin esim. orja, joka palvelee isäntäänsä.  

Tässä yhteydessä tarkoitetaan palvelijaa, joka palvelee omasta tahdostaan lähimmäis-

tään ja ilmaisevat palvelemista, joka on rakkaudesta lähtöisin olevaa. Diakonia käsit-

teenä niin ammattina kuin palvelemisen muotona ovat vakiintuneet kirkkomme käy-

tännön toiminnassa ja teologianharjoituksessa (Gothóni, Helosvuori, Kuusimäki & 

Puuska 2012, 12 – 13.) 

Diakoniatyöntekijän virka on ensisijaisesti hengellinen virka. Raamatusta emme löydä 

selkeää määritelmää diakoniatyöntekijälle tai diakonille sen tämän päivän merkityk-

sessään, mutta johtoajatus rakkauden palvelemiseen ja lähimmäisen auttamiseen löy-

tyy.   

Uudessa Testamentissa kuvataan tilanne, jossa Jeesukselta kysytään lain suurinta käs-

kyä. Jeesus vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 

mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat 

(Matt. 22:36 - 39) Ns. kultaista sääntöä pidetään myös diakoniatyön kulmakivenä. 

Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille (Luuk.6:31.) 

Uudessa Testamentissa on Jeesuksen kertoma vertaus laupiaasta samarialaisesta, joka 

kohtasi tienpuolessa makaavan verille pieksetyn ja ryöstetyn miehen. Samarialainen 

hoiti miehen haavat ja sitoi ne. Hän otti miehen juhtansa selkään ja vei miehen majata-
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loon ja piti hänestä huolta. Lisäksi hän vielä maksoi ylimääräistä majatalon isännälle 

ja lupasi maksaa vielä lisääkin jos hoidosta tulee lisäkustannuksia (Luuk.10: 29 - 37.)  

Tätä kertomusta edeltävästi Jeesukselta kysyttiin, kuka on minun lähimmäiseni? Ky-

syjä vastasi: Se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi: Mene ja tee sinä samoin. 

Diakoniatyön perusajatuksena on palvella toisia ihmisiä. Lähtökohtana on kristillinen 

elämänkatsomus. Esikuvana pidetään alkukirkon diakoniaa ja henkisten sekä ruumiil-

listen tarpeiden huolehtimista (Rättyä 2004,15.)  

Toisaalta diakonin virasta ja toiminnasta käsitteenä on kiistanalaista tietoa alkuseura-

kunnan toiminnassa. Australialainen teologi John N. Collins toi väittämän tutkimustu-

losten perusteella, että alkuseurakunnan diakonia käsite olisi ollut ennemminkin yleis-

tä toimintaa eikä ns. karitatiivista tai sosiaalista auttamista (Collins 2009, 148 – 149.) 

Uudessa Testamentissa kerrotaan seitsemän hyvämaineisen miehen valinnasta avusta-

jan tehtäviin. Heistä yksi oli Stefanus, jota kutsutaan myös alkukirkon ensimmäiseksi 

diakoniksi. Nämä seitsemän ”diakonia” siunattiin palvelustehtäväänsä apostolien kät-

ten päälle panemisen kautta. Raamatussa ei selkeästi tuoda esille, mitä kaikkea avus-

tustyö pitäisi sisällään, mutta kyseessä oli kuitenkin päivittäin toteutettava ruoan ja-

kaminen. Tämä vapautti apostolit heidän perustehtäväänsä, eli rukoukseen ja Jumalan 

sanan jakamiseen (Apt 6:1-6.)  

Pääsääntöisesti sielunhoito- ja opetuskirjallisuudessa diakoniatyö pitää sisällään erilai-

sia tehtävä näkökulmia. Karitatiivinen eli lähimmäisen rakkauteen perustuva auttami-

nen hädässä olevia kohtaan, jossa on myös sielunhoidollinen näkökulma. Pedagoginen 

eli katekeettinen tehtävä, joka näkyy diakoniakasvatuksen muodossa.  Liturginen eli 

Jumalanpalveluksen avustava toiminta. Kysymys on ammatillisesta lähimmäisenrak-

kaudesta (Rättyä 2004, 17.) 

Englannin anglikaanisen kirkon mukaan diakoniatyöntekijän tai tässä tapauksessa 

diakonin työ ja tehtävä kenttä on ennen kaikkea hengellinen. Diakonit työskentelevät 

piispan ja pappien rinnalla, toimien Jumalan rakkauden välikappaleina. Heidän tehtä-

vänsä on tukea heikkoja, sairaita ja yksinäisiä ihmisiä. Lisäksi heidän tehtäväkuvansa 

nähdään sorrettujen ja unohdettujen ihmisten auttajana, jolloin Jumalan rakkaus voi-

daan tuoda näkyväksi. Heidän tehtävänään on palvella ihmistä kirkon sakramenttien 

kautta.  
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Työn hengellisyys näkyy myös Jumalan sanan jakamisena ja esirukouksena. Church 

of England ohjeistuksessa: Faith and order advisory group missio and ministry 2007 

todetaan, että diakonin työkenttään kuuluu Jumalan sanan jakaminen ja sielunhoito ja 

ehtoollisessa avustaminen. Diakonit vievät Kristuksen myötätuntoa sinne missä hätä 

on suurin. 

 

Diakonin kutsumus nähdään sisäisenä ja rajoja ylittävänä koko elämää käsittävänä 

tehtävänä. Verkostojen luominen ihmisiin, jotka ovat kadottaneet uskon evankeliumin 

voimaan. Kuitenkaan diakonin tehtävänä ei ole erottautua muihin kristittyihin nähden 

olemalla suurempi, vaan päinvastoin kysymys on nöyryyden asenteesta ihmisyyttä ja 

elämää kohtaan. Diakonin tehtävä on olla sillanrakentaja ihmisen ja kirkon välillä 

(Church of England 2011.) 

 

Diakoniatyöntekijän eettiset ohjeet ohjeistavat työntekijää kristillisten arvojen, ihmi-

seettisen kunnioittamisen ja lakien ja säädösten kautta. Eettiset periaatteet ovat: 

 

 Diakoniatyöntekijä toimii inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi 

sekä ihmisten elinolosuhteiden ja elämänlaadun parantamiseksi. 

 Diakoniatyöntekijä kunnioittaa jokaista ihmistä Jumalan luomana. 

 Diakoniatyöntekijä toimii luottamuksellisesti, totuudellisesti ja rehel-

lisesti. 

 Diakoniatyöntekijä ei auttamisellaan tavoittele muita päämääriä. 

 Diakoniatyöntekijä kunnioittaa ja puolustaa jokaisen ihmisen oikeut-

ta. omaan uskontoon, mielipiteeseen ja kulttuuriin. 

 Diakoniatyöntekijä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun puo-

lustaen erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuk-

sia. 

 Diakoniatyöntekijä kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. 

 Diakoniatyöntekijä edistää yhteisöllisyyttä ja kunnioittaa työtoverei-

densa ammattitaitoa. 

 Diakoniatyöntekijä sitoutuu kristilliseen uskoon, Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon tunnustukseen, diakoniatyön perustehtävään ja 

yhteisiin sopimuksiin (Gothóni, Helosvuori, Kuusimäki & Puuska 

2012, 206 – 207.) 
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Sielunhoidolla on yllättävän laaja jalansija diakoniatyön ammattikuvassa. Kirjassa 

Diakoniatyö asiakkaan palveluksessa kuvataan, että 50 % diakoniatyöntekijän vuosit-

taisesta työajasta menisi erilaisiin sielunhoidollisiin tehtäviin. Kuitenkin tässä on tul-

kinnanvaraa juuri senkin vuoksi koska diakoniatyöntekijät voivat arkailla puhua an-

tamastaan sielunhoitoavusta.  

Erilaiset tilastolliset näkemykset lisäävät tulkinnanvaraa diakoniatyöntekijän anta-

maan sielunhoidon avun määrään, koska sielunhoidollisen keskustelun määritelmä on 

erilainen eri konteksteissa. Vaikkakin diakoniatyöntekijä toimii kirkon palveluksessa, 

voi hän vierastaa hengellisten kysymysten käsittelyä asiakassuhteissa. Tällaisissa ti-

lanteissa diakoniatyöntekijä voi ohjata asiakkaan jatkokäynnille teologin vastaanotolle 

(Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 68 - 70.) 

 

Diakoniatyöntekijän ydinosaamisalueita kuvataan neljän ulottuvuuden kautta: hengel-

lisen työn osaaminen, diakonisen asiakastyön osaaminen, kirkon organisaatio- ja ke-

hittämisosaaminen sekä yhteisöllinen että yhteiskunnallinen osaaminen. Diakonia-

työntekijät kuuntelevat, tukevat, rohkaisevat, neuvovat, ohjaavat eteenpäin, puolusta-

vat asiakkaittensa oikeuksia ja tekevät yhteistyötä laajassa verkostossa sekä pyrkivät 

vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 40 – 47.) 

Góthonin ja Jantusen tutkimuksessa kuvataan diakoniatyöntekijän erilaisia osaamis-

alueita. Diakoniatyöntekijöiden työorientaation perustaksi nousee hengellinen osaa-

misalue. Ydinosaamiseksi nousi sielunhoidollinen osaaminen ja sielunhoidon mene-

telmien hallinta. Rohkaiseminen ja lohduttaminen nähtiin auttamisvälineenä sielun-

hoidossa. Diakoniatyöntekijän oman hengellisen elämän huolehtiminen koettiin tärke-

äksi hengellisessä osaamisalueessa(Gothóni, Jantunen 2010, 75 - 76.)  

Diakoninen sielunhoito voi toteutua niin henkisen kuin aineellisen avun antamisena. 

Paavo Kettunen tuo esille tutkimuksessaan diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja ko-

kemuksia sielunhoidon käsitteellisyydestä ja vaikuttavuudesta diakoniatyössä. Diako-

niatyöntekijöiden tekemä työ kirkollisessa viitekehyksessä on nimenomaan sielunhoi-

topainotteista.  
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Diakonian johtosäännön mukaan sielunhoito edistää kristilliseen uskoon perustuvan 

lähimmäisenrakkauden toteutumista. Sielunhoidoksi määrittyy ihmisestä välittäminen 

sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Sielunhoito voidaan nähdä myös autettavan va-

pauttavana kokemuksena. Sielunhoitokohtaamiset voivat olla myös lyhytaikaisia ta-

paamisia, tällöin sielunhoito painottuu supportiiviseen myötäelämiseen (Kettunen 

2001, 62 - 87.) 

Sielunhoitajat ovat tavallisia ihmisiä joita sitovat samanlaiset elämän lainalaisuudet 

kuin muitakin ihmisiä. Kuitenkin jokaisella sielunhoitajalla on omanlaisensa tapa teh-

dä työtään ja oma henkinen kasvu ja koulutuksellinen tausta muokkaavat sielunhoita-

jan omaa identiteettiä. Toiselle on kehittynyt herkkäkuuloisuus ja hänen on helppo 

herättää toisessa luotailevaa asennetta ja pohdintaa.  

Toisella on kyky auttaa muita kristillisen uskon syventämiseen. Kolmas näkee erityis-

tehtäväkseen huolenpidon, jolloin hän välittää toivoa ja lohdutusta ilman että siinä on 

uskonnollista sävyä lainkaan. Wikström toteaa, että siinä missä sielunhoitajien pitäisi 

olla yhdenmukaisia työssään, tulisi ennemminkin heidän tulla tuntemaan oma erityis-

lahjakkuutensa. Sielunhoitaja kehittyy ja muuttuu elämän matkan aikana. Sielunhoita-

ja voi liikkua myös itse omassa professionaalisessa kehityksessään akseleilla huolen-

pito-tuen antaminen-tulkinta- ja syventäminen (Wikström 2000, 299 - 300). 

Sielunhoito sisältyy diakoniatyön tehtävään, se edistää kristillisen uskoon perustuvan 

lähimmäisenrakkauden toteutumista.  

Kettusen mukaan tämä voidaan nähdä elämää eheyttävänä, kärsimysten lievittämisen 

muotona. Lisäksi sielunhoidon tehtävää toteutetaan nimenomaan niiden ihmisten pa-

rissa joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta. Hengellisessä auttamisessa 

työskennellään usein sielunhoidon, terapian ja hengellisen ohjauksen rajapinnoilla.  

Lähtökohdiltaan menetelmät voivat erota toisistaan, mutta niissä näkyy samansuuntai-

sia piirteitä kohtaamisessa ja auttamisessa. Kuka tahansa voi tarvita ulkopuolista aut-

tajaa, vaikeat elämäntilanteet ja omien voimavarojen riittämättömyys sekä kokemus 

siitä, ettei selviä ovat diakoniatyön auttamisen haasteita (Gothóni, Helosvuori, Kuusi-

mäki & Puuska 2012, 89.) 
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Sielunhoidossa on pääosassa apua etsivä ihminen eli asiakas ja hänen kysymyksensä. 

Sielunhoitajan ja asiakkaan välillä tapahtuu kohtaaminen. Kohtaaminen tapahtuu 

myös asiakkaan ja hänen kysymystensä välillä ja viimekädessä Jumala on läsnä ihmis-

ten kohtaamisessa. Sielunhoidossa löytyy hyvinkin erilaisia suuntauksia ja menetel-

miä, riippuen siitä miten ne ovat juurtuneina esim. psykologiaan, filosofiaan, sosiolo-

giaan tai vaikkapa kasvatustieteisiin ja mikä niiden suhde on teologisiin traditioihin ja 

viitekehyksiin.  
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4 SIELUNHOITOMALLEJA JA SUUNTAUKSIA 

 

Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia sielunhoitomalleja ja niiden suuntauksia. Tär-

keintä olisi löytää sekä kotimaisen että kansainvälisen diakonian kannalta relevantti 

ymmärrys sielunhoidosta, joka tukee erilaisissa toimintaympäristöissä diakoniatyötä 

tekeviä hädän ääripäissä elävien ihmisten kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa (Gothóni 

2014, 24 - 26 Latvus, Elenius 2007, 231 - 232). Sielunhoidon mallin ja menetelmän 

valintaan vaikuttavat sielunhoitajan oma näkemys ja koulutuksellinen tausta. Yhtälail-

la menetelmävalintaan vaikuttaa se konteksti missä liikutaan ja asiakkaan tilanteen 

arviointi.  

 

4.1 Keerygmaattinen sielunhoito 

 

Keerygmaattisessa sielunhoidossa juuret ovat saksalaisen teologin Karl Barthin(1886 - 

1968) teologiassa. Sielunhoidossa tavoitteena on täysin Jumalaan sitoutunut ja Häneen 

luottava ihminen. Tässä sielunhoitomallissa painopiste on kristillisen evankeliumin ja 

Jumalan anteeksiannon julistamisessa yksityiselle ihmiselle. Keskeisenä sanomana on 

Jumalan sanan välittäminen ahdistuneelle ihmiselle. Raamatun, ripin ja aktiivisen ru-

kouksen merkitys on suuri.  

 

Tässä sielunhoitomallissa on omat kompastuskivensä, sillä nykyaikaisen ihmisen odo-

tukset ja kokemukset saattavat tuntua vieraalta jos sielunhoitaja tuo esille pelkästään 

vain ja ainoastaan transsendenttista Jumalaa. Myös lähes fundamentaalinen raamatun 

tulkinta voi tuntua vieraalta. Keerygmaattisen sielunhoidon vahvuus on avuntarvitsi-

jan jumalasuhteen korostaminen. Pahimmillaan sielunhoitosuhde päättyy jo heti al-

kuunsa, mutta parhaimmillaan tuloksena voi olla hedelmällinen uskontoa ja elämää 

koskeva dialogi (Gothóni 2014, 27 – 28.) 
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4.2 Psykodynaaminen sielunhoito 

 

Psykodynaamisen sielunhoidon tavoitteena on auttaa ihmistä ymmärtämään omia 

käyttäytymismallejaan ja kokemuksiensa taustaa. Hoitosuhteet ovat usein pitkiä. Sie-

lunhoidossa pyritään ymmärtämään nykyisyyttä pureutuen menneisyyteen ja tiedos-

tamattomasta nouseviin tunteisiin ja kokemuksiin.  

Tässä painottuu psykoterapian osaaminen. Sielunhoitajan oma psykoterapia ja koulu-

tus auttavat, ettei hän lankea ns. näennäisterapeutin rooliin. Apua hakevalle annetaan 

aikaa ja tilaa pohtia tarkemmin näitä kysymyksiä:  

 

Miksi ajattelen tällä tavalla? Millaisena koen Jumalan? Mistä kokemuksista uskoni ja 

uskomukseni kasvavat? Näiden kysymysten avulla voidaan tarkastella ihmisen suhdet-

ta Jumalaan. Psykodynaamista sielunhoitomallia voidaan kritisoida vahvasta psykote-

rapiasuuntautuneisuudesta.  

 

Pelätään, että uskon ulottuvuus ja teologian anti unohdetaan sielunhoidossa. Psykody-

naamisessa sielunhoitomenetelmässä vahvuutena on ottaa käyttöön psykologisen ja 

psykoanalyyttisen tutkimustulosten tulokset ja yhdistää ne teologiseen tietoon ja ajat-

teluun (Gothóni 2014, 29 – 30.) 

 

4.3 Lähimmäiskeskeinen sielunhoito 

 

Tämän sielunhoidon suuntauksen toi Suomessa ensimmäisen kerran esille kirjailija ja 

teologi Irja Kilpelänen. Lähimmäiskeskeisen sielunhoidon ydinkäsitteitä ovat vuoro-

vaikutus, ihmisen ehdoton hyväksyminen, aktiivinen kuuntelu ja spiraalikeskustelu. 

Kilpeläinen tuo kirjassaan esille muutamia tärkeitä piirteitä lähimmäiskeskeisen sie-

lunhoidon osalta. Ensiksikin tämä sielunhoitonäkemys edustaa näkemystä joka kasvaa 

evankeliumin sanomasta käsin. 

 

Tämän sielunhoitomallin tai menetelmän piiriin kuuluvat kaikki ihmiset, eivät vain 

huonompiosaiset tai ihmisten tuomitsemat tai pelkästään rikkaat ja hyväosaiset vaan 

jokaisen meistä. Sielunhoitaja ei ole syyllisyydentunnon tai synnintunnon mittaaja, 

vaan armahduksen tuoja. Kun painopiste on autettavassa ihmisessä, on silloin tärkeätä 

selvittää nimenomaan asiakkaan pahan olon tai käynnin syy perin pohjin. Ulkoiseen 
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käyttäytymiseen tai reaktioihin on aina takana jokin syy. Emme voi vain antaa neuvo-

ja pintapuolisesti vaan keskityttävä autettavaan kokonaisvaltaisesti (Kilpeläinen 1969, 

20 -26.)  

 

Lähimmäiskeskeinen, tukea antava sielunhoito auttaa apua hakevaa ihmistä ylläpitä-

mään ja palauttamaan parhaan mahdollisen toimintatason ja elämänlaadun ottaen 

huomioon sairauden, personallisuuden ja elämäntapahtumien aiheuttamat rajoitukset.” 

Tässä sielunhoitomallissa annetaan tilaa asiakkaalle ja hänen tunteilleen, toisin sanoen 

jos asiakas on surun murtama, niin ei anneta suoria vastauksia tai ”lukoteta” surua 

vaan annetaan ja siedetään asiakkaan tuskaa yhdessä. 

 

Spiraalikeskustelulla tarkoitetaan tässä sielunhoitomallissa sitä että sielunhoitaja voi 

nostaa jonkin asian esille esimerkiksi sanan ja asiakas jatkaa sitä. Näin saadaan alku 

avattua ja sielunhoitaja auttaa asiakasta jatkamaan eteenpäin. Esille nostettu asia voi 

toimia ajatuksen siltana ja asian tai kokemuksen käsittely voi jatkua. Myös tarkenta-

villa kysymyksillä on oma paikkansa tässä sielunhoitomallissa. Sielunhoitaja toimii 

mahdollistajana ja peilinä asiakkaalle.  

 

Tässä sielunhoitomallissa heikkoutena pidetään keskustelun kaavamaisuutta ja tuntei-

den merkitys voi nousta ainoaksi mittariksi. Myös se että sielunhoitaja ei otakaan auk-

toriteettista roolia, voi olla sellaiselle asiakkaalle pettymys joka odottaa valmiita vas-

tauksia. Vahvuutena voidaan nähdä sielunhoitajan aktiivinen asema kuuntelijana ja 

asiakkaan rinnalla kulkijana (Gothóni 2014, 30 – 33.) 

 

4.4 Tavoitesuuntautunut-ratkaisukeskeinen sielunhoito 

 

Tavoitesuuntautunut tai ratkaisukeskeinen sielunhoito menetelmä pitää sisällään ta-

voitteellisuuden ja asiakkaan oman muutostoiveen. Kysymyksessä voi olla käyttäyty-

mismallien muutos tai jokin pieni muutos elämässä jolla voi olla suuret vaikutukset 

ihmiselämään kokonaisuutena. Pienten muutosten kautta voi syntyä kestäviä ratkaisu-

ja. Ratkaisukeskeisessä sielunhoidossa liikutaan tulevaisuuden näkymissä ja asiakkaan 

omissa voimavaroissa. Ihmisen vahvistaminen onnistumisen kokemusten kautta voi 

auttaa oppimaan elämässä uusia ratkaisumalleja, jotka periaatteessa ovat jo ihmisessä 

olemassa. 
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Sielunhoitosuhde ei ole yleensä pitkä ratkaisukeskeisessä mallissa mutta se on selke-

ästi tavoitesuuntautunut. Prosessi on jatkuva ja kokoaikainen, eikä se rajoitu vain sie-

lunhoitajan kanssa käymiin tapaamiskeskusteluihin. Tässä mallissa ei ole yhtä tai ai-

noaa oikeaa teoriapohjaa vaan tämä malli sallii jouston ottamaan mukaan monia muita 

sielunhoitomalleja.  

 

Tärkeintä on että ihminen löytää työkaluja elämänsä ”työkalupakkiin.” Ratkaisukes-

keistä työskentelymallia käytetään paljon psykiatriassa ja se onkin saanut suuren suo-

sion asiakastyöskentelyssä. Jouko Kiisken tutkimuksesta käy ilmi, että Mikkelin hiip-

pakunnassa noin kolmasosa työntekijöistä käyttää tätä sielunhoitomallia työvälinee-

nään. Tutkimuksesta ilmenee, että diakoniatyöntekijät käyttävät menetelmää pappeja 

enemmän (Kiiski 2009, 158 – 161).  

 

Ratkaisukeskeisen menetelmän ongelmana on pidetty, että sieluhoitaja voi toimia me-

kaanisesti käyttäen ulkoa opittuja fraaseja ja kysymyksiä. Silloin hän luisuu pois minä 

– sinä suhteesta ulkokohtaiseen minä – se – suhteesen (Gothóni 2014, 35). Tavoite-

suuntautuneessa sielunhoidossa työntekijä kannustaa asiakasta pitkin matkaa kohti 

hyvää elämää. Usein on kysymys puhtaasta maalaisjärjen käytöstä, jota löytyy jokai-

selta ihmiseltä kun annetaan tarpeeksi tilaa (Kiiski 2009, 173 – 174 ). 

 

4.5 Voimavarakeskeinen sielunhoito 

 

Voimavarakeskeisessä sielunhoitomallissa korostuu dialogi ja todellisuuden ymmär-

täminen. Sielunhoitajan rooli on olla mukana todellisuudessa ja tasavertaisessa ase-

massa asiakkaaseen nähden. Näin ollen hän ei ole tilanteen ylä - tai ulkopuolella. Asi-

akkaan elämää aletaan jäsentämään uudella tavalla kertomusten eli narratiivien avulla. 

Lähtötilanteessa on hyvä kartoittaa voimavaroja kertomuksissa sillä ne ainekset ovat 

kivijalkoja toivon näkökulmasta. Asiakas luo kertomuksia tai niiden sarjoja. Kyseessä 

ei ole yksittäisten tapausten ”kirjaamista”. 

 

Voimavarakeskeisyydessä korostuu konstruktionistinen ajattelu joka pitää sisällään 

historiaa, menneisyyttä, kokemuksia ja havaintoja. Haasteena sielunhoitajan ja asiak-

kaan välillä voi olla yhteisen sävelen syntyminen. Sielunhoitaja ei voi antaa valmiita 
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hypoteeseja ja totuuksia, sillä ihmiselle annetaan mahdollisuus kuvata ja kertoa elä-

mänsä tarinaa kertomusten avulla.  

Tässä mallissa on myös omat heikot kohtansa, joista tätä mallia on kritisoitu. Jos sie-

lunhoitaja on kovinkin aktiivinen osapuoli, on hänellä vaarana manipuloida tavoitteita 

ja siinä on mahdollisuus relativismiin. Tällöin voidaan ajatella että yksi asia riippuu 

toisesta ja johtaa kolmanteen (Gothóni 2014, 36 – 38.) 

 

4.6 Yhteiskunnallinen – yhteisöllinen sielunhoito 

 

Yhteiskunnallinen-yhteisöllinen sielunhoito on käsitteenä vieraampi jo aiemmin käsi-

tellyille sielunhoitomalleille. Se on syntynyt poliittisen, sosiaalisen, kulttuurillisen 

sekä historiallisen kontekstin pohjalta yksilöiden kokemista ongelmista. Tämän mallin 

tarve on lisääntynyt länsimaissa ja Suomessa, liikkuvuuden ja syrjäytymisen seurauk-

sena. Yhteisölliset kokoontumispaikat ovat vähentyneet ja esimerkiksi pienet yhteisöt 

muuttuneet suuremmiksi. Sosiaaliset verkostot voivat olla laajat mutta toisaalta näky-

mättömät. Tämä voi aiheuttaa ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunnetta. Asiakkaat 

jotka hakeutuvat sielunhoitoon, voivat olla moniongelmaisia. Tällöin sielunhoitajan 

rooli on olla mukana linkkinä verkostoissa, että hän voi ohjata asiakasta eteenpäin. 

 

 Yhteiskunnallinen-yhteisöllinen sielunhoito on voimavarakeskeistä, toisaalta ihminen 

voi olla omassa yhteisössään voimaton. Puuttuu vahvistavia ja rakentavia kanavia, 

jotta voimaantumista voisi tapahtua. Sielunhoitajalta vaaditaan sensitiivisyyttä ja eh-

dotonta pidättäytymistä manipuloinnista. Sielunhoitaja joka tulee yhteisöön sisälle tai 

kokoaa ryhmää tarvitsee ryhmätyötaitoja sekä ryhmädynamiikan tuntemusta. Tässä 

sielunhoitomallissa ei niinkään toteudu apua hakevan elämän ja persoonan sisäisiin 

kysymyksiin. Hän kutsuu ihmisiä vastavuoroisuuteen ja yhteisöllisyyteen, jossa toteu-

tuu vieraanvaraisuus ja jaettu vastuu.  

 

Kysymys on ns. yhteisen pöydän ääreen kokoontumisesta, jossa dialogi ja vahvistami-

nen ovat keskeisessä asemassa. Kuitenkin tätä sielunhoitomallia voidaan kritisoida 

liian vahvasta suuntautumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Tämä auttamismalli toimii 

parhaiten siellä missä eriarvoisuutta ja syrjintä näkyy räikeimmin. Suomessa tämä on 

vielä vierasta. Tässä mallissa voima nousee solidaarisuudesta ja sosiaalieettisestä vah-

vuudesta (Gothóni 2014, 39 – 43.) 



22 

 

5 SEURAKUNTAYHTYMÄ 

 

Kirkkolaissa on määrätty, että saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muo-

dostettava seurakuntayhtymä. Yhtymän voivat muodostaa myös kahden tai useamman 

kunnan alueella olevat seurakunnat. Seurakuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lakisää-

teiset ja sille perussäännön mukaan määritellyt tehtävät (KL11 § 1-2.) 

 

Näihin kuuluvat hallinto ja talous, hautausmaat, jäsenrekisterin ylläpito, kiinteistöt, 

leirikeskukset, perheneuvonta, yhteinen lapsityö, sairaalasielunhoito, viestintä, yhtei-

nen diakoniatyö sekä yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö. Kuopion ev.lut. seurakun-

tayhtymässä on kuusi seurakuntaa, jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 89 127 henki-

löä. Kirkkoja on seitsemäntoista (Kuopion ev.lut. seurakunnat.) 

 

Kuopion seurakuntayhtymässä oli vuoden 2013 lopussa 298 työntekijää. Diakonia-

työntekijöitä oli 28 henkilöä. 26 naista ja 2 miestä. Seurakuntayhtymässä on diakonia-

keskus jossa on 3 diakoniatyöntekijää ja diakoniajohtaja (Henkilöstökertomus 2013.) 

 

Kuopio on Suomen kahdeksanneksi. suurin kaupunki ja sen väkiluku on yli 111 000 

henkilöä. 80 % Kuopiolaisista asuu kaupunkialueella ja keski-ikä on noin 41 vuotta 

(Kuopion kaupunki.)  

 

Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen diakoniastrategia 2014 - 2018 pitää sisällään 

laajan kokonaisuuden diakoniankentän haasteita. Nämä tulevaisuuden kuvat ovat vas-

tassa aktiivisesti toimivissa seurakunnissa tänä päivänä. Resurssien väheneminen ja 

kululeikkaukset lisääntyvät merkittävästi tulevaisuudessa, työn priorisointi nähdään 

mahdollisuutena joka johtaa avoimeen keskustelun johdon sekä työntekijöiden välillä. 

 

Vapaaehtoistyö nähdään niin haasteena kuin mahdollisuutena varsinkin diakoniatyön 

kentässä. Vaikka vapaaehtoistyö avaa monia uusia mahdollisuuksia, nähdään työn 

aloittamiseen ja sen kehittämiseen liittyviä haasteita, kuten työhön rekrytointi, saavu-

tettavuus sekä ylläpitäminen. 

Diakoniatyön ydinasia on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja hädän ääripäiden 

etsiminen. Nykyaika haastaa myös seurakunnat sähköisten järjestelmien käytön hallit-
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tavuuteen ja osaamiseen, sekä myös verkostoitumaan verkossa. Kuitenkaan sähköien 

”verkkokohtaaminen” ei korvaa jo traditioksi muodostunutta kotikäyntityötä. 

 

Diakoniatyön erityishaasteena ovat nuoret aikuiset, joilla on pieniä lapsia sekä van-

husväestö. Työikäiset (40 - 65 vuotiaat) syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat, 

ovat diakoniatyön suurin asiakasryhmä Kuopion seurakunnissa. Asiakkaiden ongel-

mien monimuotoisuus johtaa siihen, että työn haasteellisuus kasvaa asiakasmäärien 

kasvaessa mutta myös työturvallisuudessa ja työssä jaksamisessa.  

 

Taloudellisen kasvun hidastuminen on tämän päivän kansallinen vitsaus. Talouden 

heikkeneminen koskettaa niin yhteiskuntaa, yhteisöjä kuin myös yksilöihmistä. Irtisa-

nomiset ja pätkätyöt tai jatkuva työttömyys johtaa siihen, että ihmisen elämisen laatu 

heikentyy.  

 

Seurakunta on halunnut kautta aikojen olla köyhien auttaja, mutta silläkin on rajansa. 

Tänä päivänä monien ongelmien lisäksi yhä useammalla on taloudellisia ongelmia. 

Yhteiskunnan turvaverkostot harvenevat ja järjestöjenkin toimintaresurssit niukkene-

vat, toisin sanoen ongelma on yhteinen. Seurakunnat joutuvat pakon edessä arvioi-

maan aineellisen auttamisen resursseja uudelleen. Diakoniatyön uusina haasteina ovat 

ns. diakoniset asianajotehtävät ja vaikuttamistoiminnot. 

 

Yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja uusien verkostojen löytäminen on jatkuva haas-

te myös diakoniatyössä. Diakoniatyö nähdään vahvana ja luotettavana yhteistyö-

kumppanina monissa yhteiskunnallisissa erityistyömuodoissa. Tässä vaarana on, että 

diakoniatyön vastuulle pyritään ohjaamaan vaikeammin autettavia asiakkaita yhteis-

kunnan puolelta. Tämä johtaa taas seurakunnan sisällä resurssipulaan sekä ”paikkaa-

jan työtehtäviin”. Diakoniatyön olisi tehtävä itsensä enemmän näkyväksi ja kehityttä-

vä omassa perustehtävässä sekä spirituaaliteetissä. 

 

Maailman turvallisuuden järkkymisen myötä haasteena on yhteiskuntarauhan ja tur-

vallisuuteen liittyvät peruskysymykset. Erilaiset ekokatastrofit ja ilmaston muutoksel-

liset seikat johtavat nyt ja tulevaisuudessa pohtimaan kestävän kehityksen tukemisen 

muotoja myös seurakunnissa. Ihmisen yksilöllisyyden korostumisen myötä entiset 

toimintamallit eivät riitä vaan tarvitaan uudenlaisia tapoja etsivätyöhön sekä yhteisöl-
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lisyyden muotoja. Monikulttuurillisuus ja eriarvoisuus on jo osa yhteiskuntaamme. 

Kulttuurilliset kysymykset ja maahanmuuttajatyö on etenkin seurakuntatyön haaste, 

muta se vaikuttaa myös diakoniatyöhön ja sen toiminta tapojen uudelleen arviointiin 

(Diakoniastrategia 2014 – 2018.) 
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6 TUTKIMUSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖ 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, Kuopion seurakuntayhtymän diakoniatyönteki-

jöiden kokemuksia sielunhoitotyöstä. Miten he toteuttavat sielunhoitotyötä, millainen 

merkitys sillä on asiakastyöskentelyssä ja miten he toivoisivat sielunhoitotyötä kehi-

tettävän omalla työsarallaan. Tutkimuksella pyrin selvittämään vain vähän tunnettua 

ilmiötä ja etsiä siitä uusia näkökulmia. 

 

Tavoitteena on lisätä tietämystä diakoniatyöntekijöiden toteuttamasta sielunhoitotyös-

tä, Kuopion seurakuntayhtymän seurakuntien työntekijöille ja tuleville alan opiskeli-

joille. 

Tutkimuksen tavoitteena on myös tutkijan oma ammatillisen kasvun kehittyminen 

diakoniatyöntekijäksi ja sielunhoidon toteuttajaksi. Tutkimusympäristöksi ja kohde-

alueeksi valitsin Kuopion seurakuntayhtymän seurakunnat joita ovat: Tuomiokirkko, 

Alava, Kallavesi, Männistö, Puijo -ja Järvi-Kuopion-seurakunta. Tutkimus kohdistet-

tiin näissä seurakunnissa toimiville kahdellekymmenelle kahdeksalle diakoniatyönte-

kijälle. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen merkitys sielunhoidolla on käytännön diakoniatyössä  

2. Miten diakoniatyöntekijä toteuttaa käytännön sielunhoitotyötä 

3. Miten sielunhoitotyö on muuttunut viime vuosina 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tämä tutkimus on toteutettu kevään 2015 aikana. Tutkimuksen käynnistymiseen vai-

kutti tutkimus-suunnitelman hyväksymisen saaminen Diak ammattikorkeakoulusta, 

sekä Kuopion seurakuntayhtymältä. 

 

Lähetin 21.2.2015 sähköpostitse tutkimuslupa pyynnöt Kuopion seurakuntayhtymän 

kuuden seurakunnan kirkkoherroille. Liitteeksi laitoin opinnäytetyön tutkimus-

suunnitelman. Ennen kuin lähetin tutkimuslupapyynnöt, tein sähköpostitse ennakko-

tiedustelun tutkimuslupa käytännöstä Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherralta. Dia-

konia-ammattikorkeakoulun puolelta tutkimuksen etenemistä valvoo mm. Lehtori 

Tuija Rönkä, joka toimii yhtenä opinnäytetyön tarkastajana, hän on myös työn viralli-

nen ohjaaja.  

 

Tutkimukseen osallistujat saivat sitä mukaa tutkimuslomakkeet, kun tutkimusluvat 

saapuivat seurakunnista. Viimeiset lomakkeet tutkittaville toimitin Maaliskuussa 

2015.  Alkuperäinen palautuspäivämäärä oli 15.4.2015. Tuohon mennessä tutkimus-

lomakkeita oli palautunut niukasti. Tein uudelleen muistutuksen ja samalla eräpäivä-

siirron. Viimeinen tutkimuslomake palautui 15.5.2015 ja saldona oli neljätoista palau-

tunutta lomaketta kahdestakymmenestä kahdeksasta.  

 

7.1 Aineistonkeruu ja analyysimenetelmät 

 

Tyypillisiä piirteitä laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaaran mukaan on mm. että tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon 

hankintaa. Ihminen kuvataan tiedon keruun instrumenttina. Tutkimuksen tarkoitukse-

na on paljastaa odottamattomia seikkoja eli tärkeintä ei ole olettamusten testaaminen 

vaan keskeistä on tulosten yllätyksellisyys. Näin ollen tutkija ei ole määräävässä osas-

sa vaan tutkittava. Tutkittavat valitaan tarkoituksenmukaisesti ja jokainen tapaus käsi-

tetään ainutlaatuisena, näin ollen aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. ( Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 164.) 

 

Aineistonkeruu menetelmäksi valitsin lomakehaastattelun, koska halusin saada tutkit-

tavasta aiheesta mahdollisimman kattavan näkökulman. Tutkittava pystyi vastaamaan 
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kaikessa rauhassa lomakkeessa oleviin kysymyksiin, sillä vastausaikaa oli reilusti. 

Lomakehaastattelu aineistonkeruumenetelmänä tukisi kvantitatiivista näkökulmaa. 

Tämän tutkimuksen pääpaino on kuitenkin laadullisissa merkityksissä, ei vastaajien 

määrässä, tämä tukee kvalitatiivista näkökulmaa.  

 

Tutkimusmenetelmän valintaa ohjaa se, minkälaista tietoa etsitään sekä keneltä ja mis-

tä sitä etsitään. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät ovat aina tiiviissä yhteydessä 

toisiinsa. Menetelmää valitessa kannattaa huomioida käytettävissä oleva aika ja voi-

mavarat. Myös eettiset seikat tulee ottaa huomioon tutkimusmenetelmää valitessa, 

sillä tieto tulee kerätä ilman että tutkittavien yksityisyyttä ja identiteettiä loukataan.  

( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 183 - 186.) Kirjassa Tutkimushaastattelu, Hirs-

järvi ja Hurme tuovat esille eri tutkijoiden näkemyksiä siitä, että kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista tutkimusotetta voidaan yhdistellä erilaisin menetelmin.  

 

Kirjassa esitellään Byrmanin nelikenttäteoria, josta ilmenee neljä erilaista tapaa yhdis-

tellä aineistoa joko kvalitatiivisin tai kvantitatiivisin menetelmin. Mahdollista on myös 

käyttää joko kvantitatiivisella tai kvalitatiivisella menetelmällä saatua tietoa lähinnä 

kuvailemaan toisella menetelmällä saatuja tietoja, jotka ovat pääosassa. Voidaan myös 

kerätä tilastollista materiaalia, joka esitetään kvalitatiivisin menetelmin(Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 26 – 32.) 

 

Teemoitin tutkimuksen neljään eri teemaan jotka nousivat tutkimuskysymyksistä. 

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Kysymys on siitä, 

että teemat ja aihepiirit tiedetään ennakkoon. Tätä haastattelun muotoa voidaan käyt-

tää niin kvalitatiivisessa kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa(Hirsjärvi & Remes 

2009, 208.) Teemahaastattelu ei sido tutkijaa selkeästi vain toiseen leiriin, sillä pää-

paino on ihmisten tulkinnat asioista ja merkityksistä. Puolistrukturoiduksi haastatte-

lumenetelmäksi teemahaastattelua kutsutaan sen vuoksi, koska aspekti, teemat ja ai-

hepiiri on kaikille sama(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47- 48.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyssä kyselylomakkeessa oli kaksikymmentäkuusi erilaista 

kysymystä, liittyen diakoniatyöntekijän ammattikuvaan sielunhoitajan roolista, työn-

kuvasta ja haasteista. Haastattelulomakkeessa oli taustatietojen lisäksi kolme kysy-

mystä, jotka olivat täysin strukturoituja, eli vastausvaihtoehdot olivat valmiina.  Muu-
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toin kysymykset olivat avoimia ja haastateltavat saivat käyttää runsaasti vastaustilaa. 

Haastattelulomakkeen kysymykset pohjautuivat tutkimusongelmiin joita tutkimuslo-

makkeessa oli neljä. Teemahaastattelussa edetään keskeisten etukäteen valittujen tee-

mojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa ko-

rostetaan tulkintoja ja merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

 

Tutkimusongelmien pääteemat: 

1) Sielunhoito ja auttamismenetelmät 

2) Minä sielunhoidon toteuttajana 

3) Sielunhoidon kehittäminen 

4) Diakoniatyön tulevaisuus ja sielunhoito 

 

Aineisto analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä jolla voi-

daan analysoida kirjoitettua tai suullista kommunikaatiota. Sisällönanalyysillä voidaan 

tarkastella asioiden ja tapahtumien merkitystä, seurauksia ja yhteyksiä (Janhonen & 

Mikkonen 2003, 21.) 

 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen ko-

konaisuus. Jos aineistolähtöisessä analyysissä pää paino on päättelyn logiikassa, voi-

daan puhua induktiivisesta analyysista (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95 – 96.)  Keskei-

simpinä käsitteinä laadullisen aineiston analysoinnissa nousee informaatioarvon li-

sääminen. Analysoinnin tarkoituksena on koota hajanaisesta aineistosta mielekästä ja 

yhtenäistä informaatiota. Induktiivisessa sisällönanalyysissä aineisto hajotetaan laa-

dullisiin osiin, tämän jälkeen käsitteellistetään ja lopuksi kootaan uudeksi loogiseksi 

kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

 

Analysoinnin ensimmäiseen vaiheeseen kuului tutkimuslomakkeiden läpikäyminen. 

Nimesin sitä mukaa kun tutkimuslomake saapui jokaiseen oman koodin, jotta pystyin 

myöhemmin helpommin jäljittämään tutkittavan vastauksen mahdollista tarkistusta 

varten. Koodista esim. N12 DA selvisi, että kyseessä on nainen, juokseva numero 12 

ja diakonissa. Laadin Microsoft Exel taulukkoon jokaisen tutkimuskysymyksen ja 

niiden alle sanasta sanaan litteroidun vastauksen. 
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Litterointi oli haasteellista laajojen vastausten vuoksi, sillä käsiteltäviä laadullisia vas-

tauksia oli 280. Yhteensä vastauksia kertyi 360 kappaletta. Taulukkolaskenta ohjel-

maa hyödynsin lähinnä laskennallisessa vaiheessa, josta pystyin tarkistamaan esim. 

vastaajien määrän kulloiseenkin kysymykseen ja vastauksista nousevat korostuvat 

piirteet määrällisesti. Nostin taulukon avulla esille erilaisia merkityksiä ja tarkoituksia 

jotka korostuivat tärkeimpinä kuvatuissa vastauksissa. Tämän jälkeen tärkeimmät ku-

vauksissa nousseet merkitykset siirsin alakategorioihin (kuvio 1.) ja yhdistin uudeksi 

kokonaisuudeksi. Teemakokonaisuudesta nousi vastaukset tutkimuskysymyksiin joista 

muodostin teoriakokonaisuuden.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1 Esimerkki tutkimuksessa käytetystä teemoittelusta, tyypittelystä sekä yhdiste-

lystä 

 

7.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Hyvään eettiseen tutkimuskäytäntöön kuuluu, että tutkittava voi itse päättää tutkimuk-

seen osallistumisesta. Tämän vuoksi painotin tutkimuksen saatekirjeessä, että tutki-

mukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

25.) 

 

Kuula toteaa kirjassaan tutkimusetiikka, että jos henkilötietoja käsitellään aineistossa, 

on siihen paneuduttava riittävällä tiedolla ja taidolla. Henkilötietojen käsittely edellyt-

tää mm. selkeää suunnitelmallisuutta ja että siihen on selkeät perustelut. Tunnistetieto-

jen suojaamiseen kuuluu myös asiaankuuluva aineiston hävittäminen. Tutkijan on 

huolehdittava yksityisyyden suojan vaarantumattomuudesta (Kuula 2006, 207 - 209.) 

 

Toimitin henkilökohtaisesti tutkimuslomakkeet suljetuissa kirjekuorissa Kuopion seu-

rakuntayhtymän kuuteen eri seurakuntaan. Kirjekuoreen tai haastattelulomakkeeseen 
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ei tullut haastateltavan nimeä eikä mitään mistä haastateltavan voisi tunnistaa. Kirje-

kuoressa oli mukana saatekirje, josta kävi ilmi tutkimuksen keskeiset teemat, palau-

tuspäivämäärä sekä opiskelijan yhteystiedot. Tutkimukseen osallistuvat palauttivat 

postittamalla tutkimuslomakkeen suljetussa kirjekuoressa jossa oli osoitetiedot val-

miina sekä palautuspostimerkki. 

 

Käsittelin haastattelulomakkeet nimettöminä ja analysoinnin jälkeen hävitin lomak-

keet asiaankuuluvalla tavalla. Ennen tutkimuksen aloittamista en pyytänyt haastatte-

luun osallistujilta lupaa käyttää tutkimusmateriaalia mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

Tutkimukseen osallistuvalle painotin että tarvittaessa voi ottaa yhteyttä tutkijaan joko 

sähköpostilla tai puhelimitse.  

 

Tietosuojalainsäädäntö tukee tutkittavien tunnistamattomuuden periaatetta, mutta an-

taa mahdollisuuden säilyttää aineistoja, joissa tutkittava on esiintynyt omalla nimel-

lään. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että tutkittavan kanssa on siitä sovittu erikseen 

(Kuula 2006, 202 - 203.) Jo ennen varsinaisen tutkimuksen käynnistymistä, on hyvä 

ajatella niitä keinoja millä tutkimuksen luotettavuutta voidaan kehittää. Huolellisesti 

suunniteltu haastattelurunko ja aineistoon paneutuminen sekä oikeanlaisen metodolo-

gian valinta nostaa tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimuslomake on esitestattu lähinnä kysymysten laadun ymmär-

tämisen kannalta ja suhteellisen laajan kysymysmäärän vuoksi. Lisäksi lomaketta ar-

vioitiin koulun tutkimus-seminaarissa. Tutkijan on arvioitava oman tutkimuksensa 

luotettavuutta sisällöllisesti, miten tutkimustulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin.  

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta voi myös pohtia, millainen luotettavuusarvo loma-

kehaastattelulla on laadullisen tutkimuksen tekemisessä.  

 

Pohdittavaksi aiheeksi nousi myös vastaajien määrä, joka oli 50 % tutkimuslomak-

keen saaneista henkilöistä. Tutkimuslomakkeiden saturaatio eli kylläisyyspiste alkoi 

olla näkyvissä jo kymmenennen vastauslomakkeen kohdalla. Saturaatiossa aineisto 

alkaa toistaa itseään ja tutkimuksen kannalta mitään uutta ei löydy (Tuomi, Sarajärvi 

2009,87.) Toisaalta tässä tutkimuksessa oli neljä laajaa teemaa ja runsaasti avoimia 

kysymyksiä joissa vastaukset olivat erilaisia. Tarkemmin vastauksia analysoidessa 

esille nousi samankaltaisia ydinajatuksia.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimustulokset perustuvat kerättyyn aineistoon ja sen analy-

sointiin. Analysoinnissa yhdistin tutkimusteemojen alle jokaisen tutkimukseen vastan-

neen vastaukset. Pilkoin vastataukset pienempiin osiin ja yhdistin ne kokonaisteemoi-

hin. Näistä teemoista kokosin vielä yhden suuren vastauskategorian, josta tutkimustu-

lokset syntyivät.  

 

Tämän jälkeen kokosin vastauskokonaisuudet liittäen ne teoriaan. Aineistosta löysin 

hyvin vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutkimuslomakkeen sai 28 diakoniatyönteki-

jää. Tutkimuslomakkeita palautui 14 kappaletta eli 50 %. Tutkimukseen osallistujista 

86 % oli naisia ja 14 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 49 vuotta. Kaikilla vastaajilla 

oli diakonin tai diakonissan virkakelpoisuus. Diakoneja oli 64 % ja diakonissoja 36 %. 

Vastaajien keskimääräinen työssäolo aika oli 15 vuotta (Kuvio 2.) Ydinkäsitteet 

nousivat neljästä eri kysymysteemasta 280.n vastauksen pohjalta 

 

Seuraavien kuvioiden ja tutkimukseen vastanneiden lause-esimerkkien kautta nousi 

useita erilaisia teemakokonaisuuksia, jotka selitetty kuvioiden alapuolella 

kokonaisuutena (kuviot 3,4,5 ja 6 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimukseen osallistujien taustatiedot 
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9 SIELUNHOIDON AUTTAMISMENETELMÄT 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä teemana oli löytää vastauksia aiheeseen sielunhoidon 

auttamismenetelmät. Tässä teema-alueessa vahvimmiksi nousivat kuviossa 3 esitetyt 

asiat. Sielunhoidon käsitteen vahvimmaksi alueeksi nousi kokonaisvaltainen auttami-

nen, johon liittyy erilaisia auttamismuotoja ja aktiivinen kuunteleminen. Sielunhoito 

ymmärrettiin myös ainutlaatuisena ja aitona tilanteena, jossa sielunhoitaja ei ole ul-

koinen, automaattinen ongelmanratkoja. 

 

 

…lähimmäisen kuuntelemista, empaattista ymmärtämistä ja ohjaamista 

niin, että asiakas löytää itse jonkinlaisen ratkaisun. Rohkaisemista oike-

aan, Jumalan sanan antamaa armoa, rakkautta ja synninpäästöä kol-

miyhteisen Jumalan nimeen… 

 

…kahdenkeskistä luottamuksellista keskustelua ihmisen kanssa. Enem-

män kuuntelua ja erilaisten näkökulmien hahmottamista. Esille tulevat 

asiat ovat monitahoisia… 

 

 

Diakoniatyöntekijät kuvasivat olevansa ennen kaikkea hyviä kuuntelijoita, joka näkyy 

empaattisuutena. Kysymyksessä pyydettiin kuvaamaan itseään sielunhoitajana oma-

kuvan kautta. Kuuntelemisen taidon kuvattiin olevan joko synnynnäistä tai pitkän työ-

uran tuloksena. Diakoniatyöntekijät kokivat olevansa myös käytännöllisiä sielunhoita-

jia sekä luotettavia työssään. Käytännöllisyys näkyy myös taitona ohjata asiakasta 

eteenpäin hyvän lopputuloksen saattamiseksi. 

 

 

…olen kuunteleva ja läsnä oleva sielunhoitaja, käytän myös käytännön 

teologiaa… 

 

…hyvä kuuntelija, pääsen asiakkaan tunnetasolle. Itken ja iloitsen her-

kästi. Elämänkokemuksen tuoma vahvuus on tuonut armahtavaisuutta… 
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…luulisin olevani empaattinen, en välttämättä aina hengellinen… 

 

Tutkimukseen vastaajat kuvasivat sielunhoitotyöntekijän tarvitsemia valmiuksia ennen 

kaikkea kuuntelemisen taidon kautta. Tämä taito yhdessä realistisen tilannetajun kans-

sa nostaa asiakkaan luottamusta sielunhoitajaan.  

 

Kuviossa 3 on kuvattu yhteenvetona, että sielunhoitajan tarvitsee olla asiantuntija. 

Tämä pohjautuu niihin vastauksiin, joissa kuvattiin sielunhoitajan tarvitsevan teologi-

an ja psykologian tuntemusta. Oman hengellisen elämän ylläpitämisen sekä raamatun 

tuntemisen tärkeyttä korostettiin osissa vastauksia. Myöhemmässä vaiheessa kuvataan 

niitä syitä, miksi näitä valmiuksia sielunhoitaja tarvitsee tämän päivän työssään. 

 

…tietoa paitsi teologiasta, mutta myös psykologiasta, kuulla asioita ”ri-

vien välistä”… 

 

…aktiivisen kuuntelemisen taitoa, non-verbaalisten viestien ymmärtämi-

nen. Että pystyy olemaan ihminen ja läsnä oleva. Tarvitaan pitkäjäntei-

syyttä ja levollisuutta. Oman hengellisen elämän vaaliminen ja raama-

tun opiskelu… 

 

…hyvä kuuntelutaitoa, valmiutta rukoilla myös omin sanoin, ei aina 

kaavojen mukaan. Osata kysellä. Taitoa ohjata muualle apua hakemaan. 

Taitoa – neuvoa raamatun käytössä… 
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Kuvio 3. Sielunhoidon auttamismenetelmät 

 

Sielunhoidollisten auttamismenetelmien ja välineiden käyttämistä kuvattiin laajasti, 

mutta niiden välille ei tule esille suurta hajontaa. Näkökulmaksi nousi selvästi spiritu-

aalinen lähestymistapa. Rukouksen merkitys ja sen käyttäminen sielunhoidossa nousi 

vahvimpana esille. Rukouksen koettiin olevan hengellistä ja henkistä pysähtymistä 

arjen kiireiden keskellä.  

 

Rukous koettiin myös selkeänä hengellisenä tahtotilana palvella asiakasta ja sitä kaut-

ta tehtiin tiettäväksi kenen palveluksessa diakoniatyöntekijä loppujen lopuksi on. Dia-

koniatyöntekijät kuvasivat käyttävänsä saman verran kuuntelemista kuin raamatunlu-

kua auttamisvälineenä.  

 

Tämä vahvistaa myös sen että kuunteleminen ja nimenomaan kuuleminen on erillinen 

sielunhoidon väline, sillä sielunhoitaja asettuu aktiiviseksi kuuntelijaksi suhteessa 

asiakkaaseen. Raamatunluvun koettiin olevan vahvistava kokemus ja etuoikeus tuoda 

Jumalan sanaa apua tarvitsevalle. Virsien laulu koettiin myös osissa vastauksia yhdek-

si työvälineeksi tai auttamismenetelmäksi. Virsien laulaminen koettiin olevan lähellä 

rukousta, mutta siinä myös musiikki hoitaa sielua. 
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…läsnäolo, olen asiakasta varten tuona aikana. Kysyn voidaanko rukoil-

la lopuksi. Teen kartoittavat kysymykset tuolle käyntikerralle… 

 

…kuuntelua, keskustelua ja joskus ehdotan spontaanisti rukousta, vaikka 

kysymällä: -oletkos kokeillut rukousta… 

 

…yleensä eniten rukousta, raamatun ja virsien sanoja. Kuuntelu ja ky-

symykset tärkeitä… 

 

…aktiivista kuuntelua ja keskustelua. Rohkaisua sekä positiivista asen-

netta sekä rukousta… 

 

Sielunhoitotyössä koettiin suurimmaksi haasteeksi haasteelliset asiakkaat, joilla on 

haasteellisia kysymyksiä elämän eri alueilta. Lähes yhtä suurena haasteena koettiin 

oma osaaminen sielunhoitajana tai haasteellisten asiakkaiden auttajana. Osaamisen 

haaste nähtiin ennemmin henkisten voimavarojen kartoittamisvajeena kuin muuna 

osaamattomuutena.  

 

Omien tunteiden kartoittaminen ja voimavararesurssien ylläpitäminen haasteellisten 

asiakkaiden kohtaamisen yhteydessä tai sen jälkeen koettiin vaikeaksi. Tämän koettiin 

vaikuttavan myös työssä jaksamiseen. Vastausten kirjo oli kuitenkin laaja, mutta ne 

keskittyivät selkeästi henkisiin voimavaroihin ja niiden tärkeyttä painotettiin. 

 

…jaksaminen, raskaiden asioiden kuunteleminen, että ei ota niitä itse 

kannettavaksi… 

 

…ihmisten tietämättömyys ja rikkinäisyys raamatusta. Käsitys että elä-

män pitää aina tuntua hyvältä… 

 

…pelko että selviänkö kaikista tapauksista, kuorma joskus suuri. Osaan-

ko toimia ammatillisesti etten puoskaroi… 

Sielunhoitotyössä diakoniatyöntekijät kokivat suurimmaksi ilon aiheeksi asiakkaan 

auttamisen. Tämä vastaus eri muotoineen korostui 90 % vastauksista. Vastauksien ja 

niiden merkitysten pohjalta voidaan sanoa että diakoniatyöntekijä on vilpitön auttaja. 
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Vastauksista nousi esille ilon tunne siitä, että asiakas oli saanut sielunhoidosta tai aut-

tamistilanteesta avun ja helpotuksen tunteen. Diakoniatyöntekijöille tärkeää oli luoda 

asiakkaalle toivon ja lohdutuksen näkökulma elettävään elämään. Ilon aiheita sielun-

hoitotyössä koettiin myös kristillisen yhteyden ylläpitämisen sekä lähimmäisen rinnal-

la kulkemisen kautta. 

 

…se että asiakas on saanut helpotusta ahdistukseensa ja jopa löytänyt 

ulospääsyn vaikeasta tilanteesta… 

 

…se että ihminen on huojentunut kun saa purkaa sydäntään. Että asiakas 

sai kaataa asiansa jonnekin muualle kuin ystävien niskaan. Ja että ihmi-

nen pääsee eteenpäin… 

 

…jos joku löytää uskon ja toivoa tilanteeseen… 
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10 MINÄ SIELUNHOIDON TOTEUTTAJANA 

 

Toisessa kysymysteemassa kartoitettiin aihetta minä sielunhoidon toteuttajana. Tässä 

vastausosiossa vastaajat toivat esille myös määrällisiä seikkoja jotka pystyttiin selit-

tämään laadullisesti, sillä jokaisessa vastauksessa oli vastaajan sanallinen tulkinta. 

Kuvio 4. 

 

 

Kuvio 4.Minä sielunhoidon toteuttajana 

 

Yli puolet vastaajista ilmoitti, että he toteuttavat sielunhoitoa enemmän kuin ennen. 

Vastaajista alle puolet ilmoitti että sielunhoito määrällisesti on pysynyt samalla tasolla 

viimeisten vuosien aikana. Vastauksien pohjalta nousee sielunhoidon merkittävyys 

omassa työssä määrällisenä ja laadullisena, sekä oman ammattitaidon ylläpitämisen 

tärkeys ja ajan hengessä mukana oleminen. 
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Päivittäin sielunhoitoa työvälineenä, ilmoitti käyttävänsä puolet vastaajista. Vastauk-

set jakautuivat tasaisesti, sillä vastaajista hieman alle puolet ilmoitti käyttävänsä joko 

viikoittain tai useammin kuin kaksi kertaa kuukaudessa. Loput toteuttivat sielunhoitoa 

kerran kuukaudessa tai harvemmin. 

 

…ikä ja kokemus tuonut mukanaan sen, että käytän useammin. Asiak-

kaiden ongelmat monimutkaistuneet, että sielunhoidon rooli yhä enem-

män pinnalla… 

…toteutan enemmän, koska ihmisillä nykyään enemmän ahdinkoa ja 

mm. sururyhmien ohjaus kuuluu työhöni… 

…nykyisin minulla enemmän sielunhoitoasiakkaita, koska olen tuttu 

täällä ja olen ollut niin kauan töissä täällä. Ihmiset rohkenevat tulla kes-

kustelemaan syvällisemmin… 

 

Suurimmaksi osaksi sielunhoitotyön asiakkaat ohjautuivat diakoniatyöntekijän vas-

taanotolle, niin että asiakas varasi ajan itse. Asiakkailla koettiin olevan voimavaroja 

tähän ja tässä toteutuu myös asiakkaan autonomia. Verkostojen merkitys asiakkaan 

ohjautuvuudessa sielunhoitoon nähtiin vahvana. Erilaiset ulkoiset yhteistyötahot kuten 

mielenterveystoimisto, sosiaalitoimisto, tai sairaala ohjasivat asiakasta ottamaan yh-

teyttä itsenäisesti, tai asiakkaan luvalla otettiin yhteyttä diakoniatyöntekijään. Sielun-

hoitoon asiakkaita ohjautui myös kollegoiden tai omaisten kautta asiakkaan luvalla. 

 

…asiakkaat hakeutuvat luokseni, varaavat ajan. Yhteydenottoja tulee 

myös yhteistyökumppaneilta, esim. sostoimi, sairaala, psykiatriankeskus 

tai omainen voi olla huolissaan, pyytää apua… 

 

…enimmäkseen hakeutuvat luokseni itse, mutta myös kollegoiden oh-

jaamina tai muiden yhteistyökumppaneiden ohjaamina… 

 

Diakoniatyöntekijät toivat vastauksissaan ilmi, että he tarvitsevat työssään joko sisäis-

ten tai ulkoisten ammattiosaajien kautta tukea sielunhoitotyöhön. Konsultaatioapua eri 

muodoissaan ilmoitti käyttävänsä kaksikolmesta vastaajista. Vastaajat ilmoittivat erit-

täin tärkeäksi yhteistyön merkityksen oman aluepapin ja kollegoiden kanssa. Työnoh-

jausta käytti tai oli käyttänyt vain yksi vastaajista. 
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 …pappia, jos kiperä teologinen pohdiskelu… 

 

…vaikeista asioista voin keskustella oman aluepapin kanssa niin ettei 

hoidettavan henkilöllisyys paljastu… 

…joskus käytän lähiesimiestä tai esimiestä eli kirkkoherraa. Aikaisem-

min ollessani työnohjauksessa käytin sitä… 

 

Reilusti yli puolet diakoniatyöntekijöistä kuvasi, että diakoniatyön peruskoulutus ei 

riitä sielunhoitotyön haasteisiin käytännön diakoniatyössä. Hieman yli kolmasosa vas-

tasi, että koulutus riittää perustarpeisiin, mutta lisäkoulutusta tarvitaan. Vastaajat toi-

vat esille sielunhoitotyön haasteellisuuden ja diakoniatyökentän monimuotoisuuden, 

näihin haasteisiin voidaan vastata mm. lisäkouluttautumalla.  

 

…koulutusvaiheessa ei ymmärretä sielunhoitotyön haastetta, kaikista ei 

ole siihen vaikka olisi kouluja käynyt… 

 

…pintapuolista pohdintaa koulussa… 

 

…kyllä osittain, olen käynyt pitkän sielunhoitokoulutuksen lisäksi… 

 

Enemmän kuin puolet vastaajista olivat osallistuneet työn ohessa lisäkoulutuksiin. 

Vastaajat olivat käyneet laajan kirjon erilaisia koulutuksia jotka tukivat heidän sielun-

hoitotyön osaamistaan. Yli puolet koulutuksiin osallistujista ilmoitti osallistuneensa 

erilaisin lyhytaikaisiin koulutuksiin, jotka olivat 1-3 päivän mittaisia.  

 

Koulutuksiin osallistujista kolmasosa oli käynyt joko syventävän tai pitkän sielunhoi-

totyön koulutuksen. Alle kolmasosa vastaajista ei ollut käynyt missään lisäkoulutuk-

sissa. Lisäkoulutusten aiheet jakautuivat kriisi- ja päihdetyön, suru- ja sielunhoitotyön 

välimaastoon.  

 

 …sielunhoidon kolmen päivän koulutukseen… 
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…sielunhoitotyön kursseja sekä lyhyempiä kursseja, joissa keskitytään 

esim. vanhuksen sielunhoidon erityiskysymyksiin. Kriisityössä ollessa 

myös siihen liittyviä kursseja esim. surutyön ja kriisikoulutukset… 

 

…retriitinohjauskoulutus, päihde- ja kriminaaliasiakkaiden sielunhoi-

to… 
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11 SIELUNHOIDON KEHITTÄMINEN 

 

Kolmantena teemana tutkimuksessa oli sielunhoidon kehittäminen, kuvio 5. Diakonia-

työntekijät kokivat saavansa sielunhoitotyön toteuttamiseen tukea vaihtelevasti työn-

antajaltaan. Työnantajan tarjoamaa tukea koki saavansa valtaosa vastaajista. Tämä 

tuki koettiin henkisenä tukena, työrauhana ja keskusteluina. Työnantajan koettiin an-

tavan hyvin myös hyvin mahdollisuuksia lisäkouluttautumiseen. Ne jotka ilmoittivat 

saavansa tukea, kokivat sen ammatillisesti vahvistavana ja henkisesti voimaannutta-

vana. Työnantajalta saama tuki koettiin myös työssä kehittymisen välineenä. Vastaa-

jista 14 % koki, ettei saa tukea työnantajaltaan ja loput vastasi ”ei osaa sanoa”. 

 

 …kirkkoherra arvostaa ja tukee tekemääni sielunhoitotyötä… 

 

 … jos haluan niin saan kouluttautua lisää… 

 

 …saan. Olen päässyt lisäkoulutuksiin. Keskustelua ja lisäkoulutusta… 

 

 

Kuvio 5. Sielunhoidon kehittäminen 

 

Diakoniatyöntekijät ilmoittivat, että lisäkoulutuksen lisäämisellä he pystyisivät toteut-

tamaan sielunhoitotyötä paremmin. He kokivat, että lisäkoulutuksen kautta heille 

avautuisi lisää ammatillisia kehittymisen mahdollisuuksia. Lisäkoulutuksen sisällön 

tulisi olla puhtaasti sielunhoidollinen ja laadukas. Työnohjauksen ja konsultaatio avun 

mahdollisuus nähtiin yhdessä suurempana tuen tarpeena kuin lisäkoulutus. Myös aika-
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resursseja sielunhoidolle toivottiin enemmän, vastaajat kokivat että yksin ei repeä 

kaikkiin paikkoihin. Muita tukemisen tarvealueita vastaajat ilmoittivat: enemmän pa-

lautetta ja yhteistyötä pappien kanssa. 

 

 …konsultaatioapua pitäisi tarvittaessa saada… 

 

…työnohjausta tarvitsisin. Kollegoiden kanssa jakamista. Toivoisin yh-

teistyötä pappien kanssa esim. kotikäyntityössä enemmän kuin nyt… 

 

…riittävä työaika sielunhoitoa varten tukisi työtäni. Mahdollisuus pur-

kuun tai ”prefing” tyyppinen helpottaisi työntekijän taakkaa aika ajoin. 

Laitosvierailuihin enemmän aikaa… 

 

Diakoniatyöntekijät halusivat kehittää omaa sielunhoitotaitoaan eniten kouluttautu-

malla lisää. Pääaiheeksi vastauksista nousi sielunhoito. He kokivat tarvitsevansa ni-

menomaan tiedollista vahvistumista jonka voisi yhdistää omaan sen hetkiseen ammat-

titaitoon ja työkokemukseen. Koulutuksen toivottiin olevan säännöllistä ja tavoite-

suuntautunutta. Vastaajista osa halusi, että vertaistuen mahdollisuus voisi lisääntyä ja 

sitä kautta saada voimaantumista ja vahvistusta omaan sielunhoitotyöhön. 

 

 …teologista koulutusta… 

 …koulutusta ja vertaistukea… 

 …jossain vaiheessa pidempi koulutus… 
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12 DIAKONIATYÖNTEKIJÄN TULEVAISUUS JA SIELUNHOITO 

 

Neljäntenä teemana tutkimuksessa on diakoniatyöntekijän tulevaisuus ja sielunhoito, 

kuvio 6. Tässä teema-alueessa merkillepantavaa on tulevaisuuskuvan monimuotoi-

suus, niin työntekijänä kirkon palveluksessa kuin ”työntekijänä” sen sisällöllisessä 

merkityksessä. 

 

 

 

Kuvio 6. Diakoniatyöntekijän tulevaisuus ja sielunhoito 

 

Kysyttäessä, onko mielestäsi sielunhoidon kysymysteemat muuttuneet viime vuosina? 

Kolmasosa ilmoitti, että kyllä ovat, kolmasosa vastasi että ei ja kolmasosa vastasi ”ei 

osaa sanoa”. Ne jotka vastasivat kyllä tai ei, olivat kirjoittaneet laajat perustelut vas-

tauksilleen. Vastauksista nousevat ongelmien monimuotoisuus sielunhoitotyössä. Pe-

russielunhoito koettiin pysyneen entisenlaisena.  

 

Kuitenkin tuon perussielunhoidon rinnalle on tullut uusia vaikeitakin käsiteltäviä asi-

oita, joita ei aiemmin kenties uskallettu käsitellä. Sielunhoitaja joutuu uusien kysy-

mysteemojen vuoksi punnitsemaan omaa ammatillisuuttaan uusien vaikeiden kysy-
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mysten edessä. Toisaalta ihmiset ovat avoimempia puhumaan omista asioistaan ja 

sellaisistakin, jotka ovat ennen olleet ”tabuja”. 

 

Vastauksista nousi, että yhteiskunnan epävakaus heijastuu myös sielunhoitoon tuoden 

mukanaan uusia kysymysteemoja. Yksinäisten ihmisten eristäytyminen, vanhusten 

yksinäisyys ja huonovointisuus sekä erityisryhmien teemat ovat nousseet vahvasti 

esille. Nykyään seksuaalisuuden ja parisuhteen kysymysteemat ovat nousevia kysy-

mysaiheita joita käsitellään myös sielunhoidossa. 

 

…nyt tullaan rohkeammin, koska asenteet ovat muuttuneet. Nyt jopa 

vanhemmatkin parit voivat erota vaikeasta suhteesta. Toinen puoliso 

esim. narsisti ja jopa 80 vuotiaina näitä käydään läpi. Sitten on voitu ol-

la avioliitossa pitkään ja mies huomannut olevansa homoseksuaali, tul-

lut ero ja tämä on häpeällinen ja kipeä asia… 

 

…ei olennaisesti, mutta työikäisten sielunhoitokeskustelut lisääntyneet 

yhteiskunnassa tapahtumien muutosten vuoksi… 

 

…ei. Kaikilla omat asiat ja kunkin oma elämä missä erilaisia muuttujia 

ja tapahtumia. Sielullinen ihminen on tunneherkkä aina… 

 

 

Sielunhoidon merkityksellisyydestä osana diakoniatyötä vastaajilla oli hyvin selkeä-

linjainen näkemys. Lähes kaikki vastasi, että sielunhoitotyö on hyvin merkittävä osa 

diakoniatyöntekijän työnkuvaa. Vastaajat nostivat esille syy ja seuraus-suhteita, jotka 

liittyvät ihmisen henkiseen pahoinvointiin joka on seurausta esim. pitkäaikaistyöttö-

myydestä ja taloudellisesta ahdingosta tai kroonisesta sairaudesta. Sielunhoitotyön 

nähtiin olevan akselilla keskeinen – merkittävä osa diakoniatyötä. 

 

…oleellinen osa diakoniatyötä ja sen merkitys korostunut yhteiskunnan 

rajujen muutosten myötä… 
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…sielunhoito on tärkeää ja sen merkitys lisääntyy yksinäisyyden lisään-

tymisen myötä. Lisääntyneet vaikeudet perhe elämässä sekä avioerot 

saavat ihmisiä hakeutumaan sielunhoidon keskusteluihin… 

 

   

Vastaajista kaksikolmasosaa ilmoitti, että sielunhoidonhaasteet tulevat lisääntymään 

seuraavan viiden vuoden sisällä merkittävästi. Loput vastaajista oli sitä mieltä että 

tilanne pysyy samankaltaisena kuin nyt. Sielunhoidon merkityksen koettiin kasvavan 

nimenomaan yksinäisyyden lisääntymisen vuoksi. Tämä yksinäisyys nousee vastauk-

sista esim. henkisenä heitteillejättönä, eli ihmiset eivät välitä tai jaksa välittää omista 

vanhuksistaan ja sukulaisistaan.  

 

Toisaalta ihmiset ovat niin kuormitettuja ja loppuun ajettuja, etteivät he jaksa. Vas-

tauksista voi nähdä yhteiskunnan pahoinvoinnin joka näkyy nyt jo kasvavana itsemur-

hariskinä, suurina työttömyysaaltoina ja turhautumisena. Tästä seuraa ihmiselle tar-

peettomuuden kokemisen tunne. 

 

…sielunhoidon painopiste siirtynee vanhustyön puolelle. Ihmissuhteiden 

suurin kysymys on yksinäisyys… 

 

 

Omaan tulevaisuuden kuvaan kirkon sisäisissä muutoksissa diakoniatyöntekijät nosti-

vat esille ulkoisia ja sisäisiä epävarmuustekijöitä. Toisaalta vastauksissa oli nähtävissä 

yhteiskunnan yleinen muutosliike niin työllisyys- kuin sisäisten rakenteiden kohdalla. 

Muutokset koettiin stressaaviksi ja omat arvomaailma asenteet joutuivat arvioitaviksi. 

 

Kysymykset diakoniatyön mahdollisesta tehtäväuudistuksesta, työpaikan säilymisestä 

sekä yhteiskunnassa yleisestikin esille nousseesta avioliittolaista nousivat tutkimuk-

sessa esille. Vastauksista voi nostaa esille tämän päivän Suomen tilan jossa ”vyön 

kiristämisellä” ja asioiden ”uudelleen muokkauksella” on selkeä yhtäläisyys kirkon 

tilaan sisäisesti ja ulkoisesti.  
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Tässä uhka-mahdollisuus mallissa yksinkertaisuudessaan ihminen joutuu pohtimaan 

uusia selviytymiskeinoja uhan kohdatessa. Tällöin voidaan luoda uusia näkökulmia ja 

innovatiivisia ratkaisuja myös käytännön sielunhoitoon. 

 

Kuitenkin vastauksista voi nostaa kahdenlaista ajatusmaailmaa ihmisen kohtaamisen 

suhteen. Osissa vastauksista oli tuotu esille oma jyrkkä näkemys sukupuolineutraalin 

avioliiton mahdollisista vaikutuksista kirkon sisäiseen toimintaan. Tuolloin diakonia-

työntekijä joutuu pohtimaan omaa vakaumustaan toimia diakoniatyöntekijänä ja ihmi-

sen kohtaajana. Osa vastaajista näki oman tulevaisuutensa valoisana ja toivorikkaana. 

Näistä vastauksista nousi esille oma kuva olla asiantuntijaroolissa. 

 

…jos kirkossa aletaan vihkimään homoja ja lesboja avioliittoon, on erot-

tava kirkosta. Tosin kysymyksessä ei ole avioliitto eikä kirkko siinä vai-

heessa… 

 

…mietityttää varsinkin jos homot ja lesbot saavat avioliitto-oikeuden 

kirkossa… 

 

…epävarmana. Kirkon taloudelliset haasteet vaikuttavat työn hoitami-

seen. Liiallinen vastuu esim. yhdellä työntekijällä saattaa olla useam-

man alueseurakunnan vastuunhoito. Kotikäyntityö kärsii… 

 

…hyvänä, positiivisena tulevaisuuden näen. Toivorikkaana, diakonia-

työn määrä ei ainakaan vähene… 

 

…huomista ei ole olemassakaan… 
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13 SYNTEESI JA POHDINTA 

 

Tässä tutkimuksessa diakoniatyöntekijät toteuttavat sielunhoitotyötä kokonaisvaltai-

sella eli intentionaalisella auttamisen asenteella, sen merkittävyyttä voi olla vaikea 

mitata tunnetasolla. Toisaalta eri asioiden merkitykset ovat suuressa roolissa toteutet-

tavan sielunhoidon kautta. Sielunhoidon koetaan olevan erittäin merkittävä osa käy-

tännön diakoniatyötä, tätä mieltä oli tutkimuksessa yli 90 % vastaajista. Tässä opin-

näytetyössä merkittävyyttä voidaan nähdä niin ulkoisena kuin sisäisenä merkityksenä. 

Sielunhoitoa toteutetaan aiempaa enemmän, jopa niin että puolet vastaajista ilmoitti 

toteuttavansa sitä päivittäin. 

 

Ulkoisena merkityksenä voidaan todeta että sielunhoidon lisääntyminen diakoniatyös-

sä on johtanut siihen, että työmäärällisesti tunteina sielunhoito on merkittävä osa työ-

aikaa. Diakoniatyöntekijällä on useita erilaisia osa-alueita hoidettavaan päivittäisessä 

työssä. Tehtävien priorisoiminen ja tärkeys järjestykseen laittaminen on haastavaa, 

sillä työntekijä on ihmissuhdetyössä ja palveluammatissa. Paavo Kettusen tutkimuk-

sessa v. 2001 esitettiin, että diakoniatyöntekijöiden keskeisenä työnäkynä oli koko-

naisvaltainen kuuleminen ja kohtaaminen hänen henkilökohtaisessa hädässään (Kettu-

nen 2001, 55.) 

 

Diakoniatyöntekijältä odotetaan aktiivisuutta olla etsijän roolissa asiakkaisiinsa näh-

den. Yleisemmin vastaanotolle asiakkaat hakeutuvat oma-aloitteisesti, mutta erittäin 

tärkeässä roolissa on yhteistyötaidot eri verkostoissa. Tämä kasvattaa sisäistä merkit-

tävyyttä työhön nähden, mutta on ulkoisten toimintojen varassa. Sisäisen ja ulkoisen 

merkittävyyden dialogi on kokoaikainen ja niitä on vaikea erottaa toisistaan aina eril-

lisiksi.  

 

Sielunhoidon sisäinen merkittävyys näkyy myös työn kuormittavuutena tai sisäisen 

jaksamisen vajeena. Tällöin avainasemassa on ulkoisena toimintana toteutettava sie-

lunhoitajan yhteistyö oman esimiehen kanssa purkamiskeskustelujen muodossa tai 

vertaistuki toisten kollegojen kanssa. Tätä toivotaan yhteensä enemmän kuin lisäkou-

lutusta. Sielunhoito koetaan olevan kuitenkin niin merkittävässä osassa omaa työpro-

fiilia, että halu lisäkoulutukseen on suurta. Tässä työn sisäinen ja ulkoinen merkittä-

vyys korostuu, sillä diakoniatyöntekijöillä on motivaatio kehittää itseään ja he ovat 
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valmiita erilaisiin oppimisprosesseihin esimerkiksi lisäkoulutuksen kautta. Kiisken 

tutkimuksessa sielunhoitokoulutusta joko yliopisto tai ammattikorkeakoulussa toivoi 

83 % diakoniatyöntekijöistä (Kiiski 2009, 243.) 

 

13.1 Työn prosessi 

 

Tässä opinnäytetyössä sielunhoidon merkitys näkyy työntekijän omana sisäisenä pro-

sessina. Sielunhoidossa käsiteltävät asiat eivät ole yksiselitteisiä vaan ennemminkin 

monitahoisia. Tutkimuksessa ilmeni että, vaikka työntekijä pystyy olemaan avoimin 

mielin sielunhoitotilanteessa, joutuu hän pohtimaan omia arvovalintojaan ja erilaisia 

ihmiskäsityksiään.  

 

Sielunhoito ajaa diakoniatyöntekijää uuden oppimiseen ja liikkuvuuteen erilaisten 

haasteiden kautta. Tässä opinnäytetyössä voidaan todeta, että sielunhoitoa tehdään 

hyvin monenlaisten ihmisten parissa. Tulevaisuuden haasteiden nimenomaan erilais-

ten ihmisryhmien ja ajan ilmentymien, kuten lisääntyvän yksinäisyyden pohjalta sie-

lunhoidon merkitys tulee kasvamaan diakoniatyössä.  

 

Paavo Kettunen tuo tutkimuksessaan esille että tutkittavien diakoniatyöntekijöiden 

sielunhoitokäsitykset voitiin jakaa hengelliseen ja intentionaaliseen sielunhoitokäsi-

tykseen, jossa keskeisenä nähdään Jumala ja hengellinen elämä silloinkin kun kysy-

myksessä on apua hakevan auttaminen elämäntilanteesta riippumatta. Intentionaalinen 

sielunhoitokäsitys on avoin ja monenlaista auttamista mahdollistava. Intentionaalinen 

sielunhoitokäsitys ei sulje pois hengellisiä näkökulmia (Kettunen 2001, 75 – 81.) 

 

Tässä opinnäytetyössä voidaan todeta, että aiemmin teoriaosassa esitetyt sielunhoito-

menetelmät toteutuvat diakoniatyöntekijöiden toteuttamassa sielunhoitotyössä. Diako-

niatyöntekijät asettautuvat aktiivisiksi kuulijoiksi asiakkaisiinsa nähden, heidän on 

pystyttävä kuuntelemaan ja kuulemaan myös rivien välistä tulevaa sanatonta viestin-

tää. Heidän roolinsa sielunhoidon toteuttajana on siis olla aktiivinen, mutta myös si-

säinen ohjaaja. Heidän tehtävänään ei ole olla ulkoinen ongelmanratkoja vaan en-

nemminkin sisäinen mentori – valmentaja. 

 



49 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittavien omakuvan kautta tuli esille, että diakoniatyöntekijä 

koetaan luotettavaksi henkilöksi ja hän kohtaa sielunhoitoasiakkaita monenlaisissa 

toiminta ympäristöissä. Kirjassa Kantakaa toistenne kuormia, diakoniatyöntekijän 

luottamuksellisuutta tuodaan vaitiolovelvollisuuden ja yleisen luottamuksen näkökul-

masta.  

 

Seurakuntalaisille on tärkeää, että seurakunnassa voidaan hyväksyä moniäänisyys, 

eikä sallita suvaitsemattomuutta, jossa loukataan toisten oikeuksia ja tasa-arvoa. Kir-

kossa esiintyvät sisäiset riidat ja keskinäinen kunnioittamattomuus nakertavat luotta-

muksellisuutta (Gothóni, Helosvuori, Kuusimäki & Puuska 2012, 207 – 208.) Sielun-

hoitaja ei rajaa omaa toimintaympäristöään vain omaan työhuoneensa seinien sisälle, 

vaan toteuttaa sielunhoitoa esim. asiakkaan kotona tai sairaalan osastoilla.  

 

Tässä opinnäytetyössä todettiin, että omien hengellisten valmiuksien ylläpitäminen 

koetaan tärkeäksi. Se on omaa työtä tukevaa, olla hengellisesti orientoitunut. Raili 

Gothóni kirjoittaa diakoniatyöntekijän omien hengellisten voimavarojen ylläpitämi-

sestä: Seurakunnan työntekijän tärkeä voimavarojen lähde on kristillinen usko. Hen-

gellinen hyvinvointi ja pahoinvointi vaikuttavat koko elämään.  

 

Hiljentyminen Jumalan ja oman elämäntilanteen edessä on tärkeää. Rukous merkitsee 

siunauksen pyytämistä työlle ja yhdessä olemista Jumalan edessä ja Hänen varassaan 

(Gothóni 2012, 209 – 210.) Tämän kautta sielunhoitaja pystyy valmentamaan asiakas-

taan myös Jumala suhteessa. Sielunhoidon menetelmien näkökulmasta lähestymistapa 

on keerygmaattinen-lähimmäiskeskeinen. 

 

13.2 Työmenetelmien hallinta 

 

Tutkimuksessa nousi esille, että sielunhoitajan eniten käyttämä hengellinen elementti 

on rukous. Rukouksen koetaan olevan vahvistava elementti sielunhoitajalle itselle 

sisäisen vahvistuksen ja sielunhoitotyössä esille tulevien asioiden käsittelyssä. Ennen 

kaikkea rukouksen vahvistava voima koetaan siinä, että asiakkaan asiat voidaan viedä 

Kaikkivaltiaan Jumalan eteen. Jouko Kiisken tutkimuksesta ilmenee samoja yhtäläi-

syyksiä tämän tutkimustuloksen kanssa, että rukous on eniten käytetty sielunhoidon 

hengellinen elementti. Rukous on läsnä koko ajan eri muodoissa, toisaalta sielunhoita-
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ja itse on spirituaalinen, joka hoitaa myös itseään rukousta käyttäen (Kiiski 2009,108 

– 109, 113.)  Raamatun tai muun hengellisen kirjallisuuden lukeminen asiakkaalle 

koetaan myös vahvistavana. Virsien laulamisen tai lukemisen koetaan olevan rukouk-

sen kaltainen hetki, jossa asiakas voi kokea, että hänen vaikeat asiat puetaan sanoiksi. 

Vaikkakin sielunhoidon lähestymistapa nähdään lähinnä hengellisenä, niin sielunhoi-

taja tarvitsee muitakin taitoja kuin hengelliset taidot.  

 

Psykologian tuntemisen kautta sielunhoitajan ammatillinen rooli korostuu entisestään. 

Tässä opinnäytetyössä tuli esille, että asiakkailla on hyvinkin monitahoisia asioita 

ratkottavanaan, nämä asiat eivät kaikki ole hengellisiä. Diakoniatyöntekijällä on pe-

ruskoulutuksenaan joko sairaanhoitajan tai sosionomin koulutuspohja. Koulutuspohja 

antaa valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita, joilla on joko terveydellisiä tai sosiaali-

sia ongelma-alueita.  

 

Jouko Kiisken tutkimuksessa esille tuli, että diakoniatyöntekijöillä on ilmeisemmin 

koulutuksensa perusteella pappeja paremmat valmiudet auttaa psyykkisistä ongelmista 

kärsiviä (Kiiski 2009, 237.) Toisaalta monenlaiset kysymykset sielunhoidossa tuovat 

esille sen tosiasian, että diakoniatyöntekijät kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta ni-

menomaan sielunhoidon alueella.  

 

Tässä opinnäytetyössä voidaan nähdä, että diakoniatyöntekijä toteuttaa sielunhoitotyö-

tä hyvin erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin menetelmin. Omat henkiset valmiudet 

asettautua auttajan rooliin nähdään vahvistavana sielunhoidon toteutuksessa. Hengel-

listen elementtien käyttö sielunhoidossa voi olla dialogista sielunhoitoa täydentävää, 

mutta tilanteesta riippuen tilanne voi olla päinvastainen. Hengelliset elementit ovat 

kuitenkin keskiössä, vaikka siihen kuuluu muutakin vuorovaikutusta asiakkaan kans-

sa(Kiiski 2009, 12.) 
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13.3 Työntekijän haasteet 

 

Diakoniatyöntekijöiden kohtaamat sielunhoitoteemat ovat pysyneet pääosin samanlai-

sina kuin aiemminkin, mutta käsiteltävät asiat ovat monimuotoistuneet. Yhteiskunnan 

aaltomainen liike ja kansainvälistymisen kautta uusia kysymyksiä tulee myös sielun-

hoitoon. Diakoniatyöntekijät joutuvat uusiin haasteisiin, jotka voivat olla täysin vierai-

ta tai arkaluontoisia. 

 

Diakoniatyöntekijällä tulisi olla mahdollisuus saada ammatillista vahvistumista ja 

voimaantumista työnantajan tarjoaman tuen kautta. Voidaan nähdä, että sielunhoito-

työssä ja sen muutoksissa on sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka heijastuvat sielunhoi-

don toteutukseen.  

 

Tutkimustuloksista ilmenee, että diakoniatyöntekijän ammatillisen roolin vahvistumi-

seen tarvitaan niin lisäkoulutusta, kuin yhteistyön kehittämistaitoja kirkon sisällä. Uu-

sien haasteiden kohtaamiseen ja sielunhoitotyön kehittämiseen tarvitaan lisää avointa 

keskustelua ja vertaistukea. Tässä opinnäytetyössä voidaan todeta, että tulevaisuuden 

ammatilliset uhkatekijät tai vaikeat kysymykset voivat muuttua mahdollisuuksiksi, jos 

ylläpidetään rehellistä avoimuutta ja halua kehittyä omassa ammatissa.  

 

Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että diakoniatyöntekijä joutuu heittäytymään aina uu-

siin sisäisiin kehitysprosesseihin. Diakoniatyöntekijä joutuu tekemään selväksi itsel-

leen myös eettisten sääntöjen tuomia velvollisuuksia. Johtopäätöksenä voidaan nähdä, 

että Kuopion seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät toteuttavat laajasti sielunhoito-

työtä omassa ammatissaan.  

 

Diakoniatyöntekijöiden tulevaisuuden kuvat vaihtelevat epävarmasta – valoisaan, hei-

dän toiveensa saada tukea, on lähinnä vertaistukea ja työnohjausta. Tutkimustuloksis-

sa tuli esille kohtalaisen paljon samoja teemoja kuin Kiisken ja Kettusen tutkimuksis-

sa. Nämä ovat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä sielunhoidosta, tapoja toteuttaa sie-

lunhoitoa sekä voimavara- ja kehittymisteemoja.  

 

Tämä tutkimus tuo esille uutena näkökulmana tulevaisuuden haasteellisuuden ja sitä 

kautta havaittavan ahdistuneisuuden. Tämä on yksi erittäin tärkeä tutkimustulos, sillä 
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se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja työn laatuun. Pidemmällä tähtäimellä sen negatii-

vinen ja rappeuttava vaikutus voi kehittyä yksityisestä yleiseen, eli vaikuttaa koko 

työilmapiiriin. Tähän aiheeseen olisi puututtava ja tätä aihetta olisi syytä tutkia enem-

män. 

 

13.4 Opinnäytetyö prosessi 

 

Tutkimuksen tekemisen prosessi on ollut antoisa ja vertaansa vailla. Aikataulullisesti 

tutkimus on edennyt yllättävänkin nopeasti johtuen kirjoituslomasta tutkimuksen te-

kemistä varten. Tutkimuksen analysointi on ollut vaativin osa opinnäytetyötä. Sillä 

monitahoisten vastausten yhdisteleminen oikeanlaisiin luokkiin on vastuullista, koska 

näin vaikutetaan tutkimuksen kokonaistulokseen.  

 

Opinnäytetyön tekijänä olen joutunut pohtimaan läpi työn tekemisen omaa eettistä 

asennetta suhteessa tutkimukseen. Luotettavuutta olen halunnut lisätä olemalla täysin 

rehellinen ja olemalla ulkopuolinen tutkimusvastauksiin nähden. Kokonaisuutena jäi 

harmittamaan tutkimukseen osallistujien määrä.  

 

Ajattelin, että aihe olisi ollut sen verran mielenkiintoinen sielunhoitotyön kehittämisen 

kannalta omassa työssä, että vastausprosentti olisi ollut korkeampi. Pohdinnan aiheek-

si nouseekin, tutkimuslomakkeen kysymysten määrä ja laajuus sekä paperiversiona 

toteutettu tutkimus? Olisiko kysymyspatteristo oltava yksinkertaisempi ja toteuttamis-

tapa nykyaikaisempi esim. webropol- sähköinen tutkimuslomake? 
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14 JATKOTUTKIMUS AIHEET 

 

Sielunhoidon eri näkökulmista käsittelevät opinnäytetyöt toisivat diakoniatyöntekijöil-

le työkaluja haasteelliseen työhön. Ydinosaamiskuvaukset ovat laajat ja niiden aihe-

alueet voisivat olla hedelmällisiä opinnäytetyön aiheita, joita tutkimalla voitaisiin tu-

kea käytännön työtä. Jatkotutkimusaiheena voisi olla myös arvioida, miten diakonia-

työn peruskoulutus valmistaa käytännön sielunhoitotyöhön.  

Pohdinnan aiheeksi nousi myös, diakoniatyöntekijän oma jaksaminen, voimavarojen 

kartoittaminen ja niiden ylläpitäminen sekä kehittäminen. Voimavarakartoitus voi 

tuoda työn suunnitteluun ja tekemiseen uusia ulottuvuuksia. Mitä enemmän arkaluon-

toisia asioita tutkitaan ja tuodaan päivänvaloon, vaikeiden asioiden käsittely voi olla 

helpompaa.  

Vuori näyttää suurelta kun katselee sitä sen juurelta, mutta sen päällä seistessä se on 

alapuolellamme. Tämä opinnäytetyö on tarkoitettu julkiseksi opiskeluvälineeksi, 

opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää niin oppilastyössä kuin käytännön diako-

niatyössä. Tämä opinnäytetyö tallennetaan yhteiseen Theseus-ammattikorkeakoulujen 

opinnäytetyö tietokantaan. Opinnäytetyö luovutetaan kuuteen tutkimukseen osallistu-

neeseen seurakuntaan kirjallisena tuotoksena. Työstä julkaistaan lehtiartikkeli diako-

nia-alan ammattilehdessä Joulukuussa 2015. 
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Saatekirje 

 

SAATEKIRJE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE   

 

Hyvä Diakoniatyön ammattilainen, 

 

Olen tekemässä opinnäytetyötä aiheesta Diakoniatyöntekijöiden kokemuk-

sia sielunhoidon merkityksestä käytännön diakoniatyössä. Opinnäytetyön 

tekeminen kuuluu diakoniseen hoitotyön opintoihini Diakonia-

ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikössä. Opinnot kuuluvat jo aiempaan 

sairaanhoitaja, AMK tutkintooni ja kestävät kaikkiaan puolitoista vuotta. Arvioi-

tu valmistumisajankohta on Joulukuu 2015. 

 

Kysymyksessä on laadullinen tutkimus, jonka toteutan lomakehaastattelulla. 

Lomakkeessa on 6 taustakysymystä ja 20 tarkentavaa kysymystä, joiden tar-

koituksena on kartoittaa sielunhoidon merkitystä diakoniatyössä. Tutkimuk-

seen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselylomakkeen ja saatekirjeen mu-

kana on kirjekuori jossa on postimerkki valmiina ja lähetysosoite. Pyydän si-

nua lähettämään täytetyn lomakkeen suljetussa kirjekuoressa lähetysosoittee-

seen 15.4.2015 mennessä. 

 

Tutkimukseen osallistuvan diakoniatyöntekijän henkilöllisyys tai henkilötiedot 

eivät tule missään vaiheessa esille/näkyviin. Tutkimusaineisto (kyselylomak-

keet) hävitetään välittömästi analysoinnin ja yhteenvedon jälkeen. Tutkimusai-

neistoa ei käytetä muuhun kuin tämän opinnäytetyön tekemistä varten. Pyy-

dän sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyyn, näin olet auttamassa omalta 

puoleltasi diakoniatyön ammatillista kehittämistä. Opinnäytetyö tallennetaan 

ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus tietokantaan, josta työ on mahdol-

lista lukea loppuvuodesta 2015. Myöhemmässä vaiheessa seurakuntaan toi-

mitetaan myös kirjallinen tuotos opinnäytetyöstä. 

 

Kiitos että olet mukana tärkeässä työssä, jos sinulle tulee kysymyksiä tutki-

mukseen liittyen, vastaan mielelläni sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

Kunnioittavin terveisin 
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Saatekirje 

 

Sami Mitsman, 

sairaanhoitaja, AMK     

 

Diakonissa, lähetyssihteeri opiskelija 

 

 

sami.mitsman@student.diak.fi 

mailto:sami.mitsman@student.diak.fi


LIITE 2(1).  

Kyselykaavake 

Diakoniatyöntekijöiden kokemuksia sielunhoidon hoidon merkityksestä käy-

tännön diakoniatyössä. Kyselykaavake.  

Kiitos vastauksestasi. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittaessa 

voit vastata erilliselle paperille, laita tällöin kysymyksen numero näkyville, kii-

tos. 

 

1. NAINEN_____  

2.  MIES_____ 

3. IKÄ_____ 

 AMMATTI: 

4. DIAKONI ______ 

5. DIAKONISSA ______ 

6. TYÖSSÄOLO VUODET DIAKONIATYÖNTEKIJÄNÄ________ 

 

 SIELUNHOITO- JA AUTTAMISMENETELMÄT 

7. Mitä käsityksesi mukaan sielunhoito on? 

8. Miten kuvailisit itseäsi sielunhoitajana? 

9. Millaisia valmiuksia mielestäsi diakoniatyöntekijä tarvitsee sielunhoitotyössä? 

10. Millaisia auttamismenetelmiä käytät sielunhoidollisessa auttamisessa? 

11. Käytätkö sielunhoitotyössäsi seuraavia välineitä  

a) Raamattu      kyllä____     en____   harvoin_____ 

b) Virsikirja         kyllä____     en____  harvoin_____ 

c) Kirkkokäsikirjaa  kyllä_____ en____   harvoin _____ 

d) Rukousöljy             kyllä____     en____   harvoin_____ 

e) Rukousta      kyllä_____   en ____       harvoin_____ 

f) Rippi   kyllä_____  en _____ harvoin_____ 

g) Ehtoollinen  kyllä_____  en _____ harvoin _____ 

h) Muuta, mitä? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Mikä sielunhoitotyössä sinun mielestäsi on haasteellista? 

 

13. Mikä sinulle tuottaa iloa sielunhoitotyössä? 
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Kyselykaavake 

MINÄ SIELUNHOIDON TOTEUTTAJANA  

14.Toteutatko sielunhoitoa nykyään useammin kuin ennen? 

15. Kuinka usein käytät sielunhoitoa työvälineenä? Keskustelut, rukous, ehtoollinen yms. 

a) päivittäin _____ 

b) kerran viikossa_____ 

c) useammin kuin kaksi kertaa kuukaudessa______ 

d) noin kerran kuukaudessa______ 

e) harvemmin kuin kerran kuukaudessa______ 

f) muutaman kerran vuodessa______ 

 

16. Miten tavoitat asiakkaasi sielunhoidollisiin tilanteisiin, otatko itse yhteyttä vai hakeutuvatko 

asiakkaat luoksesi? 

17. Käytätkö ulkopuolista konsultaatio apua sielunhoidon prosessissa? Jos käytät, niin ketä, 

miten? 

18. Koetko että saamasi diakoniatyön peruskoulutus on vastannut käytännön sielunhoitotyön 

haasteisiin? 

19. Oletko osallistunut sielunhoidon koulutuksiin peruskoulutuksesi ulkopuolella? Jos olet niin 

millaisiin? 

 

SIELUNHOITOTYÖN KEHITTÄMINEN 

20. Saatko tukea työnantajaltasi sielunhoidon toteuttamiseen? Jos saat, niin millaista? 

21. Millaista tukea tarvitsisit jatkossa toteuttaaksesi sielunhoitoa mielestäsi hyvin? 

22. Miten haluaisit kehittää omaa sielunhoitotaitoasi? (koulutukset, vertaistuki tms..) 

 

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN TULEVAISUUS JA SIELUNHOITO 

23. Onko mielestäsi sielunhoidolliset kysymysteemat muuttuneet viime vuosina, jos on niin 

kerro miten? 

24. Millaisena koet sielunhoidon merkityksen tänä päivänä osana diakoniatyötä? 

25. Millaisena näet sielunhoidon merkityksen seuraavan viiden vuoden sisällä työssäsi? 

26. Millaisena näet tulevaisuutesi diakoniatyöntekijänä kirkon sisäisissä muutoksissa? 

 

 


